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BU SAYIDA

Karma bir sayı olan 31. Sayıda Memleket Siyaset Yönetim Dergisi,
“Yönetim ve Siyaset” adına uygun olarak ağırlıkla yönetim bilimi ve
siyaset bilimi alanlarından toplam altı makale içeriyor. Çalışma ekonomisi
alanından bir makale ile de disiplinler arası özelliğini bütünlüyor.
İktidar temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak
adlandırılan sistemin ilk yılını tamamladığı ve eşzamanlı olarak 23
Haziran İstanbul Seçim Sonuçları sonrasında hızla tartışmaya açıldığı
günlerin en tartışmalı konularından birisi de merkez bankasının özerkliği
konusu oldu. Çünkü 16 Nisan Anayasa Referandumu ve 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasında uygulamaya geçirilen sistemde,
yürütme gücünü tek bir kişi olarak elinde bulunduran Cumhurbaşkanı,
Anayasa’nın ve yasaların tanıdığı yetkilerin dışında kendisinin çıkardığı
kararnameler ile yine kendisinin sahip olduğu yetki alanını yasama, yargı
ve genel anlamda tek kişilik yürütme dışında kalan tüm kamu kudreti
aleyhine olacak şekilde sürekli genişletmeye başladı. Merkez Bankası
Başkanı’nın yakın zamanda görevden alınması da söz konusu
uygulamaların en belirgin özelliklerinden biri oldu. Ve eşzamanlı olarak
da merkez bankasının özerkliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte
sayımız tam da böylesi bir gündemde merkez bankası hizmetinin özerkliği
konusunu tartışmaya açan bir makale ile başlıyor. Özlem Menekşe
Rumelili Koç’un doktora çalışmasından ürettiği ve “Merkez Bankacılığı
Hizmetinin Özerkliği Bağlamında Merkez Bankaları” başlığını taşıyan
makalesi gündelik dilde aynı anlamda kullanılan özerklik ve bağımsızlık
kavramlarını, yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında ele alıyor ve
çalışma, merkez bankacılığı hizmetinin doğurduğu özerklik
gereksiniminin ne olduğu, kriz zamanlarındaki hangi etkilerle merkez
bankalarının özerkliğinin şekillendiği gibi alt sorulara yanıt arıyor.
Makale ekonomik dönüşümlerin merkez bankası özerkliğini nasıl
biçimlendirdiği üzerine odaklanıp, özerkliğin hizmete özgülenmesini
yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında ele alıyor.
Yine ilk makale gibi kuramsal bir çalışma olan ikinci makale Aziz Küçük
tarafından kaleme alındı. “Yönetim Biliminin Dinsel Kökleri Üzerine”
başlıklı makalesinde Küçük, yönetim kuram ve uygulamalarında dinin rolü
ve etkisini incelerken, yönetim ve din ilişkisinin şekillenmesinde tarihsel
uğrak noktalarını ortaya çıkarmaya ve dinin kamu hizmeti etiğini ve
v

değerlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor. Bu çerçevede ilerleyen
makale, yönetim pratiklerinin altında, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman
görülemeyen, ancak yönetim anlayışının ve örgütsel kültürün
dönüşümünde dini-ahlaki söylem ve metaforların pekiştirici nitelikte saklı
olduğunu ileri sürüyor.
Sayının üçüncü kuramsal çalışması olan ve “Pseudo Bir Kavram Olarak
Yerel” başlığını taşıyan makale ise Tolgahan Aydıner tarafından yazıldı.
Aydıner makalesinde başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kurumsal
yapıların yerel niteliklerini Türkiye örneğinde sorguluyor. Anaakım birçok
çalışmada merkez-yerel kavramlarının bir zıtlık olarak ele alınması ve
yerel yönetimlerin merkezi yönetimden özerk birimler olarak
tanımlanmasına karşı çıkan Aydıner, bu kavramların bir zıtlıktan çok, ulus
devletin topraksal örgütlenmesinin bütünselliğini simgelediğine değiniyor.
Aydıner makalesinde, ulus devletin topraksal örgütlenmesinin devletin
yeniden ölçeklenmesiyle aşınabildiğini, bunun sonucunda ise yerel
yönetim birimlerinin ekonomik, siyasal ve yönetsel yetkilerinin artmasının
merkeziyetçiliği azaltmadığını ve dahası yerel kurumsal yapıların piyasa
odaklı merkezileşme süreçlerini çeşitlendirdiğini iddia etmektedir. Bu
kuramsal bağlamda makale 2000 sonrası Türkiye örneğinde, yerel yönetim
reformlarının gerçekleştiği süreçlerde yerelleşmeyi sağladığı iddia edilen
ekonomik, siyasal ve idari düzenlemelerin merkez-yerel bütünselliği
bağlamında, kuramsal ve pratik düzeyde yeniden sorgulamasını
yapmaktadır.
“Seçimlerin, Demokratikleşme Sürecine Etkileri: Seçim İttifakları ve
Türkiye Üzerine Bir Tartışma” başlıklı dördüncü makalemiz ise yakın
dönemde pek çok ülkede rejimlerin, gücün giderek yürütmede toplandığı
ve otoriter bir görünüm aldığı koşullarda tartışmaya açılan, seçimli otoriter
rejimlerin seçimler ile demokratikleşip demokratikleşemeyeceği
konusunu Türkiye’nin son dönemde geçirdiği rejim değişikliği
bağlamında değerlendiriyor. Mustafa Cem Oğuz tarafından kaleme alınan
söz konusu çalışma, rekabetçi otoriter olarak adlandırılan rejimlerin
özellikle son dönem çalışmaları üzerinden, muhalefetin “seçim ittifakına”
gittiği koşullarda iktidarın el değiştirdiği veyahut “özgürleştirici seçim
sonuçları” elde edildiğini örnekler üzerinden açıyor. Bu teorik-tarihsel geri
plan üzerinden Türkiye’ye odaklanan yazar, 2014 yılından itibaren “seçim
ittifakına” gitmeye başlayan Türkiye muhalefetinin ilk iki denemesinde
başarısız olduktan sonra, 31 Mart Yerel Seçimlerinde önemli kazanımlar
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elde ettiğine değiniyor ve muhalefet ittifakının elde ettiği kazanımların
yakın vadede “özgürleştirici seçim sonuçları” sunacağını iddia ediyor.
Sayının beşinci makalesi olan “Başkanlık Sisteminde Siyasal/Yönetsel
Biçimleniş ve Yerel Yönetimler: Endonezya Deneyimi” başlıklı çalışma
Ayhan Melih Tezcan’a ait. Tezcan makalesinde, Endonezya’nın 19671998 yıllarına tarihlenen merkeziyetçi-otoriter Suharto rejiminin yarattığı
yönetsel pratiklerin dönüştürülmesi sürecinde yerel yönetimlerin
örgütlenmesini inceliyor. Tezcan çalışmasında, Endonezya’nın
siyasal/toplumsal gelişimi ve devlet örgütlenmesinin anayasal biçimselliği
hakkında bilgi verdikten sonra yerelin siyasal ve yönetsel biçimlenişini
inceliyor ve bu doğrultuda, Endonezya’da özellikle 1999 sonrasında
başlayan ve “Büyük Patlama” olarak adlandırılan yerel yönetimlerin
sayısal artışı sürecinde gerçekleşen, yerel siyasetin dönüşümü, yönetsel
yapılanmada merkez-yerel ilişkilerinin gelişimi ve mali kaynakların
bölüşümü tartışmalarını ele alıyor. Ve yapılan çözümleme ile yerelin
yönetsel yetkileri ve sorumlulukları artırılsa da iktisadi kaynakların
bölüşümü ve kullanımı üzerindeki iktidarı bakımından merkezi yönetim
karşısında özerkleşemediği savını ileri sürüyor.
Erdem Özgür, Müge Borazan Çelikbıçak ve Erdem Erciyes tarafından
ortak kaleme alınan ve “Askeri Nitelikli Kolluk Yönetiminde Yeni Bir
İnsan Gücü Yapısı Modeli” başlığını taşıyan altıncı makalemiz “yönetim
alanı’ prensibinin askerî nitelikli kolluk organizasyonlarının insan gücü
yapılanması üzerine olan etkisini ortaya koymayı amaçlıyor. Çalışmada
yazarlarımız; insan gücü yapısı, statü ve örgütsel yönleriyle Türkiye’deki
askeri nitelikli kolluk özelliği sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı
üzerinde yönetim alanı ilkesinin kapsamını analiz ettikten sonra, “1’e 3
kontrol yapısı” prensibini Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü
yapısına entegre ederek kolluk yönetimine özgü yeni bir insan gücü modeli
geliştiriyor. Bu modelden hareketle de makalede Jandarma Genel
Komutanlığı’nın 2018 yılı Değerlendirme Raporunda açıkladığı personel
mevcutları kullanılarak, gelecekteki durumu öngörebilen bir matematiksel
model kurulmuş ve bir benzetimi gerçekleştirilmiştir.
Sayının son makalesi olan ve çalışma ilişkileri alanından yazılan makale,
Umut Ulukan’a ait. Ulukan, üretken olmak yerine tüketici bir ekonomi ve
kamu politikası tercihi nedeniyle işsizliğin sürekli arttığı, genç ve eğitimli
işsizliğinin önünün alınamadığı, kötü çalışma koşullarının her geçen gün
can yaktığı ülkemizde yeni bir gelişme olan “gurbetçi balıkçılık” olgusunu
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inceliyor. “Karadeniz’in Yeni Gurbetçileri: Moritanya’da Türk Balık
İşçileri” başlıklı çalışma, son yıllarda Türkiye balıkçılığında yaşanan
dönüşümleri ve bu dönüşümü sağlayan mekanizmaları ve dinamikleri ele
alıp, bu dönüşümün sonuçlarından biri olarak son beş yıllık süreçte yeni
bir olgu olarak ortaya çıkan Moritanya’da Türk endüstriyel balıkçı
teknelerinin avcılık yapmasına odaklanıyor. Çalışma bu çerçevede
Moritanya’da çalışan Türk balık işçilerinin göç süreçleri, emek süreçleri,
çalışma ve yaşam koşullarını inceliyor. Farklı ülkelerle yapılan anlaşmalar
ile gelecek yıllarda diğer ülkelere doğru da yayılmayı planlayan gurbetçi
balıkçılığının, önümüzdeki dönemde balık işçileri açısından yaratacağı
temel sorunları dikkate alan Ulukan, bu çerçeveden Moritanya’da çalışan
22 balık işçisi ile yüzyüze derinlemesine görüşmeler yapmıştır. Ulukan
elde ettiği veriler/bilgiler ışığında, çalışmasında Moritanya’da
gerçekleştirilen balıkçılığın çalışma ilişkileri boyutunu tartışmaya
açmaktadır.
Doç. Dr. Evren HASPOLAT
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MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ
BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI1
Özlem Menekşe RUMELİLİ KOÇ2

Özet
Merkez bankalarının özerkliği, ekonomik kriz dönemlerinde hep tartışma konusu olmuştur. Ekonomik kriz evrelerinden çıkış için reçeteler sunan egemen
ideolojiler, merkez bankalarının özerklik görünümünü de biçimlendirmiştir.
Keynesyen ve neoliberal politikalar kapsamında merkez bankası özerkliğinin
farklı dinamikleri söz konusudur. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği sonra erdiğinde yaşanmakta olan ekonomik krizlerin, bir kez daha merkez bankası özerkliğini
tartışmaya açtığı görülmektedir. Çalışma merkez bankalarının, ekonomik krizlerle tartışmaya açılan ve görünümü farklılaşan özerkliğini, merkez bankacılığı
hizmeti odağından irdelemeyi amaçlamaktadır. İrdeleme, hizmetin özerklik
gereksinimini ve özerkliğin hukuki, idari, mali boyutlarının yanı sıra örgütsel
boyutta nasıl kurulabileceğini de kavrayarak gerçekleştirilecektir. Merkez
bankaları ile ilgili inceleme, literatürde olan “bağımsızlık” çerçevesinde değil
yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında özerklik ekseninde yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özerklik, Örgütsel Özerklik, Merkez Bankası Özerkliği,
Merkez Bankası Bağımsızlığı.
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CENTRAL BANKS WITHIN THE CONTEXT OF CENTRAL BANKING SERVICE
AUTONOMY
Abstract
Autonomy of the Central Banks has always been a topic of discussion during
economic crisis periods. The sovereign ideologies, which provide prescriptions to overcome periods of economic crisis, also shape the autonomy perception for the Central Banks. Within the framework of Keynesian and neoliberal policies, the autonomy of Central Banks concerns various dynamics. It
can be observed that the economic crises experienced by the end of the first
quarter of 21st Century have re-opened the debate on the autonomy of the
Central Banks. The study aims to examine the autonomy of Central Banks,
which has become the focus of discussion through the economic crisis and
changed prospects, from a central bank services perspective. The examination will be developed by understanding the necessity of autonomy with respect to services, and how to establish legal, administrative, and fiscal dimensions of autonomy, in addition to the organizational dimension. The study on
the Central Banks will be conducted within the autonomy framework in management/public administration rather than the axis of “independence” in
literature.
Key Words: Autonomy, Organizational Autonomy, Central Bank Autonomy,
Central Bank Independence.

Giriş
1930’larda yaşanan ekonomik krize çözüm olması amacıyla, devleti ekonomide ana aktör olarak konumlayan Keynesyen politikalar uygulanmıştır. Bu
dönemde, merkez bankalarının özerkliklerinin kanunlarla güvence altına alınması gerçekleştirilmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde dünya yeni bir ekonomik
krizin içinden, farklı politikalarla çıkmaya çalışmaktadır. 1970’li yılların ortasında neoliberal politikalara alan açılmış, devlete düzenleyici rol biçilmiş bu
gelişmelere paralel biçimde merkez bankalarının özerkliği tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmalar sonucunda, 1980 sonrasında merkez bankalarının özerklikleri fiyat istikrarının sağlanması ile ilişkilendirilerek, bu yönde sistemli biçimde düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği geride bırakılırken, yaşanan yeni ekonomik krizlerle, merkez bankalarının özerkliğinin
tekrar tartışmaya açıldığını görmekteyiz. Bu tartışmanın odağında, özerk yapısıyla bilinen Amerikan Merkez Bankası FED’in bulunması ve bu kapsamda
FED’e yapılmakta olan baskılar oldukça ilgi çekicidir. Bu tartışmalar da ilerleyen zamanda, merkez bankalarının özerkliklerine ilişkin yeni düzenlemeleri
gündeme getirebilir. Farklı ekonomik dönemlerdeki gelişmeler sonucunda
2
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oluşan merkez bankalarının özerklik görünümü, hukuki, idari, mali ve örgütsel boyutlarda nasıl şekillenmektedir? Çalışmanın ana sorusunu bu oluşturmaktadır.
Literatürde merkez bankası özerkliği, bağımsızlık kavramı ile ele alınmaktadır. Bu iki kavramın kullanımları belirli oranda çakışmakta ise de bu
çalışmada özerklik, yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında ele alınacaktır. Çalışma, merkez bankacılığı hizmetinin doğurduğu özerklik gereksiniminin ne olduğu, kriz zamanlarındaki hangi etkilerle merkez bankalarının
özerkliğinin şekillendiği gibi alt sorulara yanıt aramaktadır. Bu yanıtlar aranırken, merkez bankalarının özerkliğinin tarihsel gelişimini yorumlama gayreti içinde olunmayacaktır. Kapsamımızı, ekonomik dönüşümlerin merkez
bankası özerkliğini nasıl biçimlendiği oluşturmaktadır. Yöntem olarak merkez
bankacılığı hizmetine özgü özerklik biçimini odağa almak, elde edilen verilerle merkez bankalarının özerkliğinin uygulamada nasıl belirdiğini yorumlamak benimsenmiştir. Merkez bankacılığı hizmetinin özerkliği, özerklik kavramının açıklanması ve özerkliğin hizmete özgülenmesinin yorumlanması
sonrasında çözümlenecektir. Özerkliğin hizmete özgülenmesi de yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında ele alınacaktır.
1. Özerklik Kavramı ve Özerkliğin Hizmete Özgülenmesi
Bir hizmetin neden özerklik gerektireceğini açıklayabilmek için öncelikle özerkliğin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Özerklik, seçebilir donanıma sahip olma ve seçmeyi isteme, güç (diğer örgütlerin gücünden etkilenmeme) ve araçlar (seçimlerini gerçeğe dönüştürebilecek unsurlar) içeren ve en
az iki öge arasında kurulabilecek bir ilişki biçimidir (Peters vd., 2009:5).
Özerklikten bahsedebilmek için ögelerden birinin diğerinden üstün olması ve
bu üstünlüğün belirli donatılardan, yetilerden gelen varlığı gereklidir. Alt öge,
üstün ögeden ayrı bir varlık olarak ayrışır ve üstün ögeye karşı kendi varlığını
korumaya çabalar. Özerklik bu korumanın sağlanabilmesi için alt ögenin eylem alanını ve alt öge dışındakilerin müdahale sınırlarını belirler. Aynı zamanda özerklik üstün olan ögenin egemenlik hakkı, diğer ögenin de boyun
eğme ödevlerinin olduğu bir ilişkidir (Karasu, 2013: 398). Özerklik, sözcüğün
anlamının “lik” ekiyle kazanmış olduğu sabit bir duruma işaret eder. Fakat
özerklik durumdan ibaret değildir. Kendi kendini yönetim gereksinimi olan
öz, sahip olduğu erkle kendi yönetim alanını sorgulayıp, özümseyip, yarattığı
tekrar eden devinimsel bir süreçte özerklik kapasitesini oluşturur. Bu devinimle, varlığının temellerini kavrayarak tekrar tekrar sorgulama ile koşullar
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doğrultusunda gerekli yapılandırmalarını gerçekleştirir (Castoriadis, 2006:
78).3
Devlet örgütlenmesinde özerklik, hizmete ya da insan topluluğuna özgülenebilir. Hizmete özgülenmiş özerklik, kamu kurumlarında; insan topluluğuna özgülenmiş özerklik yerel yönetimlerde hayat bulur. Hizmete özgülenen
özerklik, hizmetin teknik/mesleki yanından ve uzmanlaşma gereksiniminden
türer. Kimi hizmetler dar bir alanda uzmanlaşmış örgütlerce sunulabilir. Bu
nedenle bu hizmetler, devlet örgütlenmesi içinde farklı biçimde örgütlenir. Bu
farklı örgütlenmenin sağlanması için, hizmeti sunacak alt öge ve devlet tüzel
kişiliği (DTK) arasında, DTK’nin üstün öge olduğu ve görevler verdiği bir
ilişki kurulur. DTK, özerklik ilişkisi kurulurken üstün öge olarak konumlanmakla birlikte, hangi kamu hizmetlerinin sunulacağını belirleyen varlık olarak, aynı zamanda ana yapıdır4. Kimi hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için
kamu hukuku tüzel kişileri (KTK) oluşturulur. Böylelikle, hizmetin sunumu
için tasarlanan örgüt, DTK’den ayrı, özerk bir varlık olarak belirir. Özerk örgüt, kişiliğini oluşturarak sorumluluğu yerine getirir ve özerkliğini üstlenir.5
Özerkliği çözümlerken, salt devlet tüzel kişiliğinden özerk yapıların ayrışması ve bu bağlamda hükümetten özerklik olarak yapılacak değerlendirmeler, yetersizdir (Soysal, 1992: 99). Bu yaklaşım özerkliği dar bir alana hapseder. Çünkü bu özerkliğin sadece bir görünümüdür. DTK ile alt öge arasında
idari, mali ve hukuki boyutlarıyla özerklik ilişkisi kurulur. Ögenin, özünün
gerekleri ve bu ilişkilerin sağladığı donanımla, özerk biçimde örgütlenmesi
beklenir. Her örgüt aynı zamanda toplumsal iş bölümünün bir parçası olarak
toplumun çeşitli katmanları ile ilişki içindedir. Bu ilişkiler nedeniyle güç yapılarının, çıkar gruplarının da etkisine açıktır. Örgütün, sadece hükümetin değil diğer tüm müdahale ve etkilerden kendini uzak tutabilmesini sağlayan unsurlar da özerkliğe ilişkin değerlendirmelerde göz önünde bulundurulmalıdır.6

Çalışmamızda, merkez bankalarının devinim içinde hizmetin gereklerini kavrayarak özerkliklerini kurması ve sürdürmesi uygulama örnekleri ile açıklanacaktır.
4 Türk Dil Kurumu (TDK), sözlüğünde yapı sözcüğü, “ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütüne” de karşılık gelmektedir. Ögeler, kendi başlarına anlam taşıyan fakat bir araya geldiklerinde de bütünü oluşturan unsurlardır. DTK özerklik ilişkisinde üstün öge olmakla birlikte,
DTK ve ayrışan KTK’ler, devletin örgütlendiği coğrafyada vermekte olduğu hizmetlerin tümünü sunar. Hizmet sunumundaki bütünlüğü ifade etmek için yapı sözcüğünün kullanımı tercih
edilmiştir.
5 Örgütler hukuken bir kişilik olabildiği gibi aynı zamanda örgüt olarak da bir öznedir, kişiliktir.
Zamanla yerleşmiş davranış biçimleri geliştirebilirler. Davranışsal özellikler de zamanla bir kurumun davranışsal kültürünü oluşturur (Karasu, 2004; Karasu, 2013).
6 Soysal’ın (1992: 99) üniversitelerin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) “egemen çevrelerin, ekonomik bağlantılarla büyük basınla ve yığınlara kendi değerlerini aşılayan
her türlü etkileme araçlarıyla ortaya koyduğu ağırlığına karşılık Türk toplumundaki insanın
3
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İlişki, olgular arasındaki karşılıklı bağı tanımlar. Dolayısıyla, bir şeyi bilmek o şeyin ilişkilerini de bilmeyi ve tanımayı içerir. Özerkliği bilmek, özerkliği var eden özle birlikte, özerkliği kuran ilişkileri de bilmekle olanaklıdır.
Devlet, özerk örgüte çeşitli yetkiler tanır. Bu yetkilerin olması gereken içeriğini ve seviyesini örgütün özü belirler. Örgütün özünü ise hizmetin, ihtiyacın,
uzmanlığın ya da mesleğin kendisi, örgütün oluşumu, örgüt çalışanlarının ve
yönetiminin birikimi oluşturur. Bu nedenle üniversite, kalkınma bankası, merkez bankası, belediye, sanatsal örgütler, bilimsel örgütler, demiryolu örgütleri,
kamu yayıncılığı gibi örgütler için öz farklılaşır. Örgütler, özlerinin gereklerine bağlı olarak kendi kendilerini yönetebilmek için farklı içerikte ve seviyede haklara ve yetkilendirmelere gereksinim duyar. Fakat devlet, özerk örgüte, her zaman gereksinim duyulan içerik ve seviyede yetki tanımayabilir.
Özerk örgüt donandığı yetkiler ölçüsünde bir yetkinliğe kavuşur. Bu yetkinliğin oluşturduğu kapasite7 ile kararlarını alır ve işletir. Bu kapasite ve bu kapasiteye sahip çıkma bilinci, özerkliğin ne kadar yüklenilmekte olduğunu belirler. Bu kapasiteyi var eden, büyük oranda örgütün örgütsel özerkliğidir. Örgütün özü kavrandıktan sonra, özerklik ilişkisinin bilgisine erişebilmek için
özerklik, iki boyut üzerinden çözümlenebilir. Birincisi örgütün uzmanlık/meslek alanındaki kararların, olabildiğince örgüt tarafından alınabilmesi ile karar
alma yetkinliğinin oluşumudur. İkincisi ise örgütün bir karar verme yetkinliği
derecesi olarak, örgütsel özerkliğini yaratmasıdır.
Bir örgütün, örgüt amaçlarına ilişkin yönetsel kararları verebilecek yönetim organlarının oluşumu ve bu organların karar verme serbestisi idari özerklik olarak tanımlanır (Gözler, 2018: 142). Karar organının oluşumu ve yetkilendirilmesi idari özerkliğin bir ayağını, karar organlarının karar verme yetkinliğinin geliştirilerek sürdürülmesi ise diğer ayağını oluşturur. Karar verme
yetkinliğinin gelişkinliği, mali ve örgütsel özerklikle kesişir. Çünkü mali donatılar ve örgüt içinde geliştirilmiş karar alma yetkinliği olmadan, alınabilecek
kararlar kısıtlıdır. Mali özerklik ise, örgütün yetkileri kapsamında serbestçe
kullanabileceği mali kaynaklara karşılık gelmektedir (Özer, 2015: 527). Öte
yandan, hukuki açıdan özerkliği kuran tüzel kişilik oluşumuyla, örgüt hak ve
borçlara sahip olabilmektedir. Hak ve borç sahibi bir yapı haklarını yerine getirip borçlarını ödeyecek kendine ait bir mali kaynağa sahip olmalıdır.
İfade ettiğimiz üzere tüzel kişilik tanınarak, örgüt hukuki açıdan özerk
kılınır. Mevzuatta belirlenecek özerklik cismini, becerileri ile canlandıracak
yaratılışına kendi ağırlıklarını koymaları” gerekliliği vurgusu, bu iki özerk kurumun DTK, egemen çevreler, toplumsal değer yargıları ve basın gibi pek çok katmandan ayrışmasına yapılmış
bir vurgu olarak değerlendirilebilir.
7 TDK’nin tanımına göre “Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa ve anlama
ve kavrama yeteneğine” karşılık gelen kapasite, özerkliğin alan belirleme, sınır çizme ve kendi
bünyesini sürekli sorgulayarak kavrama yanlarıyla da örtüşmektedir.
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araç örgütün kendisidir. Özerklik, tüzel kişilik unsurlarına sahip olma ve bu
unsurların kullanılması üzerinden şekillenir. 8 Tüzel kişilik yaratıldığı anda,
örgüt tüzel kişilik unsurlarına sahiptir. Tüzel kişilik unsurlarının kullanılmaması halinde edilgen bir özerklikten söz edilebilir. Çünkü hukuksal olarak
özerk tanınma/tanınmama, yönetim bilimi açısından özerk olup/olmama her
zaman birbiri ile örtüşmez. Tüzel kişilik unsurlarını kullanabilen örgütün ise,
kişiliğini yaratarak örgütsel özerkliğini kazanması beklenir. Örgüt, böylelikle
özerkliğini yüklenir. Örgüt, iradesi ile bir kişilik oluşturabildiği, kapasitesini
oluşturup özerkliği yüklendiği ölçüde, hukuken kazandığı özerklik hakkı örgütsel ve yönetimsel boyutuyla yaşam bulabilir.
Örgütler, belirli yapısal değişkenler üzerine şekillenir. Hiçbir yapı kendini oluşturan ögelerden herhangi birine indirgenemeyeceği gibi, kendini
oluşturan ögelerin matematiksel toplamından da ibaret değildir. Çünkü ögelerin değişimi ile etkileşimi ve bunların sonuçları, ögelerin biçimlenişine etkiyebilir. Bu nedenle, yapısal değişkenlerin farklı biçimlerde kullanılarak örgütün çalışma düzeninin oluşturulması ile örgüte, bambaşka bir yapı ve kişilik
verilebilir. Örgütsel özerklik sağlanıp, geliştirilebilir. Özerkliğin, yüklenilmesi gereken bir durum olduğundan kasıt da budur.
Örgütlerin yapısal değişkenleri uzmanlaşma, standartlaşma, biçimleme,
merkezileşme, yapılandırma, esneklik olarak sıralanabilir (Pugh vd., 1968:
66). Uzmanlaşma değişkeninin en önemli örgütsel değişken olduğu söylenebilir. Bilgi, deneyim ya da uzmanlık sahibi olmak çalışanın bağımlılığını azaltıp kararlarını kendi başına alma gücünü artırmaktır (Mechanic, 1962: 351352). Bu kapsamda, bilgi ve becerilerinden kaynaklanan iradeleri ile uzmanların ve uzmanlaşmış birimlerin özerkliği ölçüsünde örgütsel özerklik gelişir.
Özerklik kurulumunda önemli diğer iki değişken ise merkezileşme ve yapılandırmadır. Örgütlerde karar süreçlerindeki güç yoğunlaşmasına bakılarak
örgütün merkezileşme değişkeni bu kapsamda özerkliği değerlendirilebilir.9
Yapılandırma ise, örgütün rol yapısının şekillendirilmesidir.10 Örgüt, yapılandırmayla özerk bir iskelete sahip olabilir. Standartlaşmış bir iş süreci ile bir
çalışan ne yapıp ne yapmayacağını bileceği için özerk bir alan oluşturulabilir
Sürekli bir amaç nedeniyle var olma, örgütlenmiş olma (kanun koyucunun belirlediği ve amacın gerçekleştirilebilmesi için gereken organlara sahip olunması), özerklik, hukuk sistemi tarafından izin verilmiş olma, irade açıklayabilme, hukuki işlem yapabilme, malvarlığına sahip olabilme gibi unsurlar tüzel kişilik unsurları olarak sıralanabilir (Gözler, 2007: 33).
9 Bu değişkenin özerkliğe katkı sunması için her zaman uzmanların son karar alıcı olması da
gerekmeyebilir. Örneğin, uzmanların özerklikleriyle ürettiği bilgi sonrası, karar alıcının sadece
seçim yapmasıyla tamamlanan bir karar alma süreci oldukça ademimerkezi yapıdadır
(Minztberg, 1983: 101).
10 Rol yapısı, pozisyonların dağılımını, işlerin tanımını ve yetkilerin paylaşımını belirleyerek
karar süreçlerini netleştirir. Bölümlendirme için kıstaslar açığa çıkararak, özerk alanları da belirler (Pugh vd., 1968: 78).
8
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(Mintzberg,1983:105). Biçimlendirme, bir örgütteki kural kullanımını, iletişim ve yordamların ne derecede yazılı olduğunu tanımlayarak özerkliğe katkı
verebilir (Hage ve Aiken, 1967: 79; Pugh vd., 1963: 303). Esneklik, bir dış
gücün etkisi karşısında biçimini koruyabilmeyi ifade etmektedir. Bu yönüyle
özerkliğin kurulumu için önem taşımaktadır.
İdari ve örgütsel özerklik birbirini karşılıklı olarak besleyebilir. İdari
özerklik tanınmış olan üst düzey yöneticilerin, örgütün çalışma yöntemlerinde
yapacakları düzenlemeler örgütsel özerkliğe katkı sunabilir. Bu kapsamda, örgütün uzmanlarına teknik/mesleki gerekleri doğrultusunda açılacak özerk alan
ve örgütsel değişkenlerde yapılacak düzenlemelerle özerklik örgüte yayılabilir. Böylelikle örgütün karar alma kapasitesi genişletilebilir. Öte yandan, gelişen örgütsel özerklik sayesinde örgüt uzmanlarının (aldıkları kararlar ve oluşturdukları verilerle), üst yönetimin karar süreçlerine yapılacakları katkı sonucunda idari özerkliğin seviyesi de artırılabilir. Örgütsel özerkliğin sağlanması,
özerklik tasarımı açısından önemlidir. Çünkü üst yönetim, özerkliği örgüte
yaymadığı takdirde, örgütün özerk tanımlanmış olması, o örgütün başında bulanan kişi ya da kişilerin özerkliğinden öte bir anlam içermeyebilir (Soysal,
1969: 122). Ve hiçbir örgüt yönetiminin tek başına, örgüt için tam bir özerklik
elde edemeyeceği söylenebilir (Wilson, 1996: 214).
Hizmete özgülenen özerklik kapsamında, özerk olarak tanımlanma ve
özerkliği yüklenme sürecini değerlendirmiş bulunmaktayız. Denilebilir ki, tüzel kişilik ilk oluştuğu anda, onu oluşturan gücün isteklerinin yöneltildiği, toprağa atılmış bir çekirdek gibi zırhla çevrelenmiş, tohumunda yapması gerekenler tanımlanmış bir nesne olarak var olur. Ancak etmenlerin uygun koşulları oluşturması halinde kodlarından hareketle içindeki özü canlandırabildiği,
örgütsel değişkenlerini özerkliği kurabilecek biçimde düzenleyerek eylemle
var olabildiği an özneye dönüşmektedir. Acaba merkez bankacılığı hizmetinin
özünü ne oluşturmaktadır? Bu hizmetin nasıl bir özerklik gereksinimi vardır?
Bu soruların yanıtını arayalım.
2. Merkez Bankacılığı Hizmeti ve Özerklik
Merkez bankaları için özü, uzmanlaşma gereksinimi olan merkez bankacılığı hizmeti, bu uzmanlaşmayı var edecek örgütlenmeleri ile merkez bankaları, örgütte çalışan uzmanların ve üst düzey yönetimin bu uzmanlaşmayı sağlayacak biçimde oluşacak bilinci ve birikimi oluşturur. Para politikasının uygulanması, merkez bankalarının hizmet alanını oluşturur (TCMB, 2018: 9).
Para, üretilen mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılan temel araçtır (Telman, 1994: 3). Kökeni tarihsel olarak çok eskilere dayanan paranın, zaman
içerisinde önemli biçimde gelişim gösterdiği görülmektedir. Paranın tarihi gelişimi ile birlikte işlevleri de değişmiş ve gelişmiştir. Paranın, genel eşdeğer
7
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olarak metaların ölçülmesini sağlama, piyasalarda metanın dolaşımını sağlama, değer saklama, ödeme aracı olma ve evrensel para olmak gibi çeşitli
işlevleri bulunmaktadır (Akçay, 2009: 50-60).11 Paranın, bu gelişim ve değişime uygun olarak kullanım ve yönetimi için bankalar, daha sonra ise merkez
bankaları oluşmuştur (Telman, 1994). Günümüzde para, aynı zamanda bir siyasa aracıdır. Devletler ekonomik hedeflerine, uyguladıkları para ve maliye
politikaları12 aracılığıyla ulaşmaya çabalamaktadır. Para politikaları, üretim,
enflasyon ve istihdam gibi makro ekonomik göstergeleri etkilemek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir (Kasapoğlu, 2007; Önder, 2005; TCMB, 2018: 9).
19. Yüzyıl’da doğan merkez bankacılığı hizmeti, para politikaları ile birlikte gelişim göstermiştir. Merkez bankaları öncesinde para, imtiyaz sahibi
pek çok ticari banka tarafından basılmaktadır. Bu durumun yerini, tek bir
emisyon bankasının para basmasına bırakmasıyla bugünkü anlamda merkez
bankacılığının temelleri atılmıştır. Zamanla bu emisyon bankalarına başka görevler de verilerek “Merkez Bankası” terimi kullanılmaya, terim sistemli bir
yapı ve tekdüze bir anlam ifade etmeye başlamıştır (Kock, 1945: 7). Tanımda
kullanılan merkez ifadesi kaynağını, dağınık parasal güçlerin bir merkezde yoğunlaşmasından, merkezileşmesinden almaktadır. Paranın yönetiminin sistemli bir yapıda ve bir merkezden gerçekleştirilmesini vurgulamaktadır.
1873’ten 1914’e kadar devam etmiş olan, piyasa ekonomisinin kendi kendini
düzenlediği, rutinler üzerine oturmuş bir sistem olan altın standardı döneminde, merkez bankalarının ana görevi çıkarmakta olduğu ulusal paranın altına çevrilebilirliğini sürdürmek olarak tanımlanmıştır (Akçay, 2009: 100103).
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı ve 1930’larda yaşanan Büyük Buhran nedeniyle üretimde kapasite kullanımı tüm zamanların en düşük,
işsizlik ise tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştır (Harvey, 2003: 75;
Cobham, 2012: 729). Bu süreçte ekonomiler içlerine kapanmış ve bu durum
yıkıcı sonuçları beraberinde getirmiştir (Güvenç, 1998: 31). Bu olumsuz tablo,
tam istihdam ve para politikalarından çok maliye politikalarına yöneliş gösteren Keynesyen politikaların yükselişe geçmesi için altyapı oluşturmuştur
(Cobham, 2012: 729). Bu kapsamda, merkez bankalarına tam istihdamın ve
büyümenin sağlanmasını da içeren yeni görevler verilmiştir (Singleton, 2011).

Para, sosyal bilimlerde oldukça geniş açılardan değerlendirilen bir konudur. Çalışmamızda,
paranın merkez bankacılığı hizmetindeki yerinin netleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle
farklı işlevleri vurgulanmış işlevler detaylıca ele alınmamıştır. Daha fazla detay için Akçay’ın
(2009: 41-73) çalışması incelenebilir.
12 Maliye politikası, devletin harcama yaparak ve vergi toplayarak ekonomik hedeflere ulaşmak
için kullandığı yöntemlerden biridir (Kasapoğlu, 2007; Önder, 2005).
11
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Ekonomik kriz Büyük Buhran ile son bulmamış, İkinci Dünya Savaşı ve savaşın olumsuz sonuçları bu tabloya eklenmiştir. Daha önce Britanya’nın sahip
olduğu dünya çapındaki hegemonik güç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında el
değiştirerek Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) geçmiştir. ABD’nin hegemonyasına dayanan Bretton Woods para sistemi de ABD’nin hegemonik olarak güçlenmesine paralel biçimde gelişmiştir (Akçay, 2009:104). Bu sistemin
işleyişine bakıldığında ülkelerin paralarının dolar aracılığıyla altına bağlandığı görülmektedir (Akçay, 2009:107). Bu sistemde merkez bankalarına, paralarını dolara bağladıkları pariteyi sabit tutarak paranın dış ve iç değerinin
istikrarlı tutma görevi verilmiştir (Akçay, 2009:108).
1970’lere gelindiğinde dünya bir büyük kriz daha yaşamıştır. Ortaya çıkan krize çözüm üretmekte, Keynesyen yaklaşım yetersiz kalmıştır. Bu nedenle parasalcı yaklaşımlar gelişmeye başlamıştır. Parasalcı yaklaşımlar, “paranın dolaşım hızının tahmin edilebilmesi halinde, kısa dönemde nominal
milli gelirin, uzun dönemde ise enflasyonun belirlenmesi için parasal hedefleme yapılabileceği önerisini ileri sürmüşlerdir” (Akçay, 2009: 115). Önerilen parasal hedeflerle istenilen noktaya varılamadığı gibi, yaşanan yeni krizler
ve oluşan yüksek enflasyon nedeniyle parasalcı yaklaşımlar da geçerliğini yitirmiştir (Akçay, 2009:115). 1970’lerde yaşanan bir başka gelişme ise
ABD’nin uluslararası alandaki üstünlüğünün gerilemesi nedeniyle Bretton
Woods sisteminin çökmesi olmuştur (Akçay, 2009: 109). Bretton Woods sisteminin çöküşü sonrası “parasal kısıt” ortadan kalkmıştır. Bu gelişmeler sonrasında oluşan ortamda, merkez bankalarının “parasal kısıt” inşa etmesi ve fiyat istikrarını sağlaması beklenmektedir (Akçay, 2009: 151-152).
1929 Krizi sonrasında ağırlıklı olarak maliye politikaları kullanılmıştır.
Para politikaları ise büyüme, fiyat istikrarı ve tam istihdam için destekleyici
roldedir. 1970 krizi sonrasındaki gelişmelerle ağırlıklı olarak para politikalarının kullanımı tercih edilmiştir (Kasapoğlu, 2007; Önder, 2005). Keynesyen
politikaların devleti ekonomide ana aktör olarak belirlemesi de bir sorun olarak tanımlanarak, devleti piyasayı düzenleyici aktör olarak konumlayan neoliberal politikalar 1980 sonrası dönemde etkin olmuştur. Neoliberal politikaların egemen olduğu 1980 sonrası dönemde enflasyonist ortam, çözülmesi gereken önemli sorun olarak belirmekte; merkez bankalarına bu doğrultuda görevler verilmektedir. Görülmektedir ki, merkez bankalarının 19. Yüzyıl’da
para basma ile tanımlanabilecek olan hizmet alanları, 20. Yüzyıl’ın başında
ulusal paranın altına çevrilebilirliğini sağlamak, Bretton Woods döneminde
ise paranın dolara bağlanmış paritesini sabit tutarak iç değerini istikrarlı kılmak olmuştur. Zaman içerisinde yaşanan gelişmelerle bu hizmet alanı, para
politikalarının düzenlenmesi kapsamına bürünerek günümüze ulaşmıştır.
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Devletin ögeleri ve bu ögelerin birbirleri ile ilişkisi devlet mekanizmasının işleyişinin sağlıklı olup olmadığını belirler. Devlette kimi ögeler, diğerlerine göre daha fazla önem arz eder. Çünkü bu ögelerin bütüne katkıları, göreli
olarak daha fazladır. Merkez bankaları da, devletler için önemli katkı sunan
ögelerden biridir. Bu nedenle merkez bankalarıyla devletlerin ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, eskiden beri tartışılagelmiştir (Singleton, 2011). Merkez
bankaları, piyasadaki para arzını ekonominin gereksinimlerine göre ayarlayabilmek gibi farklılaşan, kimileri tekel niteliğinde, teknik ve karmaşık, geniş
bir alandaki hizmetlerinde uzmanlaşabilmek için özerkliğe gereksinim duyar.
Para ve maliye politikalarının ayrıştırılması, para politikaları alanında merkez
bankalarının müdahale altında kalmadan karar alabilmeleri, merkez bankacılığı hizmetinin özerkliğinin esasını oluşturur (Singleton, 2011; De Haan ve
Eijffinger, 2016:2).
Merkez bankacılığı hizmeti, para politikalarının geniş alanı dışında, merkez bankalarının para politikalarını yürütürken kuracakları ilişkiler bağlamında da geniş bir alanı kapsar. Merkez bankasına özgü kimi görevlerin karakteristiğince, alınan kararlar toplumun çeşitli katmanları ve hatta uluslararası toplumun kimi katmanları ile çatışabilecektir. Katmanlar, kararlara etki
etmeye çabalayacaklardır (Acheson ve Chant, 1973: 652-653). Merkez bankaları isteklerin ve beklentilerin yüksek olduğu görev alanlarında belirlenen
özerklik sınırlarında, paranın kontrolünü sağlarken ne devletin maliye ve hazine gibi kuruluşlarının, ne siyasi otoritenin ne de piyasadaki ulusal ve uluslararası güçlerin etkisi altında kalmalıdır.
Bu başlık altındaki değerlendirmeler sonrasında denebilir ki, merkez bankalarının vermekte oldukları hizmetin geniş etki alanı bulunur. Bu hizmetin
tekel oluşunun dışında, teknik ve karmaşık yanı söz konusudur. Merkez bankaları var oldukları toplumdaki tüm bireyleri ve hatta toplum üstü unsurları
etkileyen, ekonomi ve devlet için çok önemli ögeler olarak örgütlenirler. Ulusal ve uluslararası piyasa etkilerine ve müdahalelerine açık bir alanda, hizmetlerini yürütürler. Bunu, donanımlı uzmanların ve üst yönetimin varlığı ile gerçekleştirirler. Sıralananlar, merkez bankaları için özü oluşturmaktadır. Bu öz
özerklik gereksinimini belirler. Bu gereksinimin karşılanacağı özerkliğin yaşam bulması için merkez bankaları, görev süresini tamamlamasının güvence
altına alındığı üst yönetime gereksinim duyar. Bu güvence, merkez bankası
özerkliğinin önemli bir parçasıdır. Üst yönetime tanınan karar alabilme hakkı,
mali olanakların da gelişkinliği ile desteklenmelidir. Mali donatıları sayesinde, merkez bankaları, uzmanları bünyesine katabilmeli, uzmanlaşmış birimlerle örgütlerini yapılandırabilmelidir. Böylelikle, örgütün karar alma yetkinliğini sağlayacak ve sürekli kılacak bir örgütlenme gerçekleştirebilmelidir.
Merkez bankası başkanları tüm katmanlardan gelecek baskılara, merkez ban-
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kası uzmanlarının hazırlamış olduğu bilimsel veriler, raporlar; geliştirmiş olduğu düşünce ve duruş ile karşı durabilir olmalıdır. Oluşturmuş olduğumuz
bu çerçevenin ardından, merkez bankalarının özerkliğinin literatürde nasıl ele
alındığını ve uygulamada nasıl bir görünüm aldığını irdeleyelim.
3. Literatürde Özerkliğin Ele Alınış Biçimi: Bağımsızlık
Merkez bankası özerkliğinin, literatürde bağımsızlık olarak ele alındığı
görülmektedir. Bağımsızlık tartışmasının kuramsal temeli eksenini, kurallar
ya da takdir hakkı13 tartışmasında bulur. Kydland ve Prescott (1977) takdir
hakkına dayanan Keynesyen politikaların krize sebep olduğunu öne sürerek
kural temelli politikalara geçiş yapılması gerektiğini savunmuşlardır. Literatür
tarandığında görülmektedir ki Kydland ve Prescott (1977)14 tarafından ilk kez
dile getirilen “zamansal tutarsızlık” (time inconsistency) ve merkez bankalarının güvenilirliği, iki sorun olarak yer almaktadır. “Herhangi bir t zaman diliminde politika yapıcıları tarafından en iyi (optimal) kabul edilen bir stratejinin ileriki bir t+1 zaman diliminde gözden geçirildiğinde ya da uygulandığında en iyi olarak görülmemesine karşılık gelmektedir. Zaman tutarsızlığı
problemi Yeni Klasik Makro iktisat çerçevesinde geliştirilen bir yaklaşımdır”
(Ayhan ve Üstüner, 2010: 59). Politikacıların t anındaki kısa dönemli kararlarının t+1 anında enflasyon yaratabileceğine ilişkin problemlerin üstesinden
gelmek için merkez bankası bağımsızlığını desteklemek ve merkez bankalarının güvenilirliklerinin sağlanması için şeffaf ve hesap verebilir olmaları gerekliliğine vurgu literatürde 1980’lerde yaygın bir hal almıştır.
Merkez bankalarının, zaman tutarsızlığından türeyen problemler nedeniyle bağımsız olması gerektiği dile getirilmektedir. Merkez bankacıların ve
politikacıların para politikasına ait önceliklerinin farklı olduğunu savlayan
yaklaşımların akademik kökeni ise 1975 yılına dayanmaktadır. Seçilmiş politikacıların para arzını genişleterek bir sonraki seçimi kazanmalarını sağlayacak biçimde ekonomik düzenlemeler yapabilecekleri iddiası, ilk kez Nordhaus
(1975) tarafından Politik İş Çevrimleri (The Political Business Cycle)15 adıyla
modellemiştir. Nordhaus’un akademik açıdan etkileyici bulunan çalışmasından sonra yaklaşık 10 sene boyunca bu konuda kuramsal bir çalışma yapılmaKurallar mı takdir mi? (Rules or Discretion). Bu soru Keynes’in Genel Teorisi’nin yayınlanmasından sonra gerçek boyutuna ulaşıp zaman içerisinde gelişse de, kökeni 19. Yüzyıl’a, Nakit
Okulu (Currency School) ve Bankacılık Okulu’nun tartışmalarına dayanmaktadır (Akan, 2010).
14 İlerleyen yıllarda Kyland ve Prescott “makroekonomik analizleri yanında, birçok ülkedeki
para ve maliye politikası uygulamasının fikir babaları olmaları nedeniyle” Nobel ile ödüllendirilmişlerdir (Hürriyet Gazetesi, 2004).
15 Politik İş Çevrimleri analizi Kamu Tercihi Okulu içinden ileri sürülmüştür (Ayhan ve Üstüner, 2010: 59).
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mıştır (Alesina, 1988: 45). Rogoff (1985) daha muhafazakâr ve daha enflasyon karşıtı olan merkez bankacıların enflasyonu indirebileceğini ileri sürmüştür.
Merkez bankası bağımsızlığı konusunda, literatürde çeşitli endeksler geliştirildiği görülmektedir. Grilli, Masciandaro ve Tabellini (1991-GMT) geliştirdikleri endeksle18 OECD ülkesinin savaş sonrası yıllarda (1950-1989) para
politikalarını ele alarak, merkez bankası bağımsızlığı daha fazla olan ülkelerde
enflasyon oranlarının daha düşük olduğunu öne sürmüştür. Cukierman, Webb
ve Neyaptı (1992-CWN) yaptıkları çalışmada 1980-1989 döneminde, 21 gelişmiş ve 51 gelişmekte olan ülke üzerinde yaptıkları incelemelerle, bir merkez bankası bağımsızlığı endeksi geliştirmeye çabalamışlardır. Alesina ve
Summers (1993-AS), geliştirdikleri endeksle 1955-1988 dönemini seçerek
merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon oranları ve büyüme, istihdam, gerçek faiz oranları gibi değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını incelemişlerdir. Bu incelemelerinde, merkez bankası bağımsızlığının düşük ve sürekli
enflasyon sağlamakla birlikte, makroekonomik performans açısından yararı
olmadığı sonucuna varmışlardır. GMT, CWN ve AS geliştirdikleri endekslerinde merkez bankalarının yasal düzenlemelerini ele almaktadırlar. Diğerlerine göre daha kapsamlı olduğu görülen CWN endeksi para politikalarının
oluşumu, merkez bankası başkanlarının göreve atanma ve görevde kalma süreleri, merkez bankalarının yasalarında belirlenen temel amaçları ve merkez
bankalarının kamu kesimine borç vermesine ilişkin ölçütleri içeren dört ana
gruptan oluşmaktadır.
Fischer ve Debelle (1994: 196), enflasyonist eğilim sorununu aşmak için
merkez bankacılarının görevlendirilmesini ve merkez bankalarının bağımsız
olmasını önermektedir. Campillo ve Miron (1997) yaptıkları çalışmada kurumsal düzenlemelerin tek başına düşük enflasyon sağlamaya yetmeyeceğini,
açıklık, politik durağanlık, vergi politikası gibi ekonomik temellerin düşük
enflasyon sağlamada daha büyük paya sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. Posen (1995) ve Fry (1998) çalışmalarında, merkez bankası bağımsızlığı ve düşük enflasyon arasında bir bağlantı kurulamadığını ifade etmektedir. Daunfeldt ve Luna (2008: 420), OECD ülkelerinde yaptıkları çalışmayla merkez
bankası ve düşük enflasyon arasında bir ilişki olduğunun kanıtlanmadığını fakat bu ülkelerin çoğunda fiyat istikrarının sağlanmakta olduğunu gördüklerini
belirtmektedir. Cukierman (2008) ise “tanımlanan merkez bankası bağımsızlığı” ile “gerçekleşen merkez bankası bağımsızlığı” arasında bir fark olduğuna
ilk dikkat çeken yazar olmuştur. Bu duruma yol açan etmenlerin, merkez bankasının gelenekleri, merkez bankasında yapılan araştırmalar, merkez bankası
çalışanlarının (bilhassa yönetimin), hazine ve maliye gibi ekonomik aktörlerin
yöneticilerin kişilik özellikleri olduğunu da vurgulamaktadır.
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Anakakım literatür merkez bankası bağımsızlığını, devletin örgütlenmesi
ve kurumları arasındaki ilişkiyi göz ardı ederek tarihsel ve toplumsal kapsamının dışında ele almaktadır. Öte yandan bağımsızlık, merkez bankaları örgütleri içinde karar vermenin nasıl ademimerkezi yapıda gerçekleşebileceğini
yorumlamadan, ağırlıklı olarak düşük enflasyon sağlanması için çözüm olup
olmadığı noktasından tartışmaktadır. Bir grup, merkez bankası bağımsızlığının düşük enflasyon sağlayacağını öne sürerken, diğer grup bu tezi çürütmeye
çabalamaktadır. Tonak’a göre tartışmalarda, egemen iktisat anlayışı merkez
bankasının bağımsızlığını desteklemektedir (Tonak, 2010: 90). Sawyer, enflasyon hedefleme ve merkez bankası bağımsızlığı arasında kurulan ilişkiyi
yeni makroekonomik uzlaşma olarak tanımlanmaktadır (Sawyer, 2006:639).
Fikir birliği yoğun olan literatürde, merkez bankası bağımsızlığı konusunda
yapılan tartışmalarda, para politikasının merkez bankası ve hükümetlerin sorumluluklarının eklem yeri olduğunu gözden kaçırılmaktadır. Siklos, hangi
kararların merkez bankasında verilebileceğine ilişkin süreç üzerine çok az tartışma yapılmış oluşunu hayretle karşılamaktadır. Siklos’a göre ekonomistler,
para politikasının diğer potansiyellerini ve faiz oranları gelişimi üzerindeki
etkilerini göz ardı ederek enflasyonu göreli olarak önemli saymışlardır (Siklos, 2008:26).
Merkez bankası bağımsızlığının, düşük enflasyon sağlanması amacıyla
fiyat istikrarı üzerinden kurulmasını eleştiren yaklaşımlar da görülmektedir.
Clark (2005) merkez bankası bağımsızlığının, fiyat istikrarını sağlar görünmekle birlikte işsizlik oranları ve büyüme açısından sorunlara yol açtığını öne
sürmektedir. Benzer şekilde Durmuş (2016: 48-49) da kriz zamanlarında uygulanması gereken ve “işsizliği azaltıcı, gelir ve servet dağılımı eşitsizliklerini
azaltıcı ve büyümeye odaklı sosyal ve ekonomik politikalarla”, merkez bankası bağımsızlığının çatışabileceğine değinmektedir. Durmuş aynı zamanda,
para politikası araçlarından sadece biri olarak tanımlamakta olduğu merkez
bankası bağımsızlığının, fiyat istikrarının sağlanması için “ne yeterli ne de gerekli” olduğunu ifade etmektedir. Alesina (1989: 83) ise merkez bankası bağımsızlığının mali politikalar ve para politikalarının eşgüdümlemesinde sorunlar doğurabileceğini, bu politikalar arasında çakışmanın ise uygun olmayan
politika araçlarının seçimiyle sonuçlanabileceğini vurgulamaktadır. Wray
(2007: 120-121) da merkez bankası bağımsızlığının farklı boyutlarından yaklaşarak şöyle bir eleştiri getirmektedir: O’na göre pek çok ekonomist merkez
bankasının bağımsız olması gerektiğini savunarak, piyasanın bir disiplinde olması ve enflasyonist ortamın engellenmesi için hazineyi piyasalardan borçlanmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın ise olumsuz yansımaları olabilmektedir.16
Hazinenin merkez bankasından borçlanmamasını sağlamak, hükümetin kendi içinde bütçesini döndürebileceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda hükümet özel banka hesaplarından
borçlanarak bankaların rezervlerinin artışına liderlik edecektir. Oysaki merkez bankalarının ve
16
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Gökgöz (2013), bağımsızlık konusuna çok başka bir açıdan, merkez bankalarının şeffaf ve hesap verebilir olması gerekliliğinden yaklaşarak, konuyu
“merkez bankalarının iletişim politikaları” üzerinden sorgulamaktadır.
Ana hatlarını vurgulamış olduğumuz literatürün üç aşamada inşa edildiği
görülmektedir. Birinci aşamada bağımsız merkez bankasına sahip ülkelerin,
para politikalarına kolaylıkla müdahale edilen ülkelerden, neden daha düşük
enflasyon oranına sahip olacağını açıklayan teorik çerçeve geliştirilmiştir.
İkinci aşama olarak farklı yazarlar, merkez bankası bağımsızlığı için çeşitli
göstergeler inşa etmişlerdir. Üçüncü aşamada ise ikinci aşama göstergeleri
veri alınarak yapılan deneysel çalışmalarla, merkez bankaları bağımsızlığı ve
enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerin arasındaki ilişkinin çözülmesi
gayreti görülmektedir (De Haan, 1997: 396). Çalışmalarda ağırlıklı olarak
merkez bankası bağımsızlığı, sağlıklı para politikasının, düşük ve sabit enflasyonun, sosyal refahın anahtarı olarak görülmektedir. Merkez bankası bağımsızlığı, merkez bankalarına politikacıların müdahaleleri olmadan, para politikalarını yönetme olanağı olarak tanımlanmaktadır. Merkez bankalarına
amaç bağımsızlığı17 değil araç bağımsızlığı tanınması konusunda da anlaşmış
görünen literatür, merkez bankası bağımsızlığının hangi bileşeninin düşük
enflasyonu sağladığı konusunda bir uzlaşmaya varabilmiş gözükmemektedir
(Siklos, 2008:304).
Literatürdeki tüm bu noktaların yanında, kuramsal çalışmalardaki yorumların, deneysel çalışmalarındakilere göre daha olgun olduğu Eijffinger,
Van Rooij ve Schaling (1996: 163) tarafından öne sürülmektedir. Bu durumun
dikkat çekmesi üzerine, bazı akademisyenler konu üzerinde tekrar çalışma gereksinimi duymuştur. Klomp ve Haan (2010: 446) mevcut enflasyon - merkez
hazinenin eşgüdümlü çalışması halinde bankaların rezervleri arzu edilen miktarda tutulabilecektir. Merkez bankasıyla eşgüdümlü çalışmanın reddediliyor olması halinde gecelik faizlerin
hedefinden aşması söz konudur. Başka bir ifadeyle merkez bankasının günlük hedeflerini tutturmasında hazineyle eşgüdümlü çalışması büyük yarar sağlayacaktır (Wray, 2007: 120-121).
17 Merkez bankası, para politikalarında amaçları belirleyebiliyorsa amaç bağımsızlığına; hükümetlerce belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için seçeceği araçları belirleyebiliyorsa araç bağımsızlığına sahip olarak da tanımlanır (Grilli vd., 1991: 369). Merkez bankası bağımsızlığı,
bu sınıflandırma dışında finansal, kurumsal, bireysel, işlevsel olmak üzere de sınıflandırılmaktadır. İşlevsel bağımsızlık merkez bankalarının yasalarında belirlenmiş olan hedeflerine ulaşabilmeleri için para politikaları araçlarını ve yöntemlerini belirlemede her hangi bir otoritenin
onayına gereksinim duymadan kendi kendine seçebilmesidir. Kurumsal bağımsızlık ise kanunda tanımlı görevlerini yerine getirirken başka bir otoriteden emir ya da talimat alınmamasıdır. Bireysel bağımsızlık merkez bankalarının üst düzey yöneticilerinin atanma, çalışma, görevden ayrılma kurallarının bağımsız davranmalarına olanak verecek biçimde açık ve net olarak
yasalarda belirlenmesi ve bu kuralların işlerliğinin sağlanmasıdır. Finansal bağımsızlık ise merkez bankalarının bağımsız biçimde faaliyetlerini yürütmelerini sağlayacak kaynaklara sahip olmalarını ve bütçelerini oluşturabilmelerini içermektedir (TCMB, 2018: 15-16; Ivanovic, 2014:
40).
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bankası bağımsızlığı ilişkisini inceleyen çalışmaların birleştirilmiş veriye dayandığını; bunun uzun dönemde tutarsız ve eksik değerlendirmelere yol açabileceğini ifade etmektedirler. Bu duruma, merkez bankası bağımsızlığı olgusu sadece belirli yıllar için söz konusuyken, değerlendirmelerin daha geniş
bir dilimde yapılmış olmasının neden olduğunu öne sürmektedirler. Bu eksikliği gidermek amacıyla, 120 ülkede 1980- 2005 aralığı için merkez bankası
bağımsızlığı ve enflasyon ilişkisi irdelenmiştir. Varılan sonuç merkez bankası
bağımsızlığının, düşük enflasyon üzerinde etkisinin umulduğundan daha az
olduğu yönünde olmuştur (Klomp ve Haan, 2010).
***
Ekonomilere hızlı ve önemli etkileri olan para politikalarını, hükümetlerin siyasi amaçlarla kullanmasının önüne geçmek 1970 sonrasında üzerine düşünülen önemli bir konu olmuştur. Bu kapsamda para gücünün hükümetlerin
elinden alınarak, ekonomik verileri dikkate alarak paranın yönetimini gerçekleştirilecek merkez bankalarına bırakılması üzerine tartışmalar gelişmiştir.
Merkez bankalarının hükümetlerin etki ve müdahalesi altında kalmaması,
merkez bankalarının hükümetlerden bağımsızlaştırılması olarak (Telman,
1994) kavranmıştır. Bu kapsamda literatürde “bağımsızlık” sözcüğü kullanılmaktadır. Sözcüğünün, bağımsız idari otoritelerin (BIO) tartışmalarının yapıldığı dönemde de kullanılmış olduğu görülmektedir. Oysaki kamu örgütlenmesinde, bağımsız örgüt olamaz. İdarenin bütünlüğü, kamu örgütlenmesi mantığı
buna izin vermez. Bu nedenle BIO’ların bağımsızlığı, bu örgütlerin kamu örgütlenmesinde bağımsız olmalarına karşılık gelmemektedir. Literatürde,
BIO’ların bağımsızlığı organik bağımsızlık/ işlevsel bağımsızlık olarak da
ifade edilmektedir. Organik bağımsızlık ile BIO’ların üst düzey yönetiminin
üyelerin, istifa etmedikleri sürece görevden alınmamalarını sağlayacak güvencenin oluşturulması; bu güvenceyle donanmanın oluşturmuş olduğu kalkan ile
de BIO’ların işlevsel olarak bağımsızlığı ifade edilmektedir (Günday, 2011:
569-570; Tan, 2002:15). BIO tartışmaları sırasında kullanılan bağımsızlık da,
merkez bankası literatürünün özerkliği ele alırken kullandığı bağımsızlık da
kamu yönetimi bağlamında ele alarak ifade ettiğimiz idari özerkliğe karşılık
gelmektedir. Aslında bu durumda, literatürün kullanmakta olduğu “bağımsızlık” sözcüğünü özerklik de karşılar diyebiliriz. 18 İrdeleme, yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında gerçekleştirmekte olduğu ve kamu örgütlenmesinde bağımsız bir örgüt olamayacağı için çalışmada özerklik sözcüğü kullanımı tercih edilmektedir.

Akçay (2009), “Para, Banka, Devlet Merkez Bankalarının Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği” isimli kitabında merkez bankası literatürüne paralel biçimde konuyu ele almaktadır.
“TCMB Düzenlemesindeki Muğlaklık” başlıklı yazısındaysa Akçay’ın (2018) da merkez bankası özerkliğini, kamu yönetimi bağlamında ele aldığı görülmektedir.
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4. Uygulamada Beliren Merkez Bankası Özerkliği
Merkez bankalarının oluşumu, merkez bankaları ile devletlerin kurduğu
ilişkinin de tartışılmasını beraberinde getirmiştir. Tartışmalar Adam Smith ve
David Ricardo ile başlamış; sonraki klasik iktisatçılarla devam etmiştir. Bu
tartışmaların içeriğini, banknot çıkartmakta olan aynı zamanda bankaların
bankası niteliğindeki bir bankanın yeri, önemi ve özerk olabilmesi oluşturmuştur (IAV, 1995: 44). Birinci Dünya Savaşı’na kadar, altın standardı ile
paranın değerinin belirlenmekte olduğu yapılanmada, devlet ile merkez bankası arasındaki ilişki, merkez bankasının devlete avans vermemesi geleneğine
ve teamüllere dayanmaktadır (Kock, 1945: 45). Altın standardı döneminin
özelliği gereği merkez bankaları pek çok düzenlemeyi otomatik bir şekilde
gerçekleştirerek özerk davranmışlardır (Elgie ve Thompson, 1998: 17).
1914’e kadar devam eden bu durum, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle oluşan yıkımla değişmiştir. Savaş sırasında ülkelerin yüksek miktarda
banknot ihraç ederek savaş yıkımının üstesinden gelme çabası, gelenekleri ve
teamülleri devreden çıkararak, merkez bankalarını devletlere avans vermek
zorunda bırakmıştır (Kock, 1945: 48). Savaş harcamalarının, merkez bankası
kaynaklarından sağlaması, altın standardı sistemini de fiilen devreden çıkarmıştır (Akçay, 2009: 105). Altın standartlarının rutinlerine dayanan merkez
bankası özerkliği de, bu gelişmelerle sarsıntı geçirmiştir. Hukuken korunmayan özerklik hakkının, kolaylıkla vazgeçilebilecek bir lütuf olarak belirdiği bu
olumsuz deneyimle, savaş sonrasında, merkez bankaları için önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu düzenlemelere ilişkin ilk adımlar, Birinci Dünya Savaş’ı sonrasında
Milletler Cemiyeti Meclisi’nin 1920’de Brüksel’de topladığı Maliye Konferansı’nda atılmıştır. Konferans’ta merkez bankası bir devletin gerekli ögelerinden biri olarak tanımlanarak, merkez bankaları oluşturmaları önerilmiştir.
Kurulacak merkez bankalarının, siyasal baskılardan uzak tutulması gerekliliği
vurgulanmıştır (Elgie ve Thompson, 1998: 15; Ulrich, 1936: 7-9). Konferans
sonrasında, merkez bankalarının yaygın biçimde oluşumu görülmektedir. Bu
kapsamda merkez bankalarına tüzel kişilik tanınması, özerkliklerinin mevzuatla güvence altına alınması sağlanmıştır.19 İlerleyen zamanda yaşanan İkinci
Dünya Savaşı’nın olağandışı koşulları, merkez bankalarının ve devletlerin iş
birliği içinde çalışmaları sonucunu doğurmuştur (Singleton, 2011: 127). Bu
durum, hukuken özerk kılmanın, uygulamada özerkliği her zaman koruyamayabileceğine bir örnek olarak verilebilir.

1930 yılında, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile hizmete başlayan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu dönemde kurulan merkez bankalarından biri
olmuştur.
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Merkez bankalarının oluşumu, iki dünya savaşı ve Büyük Buhran ile beliren ekonomik yapılanma sürecinde gelişimi dönemi, örgütsel değişkenler ekseninde irdelendiğinde uzmanlaşma, standartlaşma ve biçimlendirme değişkenleri ile örgütsel özerkliğe katkı sunulduğu görülmektedir. Merkez bankaları için uzmanlaşmanın en ağırlıklı değişken olduğu söylenebilir. Merkez
bankalarının oluşumu öncesinde banka olarak hizmet veren emisyon bankalarının merkez bankalarına dönüşümü, bankacılık uzmanlarının merkez bankacılığı konusunda uzmanlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Böylelikle merkez bankaları, merkez bankacılığı konusunda uzmanları istihdam etmişlerdir.20 Fakat bu uzmanlaşmaya, ekonomi alanında uzmanlık henüz eşlik etmemektedir.21 20. Yüzyıl’ın başında merkez bankaları, ticari bankalar ve bu bankalarla ilişkili kurumlara hizmet veren yapılar olduğu için merkez bankası çalışanları ekonomi konusunda çok az bilgi sahibi olan kişilerdir (Singleton,
2011: 18). Standartlaşma ve biçimlendirme örgütsel değişkeni ise, merkez
bankalarının altın standardının rutinlerine göre davranış sergilemeleri nedeniyle, örgütsel özerkliği besler görünmektedir. Standartların etkin oluşu ve örgüt içinde henüz farklı uzmanlık alanlarının olmaması dikkate alındığında, yapılandırma değişkenin özerklik kurulumuna katkı verdiğini söylemek güçtür.
Merkez bankalarının örgüt içinde karar alma süreçlerinin merkezi ya da ademimerkezi yapıda oluşuna ilişkin TCMB örneği dışında veri elde edilemediği
için 22 merkezileşme değişkeninin nasıl bir eğilim gösterdiği yorumlanamamaktadır.
1980 sonrasında merkez bankalarına düşük enflasyon sağlama görevi verilmiştir. Merkez bankalarının bu görevlerini yerine getirmeleri sırasında, hü-

Türkiye örneğinde, ülke çapında bankacılık ve muhasebe konusunda bile uzman sayısının
oldukça az olduğu görülmektedir. Bu olumsuz koşullarda, ülkenin diğer kurumlarındaki nitelikli personelin Merkez Bankası’na atanmaları, bankanın nitelikli eleman gereksiniminin giderilmesinde bir yöntem olarak kullanılmıştır (Özdemir, 1997: 170-172).
21 İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonominin ve ekonomistlerin artan etkisiyle bilhassa 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısında merkez bankalarında çalışan uzmanların ekonomi konusunda da gelişkin
olmalarının bir gereksinim olarak belirmeye başladığı ifade edilebilir (Singleton, 2011: 18-19).
Merkez bankalarının, bu gereksinimle 1950’ler itibariyle binlerce çalışanlarıyla kurumsallaşmış
durumda oldukları görülmektedir. Örneğin İngiltere Merkez Bankası’nın 1940’larda 4,120 olan
çalışan sayısı ikiye katlanarak 1950’lerde 8,250’ye ulaşmıştır (Singleton, 2011: 128).
1950’lerde İngiltere, Fransa, İsviçre merkez bankalarının eleman sayılarında görülen azalmanın, 1960 sonrası tekrar artış göstermektedir (Singleton, 2011: 141).
22 1715 sayılı Kanun (m. 83) uyarınca “Taşra şubelerinde müdür ve varsa müdür muavini ve
muhasebeciden ve müdür muavini yoksa Umum Müdürlüğün intihap edeceği bir zattan mürekkep bir idare heyeti teşkil olunacaktır. Bu heyet Umum Müdürlüğün, talimatına tevfikan luzüm
görecek işleri tetkik ve karar ittihaz eder.” Kararlar merkezi yapı içerisinde Genel Müdürlük’te
alınır, talimatlandırılarak şubelere iletilir, şubeler kararları merkez adına uygular. Genel Müdürlük bünyesinde ise Iskonto ve Kredi Encümeni, İdare Heyeti gibi yapılanmalarla ademimerkezileşme yaşandığı görülmektedir.
20

17

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 31, Haziran 2019, 1-28.

kümetlerle aralarına yasal bariyer olması gerektiği öne sürülmüştür. Fikir, Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamında kabul görmüş üye ülkelerin
merkez bankalarının özerklikleri düzenlenmiştir23 (Eijffinger vd., 1996). Merkez bankalarının özerkliğine ilişkin düzenlemeler Avrupa ülkeleri ile sınırlı
kalmamış OECD24 ülkelerinin çoğunluğunda, gelişmekte olan ülkelerde25 ve
serbest ekonomiye geçiş içindeki eski komünist ekonomilere sahip ülkelerde
de kabul görmüştür (Posen, 1998: 335). Bu dönüşüm küresel finansal güçlerin
hükümetleri, “bağımsız para politikası” takip etmemeleri halinde ülkeden kaçıp gitme tehditleriyle de desteklenmiştir (Toptaş, 2005: 29). Merkez bankalarının fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşmak için araçlarını ve yöntemlerini belirlemede özerk oldukları, mevzuatta yapılan düzenlemelerle belirtilmiştir. Bu
özerkliğin güvence altına alınabilmesi için donanımlı üst düzey yönetimin
oluşumu sağlanmış; merkez bankalarına gelebilecek baskılara26 kalkan olacak
biçimde, üst düzey yönetimin görev süreleri güvence altına alınmıştır. Fakat
bu güvenceye rağmen görevden alma uygulamalarının yaşandığı örnekler görülmektedir. 27
Merkez bankalarının örgütsel değişkenleri ile özerklik kurulumunu bu
dönem için irdelediğimizde uzmanlaşma, yapılandırma, merkezileşme parametreleri ile özerkliğin desteklendiği söylenebilir. Merkez bankalarının, gelişen görevleri ile birlikte ekonomik konular başta olmak üzere pek çok alanda

Örneğin İngiltere’de İşçi Partisi’nin 1997 yılında iktidara gelmesinden hemen sonra, Hazine
Bakanı Brown, Merkez Bankası’nın özerk olması gerektiğini dile getirmiştir. 1998 yılında çıkarılan yasa ile (Bank of England Act 1998) banka, hükümetin müdahale alanından çıkarılarak
pek çok konuda kendi başına karar alamaya yetkili kılınmıştır (Karasu, 2013a:193).
24 Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü).
25 TCMB’ye fiyat istikrarı sağlama görevi, 14 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1211
sayılı kanununda 2001 yılında yapılan düzenlemelerle verilmiştir.
26Güçlü özerklikleri ile bilinen merkez bankalarına bile baskılar uygulanmakta olduğu görülmektedir. Örneğin ABD başkanı Trump, pek çok konuşmasında FED’e yönelik eleştirileri getirmekte, FED’i işini iyi yapmamakla suçlamaktadır. International Money Fund (IMF) gibi
uluslararası kuruluşlardan da uyarılar almasına rağmen Trump’un, FED’in yaptıklarının yanlış
olduğuna yönelik ısrarı ve eleştirisinin sürdüğü görülmektedir (Bloomberg, 2019). 2018 yılında, “ekonomimizin sahip olduğu tek problem FED” (“The only problem our economy has
is the FED.”) sözleriyle FED’i oldukça yüksek perdeden eleştiren Trump, 24 Haziran
2019’daki konuşmasında ise FED başkanını görevden atmakla tehdit etmediğini, fakat dileseydi
görevden alma yetkisi olduğunu da dile getirmektedir (Trump, 2018; Kimble, 2019).
27 Türkiye’de de merkez bankasının faiz kararları pek çok kez eleştirilmiş, bankanın özerkliği
sorgulanmış (NTV, 2018); bu süreç sonunda 6 Temmuz 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkan’ı görevden alınmıştır (TCMB, 2019). Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan’ın “kendine has birçok tasarrufu” oluşunu görevden alma gerekçesi olarak göstermiştir
(Hakan, 2019). Hindistan örneğinde ise, merkez bankasının özerkliği konusunda hükümetle çatışma içinde olan merkez bankası başkanı, uzlaşma sağlanamaması nedeniyle istifa etmiştir
(The Economist, 2019).
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birikimli uzmanlar istihdam ettikleri 28 görülmektedir (Singleton, 2011: 18).
Hatta Vaubel (1997), 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısında merkez bankası özerkliği
ve uzman kadro arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Merkez
bankalarının örgüt yapılarının araştırma, istatistik, bankacılık, denetim gibi
pek çok farklı uzmanlaşmış birimle yapılandırılmış oldukları;29 bu birimlerinin niteliğinin oldukça yüksek olduğu da görülmektedir.30
Merkez bankalarına fiyat istikrarı sağlama görevi verildiği 1980 sonrası
dönemde, küresel çapta enflasyonun oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Örneğin 1992 yılında, dünyada %40 ve üzerinde enflasyona sahip 45 ülke bulunmaktadır (Rogoff, 2019). Merkez bankaları fiyat istikrarını sağlama hedefiyle, özerk biçimde görevlerini yerine getirmiştir. Böylelikle, küresel çapta
enflasyon düşük seviyelere ulaşmıştır. 2019 yılı küresel enflasyon beklentisi
1,6 dir (IMF, 2019: 15-16). Küresel çapta düşük enflasyon yakalanmış görün-

Türkiye örneğinde de, merkez bankasının uzman çalışanlar konusunda dünya ile uyumlu bir
görünüm verdiği görülmektedir. TCMB 2017 yılı faaliyet raporunda, 3,370 adet personelini,
Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevlerine bağlı olarak, çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağı olarak tanımlamaktadır. 2017 faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 908 personel ayrılmış, toplam 74 personel alınmıştır. Eleman sayısı 2016 yılına göre 834 kişi azalarak 3.730’a
inmiştir TCMB’deki 2017 yılındaki personel mevcudunun yüzde 78,66’sını genel idare hizmetleri, yüzde 12,06’sını teknik hizmetler, yüzde 0,40’ını sağlık hizmetleri, yüzde 0,35’ini avukatlık hizmetleri ve yüzde 8,53’ünü yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır (TCMB, 2017).
29 TCMB’nin gereksinimi olan yüksek nitelikli elemanların kadrolara alınması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bünyesinde sağlanamamaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanuna 1970
yılında eklenen (m. 237/d) “1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri
saklıdır” hükmü uyarınca personelin hak, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleme görev ve
yetkisi Banka Meclisi'ne verilmiştir.
Böylelikle banka maddi olanaklarını kullanarak, nitelikli elemanları bünyesine katabilecek
özerkliğe kavuşmuştur. Bu düzenlemeler sonrasında 1984-1986 yılları arasında yapılan nitelikli
eleman takviyesi ile Banka’nın Araştırma Bölümü geliştirilmiştir. Üst düzey yöneticilerin alacaklar kararlarda, Araştırma Bölümü’nün hazırladığı raporlar büyük önem taşımaktadır. Araştırma Bölümü’yle yetinilmeyerek Banka’da uzmanlaşmaya katkı sunacak yeni birimler oluşturulmuş, kaliteli elemanlarla takviye edilmiş, eğitim konusuna ayrı önem verilmiştir (Toptaş,
2005: 20). Kurum çalışanlarının eğitim ve kariyer olanakları, 1977 yılından beri önemsenmektedir. Merkez Bankası 1977 yılından itibaren, çalışanlarına yurt dışında lisansüstü eğitim olanağı tanımaktadır. 1989 yılına dek, bu olanak daha kısıtlı kullandırılmış ve kullanım şansını
yoğunlukla araştırmacı uzmanlar yakalamıştır. 1989 yılında, Başkan’ın görevlendireceği bir
başkan yardımcısının başkanlığında toplam 5 üyeden oluşacak biçimde yapılanan Akademik
Çalışmaları Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. Bu tarihten sonra, yurtdışına eleman gönderme tüm birimlere yaygınlaştırılmıştır (Gürler, 2013: 23).
30 Bu duruma, yapılan araştırmalarda merkez bankalarının pek çok firmaya kıyasla çok daha
fazla denetçi istihdam ettikleri sonucuna ulaşılması (Goodhart vd., 2002: 417) örnek olarak
verilebilir.
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mektedir. Artık yüksek enflasyon küresel çapta ana sorunlardan birini oluşturmamakta31 fakat baş edilmesi gereken krizler bulunmaktadır. 21. Yüzyıl’da
yaşanan finansal kriz ve onu izleyen Avrupa borç krizi sonrasında merkez
bankalarının kullandıkları araçların bu krizleri aşmakta yeterli olmadığı düşüncesi, para politikalarının da hükümetlere bırakılması talebiyle merkez bankası özerkliğini baskı altına almaktadır32 (Rogoff, 2019; De Haan ve Eijffinger, 2016: 16; Peia ve Romelli, 2019: 30; The Economist, 2019).
21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği geride bırakılırken yeni bir yorumlama ile başlayan tartışmaların, merkez bankası özerkliğinde bir dönüşüm yaratabilecek
potansiyele eriştiğini söylemek güçtür. Fakat 1977’de başlayan merkez bankası özerkliği tartışmaları da ancak 1990 sonrası sistemli biçimde uygulamaya
alınmıştır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, yeni başlayan tartışmaların nasıl bir sonuç doğuracağını görmek için biraz daha zamana gereksinim
vardır.
Sonuç
Çalışmamız merkez bankalarının özerkliğini kuramsal olarak ele almış;
20 ve 21. yüzyıllarda yaşanan önemli krizler eşliğinde, hizmet alanlarının ve
özerkliklerinin biçimlenmesi bağlamında uygulama örnekleri üzerinden değerlendirmiştir. Bu değerlendirme hukuki, idari, mali ve örgütsel boyutlarda
gerçekleştirilmiştir. Özerklik, konumlandığı zamanda, kendi içerisinde sürekli
bir devinim olmanın dışında, tarihsel seyirde üretim ilişkilerinin değişiminin
etkisi ile aldığı form itibariyle de devingendir. Bu nedenle merkez bankalarının özerkliğinin görünümü iki dünya savaşı, Büyük Buhran ve 1970 Krizi sı-

Gelinen noktada, düşük enflasyon bir sorun olarak görülmektedir. IMF Başkanı Lagarde,
Avrupa’da hedeflenenden düşük seyreden enflasyon oranlarını istenilene çekmesi için, merkez
bankası uzmanları ile yoğun bir çalışma içinde olması gerektiği de vurgulanarak Avrupa Merkez Bankası’na bir sonraki başkan olarak önerilmektedir (Hope, 2019).
32 Merkez bankaları özerkliğine farklı ülkelerden eleştiriler geldiği görülmektedir. Almanya
Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi’yi uygulamakta olduğu negatif faiz oranları için eleştirmektedir (The Guardian, 2016). İngiltere Merkez
Bankası’na Brexit taraftarlarınca yapılan politik ataklar görülmektedir (Balls vd. 2018: 4).
ABD’de de Başkan Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası FED’i yoğun biçimde eleştirerek, özerkliğini sorgulamaktadır. Bu sorgulama sadece Başkan tarafından yapılmamaktadır. Örneğin Senatör Rand Paul’un Kongre’ye taşıdığı “FED’i Denetleyin” (“Audit the FED”) önerisi
Kongre’den geçmese de bu önerinin hatırı sayılır sayıda destekçisi olduğu görülmektedir (Binder, 2016; Balls vd. 2018: 9). Paul, merkez bankalarına evrensel merkez bankacılığı değerlerine
göre uygulanmakta olan denetimden çok daha farklı boyutta bir denetim çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrı, FED’in karar süreçlerini ve uluslararası bankalarla ilişkilerini mercek altına
almaya yöneliktir (Lipsky, 2015).
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rasında ve sonrasında farklılaşmaktadır. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği geride bırakılırken yaşanmakta olan kriz sonrasında oluşan merkez bankası özerkliğine
ilişkin tartışmalarının, nasıl gelişim göstereceğini kestirmek güçtür. Fakat
merkez bankalarının devletlerin ekonomilerine etkiyen hizmet alanları nedeniyle, 20. Yüzyıl’da yaşanan ekonomik krizlerin, her zaman merkez bankalarının görevlerini ve dolayısıyla özerkliklerini biçimlendirdikleri görülmektedir.
Çalışmada, merkez bankalarının özerklikleri hukuki, mali, idari ve örgütsel boyutta değerlendirilmiştir. Merkez bankalarının hukuki boyuttaki özerkliklerinin iki önemli aşamadan geçtiği söylenebilir. Bunlardan biri, birinci
Dünya Savaşı sonrasında merkez bankalarının tüzel kişiliklerinin oluşturulması ve özerkliklerinin hukuken tanınmasıdır. Diğeri ise, 1980 sonrasında
merkez bankalarına fiyat istikrarı sağlama görevi verilerek yapılan mevzuat
düzenlemeleridir. Merkez bankalarının kendi bütçelerini oluşturma süreçlerinin kriz dönemlerinden nasıl etkilendiği tartışmalarına, literatürde rastlanmamıştır. Buna rağmen, merkez bankalarının görevlerini yerine getirebilmek için
(diğer kurumlarla karşılaştırıldığında) çok daha nitelikli personeli istihdam
edebilmeleri, mali özerkliklerinin gelişkinliğinin olumlu anlamda yorumlanmasında önemli bir veri olarak sunulabilir. Merkez bankalarının idari özerklikleri ise, merkez bankalarının oluşum süreçleriyle birlikte önemsenmeye
başlanmıştır. İdari özerkliği güçlendirecek biçimde düzenlemelerin 1980 sonrasında dünya çapında sistemli olarak yapıldığı da görülmektedir. Öte yandan
uygulamada görülen, merkez bankalarının kararlarına yapılan eleştirilerin
oluşturduğu baskılar ve merkez bankaları başkanlarının görevlerinden alınması örnekleriyle, merkez bankası özerkliğinin bu boyutunda sorunlar olduğu
sonucuna varılabilir.
Örgütsel özerklik boyutunda gelindiğindeyse, farklı zamanlarda örgütsel
değişkenlerin farklı biçimde kullanımının katkısı görülmektedir. Uygulama
örnekleri incelendiğinde, merkez bankalarının oluşum dönemlerinde, altın
standardının varlığı nedeniyle standartlaşma ve biçimlendirme değişkenleri,
örgütsel özerklik için diğer değişkenlere göre daha çok katkı sunmuş görünmektedir. Hizmetin özünün teknik yanı nedeniyle her dönemde uzmanlaşma
değişkeni özerklik tasarımı için kullanılmakladır. Bununla birlikte, 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından sonra bu değişkenin kullanımı, yüzyılın ilk yarısındaki
kullanıma göre daha da etkin görünmektedir. Uzmanlığın gelişimi ve farklılaşması ile birlikte örgüt içinde oluşan uzmanlaşmış ve özerkliğe gereksinimi
olan birimlerin yapılandırılması ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi söz
konusudur. Bu gelişmelerden hareketle, merkezileşme ve yapılandırma değişkenlerinin 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren özerklik tasarımında daha
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etkili olduğu söylenebilir. Bu değerlendirmeler ışığında, örgütsel değişkenlerle yapılan düzenlemelerle, karar verme yetkinliğinin dolayısıyla örgütsel
özerkliğin seviyesinin arttırıldığına ilişkin yorumlamalar yapmak olasıdır.
Merkez bankalarının örgütsel özerkliği tartışmalarının, literatürde yeterince yer almadığı vardığımız sonuçlardandır. Oysaki para politikalarının geniş kapsamı, merkez bankası üst yönetimindeki sınırlı sayıda kişinin karar süreçlerinde (örgüt uzmanları tarafından yapılacak) besleme olmadan karar verebilmesini olanaksız kılmaktadır. Farklı alandaki pek çok uzmanın, özerk bir
örgüt ortamında oluşturacakları bilgi, birikim ve tavır, merkez bankası üst yönetiminin tüm baskı gruplarına direnç gösterebileceği donanımı oluşturabilir.
Merkez bankası üst düzey yöneticilerine tanınan özerklik, örgütte karar alma
süreçlerinin ademimerkezi biçimde yapılandırılmasıyla, merkez bankası uzmanlarına dek yayılabilir. Son kararlar üst yönetim tarafından verilecek olsa
da, karar verme yetkinliği artırılarak merkez bankalarının özerkliklerinin gelişimi sağlanabilir. 1980 sonrasında fiyat istikrarının sağlanması hedefiyle
gerçekleştirilen merkez bankalarının özerklik düzenlenmeleri, literatürdeki
tartışmaların gelişkinliği ile de desteklenmiştir. Benzer şekilde literatürün,
merkez bankalarının örgütsel özerkliğinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin yapacağı tartışmaların, uygulamaların gelişimine katkı sunacağı düşünülmektedir.
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YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE
Aziz KÜÇÜK1
Özet
Bu çalışma, yönetim kuram ve uygulamalarında dinin rolü ve etkisini incelemektedir. Yönetim olgusunun tarihselliğine bağlı olarak, yönetim pratikleri ve
teknikleri genellikle belirli ideolojileri destekleyici mahiyette bir değer sistemi
içermektedir. Gerek geleneksel/bürokratik modelde gerekse yeni kamu işletmeciliği modelinde kullanılan dini kavramlar ve değerler/inanışlar da bunun
bir kanıtı niteliğindedir. Ancak yönetim pratiklerinde dinsel bilgi, metaforlar,
mitler ve sembollerin yeri ve önemi literatürde neredeyse tamamen göz ardı
edilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yönetim ve din ilişkisinin şekillenmesinde tarihsel uğrak noktalarını ortaya çıkarmak ve dinin kamu hizmeti etiğini ve değerlerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Yönetim bilimi tartışmalarının Kuzey Avrupa ve Amerika eksenli biçimlenmesi nedeniyle Hristiyan düşünce sistemine daha fazla odaklanılsa da, diğer dini inanışların etkisine de
kısmen değinilmiştir. Çalışmada, yönetim pratiklerinin altında dışarıdan bakıldığında çoğu zaman görülemeyen ancak yönetim anlayışının ve örgütsel kültürün dönüşümünü pekiştirici dini-ahlaki söylem ve metaforların saklı olduğu
öne sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Din, Yönetim Bilimi, Protestan Ahlakı, Bürokrasi, Dini Metaforlar.
ON RELIGIOUS ROOTS IN MANAGEMENT SCIENCE
Abstract
This study examines the role and effect of religion in management theories
and practices. Depending on the historicity of the phenomenon of management, management practices and techniques often include a value system
that supports certain ideologies. The religious concepts and values/beliefs
used in both the traditional/bureaucratic model and the new public management model are proof of this. However, the place and importance of religious
knowledge, metaphors, myths and symbols in management practices have
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been almost completely ignored in the literature. In this context, the aim of
the study is to reveal the historical moments of shaping the relationship
between management and religion and to determine how religion affects the
ethics and values of public service. Although it was more focused on the
Christian thought system as a result of the formulation of the debates on Management Science in axis North Europe and America, the effects of other religious beliefs were partly mentioned. In the study, it is asserted to hidden
that religious-moral discourse and metaphors, which are not often seen from
the outside under management practices, but support the transformation of
management understanding and organizational culture.
Key Words: Religion, Management Science, Protestant Ethic, Bureaucracy,
Religious Metaphors.

Giriş
Yönetim kuram ve uygulamalarında, tarihsel süreç içerisinde dini kavramlar ve değerler/inanışlar, genellikle belirli bir dünya görüşünü destekleyici
mahiyette kendisine yer bulmuştur. Örneğin kamu yönetimi çoğu zaman adalet, dürüstlük, tarafsızlık ve erdem gibi bireysel değerler ile kamu hizmetinde
genel kültürü ifade eden değer ve inançlar sistemi ile desteklenmiştir. Kültürel
yapı ve değerler sistemi, kamu hizmetinde etik ve ahlaki standartları biçimlendirdiğinden toplumsal değerlerdeki değişiklikler, kamu yönetiminde değişikliklere yol açabilmekte ya da tam tersi de söz konusu olabilmektedir. Aslında ilk bakışta, geleneksel ve modern toplumun bir parçası olan dinin, yönetimin bir reform aracı olarak görülmesi tartışmalı bir olgu olarak nitelendirilse
de dinsel düşünce sisteminin, gerekçeleri ve araçları ile bireysel ve toplumsal
değişimde bir katalizör rolü oynadığına dair yeterince kanıt bulunmaktadır
(Weber, 2013: 91-142).
Yönetim pratiklerinde dinsel bilgi ve metaforlar ile göndermelerin/çağrışımların yeri ve önemi literatürde neredeyse tamamen göz ardı edilmiştir. Güler’in (2009: 30) günümüzde çeşitli yönetim tekniklerinin doğrudan yararlandıkları, ama kaynağını çoğu zaman açıklamadıkları bir zemin olarak ifade ettiği dinsel bilgi, idari reform pratiklerinde sıklıkla kullanılan araçlardan biri
olagelmiştir. Kamu yönetimi alanında dini etki doğrudan fark edilmemekle
birlikte, birkaç şekilde keşfedilmesi mümkündür. Bürokratik örgütlenme modeli ile hiyerarşi, kurul halinde karar verme, kayıt tutma, yazılı kurallar, kuvvetler ayrılığı gibi yönetsel ilke ve fonksiyonlar kısmen kilise kurumundan
devşirilmiştir. Denetim ve kontrol süreçleri ile kamu hizmetine hâkim olan
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etik ilke ve standartların oluşturulmasında da dini ahlaki kodların etkisi kolaylıkla görülebilmektedir. Aynı zamanda kilise gibi inanç temelli örgütler, birçok kamusal hizmet sunum mekanizmasına da öncülük etmiş veya etmektedir.
Örneğin Ortaçağ boyunca kilise ve onların temsilcileri olan rahip ve papazlar
aktif olarak çeşitli kolektif kamu hizmetlerini sunarak (sağlık hizmeti, yoksulların bakımı ve yaşlıların bakımı gibi) yönetime dâhil olmuşlardır (Raadschelders, 2003: 67-68).
Bu çalışmanın amacı, yönetim ve din ilişkisinin kökeni ve tarihsel uğrak
noktaları hakkında bilgi vermek, yönetim kuram ve pratiklerinde dini değer
ve inanışlar ile metaforların yeri ve önemine dikkat çekmektir. Çalışmada yönetim pratiklerinin altında dışarıdan bakıldığında çoğu zaman görülemeyen
dini-ahlaki söylem ve metaforların saklı olduğu ileri sürülmektedir. Yönetim
bilimi tartışmalarının Kuzey Avrupa ve Amerika eksenli biçimlenmesi nedeniyle de Hristiyan düşünce sistemine daha fazla ağırlık verilmekle birlikte, diğer dini inanışların etkisine de kısmen değinilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde inanç temelli örgütlenme modelleri ve özellikle Gorski’nin (2003: 149)
sorduğu “Protestan papazlar ilk modern bürokratlar mıydı?” sorusu etrafında
modern bürokrasinin oluşmasında dini unsurların etkisi incelenmektedir.
Daha sonra kamu yönetimi ve yeni kamu işletmeciliği (YKİ) literatüründe dini
inanç ve değerler konusu ele alındıktan sonra yönetim kuram ve uygulamalarında dini-ahlaki söylem ve metaforların yeri ve önemi analiz edilmektedir.
1. Yönetim ve Din İlişkisinin Tarihsel Bağlamı
Modern yönetimin yapısı ve işlevleri, çok uzun bir tarihsel mirasın ürünüdür. Bürokrasi, her ne kadar modern devlet aygıtının ortaya çıkması ile bağlantılı olsa da modern öncesi bürokratik örgütlerin örnekleri mevcuttur. Mısır,
Çin gibi güçlü patrimonyal öğeler taşıyan ülkeler yanında Roma İmparatorluğu ve sonrasında Ortaçağ’da Roma Katolik Kilisesi niceliksel olarak gelişmiş bürokrasilere sahipti (Weber, 2006: 301; Abadan, 1959: 24-25). Ancak bu
örneklerde, siyasi otorite geleneksel normlara dayandığından (resmi görevlilere ayni ödeme yapılması ve yetki alanlarının belirli olmaması) yönetim aygıtının tam mekanizasyonundan bahsetmemiz zordur. Modern yönetimin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde dinin etkisi de tarihsel temellere dayanmaktadır. Bu tarihsel temeller kilisenin kurumsal yapısında ve ruhban sınıfının geleneksel güç-otorite ilişkisinde bulunabilir.
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1.1. Bürokratik Yönetim Biçimi olarak Kilise Örgütlenmesi
Modern öncesi devletlerin sivil ve askeri örgütlerinin, yönetim felsefelerini ve kurumsal yapılarını eski Roma’ya borçlu oldukları bir gerçektir. Roma
İmparatorluğu döneminde yönetimi merkezileşme, hiyerarşik örgütlenme ve
kamu kurumlarının bölümlere ayrılması karakterize etmekteydi. Roma İmparatorluğu dağıldıktan sonra bazı yönleri ile Roma yönetiminin yerine geçen
Katolik Kilisesi, hala ilk hallerini koruyan baş yönetici olan Papa, Danışma
Kurulu, başpiskoposlar, piskoposlar, seyyar ajanlar ve papazlar gibi hiyerarşik
kademelerden oluşan yapısı ile son derece güçlü bir idari mekanizmaya sahiptir. Kiliseye üstün bir otorite kazandıran başlıca etmen, idari usullere göre işleyen rasyonel bir teşkilata sahip olmasıdır. Hükümdarlar, bu idari usulleri kiliseye mensup danışmanlardan öğrenmişlerdir. Ortaçağda imparator ve kralların devlet işlerinde genellikle ruhban sınıfına mensup olanları istihdam etmeleri, bu devirde Latincede okur-yazar ve idari usullere vakıf başka toplumsal grupların mevcut olmamasından ileri gelmekteydi. Ortaçağ boyunca bütün
hukukçu, doktor ve her sınıftan bilgin de kilisenin geniş himayesi altında iş
görmekteydi (Abadan, 1959: 25-26). Böylece gündelik hayatın bütün yönleri
üzerinde otorite tesis eden ve dünyevi bir hükümdarlık kuran Kilise, bu tinsel
(manevi) işlevi yanında “mülklerin, maliyenin, gelirlerin ve özel hakların yönetimi ile de yüzyıllar boyunca devrimlere karşı ayakta kalmıştır” (Wallace,
1941: 3-4). Ortaçağ Avrupa’sında toplumsal yaşamın merkezi olan Kilise,
aynı zamanda bu dönemde geçirdiği yapısal değişikliklerle de son derece merkezi bürokratik bir yönetime sahip olmuş ve idari örgütlenme ve usullerin sürekli bir örneğini sunmuştur. Bu yüzden birçok Avrupa ülkesinde kamu bürokrasileri ortaçağda rahipler tarafından yönetilen proto-bürokrasilerden ortaya çıkmıştır. Warrington’a göre, kâtip (clerk) bunun bir göstergesidir. Hiyerarşi, kurala uygunluk (regularity), yasal prosedür, yargılama-hüküm verme,
kuvvetler ayrılığı, kayıt tutma gibi kavramlar en azından kısmen kilise kurumlarından devşirilmiştir (Aktaran Shah vd, 2007:13).
Dinin özellikle de Katolikliğin bir diğer etkisi, kamu yönetiminde hiyerarşi, kurullar ve otorite anlayışı dâhil olmak üzere belirli yöneticilik modellerinde görülebilir. Kamu sektöründe sivil ve askeri örgütler, Roma İmparatorluğunun idari uygulamalarından kopyalanan Roma Katolik Kilisesinin örgütsel yapısını model almıştır. Roma Katolik Kilisesi, kurmay-komuta tipi örgütlenmenin bir örneğidir (Raadschelders, 2003: 213). Roma Katolik Kilisesinin örgütsel yapısı şaşırtıcı şekilde basittir. İç içe geçen iki hiyerarşiden oluşmaktadır: Pastoral hiyerarşi ve yönetsel hiyerarşi. Pastoral hiyerarşi; Papa,
Piskopos ve Papaz olmak üzere üç düzeyden oluşan yapısıyla yalın örgütlenmenin mükemmel bir örneğidir. Yönetsel hiyerarşide ise iki ilave katman vardır. Papa ile piskoposlar arasında kardinaller ve/veya başpiskoposlar koordi-
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nasyon ve kontrol işlevi görürken, piskoposlar ile papazlar arasında da başpapaz aynı fonksiyonu üstlenmiştir. Dolayısıyla pastoral hiyerarşi sadece üç katmandan oluşurken, yönetsel hiyerarşi beş katmandan oluşmaktadır (Raadschelders, 2003: 214-215). Kiliseye gözetici, yol gösterici, yönlendirici bir misyon yükleyen bu pastoral iktidar, Foucault’un iktidar analizinin de temelini
oluşturmuştur. Tanrının aşkın egemenliğine tekabül eden ve kilisede vücut bulan pastoral pratikler, Hristiyanlığın antik dünyadan beri uyguladığı ve dinsel
kurumsallaşmada rasyonalite kaynağı olan bir iktidar biçimiydi (Foucault,
2014: 28-67). Bireyin selametine yönelik olan ve her yönüyle topluma/bireye
nüfuz eden pastoral iktidar tekniğinde papazlar çok önemli bir işleve sahipti.
İktidarın güçlendirilmesinde ilk dayanağını pastoral iktidar fikrinde bulan siyasi rasyonalite, daha sonra devlet aklına yaslanmıştır (Foucault, 2014: 56).
Yürütme yetkisinin birkaç kişi arasında paylaşıldığı kurul veya heyet halinde çalışmayı ifade eden collegium veya collegial boards ise köken olarak
Ortaçağ kilise örgütlerine dayanmakta ve Avrupa’da 18. yüzyıla kadar kamu
yönetiminin örgütlenmesinde geniş şekilde kullanılmaktaydı (Hood 1998:
126). Buradan hareketle gruplar veya kurullarla karar verme, Avrupa’da Ortaçağ kilise örgütlenmesinden modern kolektif yaşamın sıkça görülen kurul
veya gruplarına kadar yönetim ve işletme alanında uzun zamandır var olan bir
yaklaşımdır (Hood 1998: 61). Erken modern dönemde Avrupa devlet yönetiminde geniş şekilde kullanılan bu tür yapıların Kardinaller Koleji, yönetim
kurulu örgütlenmesi, katedral ve manastırların papazlar meclisi gibi Roma Katolik kilise örgütlenmesinden geldiği söylenmektedir (Hood, 1998: 85). Nitekim Raadschelders ve Rutgers (1996: 71-72) Roma Katolik kilise örgütlenmesinin (kısmen Roma hukuku ilkelerini şekillendirmesi, özellikle kamu-özel
ayrımı, yönetim departmanının farklılaşması, yasaların yüksek otoritenin temeli olması gibi nedenlerle) erken Avrupa kamu yönetiminin genel bir modelini oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir.
Kilisenin yönetim pratikleri, otorite ve kontrol işlevi açısından önemli
unsurları içinde barındırmaktadır. Bunun ilginç bir biçimi, etik standartlar
üzerinde inanışların ve inanca bağlı yaptırımların (örneğin Katolik günah çıkarma, yasaklama ve aforoz etme) etkisidir. Dini ve siyasi bir otorite tesis etmek için Kilise korku, tehdit ve cebir gibi unsurları kullanmaktan çekinmemiştir. Buraya kadar anlatılanlardan hareketle Roma İmparatorluğu ve Kilise
arasındaki organik ilişkinin yapısal ve işlevsel sürekliliğe yol açan bir mirasın
ürünü olduğu öne sürülebilir. Bu ilişkinin bir yansıması olarak ortaya çıkan
Papalık makamı ile ilgili olarak ise Hobbes’un Leviathan adlı eserinde belirttiği gibi (2018: 510) Papalığın Roma İmparatorluğu’nun mezarda taç giydirilmiş hayaletinden başka bir şey olmadığı söylenebilir. Ortaçağ boyunca süren
bu büyük ruhani hâkimiyet, modern devletin ortaya çıkışı ile etkisini kaybetmeye başlamıştır.
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1.2. Protestan Papazlar İlk Modern Bürokratlar Mıydı?
Modern devletin ve onun yönetim biçimi olan bürokrasinin ortaya çıkışında dini etkileri ele alan çalışmalar yaygındır. Örneğin Philip S. Gorski’nin
The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe (2003) adlı çalışması, erken modern Avrupa’da devletin doğuşunda dini hareketlerin önemine değinmektedir. Gorski, Marksist ve Bellisist2
devlet formasyon modellerini analiz ederek, birçok Avrupa devletinin bu modellere uymadığını ve farklı şekilde ele alınmaları ve araştırılmaları gerektiğini savunmaktadır. İkna edici, iyi bir şekilde gerekçelendirilmiş ve belgelenmiş şekilde tartışılan çalışma, tarihçiler tarafından sıklıkla gözden kaçırılan
ancak Avrupa'daki bazı Protestan devletlerde modern bürokratik yapıların
oluşumu için son derece önemli olan toplumsal süreçlere işaret etmektedir.
Temel olarak Weber’in din sosyolojisi ile Foucault'un mikro-siyaset kuramını
sentezleyen bir yaklaşıma sahip olan Gorski (1993: 265-266), erken modern
Avrupa’da ulus devlet formasyonunun sadece mutlakiyetçi prensler tarafından
yürütülen idari bir devrimin ürünü olmadığını, başta Kalvinizm olmak üzere
asketik (sofu) dini hareketlerin yol açtığı bir “disiplin devriminin” de sonucu
olduğunu ileri sürmektedir. Protestanlar ile Katolikler arasındaki en belirgin
farklılık disiplindi. Kalvinizm gibi asketik Protestan hareketler üç düzeyde disiplini teşvik etmiştir. Birincisi, inanç sahibi kişilerde bir öz disiplin etiği aşıladılar. İkincisi, kilisede kolektif disiplini korumak için çeşitli kurumsal stratejiler geliştirdiler. Üçüncüsü, genel toplumsal disiplini artırma amaçlı sosyal
ve siyasal reformları desteklediler. Bu tür hareketler, kent soyluların ortaya
çıktığı veya monarkların merkezileştiği yerlerde bir disiplin devrimine yani
toplumsal ve kurumsal yaşamın köklü bir dönüşümüne neden olmuştur. Modern bürokrasinin dini köklerini arayışında bu yaklaşımı ile Gorski, Weber’den ziyade Otto Hintze’yi anımsatmaktadır. Nitekim Hintze “Kalvinizm
ve Erken 17 inci Yüzyıl Brandenburg’unda Devlet Aklı” (1931) adlı makalesinde “Kalvinizm” ve “devlet aklı” arasındaki seçici yakınlığı araştırmıştır.
Ona göre (1975: 88-154) Kalvinizm, Prusya devlet aklını dünyaya getiren
ebeydi. Bu yakınlık, uzun dönemde Prusya'nın başta Hollanda ve Fransa olmak üzere Batılı ülkelerle temel siyasi oryantasyonda bir köprü görevi görmüştür.

Marksistlerin aksine Bellisistler (en ünlü savunucusu Charles Tilly), devletin oluşumunun arkasındaki itici güç olarak uluslararası askeri rekabeti görürler. Bellisistler, Marksistlerin üzerinde durduğu iki konuyu eleştirirler. İlk olarak, ekonomik kalkınma ile devlet kalkınmasının
birbirini takip ettiğini ileri süren Marksist gelişme kuramına, Avrupa tarihinin farklı aşamalarında birçok farklı devlet türünün görüldüğü olgusunu ihmal ettiğinden dolayı itiraz ederler.
İkinci olarak da devlet içinde sosyo-ekonomik kalkınmanın tek yönlü açıklamasının devletler
arasındaki askeri rekabetin önemini göz ardı ettiğini ileri sürerler. Bu yüzden de devletin oluşumunda mali-askeri modeli esas alırlar.
2
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Bu bağlamda Thomas Ertman, Leviathan’ın3 Doğuşu (The Birth of Leviathan) adlı kitabında (1997: 25-29), erken modern Avrupa’da devlet formasyonunu, devletin yönetsel karakterinin patrimonyal veya bürokratik, siyasal
rejiminin de mutlakiyetçi veya anayasal olup olmadığına dayandırarak dört
grupta analiz etmektedir. Ertman, devletin yönetsel biçimini belirlerken sürekli jeopolitik (askeri) rekabetin başladığı zamanı esas almıştır. Buna göre;
1450’den önce sürekli jeopolitik rekabetin olduğu ülkelerde (İspanya, Fransa
ve İtalya gibi) patrimonyalizmin, jeopolitik rekabetin 1450’den sonra başladığı ülkelerde (Almanya ve İskandinavya gibi) ise bürokrasinin ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Bunun nedenini ise 1450 öncesi devlet görevlerindeki
egemen rolün kilise papazlarında olması, ancak 1450 sonrası Ortaçağ üniversitelerinin yaygınlaşması, ticari ve finansal piyasaların büyümesi ve askeri
teknolojideki değişiklikler nedeniyle devlet görevlilerinin seçiminde uzman
personelin (özellikle eğitimli hukukçuların) ön plana çıkması ile açıklamaktadır. Gorski’ye göre (2003: 140-141) bürokratik ve patrimonyal devletler arasındaki ayrım, Protestan/Katolik ayrımı ile mükemmel bir şekilde örtüşmektedir. Patrimonyal ve bürokratik devletler arasındaki karşıtlıklara rağmen, bütün bürokratik devletlerin Protestan (İngiltere, İsveç ve Prusya gibi) patrimonyal devletlerin de Katolik olduğu (Fransa, İtalya, İspanya, Macaristan, Polonya gibi) doğrudur, bundan dolayı Protestanlık ile bürokrasi, Katoliklik ile
patrimonyalizm arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Peki, neden? Protestan ve Katolik devletler arasındaki farklılıkları jeopolitik rekabete
dayanarak değil, dine odaklanarak açıklamaya çalışan Gorski’ye göre bu farklılıkların Katolik bölünme (1378-1417), Protestan reformu (1500-1550) ve sanatsal devrimlerin birikimli bir sonucu olduğu ileri sürülebilir. Katolik bölünme dönemi boyunca ilk olarak, büyük oranda makam/mevki satışı yapıldı
ve Avrupa’daki sivil yöneticiler bu aracı Papalık makamından ödünç aldılar.
Bölünmenin yarattığı siyasi ve idari kargaşa ortamı, Papalığın gelirlerinde
hızlı bir düşüşe yol açtı ve buna karşılık olarak ilk kez Papa Boniface IX
(1389-1406) tarafından alt düzey idari makam satışı kurumsallaştı. 1440’a kadar bütün satışlar yasal olarak gerçekleşti. 16. yüzyılın ilk dönemine kadar
Roma Katolik Kilisesinin ve Kardinaller Kolejinin üst düzey makamları da
alınıp satılabilir hale geldi.

Hobbes’un, Tevrat ve İncil’de geçen ve üzerindeki sert pulları dolayısı ile öldürülmesinin
imkânsız olduğuna inanılan bir çeşit deniz ejderhasından esinlenerek adını koyduğu Leviathan
adlı eseri, siyaseti Tanrı katından insan katına indirmektedir. Din devleti eleştirisine kitabında
önemli bir yer ayıran Hobbes, dinin siyasi, toplumsal ve ekonomik etkinliğinin azaltılmasını
savunmaktadır. Tinsel ve dünyevi egemenliği bünyesinde barındıran ve sözleşmeyle kurulan
Leviathan’da Hobbes (2018: 136 ve 239), devleti “ölümlü tanrı” olarak betimlemektedir.
3
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Avrupa’nın çağdaş devletlerinde de bu dönemde makam ve görev satışı
olağan bir uygulama haline gelmişti (Weber, 2006: 304). Avrupa’nın sivil yöneticileri arasında Fransa Kralı, genellikle resmi makamların satışının gelişiminde öncü olarak gösterilmektedir. Aslında Fransa’da kraliyet makamlarının
kiraya verilmesi, 13. yüzyılda kurumsallaşmakla birlikte izleri üç yüzyıl öncesine kadar götürülebilir. XII. Louis döneminde (1498-1515) başlatılan ama
1680 yılına gelindiğinde askerlik ve belediye görevlerini de kapsayacak biçimde genişleyen makam satışı uygulaması, giderek gelir yaratmanın temel
yöntemi haline gelmişti. Nitekim alınıp satılabilen kamu görevlerinin sayısının devrimin (1789) hemen öncesinde 100 bin civarında olduğu ileri sürülmüştür (Fişek, 2005: 124). Aynı şekilde İspanya’da ve İtalya’nın bazı bölgelerinde makam/mevki satışı çok yaygındı. Bu ülkelerin coğrafi yakınlığı ve
geleneksel bağlarının varlığı, makam satışının gelişmesinde ve yayılmasında
Papalığın etkisinin güçlü bir kanıtı olarak gösterilebilir.
Belki de Batı kilisesinin kendisi kadar eski bir olgu olan kilise makamlarının kişisel kazanç için kullanımı (simony), 15. yüzyılda özellikle Almanya’da yeniden gündeme gelmiş ve Reformasyonun kilise eleştirisinin odağında yer almıştır. Roma Kilisesinin görevini kötüye kullanmasına yönelik ilk
ve en önemli eleştiri, 1438/39’da yazılan ve 1522’ye kadar sekiz kez basılan
Reformatio Sigismundi metnidir. Yazarı gizli tutulan metin, temel olarak devlet, ekonomi, toplum ve kilise eleştirisine odaklanmıştır. Metinde, Kutsal
Roma İmparatorluğu ve Batı kilisesinde görevlerin kötüye kullanımına son
verilmesi (birden çok görevi işgal etme, para karşılığı günah bağışlama gibi)
ve dini arpalıkların ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapılarak toplumdaki kötü gidişatın düzeltilmesi istenilmektedir (Dixon, 2002: 17-18). Buna
bağlı olarak reform önerileri; sabit maaşlı bir sistemin getirilmesi, bütün ruhban sınıfın “bir üniversiteden diploma sahibi olması”, piskoposlar meclisine
katılım ve düzenli görüşmelere tabi olma, atamalarını düzenleyen kuralları
bilme, “aynı görevi yerine getirenlerin aynı gelire sahip olması” ve finansal
yönetim görevlerinin yerel bir görevliye devredilmesi gibi talepleri içermekteydi (Gorski, 2003: 149). Sonraki yıllarda Erasmus ve Luther gibi reformcular ve ünlü hümanistler tarafından da dile getirilen düzenli sabit bir gelir, teknik uzmanlık, disiplin, yazılı kurallar, işlevsel uzmanlaşma gibi tüm bu öneriler, Weber tarzı bürokrasinin bir kopyası gibidir (Weber, 2006: 290-301). 16.
yüzyıldan itibaren Reformasyon, Avrupa’nın Protestan siyasetinin bir yansımasını oluşturmuştur. Nitekim rahiplerin temel gelir kaynağı maaşları olmaya
başladı ve belirli bir resmi eğitim düzeyi, makama getirilmenin fiilen veya
hukuken önkoşulu haline geldi. 17. yüzyılın erken dönemlerine kadar, Protestan rahiplerin büyük bir çoğunluğu üniversite eğitimi almaya ve genelde sözlü
olarak resmi bir sınavdan geçmeye başladılar. Aynı zamanda görevleri ile ilgili resmi bir gözetime tabi tutulan ruhban sınıfı, emekli olduğunda da kendisi
veya eşi ve çocukları için belirli bir maddi güvenceye de sahip oluyorlardı.
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Özetle Gorski’ye göre (2003: 149), resmi faaliyet ile özel yaşam alanı ayrımı,
sabit maaş, teknik uzmanlık, resmi sınavlar, yazılı kurallar, disiplin gözetimi,
kariyer gelişimi ve hatta emeklilik hakları dikkate alındığında; Protestan rahiplerin ilk modern bürokratlar olduğunu söylemek çok da abartılı olmayacaktır.
Bu tezin doğruluğu sorgulanabilmekle birlikte, gerçek şu ki erken modern devlet formasyonunda Protestanlığın etkisiyle yeni toplumsal kontrol
araçlarının yol açtığı dini disiplin; pedagojik, düzenleyici ve ideolojik işlev
görebilmek için bürokrasi yoluyla devlet iktidarında cisimleşmiştir. Dolayısıyla 17. yüzyıl Avrupası’nda reformun temel sonuçlarından birini devlet yönetiminin bürokratikleşmesi oluşturmuştur. Buna karşın patrimonyalizm ile
yönetilen ülkelerde sivil alanda bürokratikleşmenin teşvik edildiğine dair kanıt bulunmamakta olup, bu görev ikinci-nesil reformculara düşecektir. Bu
yüzyılda ortaya çıkan Püritenizm, Pietizm, ikinci reformasyon gibi asketik reform hareketlerinin4 ortak özelliği; kilisedeki gevşekliğe, toplumdaki ahlaksızlığa ve devletteki çöküşe karşı çıkmaları ve toplumun tüm sınıflarında ve
toplumsal yaşamın bütün alanlarında kutsal kitabın ve Hristiyan etiğin daha
sıkı bir şekilde uygulanmasını talep etmeleridir (Gorski, 2003: 150-152). Din,
erken modern Avrupa’da idari gelişmelerin arkasındaki itici güç olmayabilir,
fakat bu gelişmelerin yönünün belirlenmesine yardımcı olan bir ajan işlevi
görmüştür. Modern bürokrasinin ortaya çıkmasında kapitalist sistemin ve para
ekonomisinin gelişmişliği (Weber 2006: 301-307) asıl tetikleyici unsur olmuştur.

Püritenizm: Kalvinizmin İngiltere’de gelişen bir kolu olan püritenlik, çalışmanın hem bu
dünya hem de öbür dünya için gerekli ve kutsal olduğunu kabul etmektedir. Kendini “saflığı
arama” olarak tanımlayan bu Protestan görüş gösteriş, zevk düşkünlüğü ve tüketim hırsını onaylamaz. Bugün ABD’deki köktenci ve Evanjelik Protestan mezhepleri püritenlerin devamı sayılmaktadır.
Pietizm: “Aşırı dindarlık” diye de çevrilen bu kavram, bir mezhebi değil dinsel bir hareketi ve
anlayışı ifade eder. Pietizm bireysel ahlakı yüceltir ve dindarlığın temeli olarak deneyimi, bireysel yaşantıyı, duyguyu ve katılımı öne çıkarır. Ruhun kurtuluşu için duyguyu ve ahlaki yaşamı önemli gören Pietist anlayış, 17. yüzyılda Spener, Thomasius ve 18. yüzyılda Zinzendorf
ve Moravya kilisesi tarafından temsil edilmiştir (Weber, 2013: 9-15).
İkinci Reformasyon: 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında Almanya ve Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan ve Ortodoks Lutherciler tarafından reddedilen Kalvinist bir harekettir.
4
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1.3. Protestan Ahlakı ve Bürokrasinin Ruhu
Patrimonyal ve bürokratik yönetim arasında bir geçiş dönemi olarak da
ele alınabilecek olan Kameralizm (Tuncer, 2018: 1-20) üzerinde de dini etki
kendisini açıkça göstermektedir. Kameralizm, 16. yüzyılın başlarında ortaya
çıkan ve 19. yüzyılın başına kadar gelişen ve ondan sonra aniden ortadan kaybolan Avrupa kamu yönetimi düşünce ve pratiklerini ifade etmektedir. Kameralizm, Protestan mutlakiyetçiliği döneminde Prusya devleti ile ilişkilendirilirken aynı zamanda İsveç, Avusturya ve Rusya’da da gelişmiştir. Bu tür bir
yönetim biçiminin düşünsel temelinde özellikle Prusya’da prenslerin “Tanrının memuru” olmayı kendine amaç edinmeleri ile idari ve askeri kapasitesine
son derece bağlı olan kırılgan meşruiyetleri örnek gösterilebilir. Çünkü prensin egemenliği diğer birçok otorite ile (tıpkı Kutsal Roma İmparatorluğu ve
özgür imparatorluk şehirleri ile soylular ve kilise gibi) bir arada var olmak
zorundaydı (Hood, 1998: 84). Kameralizm, geleneksel olarak modern Avrupa’da kamu yönetimi çalışmalarını sistematik hale getirme ve yönetim bilimi ilkelerini geliştirme çabası olarak kabul edilmektedir. Kameral bilimlerin
üç temel öğesi ekonomi, kamu maliyesi ve polis bilimidir. Kameralizmin özellikle Prusya’daki gelişimi çalışmanın sınırlarını aşan bir konu olmakla birlikte, Prusya tarih yazımında geniş bir disiplinin, Prusya idari elitleri üzerinde
asketik Protestanlığın etkisini dile getirmesi çalışmamız açısından önemlidir.
Prusya Kraliyet ailesi (House of Hohenzollern) 1613’te Kalvinizmi benimsemiş ve kraliyet atamalarında Kalvinistlere öncelik vermeyi açık bir politika
olarak kabul etmiştir. 1700-1750 yılları arasında atanan 91 bakanın en az 78’i
Kalvinist’ti. Dolayısıyla Prusya Kraliyeti ile devlet görevlileri arasındaki patrimonyal bağın doğası temel olarak dine dayanmaktaydı. Prusya devlet görevlileri arasında rüşvetin olmamasının önemli bir unsuru, güçlü ve yaygın dini
kontrol mekanizmalarıydı. Kalvinistler gibi, Prusya devlet görevlilerinin büyük bir kısmının Protestan Kilisesinin katı dini disiplinine tabi olması ve görevi kötüye kullandıklarında siyasi ve dini yaptırımlarla karşılaşacaklarını bilmeleri rüşvet ve yolsuzlukların önünde önemli bir engel olmuştur (Gorski,
1995:784). Gorski’ye göre Prusya devletinin etkinliği ve verimliliği, “hem
dini inançları hem de siyasal çıkarları birleşen sadık ve çok çalışan devlet görevlileri ile son derece bürokratik bir idari sistemin ürünü” olmasına (Gorski,
1995: 786) dayandırılmıştır. Ekonomik gelişme ile toplumsal düzenin kendiliğinden gerçekleşmediğinin bilincinde olan Kameralistler; dini inançsızlık,
cehalet, para hırsı gibi kamusal kötülüklere karşı koymak ve ekonomik gelişmeyi teşvik etmek için aktif yönetimi gerekli görmüşlerdir (Hood, 1998: 86).
16. ve 17. yüzyılda yönetimi dini/ahlaki çerçevede ele alan Kameralizm, 18.
yüzyılla birlikte yönetimi rasyonel/teknik bir faaliyet olarak kavramıştır.
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Modern yasal/ussal otoritenin dayanağı olan bürokratik rasyonalite; tarafsızlık, uzmanlık, kurallara bağlılık, eşitlik ve adalet, kişisellikten arındırılmışlık gibi bir dizi değeri içeren teknik üstünlüklere gerek duymaktaydı. Bu
teknik üstünlükler aynı zamanda kapitalizmin gelişmesi için gerekli önkoşulları yaratmıştır. “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde de
Weber (2013: 11-21), kapitalizmin gelişmesini mümkün kılan değer ve inanç
setinin Hristiyanlıktan özellikle de Protestanlıktan devşirildiğini ileri sürmüştür. Pekâlâ, Protestanlık kapitalizmin kök salabilmesi için nasıl bir düşünsel
temele sahipti? Bilindiği üzere Katoliklerde itiraf yoluyla günahlardan bağışlanma durumunu Protestan inancı reddeder. Bu nedenle, kendilerini suçluluk
duygusunun ortaya çıkardığı “ruhsal kaygı pratiği” ile yaşamak zorunda hisseden Protestanlar, ölünceye kadar erdemli olduklarını Tanrıya kanıtlamaya
çalışırlar. Böylelikle Protestanlıkta bu ruhsal kaygı pratiği, zamanı boşa geçirmeme ve sıkı çalışma pratiği ile birleşir. Bireyin dünya işlerinde yapabileceği
en iyi şeyi yapması gerektiğini varsayan bu inanç, işverenler ve mülk sahipleri
de dâhil olmak üzere tüm meslek grupları için geçerli sayılmıştır. Aynı zamanda akılcı meslek uğraşısı ve bireyselliğin genel fayda (ortak iyi) adına topluma yönlendirilmesi gerektiğine inanılmıştır. Sermaye birikiminin altında
yatan ahlaki değer olarak hem çalışkanlığı hem de tutumluluğu üreten asketik
Protestanlık anlayışı, bir çeşit rasyonel ekonomik insan tipolojisi ortaya çıkarmıştır. Zaman içinde burjuva meslek ahlakı haline de gelen bu anlayış, Tanrıya karşı bireysel sorumluğun bir yansıması olarak iki dünyada da mutluluğun kaynağı olarak görülmüştür. Bu ahlaki arka planın kökleri Luther’in öğretilerinde bulunmakla birlikte başta Kalvinizm olmak üzere Metodism, Pietism ve Baptist hareket yoluyla geliştirilmiştir. Tüm bu unsurların bir araya
gelmesi kapitalizmin gelişmesi ve yaygınlaşması için katalizör etkisi yaratmıştır (Weber, 2013: 142-157).
Weber’in Protestan ahlakı ve Kuzey Avrupa geleneğinin bir ürünü olan
bürokrasi tezi (Shah vd, 2007: 9) çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Örneğin,
bazı tarihçilerin de işaret ettiği gibi Venedik ve Cenova gibi Ortaçağ İtalyası’ndaki Katolik şehir devletlerinde Avrupa’nın ilk kapitalist ticaret merkezleri kurulmuştu. Yine Ortadoğu ve Afrika kıyılarındaki Müslüman ticaret
merkezleri, Protestan kapitalizminden önce gelişmişti (Styhre, 2007: 29-30).
Bazı akademisyenler ise Weber’in nedenselliği tersine çevirdiğini söyleyerek
Protestanlığın kapitalizmin bir dürtüsü olmaktan çok bir sonucu olduğunu ileri
sürmüştür (Wren, 1972: 28). Yine bazı araştırmacılar da modern toplumun
kurumlarının ve örgütsel formlarının ortaya çıkmasında Yahudilerin ve onların dini inanışlarının da önemli bir rol oynadığını ileri sürmüştür. Örneğin,
Yahudiliğin kutsal metinlerinin adeta kapitalist girişimciliğin mayasını oluşturduğunu ileri süren Sombart’a göre kapitalist ruh Yahudiliğe özgü karakteristiklerde fazlası ile mevcuttu. Kapitalist girişimciliğin Yahudi ırkına içkin
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olduğunu belirten Sombart (2001: 111-196), kapitalizmin gelişmesinde Yahudilerin borç alış verişi, borsa, kredi gibi ticari faaliyetler ile yoğun şekilde uğraşmalarının, göç hareketleri ve coğrafi keşifler ile oluşturdukları ticari ağın
küresel olarak yayılmasının etkisine dikkat çekmiştir. Weber, modern kapitalizmin temel motoru olarak asketik Protestanlığı ön plana alırken Sombart’ın
aksine kapitalizmin ortaya çıkmasında coğrafi keşifler ile sömürgeciliğin veya
Yahudiliğin oynağı role ilişkin kuramsal açıklamaları göz ardı etmiştir. Netice
olarak, kapitalist devlet ve onun yürütme aygıtı olan bürokrasinin gelişimi
üzerine literatürdeki bu tartışmalar, dini etkilerin ihmal edilmemesi gerektiğinin kanıtıdır.
2. İnanç ve Değerler Sistemi Olarak Yönetim
Günümüzde kamu sektörüne işletme yönetimi ve teknikleri ile giren ‘piyasa’, ‘müşteri’, ‘stratejik planlama’, ‘liderlik’, ‘verimlilik’, ‘sonuç-çıktı
odaklılık’, ‘performansa dayalı ödeme’ gibi kavramlar, modern yönetimi kuşatan inanç ve değerler dünyasının bir parçası haline gelmiştir. Özellikle YKİ
ve işletmecilik (managerialism) literatüründe bir nevi dogma haline gelen bu
kavramların, kamu yönetiminin performansını, hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak için yararlanmaları gereken bir araç olduğu sıklıkla savunulmuştur (Pollitt, 1993). Aslında tarihsel olarak yönetsel kuram ve uygulamalarda bu tür normatif ya da araçsal rasyonalite içeren bir takım kavramlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerikan kamu yönetimi disiplinini kuran kavramlardan biri belki de en önemlisi olan verimlilik olgusu da bu tür değer
yüklü kavramlardan biridir. Wilson’un siyaset-yönetim ayrılığı söylemi ile disiplinin kurucu unsurları arasında sayılan verimlilik düşüncesi, kaçınılmaz şekilde normatif bir kavram, ahlaki bir ilkedir. Amerikan siyasal ideolojisinin,
özellikle Protestanlık ve Kalvinist gelenekten doğan dini düşüncelerden
önemli ölçüde etkilendiği dikkate alındığında bu durum pek de şaşırtıcı değildir.5 Bu konuda Wilson’un siyasi düşüncesi ve kariyerinden örnek veren Mulder (1978: 230-231), Wilson’un çalışmalarının çoğunu vatanseverlik ve dinin
ABD’de Protestanlığın yükseköğrenim içindeki etkisi de kanımızca önemli bir inceleme alanıdır. 19. yüzyılın sonlarında yapılan reformlarla yükseköğrenim içindeki Evanjelik Protestanların rolleri ellerinden alınarak, kolejler ve üniversiteler daha seküler hale getirildi. 1870 öncesi
kolejler, genellikle Amerikan Protestanlığının düşünsel kolu olarak işlev görmüştür. Gerçekten
de, Protestan kiliseleri Kuzey Amerika'da yükseköğrenimi doğurmuş ve beslemişti. Yükseköğrenim kurumları genellikle devletin himayesinde yaratılsa da Michigan Üniversitesi Başkanı
Henry P. Tappan’ın vurguladığı gibi “Hristiyanlığın kanatları altında korunarak büyümüştür”.
1868'in sonlarında Illinois Endüstri Üniversitesi (daha sonra Illinois Üniversitesi) resmi açılış
törenleri ilahiler, kutsal kitaptan pasajlar ve dualar içeriyordu (Roberts ve Turner 2000: 19-20).
Genellikle papazları eğitmek için kurulan Kolejlerin 19. yüzyılın genelinde temel görevi, kibarlığı ve beyefendiliği öğreterek Hıristiyan medeniyetinin gelişimini teşvik etmekti. Din ve
yükseköğrenim arasındaki yakın ilişki, öğrenci hayatının müfredat dışı yönlerinde (kampüste
5
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bileşimi olarak adlandırmış ve Wilson’un Amerika’ya sadakati tanımlamak
için sürekli olarak dini terimler kullandığını öne sürmüştür. Waldo ise tarihsel
olarak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte Amerikan yaşamında ekonomi ve verimlilik birlikteliğinin ortaya çıktığını ve onların siyasal mücadelede saldırı ve
savunma silahı olarak kullanıldığını belirtmiştir. Kimsenin yadsıyamayacağı
temel Amerikan değerlerinden sayılan verimliliğin yükselişe geçişinin Protestan inancı, finansallaşma ve sekülerleşme ile olduğu kabul edilmektedir. Devlet mekanizmasının zaman, para ve enerjiyi israf etmemesi gerektiğini ve “verimsizliğin büyük günahlardan biri” olduğunu ileri süren Waldo (1948: 192193), verimliliği adeta kutsamıştır. Bu nedenle bir inanç sisteminin temel ilkelerinden biri olarak değerlendirilen verimlilik (gospel of efficiency) ilkesi,
muscular christianity6 inancının da bir kuralı (Waldo, 1948: 193) olarak güçlü
bir tinsel olgu olarak kabul edilmiştir. İnsanda doğuştan gelen ve Tanrısal olan
güç ve kuvvet nedeniyle verimli ve üretken olma çabasının bir sonucu olarak
nitelenen verimlilik olgusu, iktisadi-teknik aklın belirleyicisi olarak yönetim
bilimi disiplininde baskın hale gelmiştir.
Klasik yönetim anlayışının öncülerinden Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı da makine metaforu temelinde işletmelerin çalışma sistematiğini yeniden kurgulayarak verimliliğin arttırılmasını amaçlamıştır. Taylor’a atfen Morris L. Cooke (1913: 493), “bilimsel yönetim ilkelerinin, çalışma dünyasının her alanına nüfuz etmedikçe ne Hristiyanlık vizyonlarının ne
de demokrasi rüyalarının asla tamamıyla gerçekleşemeyeceğini” ileri sürerek
yönetimin ahlaki boyutlarının önemine dikkat çekmiştir. Neo-klasik yönetim
ve örgüt kuramı tartışmalarında da insan faktörü ve insan ilişkilerinin önem
kazanması Yahudi-Hristiyan geleneğinin etkisini gözler önüne sermektedir.
Mayo’nun insan ilişkilerini Hristiyanlığın on emrine dayalı insan ilişkileri olarak görmesi (Fişek, 2005: 87), Robert Golembiewski’nin (1962: 51-58) Yahudi-Hristiyan geleneğinden türettiği değerler seti ile insan merkezli bir örgütlenme öneren bakış açısı yönetsel ahlaki değer arayışının yansımalarıdır.
Bu çerçevede Yahudi ve Hristiyanlığı birbirine bağlayan temel inanış, insazorunlu olarak şapelin kurulması ve düzenli dini organizasyonların desteklenmesi) daha görünür hale gelmiştir. Örneğin, Harvard ve Yale (köken olarak Puritan) ve Princeton (köken olarak
Presbiteryen) gibi okullar da sonradan üniversite haline gelen dini kolejlerdir (Roberts ve Turner 2000: 8-9).
Yükseköğrenim sistemini etkileyen bir diğer dini etki de tarihsel ve kültürel bağlamda bulunabilir. Rektör ve dekan gibi akademik rütbeler, senato ve disiplin (öğrenci/talebelik-havari) gibi
kavramlar da köken olarak kilise örgütlenmesinden türeyerek kolej ve üniversite örgütlenmesinde kullanılmaya başlanmıştır.
6 Muscular Christianity (Kassal Hristiyanlık) fikri, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de ortaya
çıkan felsefi bir harekete dayanmaktadır. Sporla savaşçı ruhu bir araya getiren bu düşünce;
güçlü ve sağlıklı olmayı, ahlaki ve fiziksel güzelliği, disiplini, fedakârlığı ve mertliği temsil
etmektedir.
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noğlunun Tanrının suretinde yaratıldığı düşüncesidir. Bu inanış, Batı dünyasında insan haklarının oluşumu için çok önemliydi. Eğer insanlar Tanrının suretinde yaratılıyorsa, her insan sonsuz bir öz değer taşır. Bu öz değer devlet
de dâhil olmak üzere, her türlü insan hakkının temelini sağlayan, her şeyden
üstün olandır. Her bir insanın içinde ilahi bir unsur taşıdığına inanan bu iki din
bu nedenle birbirine yakınlaşır. Bu düşünceden hareketle Golembiewski
(1962: 51-58), klasik örgüt kuramının temel unsurları ile Yahudi-Hristiyan
geleneğinin değerleri arasındaki çatışmanın örgütlerde etik sorunları arttırdığını ileri sürmüştür. İşin psikolojik olarak bireye uygun olması ve insanın yeteneklerini geliştirmesine izin vermesi, çalışanın gerektiğinde işi üzerinde
kontrol sahibi olabilmesi ve örgütsel davranışın kurum ve insan birlikteliği ile
belirlenmesi gerektiği gibi Yahudi-Hristiyan geleneğinden devşirdiği bir takım değerler seti ile örgütlerde insanı merkeze alan bir yaklaşım önermiştir.
1980’lerde kamu sektörüne giren ancak özel sektörde kökleri 19. yüzyıla
kadar uzanan işletmecilik ile ilgili olarak In Faith of the Managers adlı kitabında Stephen Pattison (1997: 23-24), hem bir süreç hem de temel bir ideoloji
olduğundan hareketle bu anlayışın bir çeşit dini inanış olduğunu ileri sürmüştür. İşletmeci literatürde din, örgütsel kültürün dönüşümünde özellikle yararlı
bir referans kaynağı işlevi görmüştür. Bu yeni yönetim anlayışında “gizli dinietik varsayımlar” içeren düşünceler, ritüeller, pratikler ve kavram setleri örgüte bağlılığın oluşturulmasında ve sürdürülmesinde adeta kült bir rol oynamıştır. Pattison’un (1997: 38) belirttiği gibi, yeni yönetim anlayışında genellikle dünyanın dini bir vizyonunun yaratılmasından ayrılmaz olan değerlerin
yeniden keşfi, yönetim devriminin veya reformunun tam kalbinde yer almaktadır. Benzer şekilde YKİ etiğinin de, geleneksel kamu yönetiminde olduğu
gibi, geniş şekilde Protestanlığa dayalı liberal-kapitalist tutuma dayandığı söylenebilir. Aslında YKİ, devlet yönetimine protestan etiğin bireyselci yönelimini getirmekle birlikte (Shah vd., 2007: 3), Doğu felsefesinden de etkilenmektedir. 1980’lerden beri Batı çalışma hayatında Doğudan Batıya yayılan
küreselleşme etkileri belirgin hale gelmiştir. Uzun zamandır Doğu kollektivizmi ile özdeşleştirilen “ekip çalışması” yaklaşımı, “toplam kalite yönetimi”,
tedarik zinciri yönetiminde kullanılan just in time (tam zamanında) üretim ve
müşteri sadakat ve bağlılığının arttırılmasında “ilişki pazarlaması” kavramları
Batılı ülkelerin temel çalışma pratikleri haline dönüşmüştür (Hill, 2007: 82).
Bu etkileşim üzerine Weiming’in (1996: 10) belirttiği gibi, “Konfüçyüs ahlakına dayalı kapitalizmin, 21. yüzyıla gelindiğinde püritan ahlakın içsel-dünyevi asketizmi tarafından biçimlendirilen klasik kapitalizmden daha iyi sonuçlar doğurabileceği” de öne sürülmüştür. Morgan ve Murgatroyd (1994: 3) toplam kalite yönetiminin, bir müşteriyi bile kaybetmemek için hataları arayıp
bulan, Hristiyanlık gibi Evanjelik bir inanç sistemi olduğunu ileri sürer. Japon
yönetim pratikleri üzerinde yaptığı araştırmada Fry (1982) Amerikan yöneti42
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minde karşılaşılan bürokratik hantallık, katılık ve esneksizlik sorunlarına çözümü; farkındalık (mindfullness), kendini düşünmeme, kendine hâkim olma,
sükûnet ve analitik düşünce gibi Budist kavramlarda (Aktaran Shah, 2007:
17) bulmuştur. Bir başka deyişle küreselleşen dünyada kapitalizmin krizlerine
karşı, Doğu ve Batı felsefelerinin birlikteliği cazip bir formül olarak sunulmuştur.
Örgüt-işletme kuramcıları tarafından geliştirilen düşünsel araçlardan biri
de 1980’lerin başlarında Amerikan endüstrisinde ve yönetsel tekniklerinde
Peters ve Waterman’ın ünlü Mükemmeli Arayış (In Search of Excellence) adlı
eserinde açıkça dile getirilen yeni bir değer olan mükemmeliyet kavramıdır.
Yazarlara göre mükemmeliyet kavramının yönetim düşüncesine yansıması,
Weberyan bürokrasinin iş ve eğlence, mantık ve duygu, kamu ve özel gibi her
şeyi zıtlıklar olarak alan yaklaşımına karşı çıkarak işletmelerin tek işinin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde birbirleriyle rekabet etmek olduğu savına dayanmaktadır. Özellikle kalite ve inovasyon hedefi doğrultusunda çalışanları motive etmek için bürokratik kontrolün azaltılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bunun için de yöneticilerin kumanda etmekten ziyade şirket bağlılığı yaratan vizyonlar ve fikirlerle lider olmaları gerektiği savunulmuştur. ‘Küçülme’, ‘yalın örgütlenme’, ‘özerklik ve girişimcilik’ gibi
kavramlar ile yöneticilerin yenilik yaratma potansiyelini ortaya çıkartmak
üzere rol model olarak bilge kişiyi tanımlamak için ‘Vaftiz Babası’ (Peters ve
Waterman, 1987: 290-371) gibi metaforlar yoğun olarak kullanılmıştır. İnsanları dinsel olarak yönlendirerek iş yapma stratejisini dönüştürmeyi hedefleyen
Peters ve Waterman, coşkulu anlatımları ile iyi yöneticinin fildişi kulesinde
akıl oyunları üretmek yerine sahada koçluğa ve değerleri şekillendirerek yaymaya odaklanmaları gerektiğine dikkat çekmiştir.
Kamu yönetiminde dini perspektife İslami açıdan bakıldığında ise tevhit
ve ümmet anlayışı temelinde İslami yönetimi, Batı modelinden ayıran şeyin
ona egemen olan temel değerler olduğu görülmektedir. İslam’da ‘sorumluluk’, ‘adalet’, ‘emanetin ehline verilmesi (liyakat)’, ‘şura prensibi’, ‘haksız
kazancın batıl olması’ gibi yönetsel ilkeler, hem etik davranışı özendiren hem
de toplumsal siyaseti belirleyen anayasal mahiyetli genel ilkeler (Sağlam,
2017: 36-57) niteliğindedir. Ancak Kalantari (2005: 125-126), uzun yönetim
geçmişine ve zengin bir kültüre sahip olan Ortadoğu kamu yönetiminin, hizmet etmesi gereken halkın kültürel değerlerini temsil etmediğinden başarısız
olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle, kamu kurumlarının örgütsel yönetim
kültürünün halkın beklentilerini belirleyen kültürel değerleri (eşitlik, toplumsal adalet, doğruluk, şefkat ve merhamet, sağlam inanç ve irade) içermesi gerektiğini savunmuştur (Kalantari 2005: 131). İslami kamu yönetiminin teknik
boyutları arasında hiyerarşi, yerelleşme, iş bölümü ve uzmanlaşmaya işaret
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eden Kalantari (2005: 132), bu ilkelerin Weber’in ideal tip bürokrasisi ve Gulick’in yönetimin ilkeleri ile büyük bir benzerliğe sahip olduğunu vurgulamıştır. Aynı şekilde Pakistan, Malezya gibi ülkelerdeki çalışmalarda da (Naqvi
vd., 2011: 10984; Triantafillou, 2002: 185-209) YKİ ve yönetişim gibi Batı
geleneğinde uygulanan yönetim biçimleri ile İslam’a özgü değerlerin eklemlenmeye çalışıldığı görülmektedir.
3. Yönetimde Dini Söylem ve Metaforların Kullanımı
Yönetim kuramında ve uygulamalarında dikkat çeken özelliklerinden
biri, genellikle Hristiyanlıktan alınan dinsel söylem ve metaforların yaygın
kullanımıdır. Örneğin, toplam kalite yönetimi olarak bilinen tekniğin vizyon
ve misyon kavramları, Mükemmeliyet Merkezleri adı verilen kurumlarda karşımıza çıkan mükemmellik kavramı ve kıyamet senaryoları dili Hristiyanlık
inancından; çağdaş yönetim düşünürlerine verilen yönetim gurusu adı Sikh
veya Hindu felsefesinden (Pattison, 1997: 132-133; Güler, 2009: 30) devşirilmiştir.
Türk kamu yönetiminde 2003 yılından beri mevzuatımızda olan stratejik
planlama sürecinde, kamu idareleri ortak bir dil olarak vizyon ve misyon geliştirmeye başlamışlardır. Vizyonlar, örgütlerin nereye gittiğinin ve en temel
faaliyetlerinin neler olduğunun açıkça görülmesini sağlar. Modern örgütsel
söylemler, vizyon kavramını Yahudi-Hristiyan geleneğinden alır. Vizyonlar
yaratıcıdan, Tanrı’dan gelir. Bu vizyonlar daha sonra, insanların davranış tarzlarını değiştirmelerini sağlamak üzere özellikle seçilmiş karizmatik şahsiyetlere (peygamberler gibi) verilir (Pattison, 1997: 69; Du Gay, 2002: 106-108).
Yeni yönetim anlayışında alışkanlık ve geleneksel davranış kalıplarını değiştirme rolü liderlere verilmiştir. Misyon kelimesi ise İncil’de bizatihi kolaylıkla
görülemez. Bununla birlikte, erken dönem kilise faaliyeti olan Hristiyanlığı
dünyanın her köşesine yaymak ve insanları Hristiyan yapmak, misyonun temel anlamlarından biridir. Misyon kavramı sıklıkla bir kişinin daha üst bir
otorite - burada Tanrı tarafından özel bir görevi üstlenmesi (örneğin bütün insanları inanç sahibi yapma ve bütün engellere rağmen bu hedefi gerçekleştirene kadar azimli bir şekilde peşinden gitme) anlamına gelmektedir. Belirli bir
misyona sahip kişiler, kendi sınıf ve grupları dışındakilere göre kendi hedeflerine ne olursa olsun ulaşma yolunda güçlendirilmiş hissettiklerinden misyon
düalistik bir dünya görüşünü ifade etmektedir. Bundan dolayı, yönetim pratiklerine işlenen diğer birçok metaforla ve hatta Hristiyanlıktaki şeytana karşı
savaş geleneği ile örtüşmektedir (Pattison, 1997: 71). Yeni yönetim anlayışında çalışanlar açısından vizyon-misyon birlikteliği; örgütsel bağlılığı güçlendirme, yaratıcı ruhu harekete geçirme, görevler ile değerleri uyumlu hale
getirme gibi hedeflerle örgüt kültürünü dönüştürmeyi amaçlamaktadır.
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Örgüt kuramlarında post-modernist söylemin bir parçası olarak belirsizlik, kaos ve türbülans ortamında işletmelerin kıyamet veya gelecek senaryolarının içselleştirilmesine dini anlatılar da eşlik etmiştir. Çağdaş yönetim yazarlarından Peter Drucker’ın Fırtınalı Dönemlerde Yönetim (Managing in Turbulent Times-1980) ve Tom Peters’ın Kaos Üzerinde Yükselmek (Thriving on
Chaos: Handbook for a Management Revolution-1987) adlı eserlerinde bu tür
krizlerin örgütler için bir fırsat olabileceğine işaret edilmiştir. Yine Peters’ın,
A Passion for Excellence adlı eserinde modern yönetimin sorunları ve paradokslarını çözmek için İncil’deki “Nuh ve Tufan” hikâyesinin modern seküler
bir yeniden anlatımına başvurulmuştur. Herkesin hatırlayacağı şekilde
Nuh’un hikayesindeki söylem ve metaforlardan ilham alan Peters türbülans ve
değişim çağında piyasalarda, teknolojilerde, düzenlemelerde ve müşteri tercihlerinde yaşanan değişikliklere ayak uyduranların kurtulacağını, diğerlerinin ise boğulacağını dile getirmiştir. Devamında uyarılara boyun eğmeyenlerin yani kendilerini geleceğe hazırlayamayanların kaybolacağını; bu nedenle
kurtarılmayı isteyenlerin onun mükemmelliyet projesi ile gemiye binmeleri
gerektiğini (Collins, 2007: 47-48) ironik bir şekilde belirtmiştir. Bu tür yönetsel imge ve metaforların yoğun bir şekilde kullanılması, bağlam ve düşünce
arasında bir köprü işlevinin kurulması ve yeni yönetsel kültürün inşasına katkı
sağlanması olarak yorumlanabilir. Yönetim kuram ve uygulamalarında yaygın
olarak görülen dinsel söylem ve metaforlardan birkaç örnek daha verebiliriz:
Sorumlu ve Hesapverebilir Yönetim (Stewardship)
Son yirmi yılda sağlık sektöründe teknik ve siyasi boyutları ile devletin
rolü ne olmalı sorusuna Dünya Sağlık Örgütü tarafından getirilen önerilen biri,
sorumlu ve hesapverebilir yönetim kavramı olmuştur. Sağlık alanında düzenleyici/denetleyici devlet misyonuna hizmet eden bu kavram, devlete ve/veya
onun kurumlarına sağlık kaynaklarını yönetme, koruyup kollama ve gözetme
işlevi yüklemektedir (WHO, 2000: 119-121). Türkçeye “vekilharçlık” olarak
çevrilen stewardship kavramı ve onun gelişimini araştıran Saltman ve Davis’in (2000: 732-733) de işaret ettiği gibi Batı kökenli bu kavram dini köklere
sahiptir. Yaratılış (Tekvin)’de, Tanrı yaradılışın yönlendiricisi olarak insanlığı
görevlendirir. Hz. Yusuf’un yaşam öyküsünün anlatıldığı Tevrat’ta (Old Testament/Eski Ahit) erkek kardeşi ile birlikte köle olarak satılan Yusuf, Potiphar’ın (kendisini satın alan Vezir) ve daha sonra Firavun’un hizmetkârı
(steward) olmuştur. Bu hikâye, kavramın farklı boyutlarına dikkat çekmektedir. Yusuf örneğinde belirtildiği üzere, bir steward malvarlığına sahip olmadan yöneten, geleceği öngörebilen ve makro planlar tasarlayan özverili bir
hizmetkârdır. Bir Efendinin üç hizmetkârı arasında mallarını paylaştırmasının
hikâyesinin anlatıldığı İncil’de (New Testament/Yeni Ahit) bu kavramın bir
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başka boyutu vurgulanmaktadır. Bu hikâyeden alınacak ders, herhangi değerli
bir şey sana emanet edildiğinde onun değerini veya verimliliğini arttırmanın
bir yükümlülük olduğudur. Hristiyan ve Yahudi inanışlarının merkezinde,
herhangi bir kaynağı koruma ve geliştirme sorumluluğu olarak stewardship
kavramı yatmaktadır. Bu ilke, ayrıca Hristiyan teolojisinde sınıf yapısı ve özel
mülkiyet kavramını savunmak için kullanılmıştır. Hatta 19. yüzyılın sonunda
kavram, bir doğal hak olarak özel mülkiyet düşüncesini desteklemek için bile
kullanılmıştır. Diğer dini inanışlarda da benzer bir kavram bulunmaktadır. İslam’da Hisba (Hisbe/Hisbah) kurumu, hem ahlaki/normatif hem de idari/teknik boyutlarda kamusal idari işlevleri düzenlemektedir. Hisba kurumunun başı
olarak görev yapan ilk muhtesip, 9. yüzyılda Medine’de atanmıştır. Kolonyal
dönem öncesi Arap toplumlarında muhtesibin, ortak gereksinimlerle ilgili
kamu çıkarını ve adil hizmet sunumunu sağlama (narh tespiti, pazarın kontrolü
gibi) ile ilaç ve tıbbi uygulamaları düzenleme gibi birçok görevi vardı. Aynı
şekilde çevresel sorumluluk (ecologic stewardship) kavramı da Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’da doğrudan dini inanışların etkisiyle ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, ekolojik versiyonda Tanrıya hesap verebilirlik kavramı büyük ölçüde nesillerarası sorumlulukla yer değiştirmiştir. Ayrıca çevre koruma
tartışmalarına Yahudi-Hristiyan geleneğinin etkisi de tartışma konusudur.
Yüzyıllardan beri çevreye verilen zarar göz önüne alınarak bu geleneğe karşı
bazı suçlamalar yapılmıştır. İnsanların Tanrı’nın emriyle yeryüzünün yöneticisi olmaları, ona hâkim olma, kullanma ve tahrip etme serbestisi olarak yorumlanmıştır. Ancak tam tersine, Tanrının öğütlerinin insanlar tarafından göz
ardı edilmesi ile çevresel tahribat ortaya çıkmıştır (Saltman ve Davis, 2000:
732-733).
İyi Yönetişim (Good Governance)
İyi yönetişim kavramı, 1980’li yıllarda DB ve IMF gibi uluslararası kuruluşların katkısı ile gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, rüşvet, kamu bürokrasisinin işlevsizliği, bürokratikleşme sorunlarına karşı bir çözüm olarak sunulmuştur. Yönetişim kavramının önüne getirilen “iyi” ibaresi ona bir değer
yüklemektedir. İyi yönetişimin ön şartı olarak kabul edilen kamu yararı veya
insanların refahı kendisini verimlilik, hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım, hukukun üstünlüğü, adalet ve yolsuzlukların engellenmesi gibi kavram setleri ile
göstermektedir. Diğer bir deyişle, iyi yönetişim, kamu kurumlarının karar
alma süreçlerinin ve eylemlerinin kalitesinin bir sonucudur. İyi yönetişim kavramı yeni bir olgu olmasına rağmen, kökeninin iki bin yıl öncesine dayandığını ileri süren çalışmalara rastlanmaktadır. Noor’a göre (2008: 64-65) Kautilya, Konfüçyus ve Hazreti Ali eserlerinde iyi bir yönetişim devletinin yöneticisinin özellikleri üzerinde durmuştur. Kautilya’ya göre, “iyi eğitilmiş,
disiplin sahibi, kendisini iyi yönetime adamış ve tüm insanlara iyi davranmaya
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eğilimli olan bir kral, bir ömür karşı çıkılmaksızın hüküm sürecektir”. Konfüçyüs, iyi organize bir toplumun üstün bir güçten ziyade üstün bir ahlaka dayalı bir yönetime gereksinim duyduğuna inanmıştır. Bu yüzden, siyasi ve toplumsal sorumluluklara sahip yönetici sınıfın, toplumda ahlak olarak en üst düzeyi temsil etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Hz. Ali ise Mısır Valisi Malik
İbni Harris Ejder’e M.S. 658'de gönderdiği talimatta şöyle yazmıştır: “Bir
yöneticiyi en memnun eden şey, devletin adalet, tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri
çerçevesinde yönetilmesi ve bu sevgi ve güvenin vatandaşlar tarafından
kendisine doğru yayılmasıdır.” Noor’un bu köken arayışının aslında “iyi
yönetişim” kavramını bağlamından koparmaya yöneldiği söylenebilir. Çünkü
1980 sonrası neoliberal reformlar bağlamında ortaya çıkan iyi yönetişim
kavramı piyasa, demokrasi, bireysellik ve Hristiyan değerlerine öncelik
tanıyan Batı uygarlığının değerleri üzerine kuruludur (Vymetal, 2008: 14). Bu
nedenle etik varsayımları içeren iyi yönetişim kavramı normatif, ideolojik ve
değer yüklü bir niteliğe sahiptir.

Yerellik (Subsidiyarite)
Katoliklik, subsidiyarite kelimesinin kökeninin sadece akademik bir
açıklamasından daha fazlasını vermekle kalmaz aynı zamanda tarihsel ve dinsel bağlamını da açıklamaktadır. Dolayısıyla bu kavramın Katolik köklerini
kabul etmeden ve keşfetmeden kamu politikası tartışmalarında kullanmak,
onu yansıttığı belirli önceliklerden ve temsil ettiği daha geniş değerlerden koparmaktır. Avrupa düşünce tarihinde subsidiyarite ilkesi ilk olarak 1931 yılında Papa Pius XI tarafından toplumsal konularda Katolik kilisesinin resmi
görüşünü açıkladığı Kırkıncı Yıl (Quadragesimo Anno) bildirgesinde açıkça
yer almış ve ‘kişiliğin korunması’ ve ‘dayanışma’ ilkeleri ile birlikte kilisenin
temel toplumsal öğretilerinden biri olarak kabul edilmiştir (Vischer, 2001:
108-109). Kilise, ilkeyi toplumsal işlerde önceliğin bireye en yakın kurumlara
veya gruplara ait olması; üst düzeydeki kurumların ancak alt düzeyin yetersiz
kalması halinde ve sadece yardım amacıyla müdahale etmesi anlamında kullanmıştır. Katolik kilisesinin kabul ettiği biçimiyle subsidiyarite ilkesi, devlet
merkeziyetçiliğine ve totaliterizme karşı daha küçük toplumsal birimleri hareket serbestisine ve sorumluluğa kavuşturmayı amaçlamaktadır (Canatan,
2005: 135-136). Bu ilke, küçük ve yerinden yönetilen örgütlerin etkinliği ve
verimliliği temelinde kişisel özgürlük ve sınırlı yönetimi esas alarak büyük ve
kompleks örgütlerde hiçbir şey yapılamayacağını savunur. Bu nedenle, refah
devletinin doğrudan müdahale eden ve toplumu kendi sorumluluğundan yoksun bırakan merkezi ve bürokratik özelliği subsidiyarite ilkesi ile çelişmektedir.
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Örgüt ve yönetim söyleminde daha birçok dini metaforun (Türk sağlık
sisteminde 2010 yılından beri kullanılan ve üniversiteler ile devlet hastanelerinin birlikte kullanımını ifade eden affiliation sistemi gibi) yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenebilir. Kısacası, yönetim kuram ve pratiklerinin içine işleyen anlamı, düşünceyi ve aklı dönüştürmeye yönelik metaforların, sembollerin ve mitlerin varlığı eleştirel ve yorumsamacı bir yaklaşımla tahlil edilmelidir.
Sonuç
Yönetim pratikleri, ortaya çıktığı tarihsel ve kültürel bağlama göre dinsel
değer ve inanışlardan ister istemez etkilenmektedir. Bundan dolayı, gerek
Weberyen/geleneksel kamu yönetimi gerekse YKİ ve işletmecilik kuram ve
uygulamalarının ortak noktalarından biri; genellikle dinsel ahlaki değerlerin,
normların, ritüellerin ve metaforların farklı gerekçelerle referans kaynağı olarak kullanılmasıdır. Günümüzde kamu kurumlarında özellikle iç kontrol ve
stratejik plan çalışmalarında sıkça kullanılan misyon, vizyon ve mükemmeliyet kavramları ile “kamu etik davranış kuralları” yanında özerklik, küçülme
ve yalın örgütlenme gibi teknikler yönetim anlayışını ve örgütsel kültürü dönüştürmeyi hedeflerken aynı zamanda ikna ve yaptırım gücüne sahip, kesin,
evrensel yaklaşımlar olarak sunulmaktadır. Ancak Türk kamu yönetiminde olduğu gibi, neoliberal reformların etkisiyle Batıdan transfer edilen bu politika,
düşünce ve tekniklerin ortaya çıktığı kültürel, siyasi ve ekonomik bağlamdan
kopuk olduğunda, transfer edildiği bağlama eklektik kalma riski taşımaktadır.
Bu anlamda Türk kamu yönetiminde ağır basan bağımlı ve aktarmacı yaklaşımın yerini kültürel ve tarihsel koşullara göre şekillenen yöntem ve usullerin
alması gerektiği açıktır.
Dini düşünce ve pratikler ile kapitalizm ve modern yönetim arasındaki
kesişimin ana noktası ağırlıklı olarak Protestan Kuzey Avrupa ve Amerika olmakla birlikte, bu ilişkiselliğin Weberyan analizi sonucunda Afrika, Asya ve
Latin Amerika ülkelerinde de kapitalizmin gelişmesini hedefleyen aktörlerin
yoğun olarak din ve kültür konusuna odaklandıkları görülmektedir. Bu bağlamda 1950 ve 1960’larda dinsel bilgi, modernleşme ve kalkınma aracı olarak
nasıl kullanılabilir? sorusunu gündeme getiren modernleşme kuramcıları, gelişmekte olan ülkelerde bireysellik, sıkı çalışma, tasarruf ve dünyevi arzuları
bastırma gibi Püriten Protestanlarla aynı yönelime sahip olduğu düşünülen
inanca dayalı grupları belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda Hindistan’da Sikh’ler ile Parsis ve Jain’ler, Endonezya’da Reformist Müslümanlar,
Zambiya’da Yehova Şahitlerinin aynı değer ve düşünce yapısına sahip olduğu
tespit edilmiştir (Shah vd., 2007: 12). Yine bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerde inanç temelli örgütlerin hastanelerde kamu-özel ortaklığı modelinin
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uygulanması; yaşlılar, yetimler ve yardıma muhtaç kişilerin bakımı; hizmet
sunumundan düzenlemenin ayrılması gibi modern kamu yönetimi kuramını
çekici ve farklı kılan hizmet sunum mekanizmalarına öncülük ettiği görülmektedir. Örneğin, Sahra altı Afrika’da ve Doğu Afrika’da devletlerin inanç temelli örgütlerle kamu-özel ortaklığı sözleşmeleri imzalaması (Olivier vd.,
2015: 1675-1775) ya da Afrika’nın birçok ülkesinde kiliseye bağlı üniversiteler bünyesinde mükemmeliyet merkezleri kurulması (Wijsen, 2017: 196-197)
gibi kültürel ve düşünsel dönüşümüne öncülük eden uygulamalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle din, yönetim (bürokrasi) ve kapitalizm arasındaki ilişki bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaların
artmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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PSEUDO BİR KAVRAM OLARAK YEREL1
Tolgahan AYDINER2
Özet
Bu çalışma, başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kurumsal yapıların yerel
niteliklerini Türkiye örneğinde sorgulamaktadır. Reform kelimesine verilen
aşkınsal konum, yasa metinlerindeki katılımcı pratiklerin merkeziyetçiliği aşındırdığı iddiasına sebep olmaktadır. Anaakım birçok çalışmada da merkez-yerel kavramları zıtlık olarak ele alınmakta ve yerel yönetimler merkezi yönetimden özerk birimler olarak tanımlanmaktadır. Fakat söz konusu kavramlar
bir zıtlıktan ziyade, ulus devletin topraksal örgütlenmesinin bütünselliğini
simgelemektedir. Ulus devletin topraksal örgütlenmesi, devletin yeniden ölçeklenmesiyle aşınabilmekte ve yerel kurumsal faillerin neoliberal yeniden
yapılandırma süreçlerindeki önemi artabilmektedir. Bu birimlerin ekonomik,
siyasal ve yönetsel yetkilerinin artması merkeziyetçiliği azaltmamakta ve yerel kurumsal yapıların piyasa odaklı merkezileşme süreçlerini çeşitlenmektedir. Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye örneğinde, yerel yönetim reformlarının gerçekleştiği süreçlerde yerelleşmeyi sağladığı iddia edilen ekonomik, siyasal ve idari düzenlemeler merkez-yerel bütünselliği bağlamında, kuramsal
ve pratik düzeyde yeniden sorgulanacaktır. Çalışmanın temel amacı, merkezyerel zıtlığına atfedilen aşkın konumun aşılmasını sağlamaktır.
Anahtar Sözcükler: Merkezi Yerelleşme, Merkez-Yerel Bütünselliği, Yerel Yönetimler, Türkiye’de Yerel Yönetim Reformları, Yerelleşme.
LOCAL AS A PSEUDO CONCEPT
Abstract
In this study, the locality of local institutional structures -including local governments- are questioned in the case of Turkey. The transcendental position
given to the term “reform” leads to the claim that participatory practices in
Pseudo kavramının böyle bir metnin başlığına uygun olabileceği fikrini Yıldızcan’ın (2011)
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laws and regulations may erode centralism. Mainstream discussions perceive
central - local relation as a contradiction and define local governments as autonomous units from central government. But these concepts symbolize the
integrity of the territorial organization of the nation-state rather than a contradiction as the mainstream favors. The territorial organization of the nation
state could be rescaled, and the importance of local institutional agents in
the neoliberal restructuring process could be raised. However, the increase
in the economic, political and administrative functions of these units does not
diminish centralism, otherwise market-oriented centralization processes
could be realized with the help of local institutional structures. In this study,
economic, political and administrative outcomes of local government reforms which were thought to provide decentralization will be re - questioned
in the context of central - local integrity, at theoretical and practical level in
the case of Turkey after 2000s. The main purpose of the study is to overcome
the transcendental attribution to the position of center-local contradiction.
Key Words: Centralized Decentralization, Center – Local Integrity, Local Governments, Local Government Reforms in Turkey, Decentralization.

Giriş
Yerel yönetimler kamu yönetimi örgütlenmesinin önemli faillerindendir.
Kentsel nitelikli kamusal hizmetlerin sunumu ve emeğin yeniden üretimi süreçleri (Dunleavy, 1980) kentsel düzeyde büyük ölçüde bu birimler tarafından
sağlanmaktadır. Ulus devlet örgütlenmesinin gelişimi tarihsel süreçte ele alındığında, ülkelerin birikim stratejilerine uygun biçimde, merkez-yerel arasındaki yetki paylaşımı da değişmiş ve merkezi devlet aygıtının birikim stratejisine uygun biçimde, merkez-yerel arasındaki hiyerarşik ilişkiler de yeniden
konumlanmıştır (Brenner, 2004).
Yerel yönetimlerin ekonomik, siyasal ve yönetsel özerkliklerini arttırdığı
iddia edilen yerel yönetim reformları, Ortodoks yaklaşımlarca yerelleşme söylemleriyle ele alınmaktadır. Reformları liberal çoğulcu perspektifte ele alan
anaakım tartışmalar, merkezi yönetimi siyasal toplum olan devletle, yerel yönetimi de sivil toplumla ilişkilendirmektedir (Güler, 2013: 15). Çoğulcu yaklaşımlar aşkın bir konum atfettiği merkeze ceberut bir özne olarak yaklaşmakta (Şengül, 2009: 74) yereli de büyük ölçüde söz konusu kavramın antitezlerini içeren özerk bir fail olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşımlar yerelleşmeyle birlikte demokratikleşmenin ve ekonomik etkinliğin artacağını
varsaymakta ve devletin etkinlik alanının küçültülmesi gerektiğini adeta bir
zorunluluk olarak sunmaktadır (Ataay ve Güney, 2006: 133).
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Ortodoks tartışmalar yerel yönetim reformlarını metinsel bağlamda betimlemeci ve işlevsel bağlamda da mekanik biçimde ele almaktadır (Akbulut,
2007: 27). Bu yaklaşımlar, reform çalışmalarını sadece yasa metninin imkân
verdiği ölçüde -kâğıt üzerinde- değerlendirmekte ve yerel yönetimleri iktisadi,
idari ve siyasi açıdan daha özerk kıldıklarına kani oldukları yapısal dönüşümleri olumlu bulmaktadır. Diğer yandan yerel yönetim reformlarının düşünsel
temelini oluşturan ulusüstü kurumların hazırladığı taslaklarda da (Akdoğan,
2015) devlet, piyasa ve sivil toplum arasındaki ilişkilerin hizmet üretme ve
sunma süreçlerinde ortaklaşa gerçekleşebileceği varsayılmaktadır. Merkezyerel arasında inşa edilen bu antagonistik yapaylık, merkeziyetçiliğin yönetsel
bir süreç olarak anlaşılmasını sağlarken, yerelleşmeyi de katılımcı demokratik
sürecin önemli bir aşaması olarak değerlendirmektedir. Yerelleşme bu tartışmalarda -merkezi yönetimin aksine- daha olumlayıcı biçimde yorumlanmaktadır. Fakat bu metinlerde devletin kaynakları dağıtma ve yönlendirmedeki
gücünün ekonomik boyutları büyük ölçüde göz ardı edilmektedir (Bayırbağ,
2006; Güler, 2001). Dolayısıyla yerel yönetim reformları, böyle bir kurgunun
ürünü olarak, yerel olanın anlamını değiştiren pseudo (sahte/sözde) gerçeklikler yaratmaktadır.
Pseudo kavramını sosyal bilimler literatüründe öne çıkaran düşünür Theodor W. Adorno’dur. Adorno (2011: 25, 41, 49, 69, 147) pseudo kavramını
bireysellik, kültür, pazar, içerik, ihtiyaç gibi kavramlarla birlikte kullanmış ve
endüstriyel toplumda kavramların özgünlüklerini yitirdiğini belirtmiştir.
Adorno’ya göre endüstriyel hale dönüşen kültür, kavramların algılanma biçimlerini manipüle etmektedir. Kültür endüstrisindeki metalaşmış her kavram,
sahte beklentiler ve ihtiyaçlarla bireyler tarafından tüketilebilir hale gelmektedir. Örneğin pseudo bireysellik kavramıyla Adorno, piyasa koşulları içerisinde bireylerin tüketim kalıplarına hapsolduğunu ve piyasa kapitalizmi içinde
oldukça özgün olarak sunulan ürünlerin aslında birçok başka ürünle bir benzeşme sürecine girdiğini belirtmektedir (Adorno, 1993, 2011). Pseudo kültür
kavramı da kültürün standartlaşması ya da belli normlar içinde dayatılması
sonucu inşa edilmektedir. Adorno’ya (1993: 38) göre kültür, tarihsel temelinden koparılmış ve geleneksel kültüre zıt, insanların düşünce biçimini standartlaştıran pseudo kültür yaratılmıştır. Bireyler sadece sanat eserini izlemek ve
herhangi bir sanatsal aktivitenin parçası olabilmeyi arzulamaktadır. Burada
önemli olan sanatın kendisi değil, sanatsal aktivitenin dayattığı sembollerdir
(Adorno, 1993: 27). Dolayısıyla endüstri kültürü, aslında ihtiyaç duyulmayan
şeylerin ihtiyaçmış gibi sunulduğu pseudo beklentiler yaratmaktadır (Adorno,
2011: 23). Aşkın hale gelmiş yapay gerçeklikler, kavramları standart kalıplara
sokmakta ve standart hale gelmiş bir kavram da pseudo gerçekliklerin inşa
edilmesine neden olmaktadır.
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1980 sonrasında neoliberal yeniden yapılanma döneminde kentlerin girişimci kapasitelerini ön plana çıkaracak yasal-kurumsal düzenlemeler (Harvey,
1989) devlet aygıtı eliyle uygulamaya konmuştur. Özellikle neoliberal yeniden yapılanma sürecinde yerel, merkezin karşısında konumlanan, rekabetçiliği simgeleyen ve yatırımları kendine çekme becerisine sahip mekânsal bir
gerçeklik olarak kavranmaktadır (Brenner, 2004; Harvey, 1985; Jessop,
1994). Sivil toplumlu bir katılım (Elwood, 2004) sermayenin kentleşmesiyle
(Şengül, 2009) demokratik süreçleri özel sektör lehine işletmektedir. Dolayısıyla neoliberal kentlerde yerel, özel sektörün ve büyük inşaat şirketlerinin
yatırımlarını gerçekleştirdiği, kentsel dönüşüm uygulamalarının somutlaştığı
ve kentsel planlamanın sermaye çıkarına göre şekillendiği mekânlara dönüşmektedir. Hâlbuki yerel, eleştirel kent kuramcılarının ifade ettiği şekliyle
(Brenner, 2014; Marcuse, 2014) gerçekten de halk katılımının sağlandığı ve
temel kentsel kamusal hizmetlerden tüm kentlilerin eşit biçimde yararlandığı
bir mekânsal düzlemi temsil etme potansiyeli de taşımaktadır. Marcuse’in
(2014: 63) ifade ettiği biçimde, taşra ve kent arasındaki hiyerarşik farkların
ortadan kalktığı, eşitlikçi ve tüm kent sakinlerinin kentsel ihtiyaçlara ulaşmasının mümkün olduğu bir yerel tahayyül de mümkündür. Böyle bir yerellik
anlayışında kent sakinlerinin kentli hakları güvence altında tutulabilecektir.
Fakat bu yerellik anlayışının, neoliberalizmin dönüştürdüğü rekabetçi/girişimci kentlerde hayat bulması neredeyse imkânsızdır.
Yerel yönetim reformlarına dayanak sağlayan yasal metinlerin büyük çoğunluğunda yerelleşme, Adorno’nun kültür endüstrisi tartışmalarında ifade ettiği pseudo tanımlamalarla ele alınmaktadır. Neoliberal yerellik anlayışında
yerel yönetim reformları piyasa şartlarına göre kurgulanmakta; ekonomik ve
siyasal kriz dönemlerinde de merkezin yerele müdahale biçimleri sıklaşmaktadır. Söz konusu reformlarla, Westphalia devlet formuna ait hiyerarşik ilişkilerin yeniden ölçeklendirilmesi amaçlanmaktadır (Karasu, 2018: 108). Devlet
aygıtı bazı dönemlerde kendi tekelindeki yetki ve sorumlulukları yerel faillerle paylaşabilmekte fakat mekânsal planlamanın neoliberal biçimde yeniden
yapılanmasında arzu ettiği faydaları sağlayamadığı noktalarda da bu defa yerele doğrudan müdahale araçlarını kuvvetlendirebilmektedir (Şahin 2018a,
2018b, 2019). Şayet yerel failler neoliberal yeniden ölçeklenme sürecinde
beklenen dönüşümü gerçekleştiremiyorsa, yerelleşme çok kolay biçimde gözden de çıkarılabilmektedir. Dolayısıyla yerel yönetim reformlarındaki yerelleşme, yerel kurumsal yapıları güçlendirmekten ziyade devletin yerele müdahale süreçlerini kolaylaştıran öğeler taşımaktadır.
Türkiye’deki yerel yönetim reformları da neoliberal yeniden yapılanma
sürecinde kurgulanmış; Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi gibi kurumların
dayattığı rekabetçi katılım pratikleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
kendi çıkarlarını maksimize etmelerinde bir araç olmuştur (Akdoğan, 2015:
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1). Reformların düşünsel temelini oluşturan “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” (Başbakanlık, 2003: 149-152) isimli kitap bu savı desteklemektedir. Çalışmada, küreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanmış ve kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesiyle özel sektör ve sivil toplum faillerinin daha etkin bir
yönetim anlayışının oluşturulmasına yardımcı olacağı öngörülmüştür. Yerel
yönetim reformlarıyla somutlaşan bu düzenlemelerle, merkezi yönetim bazı
yetki ve sorumluluklarını yerel yönetimlerle paylaşmış ve devletin yerele müdahale biçimleri belli ölçülerde topraktan bağımsızlaşmıştır (Karasu, 2018).
Bu dönemde, belediyecilik hizmetleri piyasalaştırılmış ve devlet dışı faillerin
siyasal karar alma süreçlerindeki etkinlikleri arttırılmıştır (Bayraktar, 2013).
Diğer yandan büyükşehir belediye yönetimlerinin ilk kademe ve ilçe belediyeleri üstündeki idari vesayet yetkileri arttırılmış; küçük yerleşim yerlerindeki
belde belediyeleri de ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla yerel yönetim reformlarıyla yerelleşme sağlanıyor gibi gözükse de bu durum yereli, merkeze bağımlılığı yüksek büyük yönetim birimleriyle yeniden ölçeklendirmiştir.
2011 sonrasında devlet aygıtının mekânsal planlamayı, kentleşme siyasalarını ve yapılı çevreyi kontrol altına alma istençleri, merkezi yönetimin yerele doğrudan müdahalede bulunmasına neden olmuştur. Özellikle 2009 sonrasında Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi failler,
merkezi yönetimin mekânsal planlamaya müdahalesini daha da kolaylaştırmıştır. 2014 yerel yönetim seçimleri sonrası büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde il özel idareleri kaldırılmış, bu birimlerin yerine yatırım ve izleme
koordinasyon başkanlıkları adı verilen ve meclisi bulunmayan birimler oluşturulmuştur. Bu süreçler, kentsel mekânı sermaye birikim süreçlerine ve büyük ölçekli kentsel yatırımlara uygun hale getiren bir dizi pragmatik politikanın sonucudur (Şahin, 2018b: 1). Bu dönemde mekânsal planlama, neoliberal
ekonomik yeniden yapılanmayı meşrulaştıran bir işlev görmektedir (Şahin,
2018a: 76).
Yerel yönetim reformlarında unutulmaması gereken bir diğer nokta da,
devlet aygıtının yerelleşme süreçlerinde bile yerelin kontrolünü elden bırakmak istememesine ilişkindir. Özellikle siyasal denetim mekanizmalarının varlığı ve yerel yönetim birimlerinin bütçelerinin büyük bir kısmının merkezi yönetim kaynaklarına bağımlılığı, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle olan
ilişkisini daima diri tutmaktadır. Ekonomik ve siyasal bunalım dönemlerinde
devletin yerele olan müdahalelerini tedricen kuvvetlendirilmesi ve büyükşehir
belediye başkanları ve valilere tanınan geniş takdir yetkileri, merkezi yönetimin yereli kontrol etme biçimlerini çeşitlendirmektedir.
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Yerelleşme idealleriyle tasarlandığı iddia edilen yerel yönetim reformlarının aslında merkezi gücün yereldeki etkisini arttırdığını (Arıkboğa, 2013;
Bayraktar, 2013; Erder ve İncioğlu, 2015; Güzey, 2012; Karasu, 2009, 2015,
2018; Öçal, 2018; Övgün, 2016; Penpecioğlu, 2011; Savaşkan, 2017; Türkün,
2011) ve yerel yönetimlerin devlet iktidarının bütünselliği bağlamında ele
alınması gerektiğini (Akbulut, 2007, 2009; Güler, 2001, 2013) belirten literatürün katkılarıyla bu çalışmada, Türkiye’deki yerel yönetim reformlarının piyasa koşullarına uygun pseudo bir yerellik anlayışıyla kurgulandığı ifade edilecektir. Çalışmanın temel amacı, yerel yönetim reformlarının nihai olarak katılımcı bir yerelleşme yaratmadığını ortaya çıkarmaktır. Yerel kurumsal yapıları neoliberal birikim stratejilerine uygun hale getirmeye çalışan yerelleşme
süreçleri, birçok çelişkili ve tutarsız kararlarla merkezi yönetimin lehine dönüşmüştür. Çalışma, 2000 sonrasında yerel yönetimlerin siyasal ve yönetsel
kapasitelerini dönüştüren yasal düzenlemelerin, yerel aktörlerin hem kendi
aralarında hem de yerel olmayan faillerle kurdukları ilişkileri ne ölçüde değiştirdiğini, yasal düzenlemeleri olumlu bulan literatürün yerelleşme mitine yüklediği pseudo anlamlara da değinerek, irdeleyecektir. Yerel kurumsal yapıların yönetsel ve siyasal kapasitelerinin ve kentsel planlama süreçlerinin merkezileştirilerek yeniden ölçeklendirilmesi, yerel yönetimlerin yerelliğini tartışmaya açan iki temel aksı oluşturmaktadır. Diğer yandan, yerel yönetim reformlarıyla seçilmiş faillerin atanmış faillere kıyasla siyasal karar alma süreçlerindeki etkinliklerinin arttırılmasının, gerçekte yerelleşmeyi içerip içermediği de sorgulanacaktır. Yine 2000 sonrasında yerel kurumsal yapıların sermaye açısından artan önemi, yerel burjuvazinin merkezi yönetime etki edebilme araçlarını da çeşitlendirmiştir. Dolayısıyla bu metinde, yerel yönetim
reformlarının ışığında hem teorik hem de kuramsal düzeyde, yerel kurumsal
yapıların yerelliği tartışmaya açılacaktır.

1. Kavramsal Arka Plan
Yerel yönetimler -doğası gereği- yönetsel ve siyasal işlevlere sahiptirler
(Bayraktar, 2014: 52). Yönetsel bağlamda bu birimler, kentsel kamusal hizmetleri gerçekleştirmektedir (Dunleavy, 1980: 56-57). Merkezi yönetimin yerel düzeyde hizmet üretmesinin imkân dâhilinde olmadığı noktalarda yerel nitelikli sorunların tespiti ve çözümünde yerel yönetimler en etkin birim olmaktadır (John, 2001: 7). Siyasal bağlamda da bu birimler -karar alma organlarının
seçimle iş başına gelmesinden dolayı- halkın siyasal eğilimlerini somutlaştırmaktadır (Bayraktar, 2014: 52). Dolayısıyla yerel yönetimler, yerel nitelikli
hizmetlerin sunumunu sağlama noktasında yönetsel bir birim olma özelliği taşırken, karar alma organlarının seçimle iş başına gelmesi de bu birimlerin siyasal önemini arttırmaktadır (John, 2001: 8). Çoğulcu yaklaşımların etkisiyle
literatürde yerel yönetimlerin özgürlük, eşitlik, özerklik gibi değerlerle ele
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alınması bu birimlerin seçilmiş karar organlarına sahip olmalarına duyulan
güvenle ilişkilidir (Şengül, 2009: 73). Güler’e göre ise (2013: 189) yerel yönetimler toprak rantıyla ilgili kararlar alarak sermaye birikimine dolaylı ve
direkt katkılar yapmakta ve iş gücünün kentsel düzeyde yeniden üretimini sağlamaktadır. Dolayısıyla bu birimlerin sosyo-ekonomik işlevleri de yerel düzeyde büyük önem taşımaktadır.
Yerel yönetimlerin algılanmasında hakim olan temel paradigma 3 liberal/çoğulcu yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar devlet ve toplum, merkez ile yerel
arasında zıtlıklar kurmakta ve yerel yönetimleri sivil toplumun uzantısı bir fail
olarak kabul etmektedir. Karar alma süreçlerinin coğrafi ölçeğinin daraltılmasıyla demokratik temsilin tam anlamıyla yerel yönetimler nezdinde gerçekleşeceğini ifade eden bu yaklaşımlar, yerel yönetimleri demokrasinin beşiği ya
da okulu (Güler, 2013: 16, 34) olarak algılamaktadır. Yerele atfedilen bu
olumlu yaklaşım, büyük oranda merkeze atfedilen ceberut rolden kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımlar, merkezileşmiş devlet gücünü olumsuz bulmakta fakat yerel yönetimlerin ontolojik olarak demokratik değerlere sahip oldukları
görüşünde birleşmektedir (Şengül, 2009: 74).
Yerelin merkez ile bir dikotomi içerisinde varsayıldığı noktada, merkezileşme ve yerelleşme kavramlarının sahip olduğu içerikler sorgulanmalıdır.
Bu noktada da üstünde durulması gereken ilk kavram merkezileşmedir. Yetki,
sorumluluk ve karar alma süreçlerinin merkezde yoğunlaşmaya başlaması ve
kaynak dağıtma süreçlerinin merkezi yönetimin tekelinde olması, merkezileşme olarak ifade edilebilir (Polatoğlu, 2001: 86). Bir başka ifadeyle, merkezi
devletin kaynaklarının, merkezi devletin yetki ve sorumluluğunda dağıtılması,
merkezileşme sürecinin temel aksını oluşturmaktadır. Merkezileşmenin antitezini içeren kavram da yerelleşmedir. Kavramın kendisiyle yerel kurumsal
yapıların idari vesayetten kurtulacağı/katılımcılığın artacağı varsayılmakta ve
yerel birimlerin yetki/mali kaynak kullanımı ve örgütsel kapasitenin geliştirilmesi gibi konularda işlevselliklerinin olumlu biçimde dönüşeceği öngörülmektedir (Ataay ve Güney, 2006: 24-25; Çiner ve Karakaya, 2013: 73). Kavram sadece yerel yönetimleri değil, yönetişimin diğer iki önemli aktörü olarak
kabul edilen özel sektör ve sivil toplum faillerinin de (Güler, 2003) yerel düzeydeki yetki ve sorumluluklarının arttırılmasını pozitif biçimde yorumlamaktadır (Övgün, 2016: 163). Özellikle sivil toplumun ve özel sektörün yerel kurumsal kapasite içerisinde güçlenmesiyle birlikte, merkezi yönetimin vesayetçi konumunun aşılacağı belirtilmektedir. Diğer yandan yerelleşme, sadece

Şengül’e (2009: 72-83) göre yerel yönetimler çoğulcu, yönetimci ve sınıf merkezli olmak
üzere üç yaklaşımda analiz edilebilir. Çalışma boyunca liberal çoğulcu yaklaşım olarak ifade
ettiğimiz anaakım yazının Şengül’ün belirttiği çoğulcu paradigmaya denk düştüğü söylenebilir.
Ayrıntılı tartışma için Şengül (2009) incelenebilir.
3
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karar alma süreçlerinin yetki ve sorumluluklarının yerele aktarılmasını öngörmemektedir. Planlama ve kaynak yaratma konularında da yerel faillerin yetkilendirilmesi, yerelleşme tartışmalarında önemli bir yer tutmakta (Övgün,
2016) ve yerelleşme kavramıyla merkeziyetçi bürokrasinin alternatifi yönetsel
bir gerçeklik tasavvuru inşa edilmeye çalışılmaktadır. Kavrama atfedilen katılımcı karakteristik, tabandan tavana doğru ilerleyen yerel nitelikli ihtiyaçların belirlenmesine ve kararların yerel faillerce alınmasına/uygulanmasına
vurgu yapmaktadır (Övgün, 2016: 163).
Merkezileşme ve yerelleşme kavramlarıyla, merkezi yönetimin ekonomik, siyasal ve yönetsel süreçlerde bazı yetki, görev ve sorumluluklarını yerel
faillerle paylaşması sürecinin dereceleri ifade edilse de, ister merkezi ister yerel olsun, yönetme faaliyeti modern ulus devlet formunda topraksal bir zemine
karşılık gelmektedir. Söz konusu topraksallık, belirli bir toprak parçası üzerinde üretim, tüketim, güç, iktidar, denetim, düzen ve otorite gibi kavramların
bütünsel bir yönetim mekanizması içinde anlaşılmasını gerekli kılmaktadır
(Karasu, 2018: 89). Topraksallık, yönetme faaliyetinin modern ulus devlet
içerisindeki en önemli unsuru olarak, devlet örgütlenmesindeki tüm failleri ve
yapıları bilinebilir/yönetilebilir/denetlenebilir kılmayı amaçlamaktadır. Ulus
devlet formunun aşınmasıyla, devletin topraksal örgütlenmesi de dönüşmüş
ve topraksallığın geçerliliğini yitirdiği iddiaları “topraktan bağımsızlaşma”
kavramıyla ele alınmıştır. Özellikle küreselleşme süreçleriyle birlikte para,
bilgi, sermaye, tüketim, kimlik, özgürlük gibi kavramların Westphalia devlet
formundan farklı olarak global bir boyutta tekrardan yeni anlamlar kazanmaları, devlet iktidarının belirli bir merkezden idare edilen/paylaşıma kapalı yönetsel bir gerçeklik olarak anlaşılmasını geçersiz kılmaktadır (Karasu, 2018:
90). Dolayısıyla devlet iktidarının yerel ve küresel faillerle kurdukları ilişkilerin yeniden yapılandırılması, devletin topraktan bağımsızlaşmasına neden
olmaktadır. Özellikle ekonomik yeniden yapılanma süreçlerinde merkezi yönetimin yereli yetkilendirme süreçleri çeşitlenebilmekte ve bu durum yerelde
geniş yetkilerle donatılan fakat merkeze bağımlılığı artan çoklu merkezileşme
süreçleriyle de sonuçlanabilmektedir (Bayraktar, 2013: 333).
Yerel yönetimlerin varlığının idarenin bütünlüğüyle ele alındığı devlet
sistemlerinde, yerel yönetimler reformu çalışmalarının merkezi yerelleşmiş
(centralized decentralization) bir karaktere bürünmesi olasıdır. Söz konusu
kavram, yerel yönetim reformlarının çelişkili süreçlerine gönderme yaparak,
merkezi yönetimin ekonomik stratejileri/ süreçleri belirlemede daha etkin bir
konum kazanmasını ve yerel yönetimlerin sadece hizmet sunma ve yönetme
yükümlülükleri yönüyle kısıtlı bir özerklik elde ettiğini vurgulamaktadır (Andersen, 2008: 15). Bir başka deyişle, reform çalışmaları yasal-kurumsal düzeyde kısıtlı bir yerelleşme pratiği içerse de bu durum yerel faillerin yönetme
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kapasitelerini özerkleştirecek niteliklerden uzak olabilmektedir. Hatta merkezi hükümetin birikim stratejisini belirlemedeki siyasal gücünün artması, yerelleşme reformlarıyla birlikte yerel kurumsal yapıların merkeze olan bağımlılıklarını da arttırabilmektedir. Dolayısıyla merkez-yerel arasında antagonistik bir ilişkiden ziyade bu iki kavramın belirli bir bütünsellik içinde okunmasını sağlayacak bir tartışmanın merkez-yerel karşıtlığı mitini aşması beklenmektedir.
1.1. Merkez-Yerel Karşıtlığı Mitinin Ötesine Geçebilmek
Anaakım tartışmaların büyük bir çoğunluğu merkez-yerel farklılığına
coğrafi ölçek sorunu olarak yaklaşmakta (Akbulut, 2009: 276) ve bu ayrımdan
mülhem de yerel olanın, yerel düzeydeki temsil edilebilirlik kanallarının oluşmasında anahtar bir rolü olabileceğini belirtmektedir (Kahraman, Keyman ve
Sarıbay, 1999). Ayrıntıları bu çalışmanın odağında olmasa da, anaakım olarak
nitelendirilen çalışmaların çoğu, yerel yönetimlerin merkezden özerk bir işlevsellik bağlamında tanımlanmasını, yönetişim prensipleri bağlamında
olumlu karşılamaktadır (John, 2001: 17). Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının güçlendirilmesi, atanmış-seçilmiş dikotomisinde seçilmişlerin karar alma süreçlerinde daha aktif konuma gelmesi, kent konseylerinin kurulması, yerel yönetimler nezdinde kent sakinlerinin katılımına imkân tanıyacak
pratikler inşa edilmesi (Kösecik ve Özgür, 2005) anaakım yazın tarafından
merkeziyetçiliğin aşılması olarak tanımlanmaktadır. Burada çalışma açısından
önem taşıyan nokta, yerele atfedilen soyut gerçekliğe ilişkindir. Büyük oranda
liberal çoğulcu yaklaşımların etkisiyle yerelin merkez karşısında güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden ve reformlara olumlu yaklaşan Ortodoks yaklaşımlar (John, 2001), yerelliklerin merkez karşısındaki özgürleştirici konumunu coğrafi açıdan yakınsak olma (John, 2009) kavramına göre izah etmektedir. Bu görüş, merkez-yerel arasında iddia edilen ayrıksı yapının, iktidar gücünün merkeziyetçi niteliğini yerel düzeyde vesayetçi kıldığını fakat buna karşın yerel yönetimlerin vatandaşların özgürleşmesini sağlayacak siyasal araçlara sahip olduğunu iddia etmektedir (Güler, 2013: 50). Bu bağlamda başta
yerel yönetim reformları olmak üzere, yerel yönetimlerin örgütsel kapasitesini
etkileyen değişimlerin çoğu, yerel yönetimlerin özerk olmaları gerektiğine
dair (Güler, 2001) aşkın hale gelmiş bir mitle değerlendirilmektedir. Aslında
yerelin -bu Ortodoks görüşe göre- demokratik olması için ekstra hiçbir düzenlemeye bile gerek kalmayabilir. Yerel yönetimler zaten kurumsal olarak kendi
başlarına bile demokratik değerlerin somutlaştığı bir değerler bütününü simgelemektedir (Şengül, 2009: 74).
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Anaakım tartışmalarda tarih dışı biçimde yerel yönetimlere atfedilen rol,
zamandan, ekonomik şartlardan ve mekândan soyutlanmakta; ülkelerin yönetim biçimleri hesaba katılmadan da tüm yerel yönetim birimleri genelleştirici
ve tahakküm edici kavramsallaştırmalarla ele alınmaktadır (Güler, 1993). Salt
kurumsalcı bakış açısıyla ele alınan tartışmaların büyük bir çoğunluğu, yerel
yönetimlere kent sakinlerinin politik istençlerinin yansıdığı kurumlar olarak
yaklaşmaktadır (Sharp, 1970: 156). Bu tartışmalar, temsili demokrasinin yerel
düzeyde karşılık bulduğu zemini hayli olumlu yorumlamasa da kent sakinlerinin meclis üyeleri vasıtasıyla yerel siyasa yapım sürecine ne şekilde katkı
verebildiğinin pratikte net bir yanıtı yoktur (Güler, 2013: 16). Diğer yandan
Ortodoks görüşün birlikte yönetme prensibinde vatandaş katılımı büyük ölçüde sivil toplumla eş tutulmaktadır (Elwood, 2002, 2004). Fakat sivil toplum
nezdinde hangi vatandaşların yönetime katılabildiği de önemli bir problemdir.
Bu noktada siyaset ve siyasa arasındaki ayrım daha da keskinleştirilerek, yerel
nitelikli kamusal sorunların büyük bir çoğunluğu, yerel siyasa sorunu bağlamında ele alınmaktadır. Bu durum yerelin (eğer varsa) kısıtlı da olsa katılımını
işlevsiz ya da anlamsız hale getirmektedir. Çünkü yerel nitelikli sorunlar bir
ekonomik siyasa sorunu olarak tanımlanmakta ve siyasal katılım süreçleri,
ekonomik kalkınma temelli kent siyasalarının üretilmesi ve uygulanması karşısında işlevsizleştirilmektedir. Bu durum, kentsel nitelikli problemlerin çözümünde uzmanlaşmış aktörlerin yerel düzeyde daha başat bir konuma gelmesiyle sonuçlanmaktadır (Yıldızcan, 2011: 307).
Anaakım tarafından yerel yönetimlerin ulus-devletin iktidar gücünün
önemli bir bileşeni olarak algılanmaması (Akbulut, 2007), yerel yönetimlerin
ekonomik ve politik kapasitelerinin genişlemesinin, merkezi devletin yeniden
ölçeklenme süreçlerinin bir parçası olduğu gerçeğinin gözden kaçırılmasına
neden olmaktadır. Hâlbuki yerel yönetimler, merkezi iktidar gücünün tamamlayıcısı olarak, kapitalizmin farklı uğraklarına4 (devletçilik, kalkınmacılık ve
piyasalaşma) bağımlı biçimde tarihsel süreçte farklı roller üstlenmektedir
(Mayer, 1994). Dolayısıyla devletin birikim stratejisinde yaşanan dönüşüm ve
bu birikim stratejisini destekleyen politik atmosfer, yerel yönetimlerin işlevselliklerini de değiştirmektedir. Böylelikle Keynezci Refah Ulusal Devlet
(Jessop, 1994) formundaki yerel yönetimlerin merkezi devletin güç taşıyıcısı
olma konumundaki işlevlerinin neoliberal devlet formunda girişimci/kalkınmacı yerellikler (Hall ve Hubbard, 1996) olarak yeniden ölçeklenmesi (Brenner, 2004), bu savı destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, birikim
rejimi ve devletin kapitalist niteliği arasındaki ilişkinin sonucunda, merkezyerel arasında var olduğu iddia edilen hiyerarşi yeniden konumlanmaktadır.
Fakat bu yeniden ölçeklenme süreci, merkezin yerelle belli noktalarda güç
paylaşımı yoluna gidilmesini vurgulamakta; neoliberalizmin tutarlı bir siyasa
4

Bu sınıflandırmayı Yalman’dan (2002) ödünç alıyorum.
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üretme aracı olmaması da (Bayırbağ, 2009) merkez-yerel arasındaki güç paylaşımının eşit biçimde gerçekleşmesini olanaksızlaştırmaktadır. Dolayısıyla,
yerelleşme süreçleriyle devlet iktidarı ve otoritesi yerel düzeyde azalmamakta,
sadece topraksal bağlamda devletin yerele Weberyan tarzda müdahale biçimleri belli noktalarda aşınmaktadır (Brenner, 2004; Jessop, 1994). Bir başka
ifadeyle, ekonomik zorun5 yerellikler üstündeki tahakkümünün devletin topraktan bağımsızlaşmasını sağlayacak süreçler yaratması, devlet iktidarının yerel kurumsal yapılar üzerindeki belirleyiciliğinin kaybolduğu anlamına gelmemektedir. Neoliberal dönemde devletin yeni birikim stratejisine uyum sağlaması, devletin topraktan bağımsızlaşmasına neden olsa da bu durum, merkez-yerel bütünselliğini işlevsizleştirmekten ziyade yerelin bu defa küresel
monolitik iktidar gücüne olan uyumunu yeniden konumlandırmaktadır (Akbulut, 2007).
Tüm bu tartışmalar ışığında, ulus devlet örgütlenmesi bağlamında merkez-yerel arasında var olduğu düşünülen zıtlığın -yönetişim yazınınca ortaya
konulan antagonistik ilişkiyle birlikte- yapay bir soyutlama yarattığı söylenebilir. Yerel yönetimler ulus-devlet örgütlenmesinde, merkezi yönetimin yönetsel, ekonomik ve politik işlevselliklerini tamamlayıcı roller üstlenmekte ve
devlet iktidarının yerele yansıması olarak somutlaşmaktadır. Merkezi yönetimin coğrafi olarak geniş bir alanda işlevsel hale gelmesi, farklı yerelliklerin
bir araya gelmesiyle mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla merkezin ve yerelin
ulus-devlet zemininde farklılaşması bir ayrıksılığın değil, ulus-devletin iktidar
gücü bağlamında bir bütünselliğin sonucudur (Akbulut, 2009: 277 - 278).
2. Türkiye’nin Deneylediği Yerelleşme Serüveni: Yerelleşmeyle Yerelin
Kontrolünü Sağlamak
1963 yılı yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanlarının doğrudan
halk tarafından seçilmesi (Akbulut, 2001) ve 1973 yılı yerel yönetim seçimleriyle Türkiye’nin çoğu kentinde toplumcu belediyecilik vaatleriyle ön plana
çıkan belediye başkanlarının belediye yönetimlerini devralmaları (Batuman,
2010, 2013) yerel kurumsal yapıların merkeze karşı gücünü arttırmada birer
istisna olarak kabul edildiğinde, merkezi yönetimin inisiyatifinde gerçekleşen
yerel yönetimleri yeniden yapılandırma süreçlerinin 1980 sonrasında başladığını söylemek mümkündür (Savaşkan, 2017: 150). Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde, büyük yerleşim yerlerinde metropoliten alan
yönetimlerinin kurulması amaçlanmıştır (Çınar, 2009: 283). Bu sürecin en
önemli adımını 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası oluşturmaktadır.
Söz konusu Yasa ile Türkiye’nin yerel yönetim geleneğine büyükşehir modeli
5

Bu ifadeyi Akbulut’tan (2007) ödünç alıyorum.
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eklenmiş ve 1984 yılından sonra peyderpey birçok il büyükşehire dönüştürülmüştür (Karasu, 2018: 97). Belediyeleri imar konusunda yetkilendiren 3194
sayılı İmar Yasası da, toprak rantının belirlenmesi hususunda büyükşehir yönetimlerinin yetki ve sorumluluğunu arttırmıştır (Penpecioğlu, 2011: 66).
1990’lı yıllarda da yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasını öngören birçok tasarı ve taslak (Güler, 1998, 2001) iş dünyası ve sivil toplum örgütleri
tarafından gündeme getirilmiştir. Özellikle 1990’ların sonundaki ekonomik
kriz ve buna istinaden Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında ekonomik
ve siyasal liberalleşme taleplerinin iş dünyası ve sivil toplum failleri tarafından sıklıkla ifade edilmesi, yerel yönetim reformu tartışmalarının kamuoyunda görünürlüğünü de oldukça arttırmıştır (Çiner, 2017: 35).
Yerelleşme reformlarının kırılma süreci 2000’lerde gerçekleşmiştir. 2002
yılında iktidara gelen AK Parti’nin Acil Eylem Planı’nda da (2002) yerel yönetimlerin idari vesayetten kurtulması gerektiği vurgulanmış ve Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın da dayattığı bazı zorunluluklar, kamu yönetimi
örgütlenmesi içerisinde yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılma çalışmalarına neden olmuştur. Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi
ulusüstü kurumlar, Türkiye’de katılımcı yerelleşmeyi öneren birçok taslak
metin hazırlamıştır. Bu metinlerin çizdiği sınırlarla hazırlanan Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nda6 (KYTKT) küreselleşme ve bilgi toplumunun
gerekliliklerine uygun bir yönetim anlayışı, reform çalışmalarının temel dinamiğini oluşturmaktadır (Çiner, 2017: 36). Tasarıda merkezi yönetim ve yerel
yönetim arasında yetki, görev ve sorumluluk ayrımı öngörülmüş ve küreselyerel arasındaki ilişkiyi engellediği düşünülen merkezi yönetimin küçültülmesi ve hizmet sunumunda devre dışı bırakılması amaçlanmıştır (Gül, 2005:
42).
Yerel yönetimler alanındaki reformlar 5216, 5393 ve 5302 sayılı Yasalarla somutlaşmıştır. Büyükşehir belediyelerini, belediyeleri ve il özel idarelerini bazı yapısal dönüşümlere tabi kılan bu yasal-kurumsal yeniden yapılandırma süreçleri, piyasalaşmaya başlayan yerel nitelikli kamusal hizmetlerin
özel sektör failleriyle paylaşılmasının önünü açmış ve yönetişim prensiplerine
uygun biçimde devlet dışı aktörlerin yerel düzeyde hizmet sunma ve karar
alma süreçlerindeki etkilerini arttırmıştır (Bayraktar, 2013). Neoliberal yeniden yapılanma sürecinin yerelleşme odaklı siyasalarının temel mantığını, daha
önceden merkezi devletin yürüttüğü hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu yerel
yönetimlerin finanse etmesi ve devlet aygıtının bölgesel eşitsizlikleri ortadan
kaldırılan işlevinin etkisizleştirilmesi oluşturmaktadır (Ataay, 2015: 26). Anadolu kentlerindeki iş dünyası örgütleri de bu dönemde yerel yönetimlerle sıkı

6

Bu tasarı 5227 sayılı Yasa ile kanunlaşmış fakat yürürlüğe girmemiştir.
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ilişkiler yürütmüş, belediye yönetimleriyle güçlenmeye çalışan yerel kurumsal yapılar, iş dünyasının ulusal siyasal yapım sürecine etki etmesinde ciddi
bir araca dönüşmüştür (Aydıner, 2019a; Bayırbağ, 2011; Savaşkan, 2018).
Bölge yönetimi bağlamında kalkınma ajanslarının kurulması, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Yasa’nın afet riski altındaki alanları dönüştürme sürecinde merkezi yönetimin aktörlerini yereldeki imar konularında yetkili kılması, 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediye
sınırının il sınırı olması ve bu Yasaya istinaden büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde il özel idarelerinin fiilen ortadan kaldırılarak yerlerine yatırım
izleme koordinasyon başkanlıkları kurulması, Türkiye’nin yerelleşme serüvenini etkileyen diğer önemli köşe taşlarını oluşturmaktadır.
Köklü bir yerel yönetim geçmişi bulunmadığı iddia edilen Türkiye’deki
yerel yönetim birimlerinin, merkezi yönetimin taşradaki sıradan uzantıları gibi
algılandığı ve bu birimlerin merkezi yönetimin idari, siyasi ve mali vesayetine
açık yönetsel failler olduğu farklı birçok çalışmada vurgulanmıştır (Görmez,
2000: 82 – 86; Göymen, 1999: 67-71; Göymen, 2000: 1-6; Keleş, 1992: 110;
Kösecik ve Sağbaş, 2005: 115). Bu tartışmalarda merkez-yerel kavramları büyük ölçüde bir çelişki içinde ele alınmış; merkez ve yerel arasındaki ilişkiye
atfedilen dikey/hiyerarşik konumun daha yatay/katılımcı algılanabilmesinin
meşruiyeti de yerel yönetişim (Göymen, 1999, 2000) tartışmalarıyla desteklenmiştir. Yönetişim tartışmalarının eşitlikçi bir toplum yaratılmasında bir ihtimal olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tekeli de (1999) siyasal ve
ekonomik güçlerin yerelleşmesinin toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırabileceğini savunmaktadır. Kavrama yapılan olumlu referanslar, merkez-yerel birlikteliğinin ortaklaşa ve müzakereci bir yönetimle ele alınmasını öngörmektedir (Çukurçayır, 2013: 198-199; Kösecik ve Özgür, 2005: 3-6; Ökmen, 2013:
207-217). Bu yaklaşım(lar)a göre Türkiye’nin Napolyoncu7 yönetim geleneği
içinde yerel yönetimlerin ekonomik, siyasal ve yönetsel potansiyelleri güdük
kalmış ve demokrasi okulu olması gereken yerel birimlerde katılımcı pratikler
gelişmemiştir. Dolayısıyla geleneksel kamu yönetimi anlayışının yönetişim
prensipleri bağlamında yerelleşmesiyle, yerel yönetimler gerçek potansiyelini
yakalayacaktır. Çözümün kaynağı da -bu yaklaşımlarca- yasal kurumsal yapı-

Napolyoncu Fransa geleneğiyle rabıtalı bir devlet örgütlenmesi ve kamu yönetimi yaklaşımı,
devlet aygıtına tüzel bir kişilik atfetmekte; kamu hukukunu, yönetsel vesayeti ve idarenin bütünlüğünü de temel yönetme prensibi olarak ele almaktadır (Karahanoğulları, 2004: 24). Söz
konusu geleneğe göre yerel yönetimler, merkezi yönetimin vesayeti altındaki siyasal bir aygıt
olarak algılanmakta ve anayasa nezdinde tüm yerel yönetim birimleri eşit bir statüde tanınmaktadır (Ökmen ve Parlak, 2013: 88). Napolyon modelinde (Karasu, 2018: 98) yerel yönetimler,
Anglo-Sakson formundaki yerel hükümet (local government) tipinden oldukça farklıdır (Yıldızcan ve Çiner, 2018: 11). Bu gelenekte, yerel yönetimlerin büyük ölçüde yerel idare (local
administration) olarak kavrandığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır.
7
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ları özerkleştirecek reformlardır. Fakat 2000 sonrasında yerelleşme reformlarının seyri tutarsız birçok özellik göstermiş, anaakım yaklaşımların ifade ettiği
biçimde yerel kurumsal yapılar merkezden özerkleşmemiştir. Çalışmanın
bundan sonraki başlıkları, pragmatik biçimde tasarlanan yerel yönetim reformlarının çelişkili süreçlerine odaklanacaktır.
2.1. Yerel Yönetimlerin Siyasal ve Yönetsel Kapasitelerinin Yeniden Ölçeklenmesi
Bir önceki başlıkta da ifade ettiğimiz gibi ülkelerin yönetim biçimleri,
reformların temel dinamiğini belirlemektedir. Türkiye’de gerçekleşen reform
süreçleri de –ülkenin yönetim biçimine istinaden- merkezin inisiyatifinde gerçekleşmektedir. Yasa taslakları, devletin yasama organı olan Meclisten geçmekte ve bu yasa taslaklarının kanuna dönüşmesi de Cumhurbaşkanının8 onayıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla ülkedeki tüm yönetim birimlerinin siyasal ve yönetsel kapasiteleri, merkezden alınan kararlarla değiştirilebilmektedir. Kamuoyunda yerel yönetim reformlarının gerçekleşmesi gerektiğinin
meşru altyapısı, sivil toplum ve iş dünyasının talepleri doğrultusunda gerekçelendirilse de böyle bir dönüşüm talebinin yerel birimler tarafından ne ölçüde
arzu edildiği soru işareti taşımaktadır (Akdoğan, 2015; Türkün, 2011: 66).
Dolayısıyla reformun tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, ekonomik, siyasal ve
yönetsel bağlamda devletin inisiyatifindedir ve yerel sadece devlet aygıtının
karar alma sürecinden etkilenen bir faildir. Devlet aygıtı, hem neoliberal yeniden yapılanma sürecinde sermaye birikimini kolaylaştırmak hem de Avrupa
Birliği’ne uyum sürecinin dayattığı zorunlulukları gerçekleştirmek adına bu
reformları tasarlamıştır. Böylelikle yerel, yerel olmayan yapıların istenciyle
dönüşmüştür.
5216, 5393 ve 5302 sayılı Yasalar, yerel yönetim birimlerinin hizmet
sunma kapasitelerini arttıran, bu birimlere yerel düzeyde geniş yetkiler/sorumluluklar tanıyan ve bu birimlerin karar alma süreçlerinde idari vesayeti azalttığı düşünülen bir takım yenilikler içermektedir. Özellikle kentsel dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yerel yönetimler alanında kapsamlı yapısal
değişikliklere gidildiğini söylemek olanaklı değildir. Fakat 5393 sayılı Belediye Yasası’nın bazı
hükümlerinde ufak değişikler yaşanmıştır. Yasanın 4., 11., 12. ve 68. maddelerinde “Danıştay’ın görüşü, İçişleri Bakanlığı’nın önerisi, Bakanlar Kurulunca ve müşterek kararname” içeren ifadeler “Cumhurbaşkanı Kararı ve Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. Diğer
yandan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiş ve vesayete ilişkin konuları İçişleri Bakanlığı’nda kalmak suretiyle söz konusu Müdürlük Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmıştır. Ayrıca Politika Kurulları içinde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturulmuştur (Turan, 2018). Söz konusu Kurula ait, yerel düzeyde
karar alma süreçlerini etkileyen herhangi bir düzenleme, makalenin kaleme alındığı tarih itibariyle gerçekleşmemiştir.
8
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projeleri9, altyapı yatırımları ve sosyal politika gibi önceden merkezi yönetimin sorumluluğunda bulunan alanların çoğunda, belediye yönetimleri geniş
yetkilerle donatılmıştır (Savaşkan, 2017: 155). Fakat bu yeniden yapılanma
sürecinde yerel yönetimlerin mali açıdan merkeze bağımlılıkları -özellikle il
özel idareleri bağlamında (Erder ve İncioğlu, 2015: 349)- halen oldukça kuvvetlidir. Yerel yönetimlerin toplam gelirleri içinde en büyük oranı genel bütçe
gelirlerinin oluşturması, bu durumun en önemli örneğidir. Söz konusu Yasalarla bu birimlerin mali kapasiteleri arttırılmış10 fakat bu durum yerel yönetimlerin merkezi yönetime olan bağımlılıklarını tedricen daha da kuvvetlendirmiştir. Özellikle 2008 yılında yürürlüğe konan 5779 sayılı Yasa ile belediyelerin ve il özel idarelerinin merkezden aldıkları gelirlerde nüfus ve sosyoekonomik gelişmişlik ölçütlerine bağlı bir kaynak aktarımının öngörülmesi
(Savaşkan, 2017: 156), merkezin yerele kaynak aktarımındaki gücünü ivmelendirmiştir. Yerel yönetimlere devredilen yetki ve sorumluluklar, yerel kurumsal yapıların hizmet sunma alanlarını ve görevlerini genişletse de, mali
açıdan bu birimlerin merkezi yönetime bağımlı kalmaları, devlet örgütlenmesinin yerelleştiği savlarını tarafgir kılmaktadır.
Yerel yönetim reformu yasaları bağlamında, merkezi yönetimin yereli
kontrol edebilme potansiyelinin önemli bir boyutunu da siyasal denetim mekanizmalarının varlığı oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Yasasının getirdiği denetim mekanizmaları haricinde, mali işlemler
dışında kalan idari konularda hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından belediyeler İçişleri Bakanlığı (5393 sayılı Yasa’nın 50. maddesi), il özel
idareleri de İçişleri Bakanlığı, vali veya valinin görevlendireceği elemanlar
(5302 sayılı Yasa’nın 38. maddesi) tarafından denetlenebilmektedir. Yerel yönetim reformları her ne kadar merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki
idari vesayet durumunu ortadan kaldıran bazı düzenlemelerde bulunsa da, bu
birimlerin idari yönden Bakanlık ve valiler düzeyindeki denetimi halen devam
etmektedir. Savaşkan’a göre (2017: 161-162) söz konusu Yasaların belirttiği
biçimde, yerel yönetimlerin meclislerinin kendi hizmet sunma alanlarıyla ilgili olmayan konularda siyasal karar almaları durumunda Danıştay tarafından
feshedilmeleri, merkezi yönetimin yerele müdahalesinin bir diğer önemli örneğini oluşturmaktadır. Özellikle siyasal karar tanımının içeriğinin ne olduğunun yasa bağlamında kesin olmaması, merkezin yereli kontrol biçimlerini arttırma potansiyeli taşımaktadır. Diğer yandan terör11, güvenlik ve olağanüstü

2.3. No.’lu başlık bu süreci tartışmaktadır.
Genel bütçeden aktarılan payın oranı 2008 yılında yapılan düzenlemeyle %50’nin üzerine
çıkmıştır.
11 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkan 674 sayılı KHK ile terör örgütleriyle iltisaklı
belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin yerine görevlendirmeler yapılmış ve bazı belediyeler 31 Mart 2019 tarihine kadar kayyımlarla (başkan vekili) yönetilmiştir (Keleş ve Özgül,
9

10
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hal gibi güvenlik tehdidi yaratan durumlar da merkezi yönetimin yerele müdahil olmasını zorunlu kılmakta ve valiler bu dönemlerde hükümetin güvenlik
tedbirlerinin taşradaki uygulayıcısı olabilmektedir (Yıldızcan ve Çiner, 2018:
21).
5216 sayılı Yasa’nın gerekçesinde çok sayıda yerel yönetim biriminin
varlığının hizmet üretme kapasitesini ve mali kaynakların etkin kullanılmasını
olumsuz biçimde etkilediği ve il çapında planlama ve koordinasyonu sağlayacak geniş yetkili bir yerel yönetim biriminin gerekliliği vurgulanmaktadır
(Zengin, 2014: 97). Bu yasanın sağladığı temel değişiklik, büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi arasındaki görev ve hizmet paylaşımına ilişkindir. Söz konusu yasayla büyükşehir yönetimine bağlı ilçe belediyesi, hizmetlerin bir kısmını büyükşehir belediyesine devretmiş, bazı görevleri de büyükşehir belediyesiyle paylaşmıştır (Çınar, 2009: 285). Yasanın getirdiği zorunlulukla, yerel nitelikli bazı hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından
onaylanması öngörülmüş ve büyükşehir ilçe belediyelerinin gelirlerinin bir
kısmının büyükşehir yönetimine devredilmesinin önü açılmıştır. Büyükşehir
belediyesi sınırlarının belirlenmesi hususunda da büyükşehir belediyeleri ve
Bakanlık yetkilendirilmiş; büyükşehir ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi arasında ciddi bir hiyerarşi farkı oluşmuştur (Çınar, 2009: 286).
Büyükşehir Belediyesi Yasalarının küçük yönetsel birimlerin temsil edilebilirlik kanallarını daraltması da, yerel yönetimlerin siyasal kapasitelerini
dönüştürmüştür. 5216 ve 6360 sayılı yasalarla belde belediyelerinin büyükşehir belediyelerine dâhil edilmeleriyle belde belediye meclislerinin ortadan
kalkması, küçük yerleşim yerlerinde yaşayan kent sakinlerinin demokratik katılımlarını dışlamıştır (Arıkboğa, 2009, 2013; Zengin, 2014). Ayrıca yine 5216
sayılı Yasa’ya12 göre büyükşehir belediyesi meclislerinin halk tarafından değil
de ilk kademe ve ilçe belediye meclislerinin temsilci üyelerinden seçilerek belirlenmesi, küçük yerleşim birimlerindeki vatandaşların büyükşehir belediye
meclislerindeki temsil sorununu da arttırmaktadır (Çınar, 2009: 287). Özellikle 2000 sonrasında ülkedeki belediye sayılarının azaltılması ve 6360 sayılı
Yasa’nın kapsadığı illerde il özel idarelerinin kapatılmasıyla il genel meclislerinin ortadan kaldırılması, yerel demokrasinin sınırlarını küçük yerleşim
yerlerinde oldukça daraltmaktadır (Çınar ve Zengin, 2019). Yasa metinlerinin
gerekçelerinde yerel meclislerin demokratikleştirilmesi gerektiğine yapılan
vurguya karşın yerel meclislerin coğrafi bağlamda temsil ölçeklerinin küçük
yönetim birimlerinin kapatılarak genişletilmesi13, bu yerleşim yerlerindeki demokratik katılım ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bir başka ifadeyle, 5216
2017). Söz konusu düzenlemeyle mülki idare amirleri belediye başkan vekili sıfatı ile atanmış
ve belediyelerde “belediye başkan vekilliği modeli” ortaya çıkmıştır (Turan, 2018: 76).
12 Bu durum 6360 sayılı Yasa için de geçerlidir.
13 Burada belediye sınırlarının genişletilmesine vurgu yapılmaktadır.
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sayılı Yasa’nın getirdiği yasal düzenlemeler, büyükşehir belediyelerinin siyasal ve yönetsel kapasitelerini kuvvetlendirmekte fakat küçük yerel yönetim
birimlerini reform sürecinin dışına itmektedir (Zengin, 2014: 115).
Var olan idari yapıların yönetsel kapasitelerinin değiştirilmesi hususunda
6360 sayılı Yasa’nın getirdiği düzenlemeler de benzer içerikler taşımaktadır.
Söz konusu yasayla büyükşehir belediye sınırı il sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediye statüsü elde eden illerde köklü bir tarihi olan ve kırsal alana
hizmet götürmede önemli bir işlev gören il özel idareleri kapatılmış ve birçok
belde belediyesi ve köy mahalleye dönüştürülmüştür. Bu illerde, il özel idaresinin yerine yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur.
İl düzeyinde, büyükşehir belediyesi de dâhil olmak üzere, yerel yönetimlerin
yatırım planlarını karara bağlayan kurum da YİKOB olmuştur. Valinin başkanlık ettiği YİKOB’ların seçimle oluşturulmuş bir meclisi bulunmamaktadır
(Savaşkan, 2017: 164).
6360 sayılı Yasa, il yönetiminden alan yönetimine geçiş sürecinin (Arıkboğa, 2013: 74) önemli bir düzenleyicisidir. Bu Yasa bağlamında, daha önceden birçok belediyenin sorumluluğunda olan yetki ve kaynak kullanımı artık
daha az yerel kurumsal yapı tarafından kullanılmaya başlanmış ve büyükşehir
belediyelerinin yetki alanları oldukça genişletilmiştir (Arıkboğa, 2013: 106).
Diğer bir ifadeyle bu yasayla, birçok küçük belediye arasında kaynak dağılımının tek bir merkezden yönetilmesi ve büyükşehir belediyelerinin yatırım
kapasitelerinin arttırılması sağlanmıştır (Gül, 2013: 363). Büyük ölçekli kentsel projelerin kentsel rantları arttırdığı bir dönemde, büyükşehir belediye yönetimlerinin kaynakları yönlendirmedeki rolü de bu birimleri kentsel düzeyde
daha önemli bir konuma taşımıştır (Öçal, 2018: 95 – 96). Özellikle kente kaynak aktarımı, kentsel nitelikli sorunların çözümü, kentsel planlama ve imar
konuları gibi büyük ölçekli birçok yetki ve sorumluluk, belediye başkanlarının
merkezle olan ilişkilerini titizlikle yürütmesini ve merkezi yönetimle uyumlu
biçimde çalışmasını adeta bir zorunluluğa dönüştürmektedir. Dolayısıyla bu
yasayla varılmak istenen amaç büyükşehir belediye başkanının konumunu
güçlendirmek ve hizmette etkinliği merkeze bağımlı biçimde arttırmaktır (Erder ve İncioğlu, 2015: 343). Bu bağlamda büyükşehir belediye reformu, ekonomik kaygılarla yerel düzeyde gücün belli merkezlerde toplanmasını sağlayan merkeziyetçi bir yerelleşme (Arıkboğa, 2013; Gül, 2013) anlayışıyla kurgulanmıştır.
6360 sayılı Yasa ile il özel idarelerinin kapatılmasıyla, bu birimlerin karar alma organlarının ortadan kalkması ve kaynak dağıtma noktasında önemli
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bir işlev gören YİKOB’lardan14 da valilerin sorumlu olması, il ölçeğinde valinin takdir yetkisini de oldukça genişletmektedir. 6360 sayılı Yasa’nın 3.
maddesinde belirtildiğine göre maden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli
suların işletme ruhsatlarını verme yetkisi il özel idarelerinin kaldırıldığı illerde
valilere devredilmiştir. Yine aynı yasanın 34. maddesinde, yatırım ve hizmetlerin aksaması ve aksaklıkların halkın ve kamu düzeninin güvenliğini etkilemesi ifadesi oldukça geniş ve muğlak tutulmuş, bu durumun tespiti ve gerekli
önlemlerin alınmasında da valilik ve Bakanlık yetkilendirilmiştir (Arıkboğa,
2013: 87). Diğer yandan söz konusu Yasa’nın 35. maddesinde belirtildiği
üzere, seçim sonrasında yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde hizmetlerin
aksaması durumunda, koordinasyonu sağlama ve gerekli tedbirleri alma yetkisi de valilere bırakılmıştır. Dolayısıyla il ölçeğinde sadece büyükşehir belediye başkanları değil valiler de geniş yetkilerle donatılmıştır.
Avrupa Birliği’nin bölgeselleşme siyasalarının etkisiyle, yerel kurumsal
yapılara yeni bir aktörün entegre edilmesi öngörülmüş ve bürokratik vesayetin
aşılmasını sağlamak adına özerk birimler kurulması planlanmıştır (Özer,
2008). Bu sürecin somut çıktısını kalkınma ajansları oluşturmuştur. Ajansların
yasal dayanağını sağlayan 5449 sayılı Yasada15, devlet, piyasa ve sivil toplum
arasında işbirliklerinin geliştirileceği ifade edilmiş ve ulusal siyasalara
uyumlu biçimde bölgelerarası farkların azaltılmak istendiği vurgulanmıştır.
Bu birimlerin kalkınma ve yönetim kurullarının kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcilerinden, özel sektör faillerinden, sivil toplum örgütlerinden ve üniversitelerden oluşturulması, ajansların yönetişim prensiplerine göre kurgulandığının kanıtıdır (Karabulut, 2007: 754). Bu ajanslar yerel, bölgesel ve ulusal
failler arasındaki ilişkileri çeşitlendirmiş ve yoğunlaştırmıştır (Karasu, 2009:
17).
Yönetişim prensiplerine göre kurgulanan ve bölgesel kalkınma amaçlarına bağlı olarak bürokratik vesayeti azaltması beklenen kalkınma ajanslarının
da yerelleşme prensiplerini pratik düzeyde sağlamadığı söylenebilir. Örneğin
ajansların çalışma programlarının onayı ilgili Bakanlığa tabi tutulmuştur.
Bütçe konusunda ilgili Yasada herhangi bir merkezi onay sistemi öngörülmese de, ajans faaliyetleri ve ajans bütçesi arasında ilgili Bakanlığın bir uyumsuzluk görmesi durumunda, bütçe tekrardan ajansa geri gönderilmektedir. Çalışma programı ve bütçe arasındaki uyuma istinaden Bakanlık tarafından verilen uygunluk görüşü Karasu’ya göre (2015: 279) bu birimlerin de facto bir
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkan 674 sayılı KHK ile YİKOB’ların mali kapasiteleri arttırılmış ve bu birimler daha geniş yetkilerle donatılmıştır (Keleş ve Özgül, 2017: 303).
15 02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75. maddesi ilgili Yasa ve ajansların işleyişi hakkında önemli değişiklikler içermektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yaşanan dönüşümlerle ilgili KHK’ya istinaden Yasada geçen Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmiştir.
14
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merkezi onay sistemine tabi tutulduğunun kanıtıdır. Diğer yandan ajansların
yönetim kurulunun başında vali bulunmakta (Karabulut, 2007: 755) ve Bakanlığın ajanslar üzerindeki takdir yetkileri, çalışma programlarını ve bütçe
planlarını aşmaktadır. Bir başka ifadeyle, kurgulanış prensibinde yerel yönetişim prensiplerine uygun olarak tasarlanan kalkınma ajanslarının, bakanlığın
ve valiliğin olağanüstü yetkileriyle idari vesayet16 altında tutuldukları söylenebilir (Karasu, 2015: 282).
2002 yılı sonrası KYTKT ile başlayan ve yasal düzenlemelerle yerelleşmeyi hedeflediği iddia edilen düzenlemeler, yerelleşmeyi kontrol eden merkezi dinamiklerin gücünü arttırmıştır. Söz konusu merkezileşme süreçleri
5393 sayılı Yasa’nın gerekçesinde amaçlanan yönetişimci pratiklerin birçoğunu geçersiz kılmaktadır. Yasanın gerekçesinde mahalli idarelerin çoğulculuğun ve katılımcılığın sağlanmasında önemli birimler olduğu fakat buna rağmen belediyelerin uzunca bir dönem idari vesayet altında kaldıkları belirtilmiştir. Gerekçeye göre katılımın somutlaşacağı temel birimler, demokratikleştirilebilecek belediye yönetimleri olmalı ve gerçek vatandaş katılımı bu birimler vasıtasıyla sağlanmalıdır. Fakat 5216 ve 6360 sayılı Yasalarla belde
belediyeleri mahalleye dönüştürülmüş ve küçük yerleşim yerlerinde -5393 sayılı Yasa’nın gerekçesinde büyük bir önem atfedilen- belediye kurumu fiilen
son bulmuştur. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi Yasalarıyla ilk kademe
ve ilçe belediyeleri arasında ciddi bir hiyerarşi farkı oluşmuş ve idari vesayet
bu defa büyükşehir belediyeleri vasıtasıyla sağlanmıştır. Yerel düzeyde farklı
failler arasında yönetişimci pratikleri kuvvetlendirmesi beklenen kalkınma
ajansları da siyasal ve yönetsel kapasitesini kullanmada büyük ölçüde merkeze bağımlı kalmıştır.
2009 yılı sonrasındaki ekonomik ve siyasal kaygılar, merkezi yönetimin
yereli kontrol mekanizmalarını çeşitlendirmiş ve yerel düzeyde iktidar gücü
valilerin ya da belediye başkanlarının elinde toplanmıştır. Dolayısıyla il ve
ilçe düzeyinde geniş yetkilere sahip aktörlerin sayısı artmış fakat devlet aygıtı
ekonomik ve siyasal denetim mekanizmalarıyla yereli kontrol etmeye devam
etmiştir. Özellikle, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde ilk kademe
ve ilçe belediyelerinin siyasal ve yönetsel kapasiteleri daraltılmış, belde belediyelerinin kapatılmasıyla da küçük yerleşim birimlerinin siyasal ve yönetsel
işlevleri ortadan kaldırılmıştır. Dahası, mahalli idarelerin gerçek katılımı sağlamasının beklendiği bir süreçte, büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde
il özel idarelerinin ortadan kaldırılması, katılım ve çoğulculuğu sağlamaktan
uzak bir görüntüde sergilemektedir. Yerel yönetimlerin kurumsal yapılarını ve

Özellikle 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idarelerinin kapatılmasıyla, ajansların yönetim kurulunda il genel meclisi başkanları temsil edilmemektedir (Karasu, 2015: 283).
16
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kapasitelerini dönüştüren düzenlemelerin birbirlerinden bağımsız şekillenmesi ve farklı nitelikteki çelişkili kararların hızlı ve düzensiz biçimde art arda
gerçekleştirilmesi (Erder ve İncioğlu, 2014: 344) kurumlar arasında koordineli
bir yerelleşme sürecini engellemiş ve bir yerel yönetim birimine etki eden
merkezileşme eğilimleri diğer kurumsal faillerin de merkeze olan bağımlılıklarını arttırmıştır. Bu bağlamda yerel yönetim reformlarıyla yerel ve ulusal failler arasındaki ilişkiler yerelin lehine değişmemiş, yerelde güçlenen merkeze
bağımlı aktörler, yerelin kontrol süreçlerini yeniden ölçeklendirmiştir. Bu sebeple 2000 sonrası yapılan yerel yönetim reformlarıyla Bayraktar’ın (2013)
ifade ettiği gibi çoklu merkezileşme süreçlerinin yaşandığını söylemek mümkündür.
2.1.1. Seçilmiş-Atanmış Dikotomisinin Aşkınlığı
Yerel yönetim birimlerinin siyasal ve yönetsel kapasitelerinde yapılan reformların bir diğer bağlamını da seçilmiş ve atanmış faillerin karar alma ve
yönetme sürecindeki ağırlıklarının değiştirilmesi oluşturmaktadır. Hem AK
Parti Acil Eylem Planı’nda (2002) hem de KYTKT’nin düşünsel temelini
oluşturan “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” (2003) isimli çalışmada, hizmetlerin yerelleştirilerek halka sunulmasında katılım pratiklerinin
demokratikleşeceği öngörülmüştür. Buna istinaden de yerel yönetim birimlerinin örgütsel kapasiteleri, seçilmiş faillerin bu birimlerde ağırlığını arttıran
yerel yönetim reformlarıyla yeniden ölçeklendirilmiştir. Reformları somutlaştıran Yasaların gerekçeleri de atanmış-seçilmiş dikotomisini meşrulaştıran ifadeler içermektedir. Hem 5302 hem de 5393 sayılı Yasaların gerekçelerinde
mahalli idarelerin idari vesayet altında olması oldukça eleştirilmiştir. 5393 sayılı Yasa’nın gerekçesinde “Katılım, idarelerin demokratikleştirilmesini…ifade etmektedir” cümlesi, seçilmişlerin atanmışlar karşısındaki yönetsel ve siyasal konumlarının güçlendirilmesiyle katılımcı bir yerelleşmenin artacağını varsaymaktadır.
5302 sayılı Yasa’ya göre il genel meclisi başkanının -valiyi devre dışı
bırakarak- meclis içerisinden seçilmesi öngörülmüş (madde 11), yine aynı Yasaya göre il genel meclisi kararlarının vali tarafından onaylanma şartı kalkmış
(madde 15) ve il genel meclisi, il özel idaresinin bütçesini onaylama konusunda yetkili kılınmıştır (madde 10). 5216 (madde 14, 16) ve 5393 (madde
18, 33) sayılı Yasaların ilgili maddeleriyle de meclis kararlarının kesinleşmesi
konusunda mülki idare amirlerinin onay durumu kaldırılmış, bütçenin kesin
karar yetkisi yerel meclislere bırakılmış ve encümenlerin eski Yasadan farklı
olarak seçilmiş üyelerden de oluşması gerektiği belirtilmiştir.
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Mülki idare amirlerinin karar alma süreçlerindeki etkisinin azalması ve
seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerindeki etkinliklerinin arttırılması, anaakım literatürün yerelleşmeyi pseudo biçimde yorumlamasına neden olmuştur
(Coşkun ve Uzun, 2005: 171; Parlak, 2005: 195; Ökmen, 2013: 218; Yüksel,
2005: 293). Bu tarz yorumlar, yerel faillere yüklenen statik ve mekanik anlamlardan kaynaklanmaktadır. Anaakım tartışmaların büyük bir çoğunluğunda vali, merkezi yönetimin taşradaki uzantısı olarak ele alınmakta ve valinin sadece il ölçeğinde yönetsel bir işlevi olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan yerel düzeyde katılımcılığın artması, seçilmiş faillere duyulan güvenle pekiştirilmektedir. Bu tartışmalara göre formül oldukça basittir. Atanmış bir failin karar alma sürecinde etkili olması merkeziyetçiliği, seçilmiş faillerin karar
alma süreçlerinde etkin olması da yerelleşmeyi simgelemektedir. Yerelleşmenin artması da -olağan biçimde- yerel özerkliği arttıracaktır.
Yıldızcan ve Çiner’in (2018) valilerin konumunu değerlendirdikleri makaleleri, Türkiye’de valilik makamına atfedilen merkeziyetçi rolün aşılması
gerekliliğini ele almaktadır. Yazarlara göre, taşrada valiye atfedilen aşkınsal
rolün temelinde, bu makamın uzunca yıllar hukuki kurumsal bir çerçeve ile
alınması yatmaktadır. Merkeziyetçilik mitosu olarak değerlendirilen bu durum, yerel düzeyde sivil toplum ve piyasa faillerinin pek etkin olmadığı yıllarda mülki idare amirlerine diğer toplumsal aktörler karşısında aşkın bir rol
verilmesini sağlamıştır. Fakat bu tartışmalar, Yazarların da vurguladığı biçimde valinin yereldeki konumunu anlamlandırmada oldukça kısıtlayıcıdır.
Vali sadece merkezi yönetimin yereldeki otoritesini somutlaştıran bir fail değil bunun yanında yerel düzeyde hem formel hem de enformel ilişkilerin müzakerelerini sağlayan bir aktördür. Özellikle yerel yönetim reformları, yerel
düzeyde etkin olan aktör sayısının artışına bağımlı olarak valileri oldukça karmaşık bir ilişkiler ağının ortasına konumlandırmaktadır. Yazarlara göre valinin konumunun anlaşılması için Weber’in “siyasi memur” kavramına ihtiyaç
duyulmaktadır. Vali bir yandan siyasal iktidarın aldığı kararların yereldeki icracısı konumundayken bir yandan da yerel düzeyde oldukça geniş takdir yetkilerine sahip bir aktördür. Dolayısıyla vali salt bir biçimde yönetsel bir fail
değildir. Türkiye’de kamu yönetimi reformunun temel amacı mülki idare sistemini değiştirmek olmasa da, Yazarların rekompozisyon olarak ifade ettiği
Türkiye’nin yerelleşme reformları, valiyi bu değişimlerin hem öznesi hem de
nesnesi olarak konumlandırmaktadır. Söz konusu reformlarla valinin yereldeki iktidar gücü yeniden belirlenmiş ve vali sadece seçilmiş faillerle değil
sivil toplum ve piyasa aktörleriyle de yeni ilişkiler kurmaya başlamıştır.
Bayırbağ’ın da (Bayraktar vd., 2012: 134) belirttiği şekliyle, yerel düzeyde siyaset-bürokrasi ikileminin aşılmasının ve valinin kaynakları dağıtma
ve yönlendirme hususunda etkin bir aktör olmasının, yerelleşme tartışmala-
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rında gündeme getirilmesi gerekmektedir. Türkiye örneğinde il özel idarelerinin kırsal kesime hizmet götürme noktasında taşıdığı önem, valilerin başta altyapı yatırımları olmak üzere yerel kaynakları dağıtma noktasındaki gücünü il
ölçeğinde etkin kılmaktadır. Her ne kadar 5302 sayılı Yasa’nın bazı hükümleri
seçilmiş meclis üyelerinin karar alma süreçlerindeki yetkilerini arttırsa da, valiler halen bu birimlerin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi konumundadır. Özellikle il özel idarelerinin icracısı konumunda olan valiler, il özel idarelerinin
gelir ve alacaklarının takibi ve tahsis edilmesi hususunda da tek yetkilidir (İl
Özel İdaresi Yasası madde 30). Kalkınma Ajanslarının yönetim kurulunun başında da bulunan valiler, yerel kurumsal ilişki ağlarında başta sanayi ve ticaret
odaları olmak üzere birçok aktörle yakın ilişki kurmak durumundadır. Yerel
ekonomik kalkınma tartışmaları bağlamında da valiler, Anadolu kentlerinde
iş dünyası önderliğinde kurulan bazı dernek ve vakıf tarzı örgütlenmelere de
öncülük etmişler ve kentlerin ekonomik sorunlarını çözmek adına kamuoyu
oluşturulmasında etkin roller üstlenmişlerdir (Aydıner, 2019a; Bayırbağ,
2007). 6360 sayılı Yasa da valinin yereldeki konumunu yeniden ölçeklendirmiş, il özel idarelerinin kapatıldığı illerde valilerin görece daralan iktidar
gücü, YİKOB’ların tüzel kişilik kazanmasıyla yeniden güçlenmiştir (Yıldızcan ve Çiner, 2018: 20). Dolayısıyla valiler yerel düzeydeki kaynakları harekete geçiren ve dağıtan failler olmanın yanında, yerel ekonomik aktörlerin birbirleri arasında kurdukları ilişkilerin de önemli bir temsilcisi ve uzlaştırıcısı
konumundadır. Bir başka ifadeyle vali, hükümetin ve devletin taşradaki salt
yönetsel faili olmaktan ziyade kentsel nitelikli sorunların çözümünde ve kentsel kaynakların dağıtılmasında, siyasal bir figür olarak da birçok kararın uygulayıcısı konumdadır.
Valinin bürokratik konumuna atfedilen benzer bir indirgemecilik, seçilmiş faillerin seçilmişliklerine yapılan pozitif ve olumlayıcı vurgularda da gizlidir. Kavramsal arka planda vurguladığımız gibi liberal çoğulcu yaklaşımların etkisiyle yerel yönetimlere atfedilen demokrasi okulu (Güler, 2013: 13)
niteliği, bu birimlerin yerel düzeyde özerk bir politik iktidarı somutlaştırdığına
dair hayli olumlu bir çıkarıma sebep olmaktadır. Söz konusu yaklaşım, yerel
nitelikli sorunların ancak yerel sakinler tarafından bilinebileceğini belirterek,
ulusal siyaset ve yerel siyaset arasında ciddi bir farklılaşmanın olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum yukarıda da ifade edildiği gibi Yasa gerekçelerinde
genel geçer ifadelerle oldukça desteklenmektedir. Fakat Akbulut’un (2004)
Türkiye örneğinde yerel yönetim seçimlerinin yerelliğini tartıştığı çalışma, yerel siyasetin ulusal siyasetin etkisiyle şekillendiğini ispatlayan bir takım tespitler içermektedir. Yazar, milletvekili genel seçimlerinin öncesinde yapılan
yerel yönetim seçimlerinin önemli bir kamuoyu yoklaması işlevi gördüğünü
ve iktidar partilerinin konumlarının da yerel yönetim seçimleri sonuçlarını etkilediğini vurgulamaktadır. 1963-1999 yılları arasında yapılan yerel yönetim
seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi
74

Pseudo Bir Kavram Olarak Yerel

üyeliği seçim türlerinde oy farklılaşmasının oldukça az olması da seçmenlerin
oy verirken siyasal partilerin ulusal siyasetteki konumlarını öncelikli tuttuğunu kanıtlamaktadır (Akbulut, 2004). 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan
yerel yönetim seçimlerinde oy farklılaşmasını gösteren tablonun17 verileri de
Akbulut’un (2004) savını desteklemektedir:
Tablo 1: Yerel Yönetim Seçimlerinde Partiler Arası Oy Farklılaşması18
Yerel
Yönetim
Seçimleri

2004

2009

2014

Partiler

Belediye
Başkanlığı Oy
Oranı %

Belediye Meclisi Üyeliği Oy
Oranı %

AK Parti
CHP
MHP
DYP

40,2
20,7
10,1
9,4

40,3
20,6
10,5
9,6

İl Genel
Meclisi Üyeliği Oy Oranı
%
41,7
18,2
10,5
10

SHP
AK Parti
CHP
MHP
DP
DTP

4,7
38,6
24,7
16,5
3,6
5,1

5,0
38,1
24,8
16,1
3,6
5,2

5,2
38,3
23,0
15,9
3,8
5,7

SP
AK Parti
CHP
MHP
SP
BDP

5,3
43,1
26,4
17,7
2,8
4,1

5,6
42,8
26,3
17,8
2,8
4

5,2
45,4
16,8
20,1
3,1
7,7

31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerine partiler ittifaklarla girmiştir. Bu nedenle bazı il ve
ilçe belediyelerinde ittifak içi anlaşmalara göre bazı partiler aday göstermemiştir. Bu nedenle
2019 yılı yerel yönetim seçimlerinin verileri değerlendirmeye alınmamıştır. 2014 yerel yönetim
seçimlerinde de diğer seçimlere kıyasla oy farklılaşmasının görece biraz daha arttığı düşünülebilir. Bu durum da 6360 sayılı Yasa’nın getirdiği düzenlemelerden kaynaklanmıştır. Yasaya
göre, 30 ilde il genel meclisleri kapatılmış, belde belediyeleri ve köyler mahalleye dönüştürülmüş ve bazı il/ilçe belediyelerinin yönetsel sınırları değiştirilmiştir (Erder ve İncioğlu, 2015:
351). Bir başka ifadeyle, belediye sınırının mülki sınırla çakıştığı durumlarda, belediye sınırı
mülki sınıra doğru genişletilmiştir. Alan yönetimi bağlamında değerlendirilebilecek bu düzenlemeler seçim çevrelerinin coğrafi ölçeklerini de yeniden düzenlemiştir. 2014 yerel yönetim
seçimlerinde CHP, MHP ve BDP’nin il genel meclis üyeliklerindeki oy farklılaşmasının bu
minvalde değerlendirilmesi gerekmektedir.
18 http://www.ysk.gov.tr/’nin verilerinden derlenmiştir.
17
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Yerelleşme ile arzulanan halk katılımının yerel meclisler vasıtasıyla ne
ölçüde gerçekleştiği de oldukça tartışmalıdır. Anaakım birçok sav, yerel ölçeğin küçültülmesiyle kent sakinlerinin temsil edilebilirliklerinin artacağını öngörse de, vatandaşların üretim ilişkilerindeki eşitsiz konumları (Güler, 2013:
35) yerel iradenin yerel meclislere yansımasında da ciddi bir temsil sorunu
yaratmaktadır. Belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin meslek
profilleri ile yerel meclislerin temel gündemlerinin büyük ölçüde imar konuları olması dikkate alındığında, bu birimlerin halkın gerçek temsilini sağlayamadığı görülmektedir (Akbulut, 2007: 24). 1950 yılında Demokrat Parti’nin
tek başına iktidar olmasından sonra yapılan yerel yönetim seçimleri akabinde
yerel meclislerdeki eşraf ağırlığı oldukça artmış ve esnaf-tüccar ağırlıklı meclislerde karar alma tekeli bu grupların eline geçmiştir (Güler, 2013: 230-231).
3194 sayılı Yasa’nın belediyeleri imar konularında yetkilendirmesiyle, müteahhit kökenli esnaf grupların belediye meclislerindeki sayısı da çoğalmıştır
(Köksal ve Kara, 1990). Fakat bu ilgi, Köksal ve Kara’nın (1990: 121) ifade
ettiği biçimde kent sakinlerinin meclislerde temsil edilebilirlik düzeyini oldukça kısıtlamaktadır. Türkiye özelinde yapılan bazı araştırmalar bu durumu
destekleyerek, belediyelerin ve il özel idarelerinin karar alma organları olan
meclislerin 19 üye profillerinin büyük ölçüde esnaf-tüccar-müteahhit meslek
gruplarından oluştuğunu doğrulamaktadır (Aksu ve Kurtuluş, 2011: 125; Alkan ve Çiftçioğlu, 2007: 12; Aydıner, 2019a; Bayraktar vd., 2012; Bulut ve
Tanıyıcı, 2008: 183; Yıldırım vd., 2011: 518).
Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin meslek dağılımları ile bu
meclislerin imar konularıyla olan rabıtaları, seçilmiş-atanmış dikotomisine
pseudo anlamlar yüklenmesinin hatalı bir varsayım olduğunu kuvvetlendirmektedir. Kent sakinlerinin gündelik hayatlarını -imar konusu dışında- etkileyen çoğu kentsel nitelikli sorun, belediye meclislerinde tartışılmamaktadır.
Hatta valiler yerel nitelikli problemlerin çözümünde ve özellikle kırsal kesime
yaptıkları yatırımlarda, çoğu seçilmiş faile ve yerel siyasetçiye göre yerel kamuoyunda daha popüler bir konumda bile olabilmektedir. Dolayısıyla valilerin aldıkları siyasal kararların kentsel düzeyde daha görünür sonuçları olabilmekte ve bu durum valilik makamının kentsel düzeydeki siyasal konumunu
kuvvetlendirebilmektedir. Devlet aygıtının atanmış ve seçilmiş faillerin siyasal ve yönetsel pozisyonlarını güçlendirmesi ya da azaltması, devletin kentsel
planlamaya müdahalesini de yeniden ölçeklendirmektedir. Çalışmanın bundan sonraki başlığı bu süreci tartışacaktır.

Bu birimlerin seçilmiş üyelerinin kent sakinleri tarafından bilinirlikleri de oldukça tartışmalıdır (Bayraktar vd., 2012; Bayram ve Uzun, 2005: 159).
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2.2. Kentsel Mekâna Müdahale Biçimlerinin Yeniden Ölçeklenmesi
Devletin topraksal örgütlenmesini yeniden ölçeklendiren yasal dönüşümler, kentsel mekânlara müdahale biçimlerini de tedricen oldukça merkezileştirmektedir. KYTKT’nin öngördüğü biçimde yerel yönetimlerin siyasal ve yönetsel kapasitelerinin yeniden yapılandırılması, katma/birleştirme politikalarıyla büyükşehir yönetimlerinin hizmet sunma alanlarının çoğaltılması, büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına doğru genişletilmesi ve merkezi
yönetimin mekânsal planlama konusunda sınırsız yetkilerle donatılması (Şahin, 2018b: 10) bu dönüşümlerin temel bağlamlarını oluşturmaktadır. 2004
sonrasında ilk etapta, büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir belediye başkanlarının yerel düzeyde mekânsal planlama konularındaki yetkileri arttırılmıştır. Bu yetkiler, kentsel mekânın sermayeleşmesinin önünü açan ve kentsel
mekâna müdahale biçimlerini kolaylaştıran düzenlemelerden oluşmaktadır.
5216 sayılı Yasa’nın gerekçesinde de bu duruma değinilmiş ve belediye sınırının mülki sınıra dayandırılmasıyla planlama ve koordinasyon konusunda
daha güçlü yerel yönetim birimlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 6360
sayılı Yasa ile da bu sürecin daha çok büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır. 2011 sonrası ikinci etapta da, yerel yönetimlerin gerçekleştiremediği mekânsal yeniden ölçeklenme süreçleri, bu defa merkezi yönetim kurumlarıyla hayata geçirilmeye çalışılmıştır (Şahin, 2018a, 2018b).
Yerel düzeyde mekânsal müdahalenin ilk aşaması, büyükşehir belediyelerinin ilk kademe ve ilçe belediyeleri üstündeki imar ve planlama yetkilerinin
arttırılmasına ilişkindir. 5216 sayılı Yasa’ya göre büyükşehir belediye sınırının nüfusa bağımlı olarak 20-30-50 km.’lik yarıçaplarla genişletilmesi, büyükşehir belediyelerinin planlamayla yetkili olduğu mekânsal alanı oldukça
arttırmıştır (Şahin, 2018a: 62). Yine bu Yasaya göre büyükşehir belediyeleri,
yetki alanındaki her tür ve ölçekte planlamadan sorumlu tutulmuştur (Şahin,
2018a: 62). Diğer yandan, büyükşehir belediyesi, büyükşehir ilçe belediyelerini imar konularında denetleme noktasında da yetkilendirilmiştir (Çınar,
2009: 287; Zengin, 2014: 106-107). İlçe belediyelerinin yetkisinde bulunan
1/1000 uygulama imar planlarının bir yıl içinde yapılmaması durumunda büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyesi yerine imar planı yapma yetkisi -ilgili
Yasada- büyükşehir belediyelerine bırakılmıştır (Şahin, 2018a: 62).
Büyükşehir belediyelerinin mekânsal bağlamda il ölçeğindeki yetkilerini
genişleten bir diğer önemli husus da üst ölçekli planların yapımına ilişkindir.
Söz konusu Yasaya göre büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde
1/25000 ölçekli nazım imar planı yapma zorunluğu getirilmiştir. Böylelikle
büyükşehir belediyeleri bir yandan çok geniş bir mekânsal düzeyde nazım
imar planı yapma yetkisi kazanmış ve diğer yandan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin planlama yetkilerini teknik olarak kısıtlama serbestisine kavuşmuş77
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tur. Böylelikle büyükşehir ölçeğindeki imar rantlarının örgütlenmesi ve rantlardan sağlanacak faydanın maksimum seviyeye ulaştırılması, büyükşehir belediyelerinin tekeline geçmiştir. (Şahin, 2018b: 12). 2009 sonrasındaysa yerel
yönetimlerin kentsel yapılı çevre üretiminde bekleneni verememesi ve devletin kentsel mekâna daha doğrusal bir müdahalede bulunma isteği, kentsel
mekânları yeniden yapılandırma süreçlerini bu defa merkezi yönetimin lehine
değiştirmiştir. (Şahin, 2018b: 14). Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi gibi kurumların kamu arazileri üstündeki mekânsal
planlama yetkileri -yerele doğrudan müdahale amacıyla- bu dönemde oldukça
geniş boyutlara ulaşmıştır (Şahin, 2018b: 16).
2011 milletvekili genel seçimlerinden sonra İstanbul ve Ankara’da ulaşım ve altyapı yatırımlarının merkezi hükümet kuruluşları tarafından gerçekleştirilmeye başlaması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bazı KHK’larla
kent planlaması ve kentsel dönüşüm 20 konusunda yetkilendirilmesi (Şahin,
2018b: 17), merkezi yönetimin mekânsal planlama konusunda yerele müdahalesini daha da merkezileştirmiştir. Özellikle ilgili Bakanlığın kuruluş mevzuatında yer alan mekânsal strateji ifadesi, ülke ölçeğinde oluşturulması beklenen planların, yatırım kararlarını uygun biçimde tasarlamasını varsaymıştır
(Şahin, 2018b: 18). İlgili Bakanlığın Kuruluş Yasası’nın 2. maddesinin 4. bendine göre mahalli idarelerin söz konusu strateji planına uygun stratejiler üretmesinin denetimi de Bakanlığın tasarrufuna bırakılmıştır. Dolayısıyla bu süreçte yerel yönetimlerden, yatırım kararlarına engel olmayacak mekânsal stratejiler üretmeleri beklenmektedir.
Bir yandan Avrupa Birliği ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının çerçevelerine uyma zorunluluğu diğer yandan da ulusal düzeyde siyasal ve yönetsel
tercihlerin yarattığı çelişkiyle ilerleyen kentsel politikalar, Türkiye’nin kentleşme politikasında bütüncül bir yol izlenmesini kısa sürede olanaksızlaştırmıştır (Şahin, 2018b: 19). 2008 sonrasında kentleşme konusunda yaşanan aksaklıklar devlet yetkilileri tarafından detaylıca ele alınmak istenmiş ve farklı
paydaşların katılımıyla Kentleşme Şurası adı verilen siyasa yapım süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sonunda Kentsel Gelişim Stratejisi (KENTGES) adı verilen bir politika metni ortaya çıkmış (Şahin, 2019: 7) ve bu belgenin 2023
yılına kadar Türkiye’nin mekânsal planlama sürecini yönlendirmesi beklenmiştir. Fakat 2011 yılı genel seçimlerinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla planlama yetkileri oldukça merkezileşmiş ve 2011 sonrası inşaat sektörünü temel alan ekonomik büyümenin öznesi olan Bakanlık,
kentsel ölçekli mega projelerin yürütülmesinde en önemli aktör olmuştur (Şahin, 2018b: 23). Böylelikle, kentsel planlamanın bütüncül biçimde ele alınması için çıkılan yol çok kısa sürmüş, çok ortaklı katılım içeren Şura, ilgili
20

Sonraki başlıkta bu duruma değinilmiştir.
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Bakanlığın kentleşmeyi etkileyen süper yetkilerle donatılmasıyla işlevsiz kalmıştır.
Devletin mekânsal planlamaya müdahale biçimleri -kısa bir zaman aralığında- birçok kırılma göstermektedir. İlk etapta mekânsal müdahalenin temel
öznesi büyükşehir belediyeleri olmuş, fakat bu durumda da küçük ölçekli yerel yönetim birimlerinin yetki alanları oldukça kısıtlanmıştır. Mekânsal planlamayı bütüncülleştirmesi beklenen yasal düzenlemeler pratikte işlerlik kazanamamış (Şahin, 2018b: 15) ve 2011 sonrasında da büyük ölçekli kentsel yatırımların kontrolü merkezi idarenin eliyle sağlanmıştır. Böylelikle, neoliberal
yeniden yapılanma sürecinde kentsel mekâna müdahale süreçlerini kolaylaştıran yetkiler, yerele doğrudan müdahale etmek adına bu defa merkezi yönetimin tekeline geçmiş (Karasu, 2018: 98-100; Şahin, 2018b: 21); 2004 sonrasında ise yerele aktarılan yetkilerin büyük çoğunluğu tekrardan merkeze bırakılmıştır.

2.2.1.

Kentsel Rantların Kontrolü

Kentsel planlama ve mekânsal yönetim süreçlerinin merkezileşmesi,
kentsel yapılı çevrenin kontrolünü oldukça kolaylaştırmıştır. 1984 yılı yerel
yönetim seçimleriyle başlayan ve 2000 sonrasında oldukça hızlanan inşaat
sektörü temelli neoliberal ekonomik büyüme prensibi, alışveriş merkezleri ve
kentsel dönüşüm projelerinin üretilmesi ve toplu konut üretiminin özendirilmesi21 gibi süreçleri kapsayan bir ekonomik canlanma sürecinin somut çıktılarını oluşturmaktadır (Türkün, 2011). Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün kaldırıldığı 2004 yılında Başbakanlığa bağlanan TOKİ22, 2000’li yıllar boyunca
kentsel yapılı çevrenin kontrolünde en önemli aktör olarak konumlanmış;
toplu konut üretiminin teşvik edilmesi, krediler sağlanması, konut sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerle ortaklıklar kurulması ve gecekondu alanlarında
kentsel dönüşüm projeleri uygulanması gibi süreçlerin yürütücüsü olmuştur
(Penpecioğlu, 2011: 67). TOKİ bu süreçte büyükşehir belediyeleri ve belediyelerle ortak projeler yürütmüş; söz konusu kurumun belediyelerle yaşadığı
gerilimler ve anlaşmazlıklarda da merkezi yönetim büyük ölçüde TOKİ’nin
taleplerine öncelik vermiştir (Savaşkan, 2017: 163). Benzer bir durum, orman
ve kıyı alanlarının turizm yatırımlarına açılmasında da gözlenmiştir. Söz konusu alanlarda 2003 sonrası yapılan yasal düzenlemelerle, imar planları oluşturulmasında ilgili Bakanlık geniş yetkilerle donatılmış, kamuya ait arazilerin

2.3. No.’lu başlık bu süreci tartışmaktadır.
Bu kurum 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmıştır.
21
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Bakanlığa devrinin ve acele kamulaştırma yoluyla bir bölgenin tek bir yatırımcıya tahsis edilme ihtimalinin koşulları hazırlanmıştır. Bu süreçte yerel yönetimlerin bütün yetkileri merkezi yönetime aktarılmıştır (Duru, 2009: 792).
Kentsel dönüşüm ve mega ölçekli kentsel projeler, ekonominin neoliberal biçimde yeniden yapılanmasında önemli bir araç olmuştur (Övgün, 2016:
169). 6306 sayılı Yasa ile da afet riski taşıyan alanlarda kentsel dönüşüm uygulamalarının başlatılmasının önü açılmış fakat afet riski ifadesinin taşıdığı
geniş ve muğlak ifade, merkezi yönetimin yerel düzeyde kentsel dönüşüm uygulamalarında geniş ve sınırsız yetkilere sahip olmasını meşrulaştırmıştır (Savaşkan, 2017: 164). Yapılı çevre üretim sürecinin yürütücüsü olan TOKİ, inşaat sektöründe özel sektör faili gibi faaliyet göstermiştir (Penpecioğlu, 2011:
67). 2011 sonrasında geniş yetkiler bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde toplanmış (Çiner, 2017: 42; Övgün, 2016: 170, Şahin, 2018b: 23) ve
proje mekânlarının seçilmesi sürecinde ilgili Bakanlığın yetkileri oldukça geniş tutulmuştur (Erder ve İncioğlu, 2015: 347; Güzey, 2012: 75; Türkün, 2011:
69). Böylelikle, kentsel rantın merkezi yönetim tarafından yeniden dağıtılması
süreci (Bayraktar, 2013: 338) çöküntü alanları olarak belirlenen kentsel
mekânlarda, büyük ölçekli kentsel projelerle gerçekleşmiştir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin de bu süreçte kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek adına ilgili Yasalar bağlamında yetkilendirilmesi (Türkün, 2011:
66) piyasa odaklı yerelleşme sürecinin devlet kontrolünde gerçekleşmesinin
önemli bir uzantısıdır (Güzey, 2012: 70). Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde başlayan yerelleşme reformları, 2008 sonrası ekonomik krizin yıkıcı etkilerini aşmak adına (Övgün, 2016) bu defa merkezi yerelleşmiş bir forma
bürünmüştür.
2.3. Anadolu Kentlerindeki İş Dünyasının Yerel Kurumsal Yapılardaki
Etkinliğinin Artması23
Çalışmayla ilgili son çıkarımımız -yerelleşme siyasalarının dolaylı bir sonucu olarak- Anadolu kentlerinde iş dünyası-belediye yönetimleri ilişkilerinin
olgunlaşması üstünedir. 1990’lı yıllarda MÜSİAD önderliğindeki Anadolu

İş dünyasının belediyeler vasıtasıyla kentsel rantlardan yararlanma süreci, elbette sadece
Anadolu kentlerine mahsus bir özellik değildir. Özellikle İstanbul örneğindeki mega kentsel
projeler, büyük ölçekli inşaat şirketleri tarafından gerçekleştirilmiş ve TÜSİAD’a yakınlığıyla
bilinen bazı iş dünyası failleri bu projelerin yürütücüleri olmuştur. Özellikle projelerin gerektirdiği teknik ve finansman kapasitelerini İstanbul merkezli çok uluslu şirketlerin sağlaması,
Hükümetin ve Büyükşehir Belediyesinin bu şirketlerle kurdukları ilişkileri kolaylaştırmıştır
(Savaşkan, 2015, 2017, 2018). Bu bağlamda İstanbul merkezli sermayenin Ankara ile bağlantı
kurması, Anadolu kentlerine kıyasla daha kolay olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu başlığında İstanbul örneği ayrıntılı olarak tartışılmamıştır.
23
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sermayesi, RP’li belediye yönetimleriyle -özelleştirme ve ihale süreçleri vasıtasıyla- iyi ilişkiler kurmuştur (Savaşkan, 2017: 151). Bununla birlikte Anadolu Kaplanları (Filiztekin ve Tunalı, 1999) ve yeni sanayi merkezleri olarak
da adlandırılan (Buğra ve Savaşkan, 2014; Pamuk, 2008), 1980 sonrasında
ihracata dayalı sermaye birikiminin önemli taşıyıcıları olan kentler, AK Parti
iktidarı için de büyük önem teşkil etmiştir. Özellikle MÜSİAD’ın hazırladığı
Rapordaki (1994) yerel yönetimlerin yönetişim prensipleri bağlamında yeniden yapılandırılması taleplerinin neredeyse büyük bir kısmı, AK Parti iktidarı
döneminde karşılık bulmuştur. 2000 sonrasında bu kentlerdeki yerel burjuvazinin ekonomik kapasitesini yeniden ölçeklendiren politikalar tasarlanmıştır.
Vergi ve sigorta primi indirimi, bedelsiz olarak tahsis edilen arsalar24, yatırım
teşvikleri (Aydıner, 2019a; Bayırbağ, 2011) gibi devlet aygıtının ürettiği birçok ekonomik politika, yerelin anlamını Anadolu’daki iş dünyası nezdinde de
yeniden ölçeklendirmiştir.
Ekonomik krizlerin yıkıcı etkilerinden kurtulmak ve devlet yatırımlarından faydalanmak adına Anadolu kentlerindeki iş dünyası, Ankara nezdindeki
konumunu kuvvetlendirmek istemiştir. Bu süreçte belediyeler, Anadolu kentlerindeki yerel burjuvazi için, ulusal siyasa yapım sürecine etki edebilme
adına bir basamak olmuştur (Bayırbağ, 2011). Yerel iktidarın oluşturulmasında etkin olmak, kentin imajını daha ilgi çekici hale getirmek, kente kaynak
aktarımı sağlamak, kentsel rantların yarattığı değerlerden faydalanmak, piyasalaşan belediyecilik hizmetlerinin yürütücüsü olmak gibi nedenlerle (Aydıner, 2019a, 2019b; Bayırbağ, 2007, 2011; Özcan, 2006; Savaşkan, 2015,
2018; Tunç, 2010) iş dünyası, belediye yönetimlerinde aktif görevler alarak
ya da farklı dernekler vasıtasıyla belediye yönetimlerinin siyasa üretme süreçlerini etkileyerek, yerel siyasa sürecinin önemli failleri olarak konumlanmaktadır. Bu süreçler yerel siyasal alanda siyaset yapma yollarını öğrenen iş dünyasının merkezi kaynakları kullanma ve yönlendirme isteğini de arttırmaktadır. İş dünyası, yerel düzeyde deneylediği ekonomik sorunları aşmak adına,
Ankara nezdinde çözüm yolları bulmaya çalışmakta ve belediye yönetimleri,
ulusal siyasa yapım sürecini etkilemek için önemli bir araç haline gelmektedir.
Artan siyasal rekabetçilik, merkezi yönetimin kaynakları dağıtmadaki rolünü
de oldukça kuvvetlendirmektedir. Böylelikle yerel düzeyde iş dünyası odaklı
bir siyaset yapma geleneği başlarken (Aydıner, 2019b; Bayırbağ, 2011) merkezi yönetimin yerele tahakküm biçimleri de iş dünyası eliyle kolaylaşmaktadır. Hatta çoğu zaman yerel burjuvazinin Ankara’da milletvekili ya da Bakan
nezdinde temsil edilmesi, yerel kurumsal yapıların iktidar gücünün önemli bir
8735 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun bu durumun en önemli örneğini oluşturmaktadır. Denizli söz konusu Kanunun
kapsamı dışında kalmış, bu durum iş dünyasının kamuoyunda büyük tepkisine neden olmuştur.
Ayrıntılı tartışma için Aydıner (2019a) incelenebilir.
24
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yansıması olarak kabul edilmektedir (Aydıner, 2019b; Bayırbağ, 2007). Dolayısıyla yerelin anlamı 1980 sonrası sadece İstanbul gibi büyük metropollerde dönüşmemiş, Denizli, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa gibi Anadolu
kentlerinin yerel kalkınma odaklı siyasalarının iş dünyası çıkarlarıyla aldığı
yeni biçim, yerel, ulusal ve hatta küresel ölçekteki faillerin birbirleriyle olan
ilişkilerini yeniden konumlandırmıştır. Böylelikle, Weberyan tarzdaki klasik
kentsel siyaset formunun (Mayer, 1994) ekonomik kalkınma süreçleriyle yeniden ölçeklenmesi, Anadolu kentlerindeki siyaset yapma formunun iş dünyası girişimciliğiyle yeni bir boyuta erişmesini sağlamış ve Türkiye’de de yerel yönetim reformlarıyla başlayan yeni kentsel siyaset tartışmaları (Aydıner,
2019a, 2019b) yerelin, merkeze daha bağımlı olduğu siyaset yapma biçiminin
koşullarını meşrulaştırmıştır (Bayırbağ, 2011: 7).
Sonuç
Bu çalışma yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin örgütlenmesinin sıradan dişlileri olduğunu ifade etmekten ziyade başta yerel yönetimler olmak
üzere yerel kurumsal yapılarda yaşanan gel git içeren yeniden yapılandırma
süreçlerinin ancak devlet aygıtının yeniden ölçeklenen işlevselliği bağlamında
anlam kazanabileceğini tartışmaya açmıştır. Türkiye örneğinde yerel yönetimleri yeniden yapılandırmayı amaçlayan reformların ekonomik, siyasal ve yönetsel dönüşüm içeren sonuçları, bu savımızı desteklemektedir. Yerel yönetim
reformlarına, merkez-yerel karşıtlığı bağlamında yereli kuvvetlendiren yasal
kurumsal düzenlemeler olarak yaklaşılması, yerelin merkez karşısındaki siyasal öneminin hatalı ve eksik yorumlanmasına neden olmaktadır.
Devlet aygıtı farklı süreçlerde ve istençlerle yereli kontrol etmek adına
bazı düzenlemeler yapabilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte yerel, ulusal ve
küresel failler arasındaki hiyerarşik konumlar yeniden ölçeklenmektedir. Dolayısıyla bizim bu çalışmada vurguladığımız şekliyle, yerel kurumsal yapıların
yerel nitelikleri ancak devletin yeniden ölçeklenmesi tartışmalarının ele alınmasıyla mümkün olacaktır. 2008 sonrası ekonomik krizin yıkıcı etkilerini
azaltmak, büyük ölçekli kentsel mega projelerin yereldeki kontrolünü gerçekleştirmek, kırsal nüfustaki popülasyonun siyasal kontrolünü sağlamak, il özel
idarelerinin gerçekleştiremeyeceği alan yönetimini büyükşehir belediyeleri
vasıtasıyla gerçekleştirmek, kentsel rantın kontrolünü merkezi yönetim failleriyle sağlamak, güvenlik tedbiri gerektiren konularda mülki idari amirlerini
geniş yetkilerle donatmak gibi kaygılar, Türkiye özelindeki yerelleşme sürecini bu defa ters istikamete yöneltmiş ve kentsel mekanı kontrol altına alma
çabaları, yasal-kurumsal düzenlemeleri merkezi yönetimin müdahaleleriyle
dönüştürmüştür. Diğer yandan, yerelleşme içerdiği iddia edilen yerel yönetim
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reformları da yerelin siyasi ve ekonomik kontrolünü hiçbir zaman yerelin kendisine bırakmamıştır. Ekonomik ve siyasal kriz(ler)in zorlayıcı etkilerinin,
merkez ile yerelin bütünselliğini yeniden ölçeklendirdiği gerçeği ihmal edildiği takdirde, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasında çoğu zaman birbirinin aksi yönünde ve çelişki içinde ilerleyen süreçleri okumak oldukça zorlaşacaktır.
Yerel faillerin yerel düzeyde etkinliğinin artmasının yerelleşme bağlamında bir demokratik katılım sağladığını da söylemek de olanaklı değildir.
Büyük ölçekli kentsel mega projelerin yarattığı kentsel rantlar ve sermayenin
kentsel alanlara yaptığı yatırımlar, kentli haklarını kısıtlayıcı bir işleve sahiptir. Sermayeleşen kentlerde yerelleşme büyük ölçüde iş dünyası önderliğinde
gerçekleşmekte ve kentsel ajandada sermayenin sorunlarına öncelik verilmektedir. Dolayısıyla neoliberal biçimde yeniden ölçeklenen kentlerde demokrasi,
ekonomik açıdan avantajlı sınıfların lehine dönüşmekte ve yerelleşme, yerel
burjuvazinin konumunu kuvvetlendirmektedir. Sermayenin bu yeni konumlanışı, yerel düzeydeki bürokratik mekanizmaların aşınmasıyla yerel bazlı sorunların çözümünde bu defa merkezi yönetimi çok daha işlevsel bir pozisyona
oturtmaktadır. Bu durum kuramsal zeminde de ifade ettiğimiz gibi birçok merkeze sahip bir yerelleşme tasavvuruna sebep olmaktadır.
Yerel yönetim reformlarının tarihsel süreci kısa bir zaman diliminde bile
değerlendirildiğinde, birçok çelişkili kararın birbiri ardına gerçekleştiği görülmektedir. 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyesi statüsü elde eden illerde
il özel idaresinin kaldırılmasına karşın valinin il ölçeğindeki gücü YİKOB’larla arttırılmıştır. Yerel yönetim reformlarıyla yerel meclislerin aldığı
kararların idari vesayet denetiminden sıyrılması amaçlanmasına rağmen 6360
sayılı Yasa ile büyükşehre dönüşen illerde il genel meclisleri ortadan kaldırılarak temsili demokrasinin önemli bir aracı olan yerel meclisler lağvedilmiştir.
Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamındaki reformlarla yerel yönetimlerin
siyasal bağlamda daha özerk yapılar haline getirilmesi amaçlanırken diğer
yandan taşrada siyasal bunalım dönemlerinde valiler nezdinde güvenlik tedbirleri sıklaştırılmıştır. Yine yerel yönetim reformlarıyla belediye yönetimlerinin il ölçeğinde alan yönetimi kapsamında daha geniş yetkilerle donatılmasına karşın kentsel rantların kontrolünde TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri oldukça genişletilmiştir. Ve yine yerel kurumsal yapıların
güçlendirilmesi çabalarına rağmen 6360 sayılı Yasa ile küçük yönetsel birimler ortadan kaldırılmıştır. Görüldüğü üzere, neoliberal yeniden ölçeklenme sürecinde devletin yerel ve bölgesel yapıları kontrolü adına kendi içinde çelişkili
birçok strateji, kısa bir zaman aralığında gerçekleşmiştir. Merkez ve yerelin
bir zıtlık olarak ele alınması ve yerel birimlere özerk faillermiş gibi anlamlar
yüklenmesi, gel git içeren, tutarsız, dağınık ve detaylı tasarlanmamış birçok
neoliberal siyasanın bütüncül biçimde okunmasını zorlaştırmaktadır.
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Çoğulcu yaklaşımların yerele yüklediği aşırı olumlu vurguları pseudo bir
gerçeklik olarak ele aldığımız bu çalışma, yerel yönetim reformu ifadesindeki
reform kelimesine atfedilen aşkınsal durumun aşılması gerektiğini öngörmektedir. Bir başka ifadeyle, yerel yönetim reformundaki “reform” ifadesinin
adeta sihirli bir anahtar olarak kavranması, yerel yönetimlerin bazı yasal kurumsal çabalarla merkeze karşı daha özerk bir konum alması gerekliliğine dair
hayli pozitif çıkarımların oluşmasını sağlamaktadır. Kuramsal zeminde de
ifade edildiği gibi topraktan bağımsızlaşma, çoklu merkezileşme, merkezi yerelleşme gibi kavramlar merkez-yerel bütünselliğini ya da kimi zaman karşıtlığını okumak adına daha işlevsel özelliklere sahiptir. Söz konusu kavramlar,
yerele ya da reformlara aşkın özellikler atfetmeyi engellemekte ve devletin
yerelleşme siyasalarının ekonomik, siyasal ve yönetsel bağlamda yeniden
okunmasının önünü açmaktadır. Devlet iktidarının kendi gücünü farklı ölçeklerdeki faillerle paylaşması, devlet iktidarının gücünü ortadan kaldırmadığı
gibi merkezi yönetimin yerele müdahale biçimlerini de çeşitlendirmektedir.
Fakat iki kavramın reform tartışmalarında zıtlık halinde ifade edilmesi, yerelleşme süreçleriyle devlet iktidarının gücünün -yerelin lehine- azalması gibi
eksik ve yanıltıcı bir yorumla sonuçlanmaktadır. Yerel, merkezin işlevsel konumuyla anlam kazanan bir kavramdır. Reform tartışmalarının bu minvalde
değerlendirilmesiyle yerel yönetimlerin yerel konumları da daha anlaşılır bir
zemine indirgenecektir.
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SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME
SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Mustafa Cem OĞUZ1
Özet
Seçimli otoriter rejimlerin, seçimlerle demokratikleşip, demokratikleşmeyeceği yakın dönemin popüler konularından biridir. Literatürde seçimli otoriter
rejimlerden, rekabetçi otoriter olarak anılanlarının, seçimlerle demokratikleşme imkanının bulunduğu teslim edilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalarda ise seçimlerin hangi şartlarda başarı getirdiği tartışılmış ve muhalefetin
“seçim ittifakına” gittiği seçimlerde iktidarın el değiştirdiği veyahut “özgürleştirici seçim sonuçları” elde edildiği görülmüştür. Türkiye’de de 2014 yılından
itibaren muhalefet “seçim ittifakına” gitmeye başlamıştır. Başarısız olan iki
denemeden sonra 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhalefet ittifakı önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu çalışma muhalefet ittifakının elde ettiği kazanımların
yakın vadede “özgürleştirici seçim sonuçları” sunacağını iddia edecek ve bu
sonuçlara dair projeksiyonlarda bulunacaktır. Çalışmanın bu iddiası aynı zamanda literatürdeki “seçim ittifakları otoriter rejimlerden çıkışta en etkili demokratik yöntemdir” bulgusunun Türkiye örneğinde de doğrulandığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Otoriter Seçimler, Seçim İttifakları, Demokratikleşme, Seçimler, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri.

THE IMPACT OF ELECTIONS ON DEMOCRATIZATION: ELECTORAL ALLIANCES AND A DEBATE ON TURKEY
Abstract
It is one of the most popular topics of the recent period whether the electoral
authoritarian regimes will be or not will be democratized by elections. In the
literature, it has been submitted that there is a possibility of democratization
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by elections for the competitive authoritarian regimes which is a subtype of
electoral authoritarian regimes. In recent studies, the conditions under which
the elections succeeded were discussed and it is observed that turnover of
regimes and “liberalized electoral outcome”are obtained in the elections that
the oppositions prefer to form “electoral alliances”. Since 2014, the opposition of Turkey had been forming electoral alliances. After the two failed experiment, at 31 march local elections electoral alliance of opposition obtained
a successful result. This study argues that the gains of the opposition alliance
will bring “liberalized electoral outcome” in the near term, so there will be
projections about these possible results at the end of the study. Beside this,
the hypothesis of literature, “electoral alliances are the most effective methods at departure from the authoritarian regime”, will be also confirmed in
Turkey experience by this paper.
Key Words: Competitive Authoritarian Regimes, Electoral Alliances, Democratizations, Elections, 2019 Turkish Local Elections.

Giriş
1990’lara kadar demokrasi literatürüne damgasını vuran tartışmaların başında “Demokrasiye Geçiş” gelmekteydi. Kapalı otoriter rejimlerin, askeri
diktatörlüklerin ve de sultancı rejimlerin nasıl demokrasiye geçecekleri ve de
demokratikleşmiş olanların bunu nasıl kotardıkları temel araştırma konularıydı. Bu dönemde araştırmacıların yapısal/kültürel şartlara odaklananlar ve
de aktörler üzerine yoğunlaşanlar olarak ikiye ayrıldıkları görünüyordu. Lipset (1959), demokratikleşme için kapitalist ekonomik şartların kurumsallaşmasını şart olarak görürken, Almond ve Verba (1963) ise demokrasinin toplumların sahip olduğu kültürel değerler üzerinden yerleştiğini ve “vatandaşlık
kültürünün” (Civic Culture) gelişmiş olduğu ülkelerde sağlam demokratik sistemlerin ortaya çıktığını iddia etmekteydiler. 1970’lerde “Demokrasinin
Üçüncü Dalgası” tartışması ile bu sefer aktörleri dikkate alan yeni bir görüş
gelişmeye başladı. Bu isimlerin başında Poliarşi adlı çalışması ile çok ses getiren Robert Dahl gelmekteydi. Dahl’a göre otoriter rejimlerde hükümet aktörleri, muhaliflerden gelen reform talebi karşısında iki değişkeni dikkate almaktaydılar. Buna göre rejimin muhalefeti hoş görme maliyeti (cost of toleration) düştükçe ya da muhalefeti bastırma maliyeti (cost of opression) arttıkça
ve bastırmanın maliyeti hoş görmenin maliyetini aştıkça rejim elitleri siyasal
sistemi demokratikleştirmeyi tercih etmektedirler (Dahl, 1973: 15-16).
O’Donnell ve Schmitter de, demokratikleşme sürecinde önemli olanın ekonomideki ve küresel dünyadaki dönüşümlerden ziyade elitlerin aldıkları kararlar
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olduğunu iddia etmektedirler. Buna göre siyasi elitlerin eğilimleri, ittifakları
ve beklentileri rejimin kaderinin belirlenmesinde yapısal faktörlere göre daha
etkilidirler. Hatta elitlerin gelecekte isimlerinin nasıl anılacağına dair düşünceleri dahi bir borç krizinden, yüksek enflasyondan ve de işsizlik patlamalarından daha etkili olabilmektedir (O’Donnell ve Schmitter, 1986: 49). Kapalı
otoriter rejimlerden, demokrasiye geçiş tartışmaları Üçüncü Demokratikleşme
Dalgası ile bir nihayete erdi. Fukuyama’nın da tarihin sonu olarak tanımladığı
bu dönemde liberal demokrasinin tüm diğer rejimler karşısında mutlak üstünlüğü ilan edilmiş oldu. Fakat yaklaşık on yıl içinde bu zafer ilanın çok erken
olduğu anlaşıldı, zira otoriter rejimlerin, yerlerini liberal demokrasiye değil,
melez demokrasilere bıraktığı görüldü. Artık yeni bir tartışma vardı: Melez
Rejimler demokratikleşebilecekler miydi?
Günümüzün en yaygın rejim tiplerinden biri olan Melez Rejimler2 uzun
yıllardır dünya siyasetini meşgul ediyorlar ve daha uzun süre de bu konumlarını koruyacak gibi duruyorlar. Özellikle doğu bloğunun ortadan kalkışı ile
arzı endam eden bu rejimlerin demokratikleşme patikasına girmedikleri ve
“gri alanda” kalıcı oldukları yirmi birinci yüzyılın başında tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların başında ise bu ülkelerdeki seçimlerin adil bir zeminde
yapılmadığı, rekabetin koşullarının oluşmadığı (Levitsky ve Way, 2002) ve
iktidarın manipülasyonu (Schedler, 2002a) altında yapıldığı iddiası gelmekteydi. Bu nedenlerden dolayı da demokrasinin vazgeçilmez koşullarından olan
seçimlerin, bu ülkelerde demokrasiye ve demokratikleşmeye hizmet etmedikleri, ya pozitif bir sonuç vermedikleri ya da mevcut otoriter rejimin daha da
konsolide olmasını sağladıkları iddiası yaygınlaştı (Magaloni, 2006).3Ancak
Melez Rejimler tabiri, Üçüncü Demokratikleşme Dalgası’nın 90’lı yıllarda sorgulanmaya başlaması ile ortaya çıktı. Bu tarihte otoriter rejimlerin demokratikleşeceğine dair beklenti, çoğu
ülkede karşılık bulamadı ve ortaya “demokratik ve otoriter öğeleri bir arada barındıran” yeni
bir tip rejim çıktı (Diamond, 2002: 168). Bu rejimler çok partili seçimler gibi demokratik kurumlara sahiptirler fakat bu kurumlar ya rejimin otoriter niteliğini gizlemeye yaramaktadırlar,
ya da rejimin demokratikleşmesine izin vermeyecek şekilde kusurlu bir şekilde çalışmaktadırlar. Melez rejimlerin en temel özelliği ise tüm demokratik veçhesinin arkasında adil ve serbest
bir rekabete asla izin vermemesi ve iktidarı elinde tutan gücün rejim üzerindeki kontrolünü
risksiz bir şekilde sürdürmesidir. Ancak bu ortak özellikleri gösteren rejimlerin, her biri bir
diğerinden farklı özgünlüklere sahip olduğu için zamanla literatürde yeni yeni adlandırmalar
ortaya çıkmış ve Melez Rejimler bir üst başlık haline gelmiştir. Öyle ki, şuanda karşılaştırmalı
siyaset yazınında yer bulan Kusurlu Demokrasiler, Seçimli Otoriteryan Rejimler, Rekabetçi
Otoriter Rejimler, Hegemonik Otoriter Rejimler ve Liberal Otokrasiler, Melez Demokrasilerin
alt varyantları olarak değerlendirilmektedir.
3 Levistky ve Way de bu rejimlerde demokratikleşme ile seçimler arasında bir bağlantı görmezler. Yazarlar bu rejimlerin demokratikleşmesinde de üç faktörün etkili olduğunu belirtmektedirler.: “Batı Kaldıracı (baskısı)”, “Batı ile bağlantı” ve de “mevcut rejimin örgütsel gücü” (Levitsky ve Way, 2010: 37-71). Kaldıraç ile kastedilen, hükümetlerin batının demokratikleşme
baskısına hassasiyetleridir. Bu hem ilgili hükümetin batı ile pazarlık gücünü ifade eder, hem de
batının o hükümet üzerindeki potansiyel etkisini ifade eder. Yazarlara göre kaldıraç etkisini
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olgusal düzeyde bu iddialara bakıldığında düzenli aralıklarla, kusurlu da olsa
seçim yapan rejimlerin zamanla demokratikleştikleri görülmektedir; öyle ki,
çok partili otoriter rejimlerin en kırılgan ve bu nedenle de demokratikleşmeye
en yatkın ülkeler olduğu iddiası bulunmaktadır (Hadenius ve Teorell, 2006:
23-24). Bu alanda özellikle Staffan Lindberg’in Afrika üzerine yaptığı çalışmalar göstermiştir ki seçimlerin varlığı tüm kusurlarına rağmen halen demokratikleşme hedefinde en güçlü faktördür. Lindberg’in de işaret ettiği üzere
90’lı yıllardan bu yana demokratikleşen rejimlere bakıldığında bu örneklerde
geçişin kahir ekseriyetle seçimlerle elde edildiği görülmektedir.
Ancak seçimlerin hangi şartlar altında demokratikleşme getireceğine dair
bir tartışma da mevcuttur. Özellikle son on yılda yapılan çalışmalar bu şartların neler olduğu üzerine odaklanmıştır. Literatürün bu noktada uzlaştığı “koşul” ise muhalefetin “seçim ittifakı” ile seçime girmesidir (Van de Walle,
2006; Howard ve Roessler, 2006; Bunce ve Wolchik, 2010: 61; Donno, 2013).
Birçok farklı melez rejim üzerine yapılan ve “özgürleştirici seçim sonucu”
alınması üzerinden değerlendirilen bu çalışmalarda “seçim ittifakı” başarıyı
getiren faktörlerin başında gelmektedir.
2002’den beri AKP tarafından yönetilen Türkiye’nin özellikle 2014 yılından itibaren vesayetçi demokrasiden, rekabetçi otoriter demokrasiye geçtiği
iddiaları yaygınlık kazanmıştır (Özbudun, 2014; Esen ve Gümüşçü, 2016). Bu
iddialara göre Türkiye’de hükümet ile devlet özdeşleşmiş, muhalefetin yargıya, medyaya ve ekonomik kaynaklara erişimi sınırlandırılmış ve böylece iktidar ile muhalefet arasında “eşitsiz bir mücadele alanı” ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla seçim sonuçları hala öngörülebilir olmaktan uzak olmakla birlikte,
seçime giden süreç eşit ve hakkaniyetli değildir. Bu durum uluslararası gözlemciler tarafından da teslim edilmekte ve Türkiye Freedom House 2018 raporuna göre “Özgür Olmayan Ülke” kategorisinde değerlendirilmektedir.
Türkiye’deki rejimin “melez demokrasi” olarak adlandırılması, onun seçimler
yolu ile demokratikleşip, demokratikleşemeyeceği tartışmalarını da gündeme
getirmiştir. Öyle ki, 2018 yılının bahar aylarında muhalefet cephesinde “boykot” tartışmaları yoğunlaşmıştır. Ancak yine aynı dönemde “seçim ittifaklarına” izin veren bir yasa değişikliği, muhalefetteki motivasyonu artırmış ve bu
şekillendiren üç faktör bulunmaktadır. Bunlar “ülkenin iktisadi büyüklüğü ve gücü, batının ülke
üzerindeki stratejik ve ekonomik çıkarı ve de batının etkisine karşı koyacak güçlü bir müttefikin
varlığı”. Bağlantı ise batı dünyası ile var olan ilişkilerin yoğunluğudur. Bunlar, ekonomik, hükümetler arası, teknokratik, sosyal ve enformatif bağlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Levitsky
ve Way, 2010: 43). Yazarlar içeride ise rejimin muhalefet kaynaklı değişim talepleri karşısında
sahip olduğu direnme kapasitesine odaklanmakta ve bundan da “rejimin örgütsel gücü” olarak
söz etmektedirler. Burada dikkate değer olan şey ise muhalefetin örgütlenme kapasitesinin hiç
dikkate almamaları ve sadece rejimin bastırma gücünü öne çıkarmalarıdır (Levitsky ve Way,
2010: 54).
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tartışmalara bir son vermiştir. 2018 Haziran ayındaki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine ittifakla giren muhalefet umduğu neticeyi alamamış ve ne
başkanlığı ne de parlamentoda çoğunluğu elde edebilmiştir. Ancak 2019’un
Mart ayındaki yerel seçimlere muhalefet tekrar ittifak ile girmiş ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, beş büyükşehir belediyesini iktidar bloğundan
kazanmıştır.
Bu çalışmanın amacı literatürdeki “seçim ittifakları, melez rejimlerden
demokrasiye geçişte ve özgürlükçü seçim sonucu almada en etkili faktörlerden biridir” iddiasının Türkiye örneğinde doğrulandığını göstermektir. Elbette
ki, Türkiye’de başarı, bir yerel seçim neticesinde elde edildiği için iktidarın el
değişimi gerçekleşmemiştir fakat elde edilen başarının genel seçimlere doğru
“özgürleştirici seçim sonuçları” verebileceği yani “rekabet alanını” daha adil
hale getirip, siyasal hak ve özgürlükleri geliştireceği projeksiyonu bu çalışmanın temel iddiasıdır. Çalışma bunun yanında seçim ittifakının hangi şartlar altında ortaya çıktığını, ittifakı kolaylaştıran faktörlerin neler olduğunu ve iktidarın buna tepkilerini ortaya koyacak ve seçim başarısının yakın vadede neden
olacağı demokratik kazanımları tartışacaktır.4
1. Seçimler Demokratikleştirir mi? Mevcudu Yeniden mi Üretir?
Düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin belirli şartlar altında demokratikleşme getireceğini iddia eden düşünürlerin başında Staffan Lindberg gelmektedir. Lindberg “rekabetçi rejimler, bir dizi kurum, hak ve süreç yaratır ve
bunlar da, demokratikleşme doğrultusunda halkın arzusunu artırırken rejimin
baskılama maliyetlerini de artırır” demektedir. Ona göre iktidarın seçimi manipüle ettiği, seçim sürecini kontrol etmeye çalıştığı kusurlu rejimlerde dahi
yinelenen seçimler uzun vadede demokratikleşmeye neden olabilir. Zira bu
baskılar ve hileler, toplumda reaksiyon yaratıp, demokratikleşme için daha
büyük bir baskı doğurabilir; demokrasi taraftarı aktörler için bir eğitim süreci
meydana getirebilir ve iktidarın bir dahaki seçimde hile yapmasının önüne geçebilirler (Lindberg, 2006: 116). Lindberg seçimlerin demokratikleşme üzerinde uzun vadede ortaya çıkan pozitif tesirlerinin olacağını iddia eder, buna
göre seçimler daha aktif vatandaşlar, gelişmiş bir sivil toplum ve kurumsal
siyasal partiler yaratacaktır (Lindberg, 2006: 150-155). Araştırmacı buradan
hareketle Dankwart Rustow’un (1970), demokratik kurum ve davranışların
ham ve sahici olmasalar bile uzun vadede “demokratik değerler” yaratacağı
Çalışma kaleme alındığı tarihlerde Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin “yenilenmesi” kararını vermiştir. Haziran’da yapılacak seçimin sonucunun
ne olacağı bilinememekle birlikte, sonucun “seçim ittifakının başarısı” olgusunu değiştirmeyeceği varsayılmaktadır.
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iddiasının kendisinin Afrika üzerine gözlemleri ile bir kez daha doğrulandığını
iddia etmektedir (Lindberg, 2006: 97).
Lindberg bu analizini Robert Dahl’ın “bastırma maliyeti” ve “hoşgörme
maliyeti” kavramları üzerinden geliştirmektedir. Buna göre yapılan seçimler,
iktidarın baskı uygulamasını maliyetli hale getiriyorsa; muhalefeti motive
edip, birleşmelerine ve ortak hareket etmelerine neden oluyorsa; ya da iktidarı
muhalefeti hoş görmenin, kendi meşruiyetini arttırdığına inandırıyorsa seçimler demokratikleştirici etkiler yaratmaktadır (Lindberg, 2009a: 87). Zira bu
hoş görme durumu toplumsal muhalefetin daha çok gün yüzüne çıkmasına neden olabileceği gibi iktidar kadrolarından, muhalefete geçişi de hızlandırıp,
demokratikleşme olasılığını artırmaktadır. Fakat seçimler aynı zamanda muhaliflerin ortaya çıkmasına vesile olarak rejimin baskılama maliyetini düşürebilir, zira bu şekilde şiddet tüm topluma dönük değil, seçici bir şekilde uygulanabilir. Bunun yanında seçimler muhalefetin bölünmesine neden olabilir veyahut iktidar seçimleri, patronaj aygıtına çevirerek, seçimler üzerinden kaynak dağıtımı yapabilir. Böyle durumlarda ise muhalefeti hoş görmenin maliyeti düşecek ve otoriter rejim daha meşru bir çerçevede varlığını devam ettirecektir. Ya da iktidar seçimlerin sonucunda muhalefetin gücünü görerek, onları hoş görmenin kendisine olan maliyetinin yüksek olacağını fark ederek
baskıyı artırabilir. İşte bu durumlarda da seçimler, rejimin daha da otoriterleşmesine neden olmaktadır (Lindberg, 2009a: 87) .
Lindberg buradan hareketle bastırma maliyetinin artmasının, liberalleşme olasılığının yükselmesine; tolere etme maliyetinin düşmesinin de, siyasi
rekabetin daha adil bir şekilde gerçekleşmesine neden olacağını savunmaktadır. Düşünür Dahl’dan farklı olarak “yinelenen seçimlerin” otokrat liderlerin
baskı ve hoşgörü maliyetlerinde sürekli değişikliğe neden olacağını ve bu nedenle de “seçimlerin” demokratikleşme yolunda en önemli değişken olduğunu
iddia etmektedir (Lindberg, 2009a: 88).
Ancak seçimlerin, demokratikleşme getireceği hipotezi Lindberg’e göre
her koşulda ve her şartta geçerli olabilecek bir iddia değildir. Otoriter rejimler,
seçimlerle kendilerini yeniden üretebilirler ya da seçimler, rejimin daha da
otoriterleşmesine de neden olabilir. Muhalefeti bastırmanın maliyetinin düşük
olduğu rejimlerde, seçimler demokratik neticeler üretmeyeceklerdir. Bunun
en net örneklerinden biri Batı Bloğu ile stratejik bir ittifak içinde yer almayan
ya da bu dünyaya girmekten imtina eden Eski Sovyet Cumhuriyetleri’dir. Belarus ve Azerbaycan gibi örneklerde gördüğümüz üzere bu rejimler, uluslararası kamuoyunun eleştirilerinden, onların yaptırımlarından ve de muhalefete
verecekleri destekten çekinmemektedirler. Bundan dolayı da seçimlerde manipülasyon yapmaktan imtina etmezler. Öyle ki, bu ülkelerde seçimler sistemin yeniden üretilmesine yaramaktadır.
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Medya’nın büyük oranda hükümetin kontrolü altında olduğu hegemonik
otoriter rejimlerde de, bastırma maliyetleri düşüktür. Medya üzerinden yapılan daimi manipülasyon ve sansür, kamuoyunu yönlendirirken, alternatif haber kaynaklarına erişimi de engellenmektedir. Böylece muhaliflerin, toplumsal destek elde etmeleri engellendiği gibi iktidarın muhalefeti bastırma hamleleri de kamuoyu tarafından öğrenilememektedir.
Devletlerin doğal kaynaklara sahip olması da, onların muhalefeti bastırma maliyetini düşüren bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Rantiye Devlet olarak da anılan bu rejimler, öncelikle güçlü uluslar ile stratejik
ilişkiler içerisindedirler ve onlardan aldıkları destek uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmelerini engellemektedir. Ayrıca bu rejimler doğal kaynaklardan elde ettikleri zenginlik sayesinde güçlü bir güvenlik aygıtı tesis edip,
muhalefeti hem bastırmada hem de caydırmada etkili sonuçlar elde edebilmektedirler (Lindberg, 2009a: 89).
Kısacası ekonomik olarak istikrarlı olan, demokratikleşmeyi önemsemeyen güçlü müttefiklere sahip ve de içeride hizipleşme yaşamayan rejimlerin
bastırma maliyetleri düşüktür. Ancak yine de bu rejimlerin baskılama seviyesini belirlerken hassas olmaları da gerekmektedir. Zira yüksek oranda şiddet
kullanımı, siyasal alandan muhalefeti dışlama ve de seçimlerdeki açık usulsüzlükler, bastırma maliyetlerini artırabilmektedir. Bu durumlarda muhalefetteki birlik hassasiyeti artmakta ve mücadele daha canlı bir hal almaktadır, aynı
zamanda uluslararası kamuoyunun da ilgisi rejim üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Dolayısıyla da kusurlu da olsa yinelenen seçimlerin varlığı uzun vadede rejimin kendini yeniden üretmesini zorlaştıracak bir durumu yaratmaktadır (Lindberg, 2009: 331).
Seçimli otoriter rejimlerde, baskılama maliyetini düşüren bir diğer unsur
da, rejimin tüm ekonomik kaynakları doğrudan ve yahut dolaylı olarak yönetmesinden dolayı, muhalefetin insan kaynağı devşirmede zorluk çekmesi ve bir
araya gelmekte zorlanmasıdır. Ellen Lust-Okar’ın (2006) Ürdün ve Blaydes’in
(2006) Mısır üzerine yaptığı gözlemlerde de görebileceğimiz üzere kaynakları
tekelinde tutan otoriter rejim rahatlıkla muhalefetten insanları devşirebilmekte
ve onların partiye katılımını dolaylı olarak sağlayabilmektedir.
Otoriter rejimler muhalefeti yeterince kontrol edebildiğine inandığında
ise baskılama stratejilerinden vazgeçer, zira muhalefeti hoş görme maliyeti
düşüktür. Bu rejimlerde iktidar, ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak muhalefetin bir kısmını yanına çeker, böylece toplumsal muhalefetin bir çatı altında
toplanmasını engeller. Bunun doğal sonucu da, iktidarın geri kalan muhalefetin varlığını ve seçimlere girmesini hoş görmede her hangi bir risk algılamamasıdır. Patronaj ve teşvikler ile iktidara devşirilen güçlü muhalefet liderleri,
iktidarın seçimlerden çekinmemesini sağlamaktadır.
99

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 31, Haziran 2019, 93-128.

Seçimlere giden süreçte komşu ülkelerde yaşanan deneyimler de, hem
muhalefet hem de rejim için önemli sonuçlar doğurabilmektedir. İktidar dışarıdaki deneyimleri görerek, bastırma maliyetlerinin yüksek olduğuna ikna olabilirken, muhalefet de başarılı stratejileri taklit etmeye yönelebilecektir.
Lindberg’e göre daha karamsar bir perspektife sahip olan ve seçimlerin
bu rejimlerde daima bir manipülasyon altında yapıldığını savunan Schedler de
(2002), yinelenen manipülatif seçimlerin uzun vadede demokratikleşme getireceğini iddia etmektedir. Bu noktada muhalefete aktif bir misyon yükleyen
Schedler, muhalefetin hem seçim rekabeti hem de seçim kuralları üzerine çift
taraflı bir mücadele içinde yer alacağını belirtmekte ve bu iki boyutlu mücadelenin bir “iç içe geçmiş oyun” olduğunu savunmaktadır.
Otoriter rejimler seçimlere başvurduğunda küçük de olsa bir belirsizlik
penceresi açarlar. Rejim, her ne kadar oy çalmaya, tepkileri bastırmaya, muhalif partileri zayıflatmaya çalışsa ve de adil olmayan rekabet koşulları ve seçim yasaları yaratsa da, yurttaşların hala muhalefete oy verme olanağı mevcuttur. Seçmen davranışları tahmin edilemez bir belirsizliğe haizdir ve bu nedenle de bu seçimler rekabetçi olmasalar da asla iktidarın bir onaylanma ritüeli
de değildir (Schedler, 2002: 109). Seçim kurumu zımni bir belirsizliği birlikte
getirecektir. Bu belirsizlik asla sabit denge yaratmayacak ve siyasal mücadeleyi canlı hale getirecektir. İktidar belirsizliğin kendi aleyhine olduğunu görürse demokratik ödünleri geri çevirmeye çalışacak, muhalefet ise daha adil
seçim kuralları için bir mücadeleye girecektir. Schedler (2002: 110) bu noktadan hareketle bu kusurlu seçimlerin iki boyutlu bir mücadeleyi içerdiğini
yani “iç içe geçmiş oyunlardan” (Nested Games) oluştuğunu iddia etmektedir.
Buna göre bu rejimlerde muhalefet seçime sadece seçim rekabeti için girmez,
onun kurallarını değiştirmek için de girer.5 Seçim başarıları, seçim reformunu;
seçim reformu daha büyük seçim başarıları getirebilir. Kısacası seçimlere izin
veren rejim kendi sonunu hazırlayacak bir süreci tetiklemiş olmaktadır.
Seçimler bu süreci karşılıklı bağımlılık üzerinden sağlamaktadır. İktidar
uluslararası meşruiyeti için muhalefetin seçime katılmasını istemektedir, muhalefetin beklentisi ise liberalleşmedir. Bu nedenle iki tarafta da seçimlere dönük bir beklenti mevcuttur (Schedler, 2002: 114). Ancak her iki taraf da bir

Türkiye’nin ilk çok partili seçim deneyimi olan 1946 seçimleri bir “iç içe geçmiş oyun” örneği
olarak görülebilir. Muhalefet bu son derece kusurlu olan seçimlere -hem de hiç hazır olmadangirerek, seçim kurallarının ve işleyişinin ne kadar adaletsiz olduğunu ortaya çıkarmış ve bunun
sonucunda rejimi oyunun kurallarını adil hale getirmek zorunda bırakmıştır. Yani seçimler, iktidarı değiştirmeseler bile kurumsal bir reform yaratmış ve bir sonraki seçimde iktidarın el değiştirmesine vesile olmuştur. Bu konuda bkz. Demirel, A., Tek Partinin İktidarı: Türkiye’de
Seçimler ve Siyaset (1923-1946), İletişim, İstanbul 2015.
5
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ikilem içinde bulunmaktadır. İktidar seçimler ile rejimine meşruiyet kazandırmak, fakat demokratikleşme ödününü de fazla vermemek istemektedir. Muhalefet ise demokratikleşmeyi arzulamakta, ancak seçimlere girerek rejime
meşruiyet de kazandırmamak istemektedir. Bu noktada iki aktörün de tercihleri olumsaldır ve sürecin ne yöne doğru gideceği bilinememektedir. Yine seçimlerin rekabetçi olup, olmaması da sürece müphemlik katan bir başka boyuttur. Yüksek rekabet, rejimin daha fazla seçim manipülasyonu yapmasına
neden olacağı gibi seçim reformu da getirebilir. Düşük rekabet ise bir yönüyle
rejimin daha rahat baskı yapmasına neden olurken, bir yönüyle de iktidarın
muhalefeti hoş görmesine ve olgunlaşmasına neden olabilir (Schedler, 2002:
116). Schedler seçim mücadelesinin tüm bu müphemlikleri ve öngörülemezliği ile demokratikleşme sürecinde en önemli etken olduğunu iddia etmektedir.
Seçimlerin, demokratikleşme üzerindeki olumlu tesiri üzerinde duran diğer araştırmacılar da, Bunce ve Wolchik’dir. Bu araştırmacılar, Lindberg’den
farklı olarak seçimlerin yaratacağı ani ve beklenmedik kırılmalar üzerinde
durmaktadırlar. Seçimlerin yaratacağı demokratik kültür ve davranışlardan ziyade bizatihi seçime ve seçime gidilirken benimsenen stratejilere odaklanan
bu yaklaşımın bir diğer temsilcisi de, Howard ve Roessler’in 2006 tarihli çalışmasıdır. Araştırmacılar bu çalışmada seçimleri “özgürleştirici seçim çıktıları” verip, veremediği üzerinden değerlendirmişler ve ancak muhalefetin “seçim ittifakı” yaptığı seçimlerin bu şekilde sonuç verebileceğini iddia etmişlerdir.6
Seçim ittifakı rekabetçi otoriter rejimlerde, muhalefetin mütehakkim rejim karşısındaki koordinasyon zaafını giderecek en önemli stratejidir. Koordinasyon ile muhalefet seçim bölgeleri ve adaylar üzerinde anlaşacak, oy bölünmesinin önüne geçecek ve böylece kazanma şansını artıracaktır. Yine koordinasyon ile muhalefet ortak bir kampanya yürütecek ve taraftarlarını ideolojik
farklılıklara rağmen ortak adaya oy vermeye ikna edecektir. Bunu yapabilmek
için de ortak politika programları, ortak logo ve sloganlar üretecekler hatta
seçim sonrası hükümet koltuklarının dahi nasıl paylaşılacağını ilan edeceklerdir (Ong, 2018: 8-9). Ayrıca seçim günü de, seçim gözlemini aynı koordinasyonla yürütüp, iktidarın manipülasyonuna mani olacaktır.
Nicolas Van de Walle de (2006: 78), seçimlerle demokratikleşmenin
mümkün olduğunu iddia etmekte ve geçiş sürecinin iki tarafın aktörlerinin
karşılıklı hamle ve tercihleri ile şekillendiği bir “Taşma/devrilme oyunu”
Seçim ittifaklarının, iktidarın kırılganlığını artırmaktan ziyade onun tehdit algısını artıracağı
ve bu nedenle de seçimlerde manipülasyona başvuracağı iddiaları da mevcuttur. Özellikle Latin
Amerika deneyiminde bu iddiayı destekleyecek örnekler mevcuttur (Molina ve Lehoucq,
1999).
6
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(Tipping Game7) olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu oyunda muhalefete en
büyük avantajı “seçim ittifakı” kazandırmaktadır. Ancak her ne kadar aktör
davranışları oyunun kaderini belirlemede etkili olsa da araştırmacı, aktörleri
kuşatan yapısal faktörlerin de varlığını temsil etmekte ve “seçim ittifakının”
belirli şartlar altında özgürleştirici sonuç verebileceğini savunmaktadır.
Seçimlerin demokratikleşme yaratacağına dair hipotezler geliştiren bu literatürün kapalı rejimlerden ziyade seçimli otoriteryen, rekabetçi otoriteryen
ve de hegemonik otoriteryen gibi farklı isimlerle alınan melez rejimler üzerinden konuştuğu söylenebilir. Bu ülkelerde iktidardaki gücün seçimler üzerinde
yüksek bir manipülasyon gücü mevcuttur, iktidarın denetimi, hesap sorulabilirliği çok düşüktür ancak yine de muhalefetin seçimleri kazanma şansı az da
olsa mevcuttur. Rejim bu niteliğinden dolayı seçimler yolu ile demokratikleşebilme imkanına sahiptir.8
2. Seçim İttifakları Başarı Getirir mi?
Yukarıda da görüldüğü üzere 2000’lerde Melez rejimlerde seçimlerin belirli şartlar altında demokratikleşme getireceği iddiasını destekleyen birçok
çalışma yapılmış ve her biri bu şartların neler olduğunu farklı vakalar üzerinden değerlendirmiştir. Bu çalışmaların üzerinde ortaklaştığı nokta ise başarılı
örneklerde muhalefetin “işbirliği” ve yahut “ittifakı” olgusunun tespitidir.
Bu çalışmalardan bir tanesi daha önce de ifade ettiğimiz Nicolas Van de
Walle’nin 2006 tarihli makalesidir. Araştırmacı 1990-2004 tarihleri arasında
Sahra Altı Afrika’da gerçekleşen 92 seçimi ele aldığı bu çalışmasında, iktidarın el değiştirdiği 18 seçimde de “seçim ittifakının” varlığına işaret eder. Van
de Walle’in yaklaşımı rasyonel tercih teorisi ile yapısal koşulların birlikte
okunmasından ibarettir. Ona göre seçim ittifakları aktörlerin rasyonel tercih
hesaplamalarından doğmaktadır ve fakat bu tek başına anlamlı sonuçlar üretememekte, birçok yapısal unsur tarafından koşullanmaktadır. Öncelikle bu
Türkçe karşılık bulmanın zor olduğu bu ifade ile anlatılmak istenen, bir güç paylaşımının belirli bir kütle miktarına ulaştıktan sonra bozulması ve devrilmesidir. Burada kastedilen ise mevcut rejim lehine olan denge durumunun karşı tarafta güç yoğunlaşmasının artması ve de kendisinde meydana gelen kaçışlar ile bozulması ve rejimin değişmesidir. Biz burada “devrilme”
ifadesini benimsedik, fakat “taşma” ifadesi de pekala kullanılabilir.
8 Bu üç rejim tipi arasındaki fark ise iktidarın barışçı yollarla el değişimine gösterdikleri dirençtir. Bu noktada en dirençli rejimlerin seçimli otoriter rejimler olduğunu söyleyebiliriz. İkinci
sırada ise hegemonik otoriter rejimler bulunmaktadır. Bu rejimlerin özelliği ise iktidar partisinin seçimleri %70 ve üstü gibi oranla kazanması ve sağlam bir kamuoyu desteğini elinde tutarak
otoriter siyasetini sürdürmesidir (Howard ve Roessler, 2006). Rekabetçi otoriter rejimler ise
demokratikleşme talepleri karşısında görece kırılgan olan rejimlerdir ve isminden de anlaşılacağı üzere diğer iki rejim tipine göre daha rekabetçi bir siyasal alana sahiptir.
7
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tür “seçimli otoriter” rejimlerde iktidar elitleri rejimin ekonomik ve toplumsal
olarak zayıfladığı anlarda onu terk etmek arzusundadır. Ancak bu süreç çok
olumsaldır, zira rejimin gücü ve akıbeti hakkındaki bilgi sınırlıdır. Bu noktalarda elitler, rejimin diğer elitlerini gözlemlerler ve uygun bir kaçış anı ararlar.
İlk çıkış yapanlardan olmak yeni rejimde etkili bir pozisyon elde etmeye yarayacağı gibi erken çıkmak da rejim tarafından da cezalandırılmaya neden olabilecektir (Van de Walle, 2006: 85). Van de Walle (2006: 78) bu rejimlerdeki
iktidar mücadelesini öngörülemez doğasından ötürü “Taşma/devrilme
Oyunu” (Tipping Game) olarak tanımlamaktadır. Buna göre bu tip ülkelerde
güç yavaş yavaş iktidardan muhalefete geçebilmekte ve rejim yıkılabilmektedir.
Aynı durum muhalefet saflarındaki aktörler için de geçerlidir. İktidar kırılgan görülmediği sürece muhalefetin bir araya gelme arzusu düşüktür. Muhalefetin işbirliğine gitme motivasyonu ekonomik ve sosyal kriz anlarında
yani bir seçim başarısının yüksek olduğu anlarda yükselir. Van de Walle’ye
göre bu noktada vurgulanması gereken husus seçim ittifaklarının bir mucize
yaratmadığı, iktidarın zayıfladığı anlarda kendisine yer bulup, rejimi dönüştürdüğüdür.
Seçim ittifakını mümkün kılan ya da muhalefetin ittifaka yönelmesini
sağlayan bir diğer etken de ülkenin demokrasi ve özgürlükler seviyesidir.
Bahsi geçen seçimli otoriter rejimlerden seçim ittifakı ile özgürleştirici sonuç
alabilmiş olanların ortak özelliği diğerlerine göre nispeten daha özgür olmalarıdır. Rejimin özgürlüklere izin veren yapısı, muhalefete demokrasi konusunda daha büyük bir umut bahşetmekte ve bu umut da onların ittifaka gitme
ve olumlu sonuç alma şansını artırmaktadır (Van de Walle, 2006: 81). Özgürlüklerin sınırlı olduğu yerlerde iktidar, uluslararası fonlardan ve sermayeden
destek alabilmek için göstermelik seçimler yapmasına rağmen bu seçimlerde
sistematik usulsüzlükler yapıp, muhalefet üzerinde baskı kuracağı için muhalefet ittifaka gitme arzusu duymaz. Ayrıca muhalefet kamusal alana çıkıp, görünür olduğu takdirde rejim tarafından cezalandırılmayacağını bilmek ister,
bu nedenle de sınırlı da olsa bir siyasal katılım özgürlüğü bulunmalıdır.
Muhalefet liderlerinin tek bir çatı altında toplanma arzusu da her zaman
güçlü olmamaktadır. Her biri kendi partisi üzerinde tam yetkili ve özerk olan,
hatta rejimle girdiği ikili ilişkiler sayesinde taraftarları/tabanı için olumlu kazanımlar elde edebilen liderlerin, bir başka muhalefet partisinin liderinin gölgesinde kalmayı kabullenmesi nispeten zordur (Van de Walle, 2006: 85). Bu
nedenle de ittifakların kurulmasını etkileyen bir diğer unsur da, muhalefet önderlerinin çıkarlarını nasıl okudukları ve karakterleridir. Liderler yeni kurulan
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rejimde iktidarın öncü isimlerinden biri olacaklarına inanırlarsa, ittifaka girmeye daha istekli olurlar.9
Seçim İttifakları çoğunlukla kolay kurulamaz ve kurulduğunda da hemen
başarı getiremezler. Bunun temel nedeni ittifakın ne götürüp, ne getireceği hesabının partiler nezdinde öngörülemez olmasıdır. Ancak yinelenen seçimler
ve ittifak denemeleri, her defasında partilerin tecrübelerini artıracaktır. Partiler bu süre zarfında müttefiklerinin toplumsal desteğini tespit edeceklerdir; o
parti ile ittifakın kendi tabanı ve örgütü içinde nasıl tepki aldığını göreceklerdir; ittifakın toplumdan ve iktidardan alacağı reaksiyonu öğreneceklerdir; en
sonunda bunlar üzerinden bir maliyet ve getiri hesabı yapacaklar ve ittifaka
devam edecekler ya da bitireceklerdir (Ong, 2018: 3). Kısacası ittifaklar kağıt
üzerinde bir matematiksel formül ile kotarılamazlar, muhakkak sahada, eylemin içinde şekillenmek durumundadırlar.
Van de Walle, muhalefetin işbirliği ile rejimden uzaklaşanların tek bir
dinamiğin iki farklı veçhesi olduğunu iddia etmektedir. Muhalefetin işbirliği
gereklidir ve fakat yeterli değildir. İşbirliği ancak rejimden uzaklaşanlar, muhalefetin safına geçerse ve muhalefet de onların geçişi için gerekli ortamı hazırlarsa yani başarının mümkün olduğuna inandırırsa, iktidarın el değiştirmesi
mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu tip rejimler devrildiğinde yeni rejimin
kadrolarında sıklıkla eski rejimin küskünlerini ve oradan ayrılanları görebiliriz. Bu tespit Doğu Avrupa Demokrasileri üzerinden de doğrulanabilmektedir.
Komünist rejimin yıkılmasından sonra iktidarı elde edenler ne eski rejimin en
keskin muhalifleri ne de koşulsuz destekleyenlerdir, rejimin içinde yer almış
ve bir momentten sonra araya mesafe koymuş kişilerdir (Van de Walle, 2006:
86).
Van de Walle seçimli otoriter rejimlerde, iktidarın el değişimi sürecini
bir “taşma/devrilme oyunu” olarak tanımlamakta ve bu momenti yaratan ya
Bu noktada iktidarın da muhalefetin olası işbirliği karşısında sessiz kalmadığını söyleyebiliriz.
İktidar muhalefetin önemli liderlerini, rejimin kaynakları ve makamları ile devşirmeye ve de
ittifaktan koparmaya çalışacaktır. Bu devşirme operasyonu işe yaramazsa bu sefer ittifakı hukuki ya da hukuk dışı yollarla engellemeye yönelecektir (Van de Walle, 2006: 87). Bu noktada
Türkiye tarihinden de bir örnek verilebilir. 1950-60 arası dönem Türkiye’nin tam otoriter rejimden çıkarak, melez bir rejimle yönetildiği bir dönemdi ve iktidarda da Hegemonik Otoriter
olarak adlandırılabilecek Demokrat Parti bulunmaktaydı. 1957 seçimlerine giderken, ana muhalefet partisi CHP, Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ve Hürriyet Partisi (HP) ittifaka gideceklerini ve anayasa değişikliğine izin veren bir çoğunluk elde ederek, anayasayı ve seçim sistemini demokratik normlara değiştireceklerini duyurdu. Bu girişimin duyurulmasından iki gün
sonra DP, meclis çoğunluğuna dayanarak seçim ittifaklarını yasal olarak engellemiştir. Bu konuda Bkz. Güngör, S, “Seçim Kanunlarında Demokrat Parti'nin Yaptığı Değişiklikler ve Siyasal
Anlamı”, Mülkiye Dergisi, 29/247, 2005, s. 99-108.
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da kolaylaştıran etkenin de “seçim ittifakları” olduğunu savunmaktadır. Ancak bu aktör davranışlarının dışında da süreci şekillendiren yapısal faktörler
bulunmaktadır. Buna göre ülkedeki hükümet sisteminin başkanlık sistemi olması ve de seçim sisteminin de “iki turlu çoğunlukçu” seçim sistemi olması
“seçim ittifaklarının” oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında ülkenin
demokrasi geçmişi ve kültürü de, demokratikleşmeye dair umudun korunmasına neden olacak ve bu da muhalefeti “seçim ittifakına” yöneltecektir. Ülkedeki “etnik çoğulculuk” ise muhalefetin ittifak yapmasına mani olurken, rejimin muhalefeti daha rahat manipüle edebilmesine neden olmaktadır. Ülkenin
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ise muhalefetin kendine olan güvenini artırmaktadır. Zira bu ülkelerde (rantiye devlet değilse) kaynağa erişimde merkezi hükümetin alternatifleri bulunmaktadır. Son olarak uluslararası aktörlerin
rejimin üzerinde demokratikleşme baskısı kurması ve de muhalefetin dışarıdan fon sağlayabilmesi de, seçim ittifakını kolaylaştıran bir diğer unsurdur
(Van de Walle, 2006: 89-92).
Muhalefetin bir araya gelmesinin önünde ideolojik ve etnik sınırlılıklar
her daim vardır ve fakat belirli şartlar bir araya geldiğinde ittifaka başvurma
eğilimleri yükselmektedir.10 Bu şartlardan ilki iktidarın ekonomik ve siyasal
bir kriz içinde yer almasıdır. Bu momentte özellikle iktidar partisi içinden kopmalar baş gösterir ve iktidarın elitleri, ikbal beklentileri ile muhalefet saflarına
geçme eğilimde olurlar. Bu eğilim, krizle de birleşince seçmenler gözünde
muhalefetin inandırıcı bir alternatif olmasını sağlar ve başarı şansının arttığını
gören muhalefet de hassasiyetlerini yumuşatarak bir araya gelir (Van de
Walle, 2006). Özellikle ekonomik krizin, seçmen davranışını net bir şekilde
etkilediği dikkate alındığında iktidarın düşen ekonomik performansı ile muhalefetin işbirliğine yönelmesi arasında belirgin bir ilişki olduğu söylenebilir.
Ekonomik kriz ayrıca otoriter rejimlerin seçmenlerle kurduğu klientalist ilişkiyi de sekteye uğratacağı için kırılganlığı artıran bir başka etkiye de sahiptir.

Etnik ve ideolojik farklılıklar muhalefet partilerinin ittifak kurma olanaklarını azaltan bir etkiye sahiptir. Bunun yanında iktidarlar da, bu farklılıkların üzerine giderek muhalefetin bir
araya gelmesini engellemek isteyecektir. Ancak pratikte bu her zaman işe yaramamakta ve iktisadi-siyasi kriz dönemlerinde (iktidarın kırılganlığının arttığı dönemlerde) muhalefet tüm
farklılıklarını aşarak ittifaka gidebilmektedir. 2002 yılında Kenya’da 40 yıllık Uhuru Kenyatta
rejimine karşı çok farklı etnik gruplardan oluşan muhalefet bir araya gelmiş ve rejimi değiştirmiştir. Mısır’da seküler ve dindar muhalefet sıklıkla otoriter rejime karşı ortak hareket etmiştir.
Bu konuda bkz. Ong, Elvin, “Opposing Power Over Time: Learning to Build Opposition Coalitions in Electoral Autocracies”, Prepared for SEAREG-in-Asia 2018 at Yale-Nus, 2018. Keza
Türkiye’de de 2018 Haziranı’nda sosyal-demokrat, milliyetçi ve dindar gruplar bir araya gelirken; 2019 yerel seçimlerinde bu sefer sosyal-demokrat ve milliyetçi ittifaka dışarıdan Kürt siyasi hareketi de destek vermiştir.
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Kısacası seçim ittifakları, iktidarın istikrarlı olduğu dönemlerde değil, ekonomik performansının düştüğü ve çalkalanmanın yoğunlaştığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
Howard ve Roessler 50 rekabetçi otoriter rejimdeki seçimleri inceledikleri 2006 tarihli çalışmalarında 15 ülkedeki seçimlerin özgürleştirici sonuçlara
vesile olduklarını ve fakat 35’inde değişiklik olmadığı gibi daha da otoriterleşen rejimlerin olduğunu tespit etmektedirler. Araştırmacılar özgürleştirici seçim çıktıları elde edilen örneklerde zikredilen bağımsız değişkenlerden en çok
üçünün etkili olduğunu belirtmektedirler, bunlar sırasıyla; Muhalefetin başarılı bir ittifak kurması, iktidardaki otoriter liderin seçime girememesi ve mevcut rejimin siyasal özgürlükler konusundaki olumlu skorları. Araştırmacılar
ayrıca farklı çalışmalarda öne çıkarılan ekonomik ve kurumsal değişkenlerin
bu örneklemde anlamlı bir değişime neden olmadıklarını da tespit etmektedirler.
Yazarlar muhalefetin gireceği bir seçim ittifakının dört farklı şekilde özgürleşmeye neden olacağını iddia etmektedir. Bunlardan ilkine göre muhalefet
koalisyonu iktidarı elde edebilir; ikincisine göre koalisyon iktidarın her zaman
yaptığı gibi muhalefeti birbirine düşürmesine yani böl ve yönet stratejisini uygulamasına mani olur; üçüncü olarak bu koalisyon bürokrasinin ve kolluk
kuvvetlerinin gözünde seçimde baskı ve manipülasyon yapmanın maliyetini
artırabilir; son olarak ise seçmenleri değişimin olasılığına inandırarak, sandığa
gitmeye motive edebilir (Howard ve Roessler, 2006: 371).
Bunce ve Wolchik de 1998-2008 tarihleri arasındaki 11 seçimi inceledikleri çalışmalarında, muhalefetin ittifaka gitmesinin tek başına özgürleştirici
sonuçlar için yeterli olmadığını belirtmektedirler. Zira inceledikleri 11 seçimde de, muhalefet seçim ittifakı kurmuş ve fakat ancak 6 tanesinde iktidar
değişikliği, bu altının da ancak dört tanesinde özgürleşme gerçekleşmiştir. Buradan hareketle yazarlar iki tür örneği birbirinden ayıran şeyin, ittifak değil,
kampanyanın yoğunluğu ve tutkusu olduğunu iddia etmektedirler. Başarılı
olan 6 örnekte muhalefet ittifakı, seçmen kaydını ve seçime katılımı artırmayı
öncelikli hedef olarak belirlemişlerdir. Seçim gözlemini ortak bir platform kurarak yapacaklarını açıklamışlar ve böylece seçmenlerin sandığa olan güvenini ve de iktidarın devrilebileceğine dair olan inancı artırmışlardır. Böylelikle
iktidarın kazanmasını zorlaştırdıkları gibi kaybettikten sonra da iktidarı bırakmamanın maliyetini artırmışlardır. Ancak yazarlar tüm bu taktiklerin ancak
rekabetçi otoriter rejimlerde yani iktidarın kırılganlığının yüksek olduğu ülkelerde işe yaradığını, kırılganlığın az olduğu hegemonik otoriter rejimlerde ise
sonuç üretemediklerini belirtmektedir. Yazarlar buradan hareketle yapısal
şartların yani ekonomik küçülme ve uluslararası şartlılığın tek başına seçim
başarısına yetmediğini, bu yapısal şartlar gerçekleştiğinde muhalefetin ve sivil
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toplumun seçimi kazanmak için hazırlıklı olmalarının önde gelen bir koşul
olduğunu belirtmektedirler.
Bu noktada muhalefetin yapabileceği eylemlerin şunlar olduğu söylenebilir: tek bir isim altında seçime gidebilirler; sivil toplum kuruluşları ile yakın
bir ilişki içinde seçim faaliyetini yürütebilirler; iktidarı seçim prosedürlerinde
reforma zorlayabilirler; seçmen kaydını artırmak ve destek sağlamak için ortak kampanya yürütebilirler; seçim gözlemini, seçim öncesi-sonrası anketlerini ve de paralel oy denetimini birlikte yapabilirler (Bunce ve Wolchik, 2010:
51).
Daniela Donno ise 1990-2007 tarihleri arasındaki Seçimli Otoriter rejimleri incelediği çalışmasında, bu rejimlerdeki seçimlerin özgürleştirici sonuçlar
verebilmesinin Rekabetçi otoriter mi, Hegemonik Otoriter mi olduğunu göre
farklılaştığını iddia etmektedir. Araştırmacıya göre Rekabetçi Otoriter Rejimler, özgürleştirici sonuçlar için çok daha elverişli bir tabiata sahip olmakla birlikte bu verili bir başarı değildir, şartlara bağlıdır. Bu şartlar ise muhalefetin
güçlü bir ittifak kurabilme kudreti ile rejimin ekonomik anlamda dışarıya bağımlılığıdır.
Hegemonik otoriter rejimler ile rekabetçi otoriter rejimler arasından, rekabetçi otoriter rejimlerin demokratikleşmeye daha yatkın oldukları hipotezini
paylaşan Donno bu hipotezi daha da detaylandırır. Ona göre rekabetçi otoriter
rejimlerin demokratikleşmeleri de farklı şartları gerektirmektedir ve ancak bu
şartlar mevcut ise bu rejimler demokratikleşebilmektedir. Bunlardan ilkine
göre muhalefetin ittifak kurma kabiliyetinin yüksek olduğu rekabetçi otoriter
rejimlerin demokratikleşme eğilimi daha yüksektir; zira bu kabiliyet iktidar
adına seçimde manipülasyon yapacak olan ya da bu manipülasyona ses çıkarmayacak olan bürokrasi ve medyanın seçim sonucuna dair algısını etkileyecektir. Bu algı değişiminin doğal çıktısı da, bürokrasinin ve medyanın seçimde
manipülasyon yapmayı maliyetli ve riskli bulup, mümkün olduğunca tarafsız
davranmasıdır. Ancak bu rejimde muhalefet parçalı ve zayıfsa, bürokrasi ve
medya seçimin sonucunun öngörülebilir olmasından hareketle seçimi manipüle etmeye yatkın olacaktır (Donno, 2013: 706).
Ancak Donno’ya göre seçim ittifaklarının başarısı uluslararası şartlılığa
bağlıdır (international conditionality). Levitsky ve Way’in batı tesiri hipotezinin çalışması tarafından doğrulandığını savunan yazara göre uluslararası
yardımlara ve de doğrudan yatırımlara daha bağımlı olan rejimler, bu yardımlardan mahrum olmamak için uluslararası aktörlerin demokratikleşme baskılarına riayet ederler (Donno, 2013: 707). Hegemonik otoriter rejimler ise uluslararası baskıya daha dayanıklıdır. Zira bu ülkelerin ekonomilerinde ya devlet
ağırlıklıdır ya da ekonomi büyük ölçüde doğal kaynaklara dayanmaktadır.
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Jennifer Gandhi ve Reuter ise seçim ittifakı imkanının, rejimin kırılganlığının arttığı dönemlerde yükseldiğini iddia etmektedirler. Buna göre rejimin
kırılganlığındaki her artış muhalefetin ittifak kurma eğilimini artırmakla birlikte bu eğilimin bir de eşiği bulunmaktadır (Gandhi ve Reuter, 2008). Buna
göre rejimin kırılganlığı muhalefet partilerinin nezdinde kesinlik kazandığı
takdirde, bu partiler daha fazla güce daha az ödün vererek ulaşabilmek için
ittifaktan uzaklaşmaktadır. Yine bu kesinliğin ortaya çıktığı momentte muhalefet partileri müttefiklerinden birinin otoriter rejimi devam ettireceğine inanırsa yine ittifaktan çekilmektedir. Bu iki durumun da sonucu, zayıf otoriter
rejimin varlığını ağır aksak devam ettirmesidir.
Burada andığımız dört farklı çalışma da “seçim ittifakının” özellikle rekabetçi otoriter rejimlerin demokratikleşmesinde en önemli faktör olduğunu
iddia etmektedirler. 2000 yılında Sırbistan’da yapılan başkanlık seçimi bu hipotezin başarılı bir doğrulamasıdır. Bu seçimde başkan Slobodon Milosevic’e
(11 yıldır iktidardaydı) karşı 18 partilik bir Sırbistan Demokratik Muhalefeti
yarıştı ve onu koltuğundan indirdi. Yine aynı yıl Senegal’de yapılan seçimlerde de, 20 yıldır iktidarda olan otokratik başkan Abdou Diouf, 19 partiden
oluşan muhalefet bloğu karşısında iktidarı devretmek zorunda kalacaktı. Romanya’da 96 yılında yapılan başkanlık seçiminde de, seçimi ikinci turda yedi
partiden oluşan Romanya Demokratik konvansiyonu kazandı ve 89’dan beri
ülkeyi yöneten Sosyal Demokrat Parti’yi devirmeyi başardı.
2000 yılında bu sefer Hırvatistan’daki parlamento seçiminde, dört parti
Sosyal Demokrat Parti’nin liderliğinde birleşti ve 10 yıllık Hırvatistan Demokratik Birliğin iktidarına son verdi. Bu seçimde belirleyici olan bir etken
de, 10 yıldır Hırvatistan Demokratik Birliğin başında bulunan devlet başkanı
Franjo Tudman’ın 1999 yılında vefatıydı. Bu seçim sonrasında ülkenin özgürlük endekslerindeki yükseliş bu seçimin özgürleştirici seçim sonuçları verdiğinin kanıtı olarak gösterilmektedir. Yine aynı yıl Gana’da yapılan seçimler
de, ülkenin 20 yıldır süren anti-demokratik siyasi hayatında özgürleştirici sonuçlar vermesi açısından önem arz etmekteydi. 1981’den 1992’e kadar askeri
rejimin başında olan başkan Jerry Rawlings tarafından yönetilen ülke, 92’den
2000’e kadar da seçimli otoriter rejim olarak devam etti ve bu süre zarfında
da başkan aynı kişiydi. 2000 yılına gelindiğinde ise Jerry Rawlings’in anayasal görev süresi dolduğundan ötürü seçime giremedi ve yerine başkan yardımcısını aday gösterdi. İkinci tura kalan seçimde, tüm muhalefet New Patriotic
Party’nin adayı John Kufuor’u destekledi ve ülke tarihinde ilk defa iktidarın
barışçı devri gerçekleşmiş oldu.
Malezya ve Singapur’da da “seçim ittifaklarına” gidilmiş ve 2018 senesinde Malezya’da tarihi bir başarı elde edilmiştir. 1973 yılından beri ülkeyi
yöneten sağ koalisyon (Barison Nasional) karşısında, 2015 yılında Pakatan
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Harapan adında (Umut İttifakı) merkez sol bir ittifak kuruldu. Bu ittifak ideolojik farklılıklara sahip olmakla birlikte bunları aşacak sağduyulu liderlere
sahipti. İttifak 2018 yılındaki seçimlere ortak bir manifesto, ortak bir logo ve
müstakbel başbakanın kim olacağını ilan ederek girdi ve hem kendi seçmenlerini, hem de rejim yanlısı ılımlı seçmenlerin oyunu alarak iktidarı elde etti.
Singapur’da ise ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1967 yılından beri merkez
sağ People’s Action Party iktidardadır. Muhalefet ise 1976 yılından beri seçim
bölgesi üzerinden ittifak yapmakta ve %95 seçim bölgesinde tek aday ile iktidarın karşısına çıkmaktadır. Fakat buna rağmen başarı gelmemektedir. Malezya örneğine göre ideolojik olarak daha yakın partilerden oluşan bu ittifakın
başarısız olma nedeni ise Elvin Ong’a göre (2018: 36-37) ortaklığa gidip tek
bir logo, tek bir manifesto ve program ile çıkmamaları ve her bir parti liderinin
kendi özerkliğini korumakta ısrar etmesidir.
Muhalefetin farklılıklarını bir yana bırakarak, geniş tabanlı bir koalisyon
kurması her seçimli otoriter rejimde aynı sonuçları vermemektedir. Belarus
1994’den beri muhaliflerin Avrupa’nın son diktatörü olarak adlandırdıkları
otokrat Alexandr Lukashenko tarafından yönetilmektedir. 2001 seçimlerinde
biraz da Sırbistan’daki seçim zaferinin de etkisiyle Belarus muhalefeti güçlü
bir ittifakta bir araya geldi ve fakat sonuç hezimet oldu (Silitski, 2005: 89). Bu
başarısızlığın en önemli nedeni ülkenin Rekabetçi Otoriter Rejim değil, Hegemonik Otoriter seçim olmasıydı. Zira bu tarihe kadar yapılan tüm seçimlerde Lukashenko %70 oyun altına hiç düşmedi. Onun bu gücü bürokrasinin
ittifaklar karşısında çekinmemesine ve seçim usulsüzlüklerini sürdürmesine
neden olmaktadır.
Seçim ittifaklarının başarısına şüphe ile yaklaşan yorumlar da mevcuttur.
Bu yorumlara göre seçim ittifakı ve demokratikleşme bağlantısı üzerinde duran çalışmalar genellikle “iktidarın el değiştirmesine” dikkat etmektedirler.
Fakat bu her zaman demokratikleşme için yeterli değildir, zira muhalefet pekala aynı otoriter siyasaları sürdürebilir. Bu nedenle demokratikleşmenin tespiti seçim sonuçlarından çıkarılamaz, daha uzun süreli gözlemlere ihtiyaç vardır. Ayrıca bu iddiayı dile getiren çalışmaların da gösterdiği üzere seçim ittifakları ancak başka koşullar ile bir araya geldiğinde sonuç verebilmektedir.
Bu da iktidarın el değiştirmesini sağlayan hakiki belirleyicinin seçim ittifakı
mı, diğer koşullar mı olduğu meselesini yanıtsız bırakmaktadır (Wahman,
2013: 23).
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3. Türkiye’de Rejimin Dönüşümü: Vesayetçi Demokrasiden, Rekabetçi
Otoriter Rejime
Türkiye 2002 yılından itibaren AKP tarafından yönetilmektedir. Parti ortaya çıktığı ilk dönemde, Türkiye’deki Kemalist kurulu düzen ile (establishment) ve onun yarattığı vesayetçi rejimle bir mücadele içine girdi. Bu mücadelesinde başta liberaller olmak üzere Türkiye’deki birçok farklı kesimin desteğini aldı. Parti iktidarının erken döneminde desteğini aldığı bu geniş tabanının yönlendirmesi ile ve de kurulu düzenle mücadelesinde işlevsel gördüğü
için AB reformlarına yöneldi ve ülke tarihinin en geniş çaplı uyum yasalarını
yürürlüğe koydu (Patton, 2007; Dagi, 2008). Öyle ki, İslamcı gelenekten gelip, demokratikleşme yolunda önemli adımlar atması ve partinin kendini “Muhafazakar Demokrat” (Akdoğan, 2004) olarak tanımlaması dünyada ses getirdi. Bu dönemde AKP’nin bir Müslüman demokrat parti modeli yarattığı ve
bunun bölge ülkelerine de model olabileceği iddiası yaygınlaştı (Carroll,
2004). Parti ayrıca bu dönemde bir kapatılma davası ve bir de askeri muhtıra
ile mücadele etmek zorunda kaldı. Tüm bu tehditleri hem uluslararası toplumun desteği, hem de üzerinde yükseldiği geniş sosyal taban sayesinde başarı
ile savdı. İkinci Döneminde (2007-2011) ise kurulu düzen karşısındaki savunma pozisyonundan, hücum pozisyonuna geçti ve yüksek yargıdaki hukukçu profilini bir anayasa referandumu ile değiştirdi. Referandum sürecindeki tartışmalara bakıldığında bir kısım araştırmacı bu anayasal değişikliği
“vesayet rejiminin tasfiyesi ve Eski Türkiye’ye bir veda” olarak yorumlarken
(Ergil, 2010); karşı taraf ise yargının bağımsızlığını yitirdiği ve hükümet güdümüne girdiği iddiasını dile getiriyordu (Sağlam, 2010). Ancak parti bu süre
zarfında da Batı kamuoyunun desteğini almayı sürdürmekteydi, zira Venedik
Komisyonu da 2010 tarihli raporunda anayasa değişikliği ile ortaya çıkan yeni
yargıyı, Türkiye Anayasası’nın modernleşmesinde önemli bir aşama olarak
selamlamaktaydı.11
Ancak AKP’nin uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanan ve desteklenen bu serüveni 2013 Haziran’ında İstanbul’da başlayan Gezi Parkı Protestoları ile büyük bir darbe aldı. Hükümetin haftalar süren bu protestolar süresinde benimsediği uzlaşmaz tutum ve ardından gelen muhalefeti bastırma
hamleleri partinin demokratik söylemine büyük bir kuşku düşürdü. Araştırmacılara göre Gezi eylemleri ve hemen ardından gelen Gülen Cemaati kaynaklı operasyonlar sürecinde Parti, Muhafazakar Demokrat kimliğinden uzaklaştı, birçok anti demokratik uygulama benimsedi ve İslami karakteri daha
baskın olan çoğunlukçu bir demokrasi yorumuna ulaştı. Hatta aynı araştırmacı
11

Venedik Komisyonu, Interim Opinion On The Draft Law On The High Council For Judges
And Prosecutors Of Turkey. 2010.
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rejimin niteliğini bu tarihte “seçimli otoriter” olarak tanımlamanın da uygun
olacağını belirtmekteydi (Özbudun, 2014).
2014 yılına gelindiğinde AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan Erdoğan,
halkoyu ile Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasaya göre sembolik yetkilere sahip
ve tarafsız bir makam olarak tanımlanan Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan, partisi ile bağlantısını koparmamak ve onu perde arkasından kontrol etmek istedi
ve rejimin tek adamlaşma süreci başladı. 2015 Haziran seçimlerinden sonra
oyları düşen partisinin koalisyon kurmasını istemeyen Erdoğan, ülkeyi erken
seçime götürdü ve istediği çoğunluğu elde etti, bundan altı ay sonra ise başbakanı gayri resmi şekilde istifaya zorlayarak, kendisi ile daha uyumlu çalışacak
başka bir ismi başbakanlığa getirdi. 2016 yılının Temmuz ayında yaşanan ve
arkasında Erdoğan’ın kurulu düzene karşı zamanında ittifak yaptığı Gülen Cemaati’nin olduğu anlaşılan Darbe girişiminden sonra ülkede olağanüstü hal
ilan edildi ve iki yıl boyunca OHAL kararnameleri ile ülke doğrudan yürütme
erki tarafından yönetildi. Yürütme erkinin üzerindeki yargı ve yasama denetiminin fiilen kalktığı, temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığı bu süre zarfında rejimin form değiştirdiği farklı birçok araştırmacı tarafından teslim
edildi. Bir araştırmacı bu süreci kurumsal denetimin berhava olması ve sistemin şahsileşmesi üzerinden ele alarak “Vesayetçi Demokrasi’den, Delegatif
Demokrasi’ye” geçiş olarak tanımladı (Taş, 2015). Başka araştırmacılar ise
Levitsky ve Way’in çalışmasından hareketle rejimin “Rekabetçi Otoriter” olarak tanımlanması gerektiğini iddia ettiler (Esen ve Gümüşçü, 2016; Özbudun,
2015). Araştırmacılar bunu önerirken, seçimlerin adil olmadığı, partiler arası
rekabetin eşit olmayan şartlarda gerçekleştiği; başta yargı olmak üzere kurumların politize olduğu, muhalefetin medyaya ve kaynaklara erişiminin sınırlı
hale geldiği ve sistematik hak ihlallerinin varlığını gerekçe olarak sunmaktaydılar.
2017 yılının Nisan ayında AKP, darbe girişiminden beri birlikte hareket
ettiği MHP’nin de desteği ile Başkanlık sistemini referandumda halkın onayına sundu ve %51,41 evet oyu ile istediğini elde etti. 2018 Haziranı’nda ise
Erdoğan %52,59’luk oy oranı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk
Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Parlamentonun yürütme üzerindeki de jure denetiminin de tamamen minimalize edildiği ve rejimin delegatif niteliğinin
daha da arttığı bu değişiklikten sonra ülkenin rekabetçi otoriterlikten, hegemonik otoriterliğe doğru evrildiğine dair yorumlar yapılır oldu (Esen ve Gumuscu, 2018). Türkiye şu an Freedom House indeksine göre 5.5/7 puan ile
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“özgür olmayan” ülke konumunda yer almaktadır.12 The Economics’in Demokrasi İndeksine göre ise Türkiye 2018 yılında 160 ülke arasında 111. Sırada
yer almış ve 4,37/10 puan ile “melez rejim” olarak tanımlanmıştır.13
Türkiye tüm bu nedenlerden dolayı 2014 yılından itibaren demokrasiyi
pekiştirme rotasından uzaklaşmış ve “melez rejim” başlığı altında tanımlanan
“rekabetçi otoriter” adı ile anılır olmuştur. Bu nedenle de seçimlerin özgür ve
adil olup olmadığı üzerinden tartışmalar doğmuş ve hatta 2018 Haziran seçimlerinin öncesinde rejimin seçimlerle demokratikleşmeyeceğine dair iddialar üzerinden boykot fikri ortaya çıkmıştır.14Bu boykot tartışmalarının gerekçesi olarak ise 2018 Mart ayında seçim kanununda yapılan değişikler gösterilmiş ve bu değişikliklerin sandık güvenliğini ortadan kaldırdığı iddia edilmiştir. Yine muhalefet partilerinin tutuklu milletvekilleri ve eş başkanlarının varlığı da seçimlerin meşruluğuna gölge düşürecek bir başka unsur olarak sunulmuştur. En önemli gerekçe olarak ise seçimlere OHAL koşulları altında gidilmesi gösterilmiştir (Erçel, 2018). Mart 2019’daki yerel seçimler öncesinde de
yer yer boykot tartışmaları yapılmış olsa da muhalefetin seçim ittifakı seçmenleri umutlandırmış ve bu tartışma boşa çıkmıştır.
4. 2019 Yerel Seçimleri ve Türkiye: Seçim İttifakının Sonuçları ve Projeksiyonlar
Seçimlerin demokratikleşmeye katkılarını tespit etmek her zaman kolay
değildir. Otoriter ya da hegemonik otoriter bir partinin iktidardan düşmesi rejimin demokratikleşeceği anlamına gelmediği gibi iktidarını devam ettirmesi
de illa baskıcı siyasetin sürdüğü anlamına gelmemektedir. Bu noktada seçimlerin başarısının “iktidar değişimi” üzerinden okunamayacağını belirtmek durumundayız. Bu çalışmada “özgürleştirici ya da demokratik seçim çıktılarına”
Robert Dahl’ın Poliarşi tanımı doğrultusunda yaklaşılacak ve siyasal rekabetin, siyasal katılımın artıp, artmadığına ve de siyasal hak ve özgürlüklerin alanının genişleyip, genişlemediğine bakılacaktır. Ancak çalışma bir projeksiyon
hedefi ile ortaya çıktığı için de bu çıktılar, bir potansiyel olarak tartışılacaktır.
Öncelikle Türkiye’deki “seçim ittifaklarının” tarihçesine ve ilgili mevzuata
bakılacak ve sonrasında 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki ittifak olgusuna
ve yarattığı sonuçlara odaklanılacaktır.
“Freedom In The World 2018: Democracy In Crisis”, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (10.05.2019)
13 “Democracy Index 2018”, https://www.eiu.com/topic/democracy-index (10.05.2019)
14 “CHP’de Boykot Tartışması”, http://haber.sol.org.tr/toplum/chpde-boykot-tartismasi231639 (10.05.2019)
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Türkiye seçim sistemi yıllarca siyasal partilerin ittifak kurmasına yasal
olarak izin vermedi. 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 16/1 maddesi
“siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler” derken,
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 90/2 maddesi “Siyasi partiler, seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar” demekteydi.
Ancak 13.03.2018 tarihli 7102 sayılı Yasa ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da değişikliğe gidildi
ve “seçim ittifaklarına" yasal izin verilmiş oldu. Ancak bu tarihten önce de
kanundaki yasaklara rağmen, siyasal partilerin boşluklardan faydalanarak dönem dönem ittifaklara gittiği görülmüştür. Bahsi geçen ittifakların hepsi 1982
tarihinden sonra gerçekleşmiştir, bunun nedeni de 1982 anayasasının %10’luk
seçim barajı düzenlemesidir. Hatta 1991’e kadar sadece ulusal düzeyde değil,
seçim çevresi düzeyinde de aynı baraj uygulanmış ve küçük partilerin tek başına var olamayacakları bir seçim sistemi yaratılmıştır. Bu nedenlerden ötürü
de, siyasal partiler 1982 anayasası döneminde de facto ittifakların içinde yer
almışlardır.
İlk ittifak girişimi 1991 seçimlerinde görüldü. Bu seçimde solda SHP ve
HEP ittifakı kurulurken, sağda da RP (Refah Partisi)-MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi)-IDP’nin (Islahatçı Demokrasi Partisi) üç partili “Kutsal İttifakı”
hayata geçti. Bu iki ittifak da, yukarıda zikredilen kanun maddelerinden dolayı
resmi bir ittifak olarak gerçekleşmedi. Çatı parti dışındaki partilerin üyeleri,
kendi partilerinden istifa ederek, Çatı partiye üye oldular ve onların listesinden
seçildikten sonra mecliste kendi gruplarını kurarak, ayrıldılar. Yerel seçimlerdeki ittifaklara ise 2004 seçimleri örnek gösterilebilir. Bu seçimlerde Kürt siyasi hareketini temsil eden DEHAP, SHP çatısı altında seçimlere girmiştir ancak bu ittifak iki tarafı da memnun etmeyen bir netice vermiştir.
Türk siyasi hayatının en çok ses getiren ve tartışma yaratan ittifak girişimi ise 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanmıştır. Devlet başkanının ilk
defa halkoyu ile belirlendiği bu seçim iki turlu çoğunlukçu bir seçim sistemi
öngörüyordu. Bu nedenle iki muhalefet partisi CHP ve MHP seçimden önce
bir “Çatı Aday” üzerinde anlaştı ve iktidar partisi adayına karşı bu isimle seçime gittiler. Ancak bu ittifak da, başarılı olamadı ve seçimi ikinci tura bırakma hedefini dahi gerçekleştiremedi.
2017 referandumu ile parlamenter sistemi terk edip, Cumhurbaşkanlığı
Hükümeti Sistemi adı altında başkanlık sistemine geçen Türkiye’de, seçim
sistemi de bu yeni rejime göre değişim geçirmek zorunda kaldı. İlgili literatürün de vurguladığı üzere Başkanlık rejimi, parti sistemini iki partili bir yapıya
doğru sevk ederken, seçim ittifaklarının da önünü açmaktadır (Duverger,
1959). Türkiye’de emareleri görülmekle birlikte iki partili bir siyasal yapı henüz oluşmadı fakat seçim ittifaklarına izin veren yasal düzenlemeler yapıldı.
113

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 31, Haziran 2019, 93-128.

2018 başkanlık seçimine doğru giderken iktidar partisi AKP, seçimi ilk turda
alabilmek için ittifak arayışlarına başladı ve 7102 sayılı Kanun ile seçim ittifakı önündeki engeller kaldırıldı. Bu ittifak düzenlemesi içeriği itibariyle olmasa da teklifin iktidardan gelmesi nedeniyle dünyadaki örneklerden farklılaşmaktadır. Zira ittifak arayışının 16 yıllık iktidar süresine sahip olan hegemonik otoriter bir partiden değil, muhalefetten gelmesi beklenirdi. Fakat yaklaşmakta olan ekonomik krizi dikkate aldığı düşünülen iktidar ile kendisinden
kopanlar tarafından kurulan İyi Parti’nin oy oranını erozyona uğratacağını düşünen müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim ittifakında yaşamsal
bir fayda gördüler. İttifak düzenlemesi, milletvekili ve belediye seçimlerine
dönüktü ve özellikle milletvekili seçimlerinde geçerli olan %10’luk seçim barajını etkisiz kılmayı hedefleyen bir mantığı vardı. Arzulanan hedef baraj sorunu yaşadığını düşünen MHP’nin, AKP sayesinde barajı geçmesi ve bunun
karşılığında da başkanlık seçiminde aday çıkarmayarak, AKP’nin adayını desteklemesiydi. Ancak ittifak bir kere yasal hale gelince muhalefet de, bu düzenlemeden faydalanmayı seçti ve Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı adı altında seçime girmeyi kabul
etti. 15 Seçim sonuçları açısından bakıldığında muhalefetin ittifak bloğunun
beklenen başarıyı elde edemediği ve hem parlamentoda, hem de başkanlık seçiminde iktidarın başını çektiği “Cumhur İttifakı” başarılı oldu.
İttifakların sadece bir defaya mahsus ve seçim süresince geçerli olacağı
beklenirken, özellikle iktidar partisinin parlamentoda çoğunluğu sağlamak
için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyması ittifakın seçim sonrasında da fiilen
devam etmesine neden oldu. Bunun karşısında muhalefet bloğunun parlamentoda ortak hareket etmesi neticesinde açıkça dile getirilmese dahi “Millet İttifakı”nın devam ettiği görüldü. 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel
seçimler öncesinde genel seçimlerden beri devam eden fiili ittifakların bu sefer iş birliği adı altında karşımıza çıktığı görüldü. Bu ittifakın nedenleri olarak
her ne kadar MHP tarafından “Beka Sorunu” gibi bir güvenlikçi açıklama yapılsa da, analistler ittifakın nedenini ekonomik krizin anketlere de yansıyan
olumsuz sonuçları olduğu iddiasını gösterdiler. 16 Kasım ayında başlayan iş
birliği görüşmeleri, Şubat ayında ortak bir seçim genelgesi ile ilan edildi. Buna
Bu noktada iktidar bloğunun ittifaka giderken oy çoğunluğunu elde etmek kadar, muhalefeti,
Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olan ve Terör örgütü PKK ile ortak tabana dayanan HDP ile
ittifaka yönelterek, kendi seçmenleri nezdinde itibarını azaltmak gibi bir beklentisi olduğu da
belirli açıklamalar üzerinden görülüyordu: “Ak Parti’den CHP’ye HDP İle İttifak Önerisi”,
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-partiden-chpye-hdp-ile-ittifak-onerisi/1109597
(10.05.2019). Ancak iktidarın murat ettiği bu ittifak gerçekleşmedi ve HDP, ittifaka dahil olmadan barajı geçerek parlamentoya girebildi.
16 “ANAR Genel Müdürü Uslu: Beka Sorunu Yok, Ekonomik Kriz Var”, https://tele1.com.tr/bekasorunu-yok-ekonomik-kriz-var-37564/ (10.05.2019)
15

114

Seçimlerin, Demokratikleşme Sürecine Etkileri:
Seçim İttifakları ve Türkiye Üzerine Bir Tartışma

göre partiler, il bazında ittifak yapacaklardı; ittifaka gidilen şehirlerde iki partiden biri aday göstermeyip, diğerini destekleyecekti.17 Cumhur İttifakı toplamda 51 ilde ittifaka gitti, geri kalan illerde ayrı adaylar ile yarıştı.18 Seçim
sonuçları açısından bakıldığında ise bu ittifakın 30 büyükşehir belediyesinden
16sını, toplamda 81 ilin 50sini aldığını görmekteyiz. Muhalefet de bu seçimlerde iktidar bloğunu takip ederek ittifakı, işbirliği olarak sürdürme gayretine
girdi. Ancak bu sefer işbirliği üç parti üzerinden olmadı ve İyi Parti ve CHP
arasında gerçekleşti. Bu blok da toplamda 50 ilde işbirliğine giderek, birbirlerinin adayını destekleme kararı aldılar.19 Seçim sonucunda bu ittifak 11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere toplamda 21 ilde sandıktan birinci olarak
çıktı. Sonuçlarda en dikkat çeken unsur iktidar bloğunun aralarında İstanbul
ve Ankara gibi şehirlerinde olduğu 5 büyükşehir belediyesini, Millet İttifakına
kaybetmesiydi.
Sonuçlar elde edilen il sayısı üzerinden değerlendirildiğinde çok anlamlı
bir değişime işaret etmemekle birlikte, el değiştiren illerin nüfusları ve ülke
ekonomisindeki ağırlığı dikkate alındığında muhalefet adına açık bir başarı
olduğu görülmektedir. Öyle ki, muhalefet ülke ekonomisinin % 59’unu20, ülke
nüfusunun ise yarısını yerel ölçekte olsa da yönetme hakkına kavuşmuş olmuştur.21Bu durum, iktidar tarafından da bir panik havası içinde karşılanmış;
İstanbul seçiminin iptali için itirazlar yapılmış; ulusal düzeyde alınan oy oranı
üzerinden rejime olan destekte bir değişim olmadığı vurgulanmıştır. Hatta
Cumhurbaşkanı, kaybedilen belediyelerdeki meclis üye çoğunluğunun kendi
partisinden olmasının, belediye başkanlarını “topal ördek” haline getirdiği iddiasında bulunmuş ve muhalefetin kazanımlarını değersizleştirme yoluna gitmiştir. Ancak tüm bu hamleler, muhalefette doğan umudu ve iktidarda başlayan panik havasını ortadan kaldıramamıştır. Peki bir ulusal seçimde, bir de
yerel seçimde ittifaka giden ve yerel seçimde başarı elde eden muhalefeti, ittifaka yönelten şartlar nelerdir?
Türkiye’de seçim ittifakları 1982 tarihinden sonra %10 seçim barajını aşmak gibi bir gerekçeyle başlamış olmakla birlikte özellikle 2014 tarihinden
“Cumhur İttifakı’ndan 9 Maddelik Seçim Genelgesi”, https://www.yenisafak.com/gundem/cumhur-ittifakindan-9-maddelik-secim-genelgesi-3446844 (10.05.2019)
18 “Cumhur İttifakı 51 İle Çıktı”, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhur-ittifaki-51-ilecikti-41122960 (10.05.2019)
19 “CHP ile İYİ Parti’den 50 İlde Ortak Aday”,
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201902191037757023-chp-iyi-parti-50-ilde-ortak-aday/ (10.05.2019)
20 “CHP Milli Gelirin Yüzde 59’unu Yönetiyor”, https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/04/26/chp-milli-gelirin-yuzde-59unu-yonetiyor/ (10.05.2019)
21 “CHP’nin Kazandığı Belediyelerin Toplam Nüfusu, Ülke Nüfusunun Yüzde 49’unu Oluşturuyor”, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904031038583604-zeyrek-chp-kazandigi-belediyelerin-toplam-nufusu-ulke-nufusunun-yuzde-49unu-olusturuyormus/ (11.05.2019)
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sonra yani rejimin rekabetçi otoriter olarak tanımlanmasından sonra ittifakların gerekçeleri farklılaşmıştır. Bu noktada iki farklı gerekçenin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İlki ülkenin yeni bir seçim sistemi ile tanışmasıdır. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilecek olması, iki turlu çoğunlukçu bir seçim sistemi yaratmış ve bu da seçim ittifaklarını anlamlı bir seçenek haline
getirmiştir. İkinci gerekçe ise rejimin demokratikleştirilmesi bir diğer ifadeyle
rekabetçi otoriter rejimden çıkış hedefidir. Muhalefet özellikle 2016 darbe girişimi ve ardından gelen OHAL dönemiyle birlikte seçimlere iktidarı ve kaynakları elde etme yani yarışı kazanma hedefi ile bakmamaya başladı. Bu tarihten sonra hukuk devletini yeniden tesis etme, kurumları siyasi iktidardan
nötralize etme ve seçimleri daha adil hale getirme amacı muhalefetin birinci
gündemi olmaya başladı. Yani muhalefet seçimlere, bir kaynağa erişmek için
değil, oyunun kurallarını değiştirmek niyetiyle girmeye başladı.22 Bu durum
da Schedler’in (2002) seçimli otoriter rejimler için kullandığı “iç içe geçmiş
oyun” ifadesinin, Türkiye örneğinde de bir temsilini bulduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla muhalefeti ittifaka yönelten ilk neden seçim sisteminin değişmesidir. Öyle ki, bu değişiklik iktidar partisini de ittifak arayışına yöneltmiştir. İkinci ve en önemli neden ise rejimin “rekabetçi otoriter” niteliğinin
ortaya çıkmasıdır. Literatürün seçim ittifaklarını dair bir diğer hipotezi olan
“ekonomik krizler, ittifakların ortaya çıkışını kolaylaştırır” iddiası da (Van de
Walle, 2006; Gandhi ve Reuter, 2008). Türkiye örneğinde doğrulanmıştır.
Türkiye 2016’da başlayıp, 2018 yazına kadar süren OHAL döneminde ekonomik olarak daraldı. Bu süre zarfında uluslararası yatırımcının belirsizlik nedeniyle ülkeden çıkışı kuru istikrarsızlaştırırken, bunu faiz artışı ve enflasyon
takip etti. Ekonomik büyüme önceki yıllara göre düşerken, özellikle genç işsizlikte artış yaşandı. Bu durumun anketlere de yansıması, muhalefet tarafından iktidarın kırılganlığını pekiştiren bir işaret olarak yorumlandı ve ittifak
arayışı yükseldi.
Seçim ittifakını mümkün kılan bu yapısal koşulların dışında, ittifakın ortaya çıkışını kolaylaştıran aktör temelli nedenler de mevcuttur. Muhalefet liderlerinin karakterleri bu süreçte oldukça etkili olmuştur. Uzlaşmaya yatkın,
benmerkezci olmayan iki parti liderinin, iktidarın tüm manipülasyonlarına
Muhalefet partilerinin 2018 Haziran Seçimleri öncesinde yayınladığı seçim bildirgelerine bakıldığında bu tutum çok net görünmektedir. Hem CHP, hem de İyi Parti seçim bildirgelerinin
başına “yeni bir anayasa” hedefini koymuşlar ve parlamenter sisteme geri dönüşü savunmuşlardır. Ayrıca rejimin rekabetçi otoriter niteliğine dikkat çekilmiş ve oyunun kurallarının daha
adil bir şekilde düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır (CHP Seçim Bildirgesi, 2018: 32-37;
İYİ Parti Seçim Bildirgesi, 2018: 15). Bir diğer muhalefet partisi olan HDP’nin “yeni anayasa”
talebi, tüm seçim bildirgelerinde bulunan bir hedef olduğu ve seçimlerin rekabet koşullarına
dair çok uzun süredir gelen bir itirazları olduğu için bu noktada dikkat edilmemiştir.
22
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rağmen ittifaktan vazgeçmemesi, karşılıklı ödünler vermesi bu sürecin en
önemli belirleyicisi olmuştur. 23 Yine ittifakın resmi çatısı altında olmayan
HDP ve hapishanedeki eski eş başkanının da, gerek parti içerisinden gelen
itirazlar, gerek de iktidardan gelen manipülatif hamleler karşısında geri adım
atmamaları ve ülke genelindeki oy oranının düşmesini dahi göze alıp, büyükşehirlerde aday çıkarmayıp, muhalefet ittifakını desteklemesi de sonuçlar üzerinde büyük bir etkide bulunmuştur.24
İttifak olgusunun seçim öncesinde yarattığı sonuçlara bakıldığında ise
öncelikle muhalefetin taraftarlarında başarıya dair yarattığı umut ön plana çıkmaktadır. Hatırlanacağı üzere AKP 17 yıllık bir iktidar geçmişine sahip, her
girdiği seçimden başarı ile çıkan hegemonik bir partidir. Partinin geniş halk
desteğine ek olarak 2014 yılından itibaren daha adaletsiz bir rekabet alanı yaratmış olması muhalefeti boykot seçeneğini düşünmeye itecek kadar umutsuzluğa sevk etmiştir. Ancak ittifak girişiminin yarattığı beklenti büyük bir umut
yaratmış25 ve bu umut sayesinde, seçimden seçime yılgınlığı artan ve bir rejim
değişimini mümkün görmeyen muhalefet seçmeni, mobilize olmuş ve sandığa
gitmiştir.
İttifakın seçime giden süreçte devletin yargı ve güvenlik bürokrasisini
nötralize edip, etmediği kolaylıkla tespit edilecek durumda değildir. Bu belirsizlik medyanın muhalefete olan tavrı konusunda mevcuttur. Ancak ittifakın,
bireysel hareket edilmesine göre medya üzerinde daha yüksek bir baskı yarattığı tahmin edilebilmektedir. Muhalefetin medyaya erişimi tüm rekabetçi otoriter rejimlerde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça zordur. Bu zorluk 2018
Nisan’ında ülkenin en büyük medya organizasyonunun iktidara yakın bir sermaye grubuna geçişi ile daha da belirgin bir hale gelmiştir. Bunun yanında
muhalefet partileri sıklıkla devletin resmi televizyonunda kendilerine süre ayrılmamasından şikayetçidir. 26 Ancak bu olumsuzluklara rağmen muhalefet
Bu süreçte ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinde partinin Cumhurbaşkanlığı
adayı Muharrem İnce bulunsaydı, bu ittifak girişiminin daha problemli geçeceği ya da hiç gerçekleşmeyeceği iddiaları dillendirilmektedir. Zira daha karizmatik bir kişiliğe ve sert bir mizaca
sahip olan İnce’nin, ittifak görüşmelerinin gerektirdiği esnekliğe sahip olmadığı iddia edilebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde, müttefik partinin genel başkanıyla ilgili yaptığı gaf da bu
görüşü haklı çıkaracak niteliktedir: “Seçilirsem, Akşener’i Yardımcım Yapacağım”,
https://www.haberler.com/aksener-i-yardimcim-yapamacagim-sozlerine-iyi-11457664-haberi/
(11.05.2019)
24 “Demirtaş: Lütfen Sandığa Gidin ve Oyunuzu Kullanın”, https://bianet.org/bianet/insan-haklari/206873-demirtas-lutfen-sandiga-gidin-ve-oyunuzu-kullanin (11.05.2019)
25 “CHP Kurmaylarından İttifak Mesajı: İnsanların Önüne Umut Koymayı Amaçlıyoruz”,
https://t24.com.tr/haber/chp-kurmaylarindan-ittifak-mesaji-insanlarin-onune-umut-koymayiamacliyoruz,751357 (11.05.2019)
26 “TRT’den İttifaka 53, Muhalefete 6 Saat Yayın”, https://www.artigercek.com/haberler/trtden-ittifaka-53-muhalefete-6-saat-yayin (11.05.2019)
23
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partileri ittifak kurarak, yalnızken medyada elde edecekleri görünürlüğü daha
da arttırmışlar ve sahip oldukları toplumsal tabanı ortak bir gündem etrafında
bir araya getirerek medya üzerinde daha yüksek bir baskı kurmuşlardır.
İttifakın seçim öncesinde yarattığı bir diğer olumlu sonuç da, seçim gözleminin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesidir. İttifakın yapıldığı seçim
bölgelerinde sandıkların başında hem daha fazla kişi ile durulması hem de insan kaynağının sınırlı olduğu yerlerde sandıkların gözetiminin paylaşılması
seçmenin sandığa güvenini artırmış ve onların sandığa gidişini kolaylaştırmıştır. Bunun yanında muhalefet sağladığı koordinasyon ile tüm sandıklardan eş
zamanda veri akışı sağlayarak seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurumu ile eş
zamanda öğrenmiştir.27
Bu ittifak bir yerel seçim ittifakıydı ve neticesinde iktidarın el değişimi
zaten mümkün değildi. Ayrıca seçim sonuçları açısından iktidar ve müttefikinin bir önceki genel seçime göre anlamlı bir oy kaybı yaşamadığı da görüldü.
Fakat iktidarın bu seçim sonuçlarına dair verdiği hırçın tepkinin, ortaya çıkan
tartışmaların, İstanbul seçiminin iptal edilmesi için yapılan girişimlerin de
gösterdiği gibi bu seçim, iktidar tarafından salt bir yerel seçim olarak görülmemiştir. Keza muhalefet bloğunda doğan büyük zafer havası ve geleceğe dönük artan umut da onların nezdinde de bu seçimin, yerel seçimi aşan bir boyuta
sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla biz de ittifakla elde edilen bu yerel seçim başarısının “özgürleştirici seçim sonuçları” yaratacağını iddia edip,
buna dair bazı projeksiyonlarda bulunacağız.
Yerel seçim neticesinde daha öncede belirttiğimiz gibi ülkenin en büyük
ekonomilerine sahip olan beş büyükşehir belediyesi muhalefete geçti. Muhalefetin kaynaklara erişimini büyük ölçüde artıran bu olayın hem bürokrasi,
hem sermaye grupları, hem de medya üzerinde büyük bir tesirinin olacağını
tahmin etmek zor değil. Hemen seçim sonrasında TÜSİAD’ın seçim sonuçlarına dair yapmış olduğu açıklamalar ve İstanbul Belediye Başkanı’nı ziyaret
etmeleri yeni dönemde muhalefetin büyük sermaye ile daha yakın bir ilişki

İttifakın “seçim gözlemi” üzerindeki olumlu etkisi özellikle İstanbul Seçimi’nde görülmüştür. Seçim sonuçlarını bildirmekle yükümlü tek haber ajansı olan Anadolu Ajansı, muhalefetin
öne geçmeye başladığı anlarda veri akışının durduğunu ileri sürerek, seçim sonuçlarını vermeyi
kestiğinde ittifakın adayı, sandıklardan kendilerine gelen bilgileri kamuoyuna açıklamış ve herhangi bir manipülasyonun önüne geçilmiştir. “Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde”, https://www.haberler.com/anadolu-ajansindan-kamuoyunaaciklama-11900132-haberi/ (12.05.2019)
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içinde yer alacağının işareti olarak okunabilir.28 Büyük sermayenin aynı zamanda medyayı da elinde bulundurması, muhalefetin bundan sonraki süreçte
bir rekabetçi otoriter rejimde olduğuna göre medyaya erişimde daha rahat bir
konuma erişebileceğini düşünebiliriz. Son olarak bürokrasinin ve yargının da,
muhalefetin bu kazanımları karşısında nötralize olacağı tahmin edilebilir.
Tüm bu etkenlerin bir sonraki genel seçimlere giderken, rekabetçi otoriter rejimlerin alameti farikası olan “eşitsiz oyun alanını” bir nebze de olsa düzleştireceğini ve daha rekabetçi bir sürecin ortaya çıkmasına neden olabileceğini
söyleyebiliriz. Bu kazanımların seçmen nezdinde de bir etkisi olacağı muhakkaktır. Öncelikle muhalif seçmenlerin, rejimin değişebileceğine olan inançları
güçlenmiştir. Muhalefet kendisine karşı mesafeli olan seçmenleri ise ikna edebilecek bir sürecin içine girmiştir. Büyükşehirlerin başarılı yönetimi bu seçmenleri genel seçimde muhalefeti destekleme noktasına getirebilir.
Yerel siyasetin ve seçimlerin, ulusal siyaseti ve iktidarı demokratikleştirebileceği iddiaları özellikle Latin Amerika literatüründe sıklıkla dile getirilmektedir (Cornelius, W. A., ve Hindley, J., 1999; Fox, 1994). Jonathan Fox’un
iddiasına göre 1980’lerin sonunda neoliberalizmin de etkisiyle, başta Meksika
olmak üzere Latin Amerika’daki birçok otoriter rejimde iktidarlar, yerel otoritelere yetki devrinde bulunacak şekilde yasal düzenlemelere gitmişlerdir. Bu
düzenlemeler neticesinde muhalefet yerel de olsa bir idari birimin nasıl yönetileceğini öğrenmiş, iktidar da, rakipleri ile gücü paylaşarak birlikte var olmayı
öğrenmiştir (Fox, 1994: 11).29Muhalefet yönettiği bu yerel birimlerde geliştirdiği “katılım” ve “siyasa” pratikleri ile vaatlerinin uygulanabilirliğini göstermiş ve otoriter hükümetleri devirmeyi başarmıştır.
Elvin Ong’un (2018: 9-14), “seçim ittifakının kesin bir matematiksel formülü yoktur, muhalefet bunu zamanla deneye/yanıla öğrenir” iddiasının da
28 “Koç'tan

Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti”, http://haber.sol.org.tr/turkiye/koctan-ekremimamogluna-tebrik-ziyareti-262383 (12.05.2019). “TÜSİAD'dan İmamoğlu'na tebrik ve ekonomide reform mesajı”, https://www.bloomberght.com/tusiad-dan-imamoglu-na-tebrik-veekonomide-reform-mesaji-2213428 (12.05.2019)
29Bu dönemdeki en önemli başarı Brezilya’da İşçi Partisi’nin 1988’de, ülkedeki en büyük şehirlerin yerel yönetimlerini elde etmesi ve ülke ekonomisinin %40’ını yönetmesidir. Bu şehirlerden biri de, Latin Amerika’nın en büyük şehri olan Sao Paulo’ydı ve partinin bu kentteki
şeffaf ve katılımcı yönetimi, Brezilya ulusal siyaseti için de bir model teşkil edecekti. İşçi Partisi yerel yönetimlerde elde ettiği başarıyı ulusal düzeye de taşıdı ve 2002’de iktidarı elde etti.
Bu konuda bkz. Fox, Jonathan, “Latin America’s emerging local politics”, Journal of Democracy, 5/2, 1994, pp. 105-116. Yerel yönetimlerdeki başarılı yönetimleri ile iktidarı elde eden
bir diğer örnek de, Meksika’da 70 yıllık PRI (Institutional Revolutionary Party) yönetimini deviren muhafazakar (National Action Party) PAN’dır. PAN 1992’den itibaren en önemli eyalet
seçimlerini kazanmış ve burada yakaladığı ivme ile 2000’de ulusal hükümeti de elde etmiştir.
Bu konuda bkz. Hiskey, Jonathan T., and Shaun Bowler, “Local context and democratization
in Mexico”, American Journal of Political Science, 49/1, 2005, pp. 57-71.
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Türkiye muhalefeti için geçerli olacağını söyleyebiliriz. Bu ittifak girişimi bir
önceki deneyimdeki iki partiyi yeniden bir araya getirmiştir. Bu da iki partinin
de, örgüt ve taban nezdinde önemli bir itiraz ile karşılaşmadıklarını göstermektedir. Bir önceki seçimde yeni kurulan İyi Parti’nin nerelerde oy potansiyeli olduğu görülmüş ve bu seçimde bölge ve aday paylaşımı bu bilgiler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hatta ittifakın resmi olarak içinde yer almamasına
rağmen, iktidar tarafından “Millet İttifakı” içinde gösterilen HDP’nin, ittifak
tabanında kayba neden olmamış olması da, gelecek seçimlerde muhalefet ittifakı oluşturulurken dikkate alınacaktır.
İttifakla gelen başarının bir diğer demokratik çıktısı, iktidar partisinin dönüşümü ile gerçekleşebilir. Bu noktada Van de Walle’nin “Devrilme/Taşma
Oyunu” benzetmesi pekala Türkiye siyasetinin yakın geleceğinde de gerçekleşebilir. Bir gazetecinin de isabetli bir şekilde ifade ettiği üzere seçim sonrasında ortaya çıkan tablo “AKP ile kazananların, AKP ile kaybetmek istemediklerini” göstermektedir. 30 Özellikle 2018 ekonomik krizine kadar hükümetle iyi bir işbirliği ortaya koyan sermayenin, seçim sonrasında iktidara karşı
bir mesafe koyması bunun en net yansımasıdır.31 Yine uzun zamandır, partinin
giderek otoriterleşmesi ve de dar bir azınlığın çıkarlarını göz etmesi üzerinden
yürüyen iktidara yakın medyanın eleştirileri, seçimden sonra daha yüksek bir
perdeden dillendirilir hale gelmiştir. 32 Son olarak bir dönem iktidar partisi
içinde görev almış ve uzun zamandır parti politikalarını eleştiren eski siyasetçilerin, büyükşehirlerin kaybı sonrasında harekete geçtikleri33 ve yeni bir partinin kuruluşu için kolları sıvadıkları basına yansımaktadır.34 Bu tablo iktidar
partisinin çözülüşüne işaret etmektedir. Yani partinin bu seçimlerde ortaya çıkan “kırılganlığı”, ondan ayrılmak isteyen taraftar, siyasetçi ve bürokratlar

“Ruşen Çakır: ‘Zamanında Erdoğan’la birlikte kazananların, sayıları giderek artan bir bölümü, Erdoğan’la birlikte kaybetmek istemiyor’”, https://medyascope.tv/2019/04/02/rusen-cakir-zamaninda-erdoganla-birlikte-kazananlarin-sayilari-giderek-artan-bir-bolumu-erdoganlabirlikte-kaybetmek-istemiyor/ (12.05.2019).
31“Erdoğan Yine TÜSİAD’ı Hedef Aldı!”, https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/erdoganyine-tusiadi-hedef-aldi-4827844/, (14.05.2019).
32“Dilipak'tan Nefsini ‘Şeytan’a Satan Makam Sahiplerine: Uyarılarımızı Onların Hidayetine
Vesile Kıl”, https://t24.com.tr/haber/dilipak-tan-nefsini-seytan-a-satan-makam-sahiplerineuyarilarimizi-onlarin-hidayetine-vesile-kil,821895 (14.05.2019); “Yeni Şafak Yazarı Öztürk:
Eğer Bu Medya Düzeni Devam Ederse Daha Kötü Olaylar Da Yaşarız”, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904231038845892-yeni-safak-yazari-ozturk-eger-bu-medya-duzenidevam-ederse-daha-kotu-olaylar-da-yasariz/ (14.05.2019).
33 “Erdoğan’ın Başbakanı Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Karşı Manifesto: Cumhurbaşkanlığı
Toplumun Yarısı İle Kopuş Yaşıyor”, https://t24.com.tr/haber/davutoglu-cumhurbaskanligitoplumun-yarisi-ile-kopus-yasiyor,817845 (14.05.2019)
34“Davutoğlu, 50 Milletvekili İle ‘Yeni Parti’ Kuracak”, https://gazetemanifesto.com/2019/davutoglu-50-milletvekili-ile-yeni-parti-kuracak-256412/ (14.05.2019)
30
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için bir işaret fişeği işlevi görmüş gibidir. Bir diğer ifade ile bu “yenilgi” bir
“taşma/devrilme” momentine ivme kazandırmış görünmektedir.
Neticede Robert Dahl’ın poliarşi analizinden hareketle seçim ittifakının,
iktidarın muhalefeti bastırma maliyetini artırdığını ve seçim öncesi manipülasyona yol vermediğini söyleyebiliriz. Seçim sonuçları açısından bakıldığında ise ittifak ile ortaya çıkan yeni tablonun, siyasi rekabeti adil hale getireceği ve bunun da özgürlükler alanını genişleteceği ve böylece genel seçimlere
daha büyük bir dönüşüm umudu/fırsatı ile gidileceğini göstermektedir.
Sonuç
Seçim ittifakının, rekabetçi otoriter rejimlerden çıkışta en etkili faktörlerden biri olduğu iddiası Türkiye’de henüz doğrulanmamış olsa da, iktidarın
kaybedebileceğini göstermesi açısından çok önemli sonuçlar yaratmıştır. Muhalefetin 17 yıllık atalet evresinin en önemli kazanımı olan 31 Mart Yerel Seçimleri, muhalefete bir sonraki genel seçimler için hem büyük bir kaynak ve
imkan yaratmış, hem de bir strateji sunmuştur. Strateji açısından bakıldığında
muhalefet, ikinci ittifak denemesinde bir başarı elde etmiştir ve ittifaka dair
hem tabanında hem de örgüt içindeki soru işaretlerini ortadan kaldırmıştır.
Bunun yanında ittifakta nelerin doğru, nelerin eksik yapıldığı dersleri ortaya
çıkmış ve bir sonraki ittifak için hem büyük bir bilgi hem de umut sunmuştur.
Kaynak ve imkan açısından bakıldığında ise “iktidarın kırılganlığının” ortaya
çıkması, partinin üzerinde hem hegemonya hem de denetim kurduğu bürokrasi, yargı, sermaye ve medyada aktörlerin nötralize olmasını sağlayacaktır.
Bunun doğal sonucu ise sermaye, medya ve bürokrasinin muhalefet partilerine
daha eşit bir mesafede konumlanması ve böylece “eşitsiz oyun alanının” daha
adil hale gelmesi olacaktır. Ayrıca muhalefet elde ettiği belediyeler ile seçmen
nezdinde rüştünü ispatlama imkanına kavuşmuştur. Yerel ölçekte inşa edilecek “şeffaf”, “katılımcı” ve “verimli” bir yönetim pratiği, tıpkı Latin Amerika
deneyimlerinde olduğu gibi genel seçimlerde daha güçlü bir referans ile seçmen karşısına çıkış fırsatı sunacaktır.
Son olarak Türkiye’nin rekabetçi otoriter rejimden çıkışının mevcut oy
bloklaşması dikkate alındığında ve de yerel seçimlerde ortaya çıkan fotoğrafa
odaklanıldığında liberal demokrasilerde olduğu gibi gerçekleşmeyeceğini tahmin edebiliriz. Türkiye’de seçimler iktidar partisinden kaçışların yaşanması,
ya da partinin içinden yeni bir parti doğması ve de bu aktörlerin, muhalefet
ittifakına dahil olması ile mümkün olacak gibi görünmektedir. Bir diğer ifadeyle Van de Walle’nin “Devrilme/taşma” oyunu benzetmesi bu ülke içinde
geçerli olacaktır diyebiliriz. İktidar için ekonomik ve uluslararası şartlar “bas-
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tırma maliyetini” yükseltecek, sermaye değişen güç dengesine göre muhalefete daha ılımlı yaklaşmaya başlayacak, eş zamanda bürokratik kadrolar da,
taşma momentinin yaklaştığını görerek nötralize olacak ve geçiş tamamlanacaktır. Ancak bu süreçte en önemli faktör “seçim ittifakları” olacaktır. Bu nedenle demokratikleşme umudunun tamamen yapısal faktörlere atfedilmesi hatalıdır. Ekonomik kriz ve yahut uluslararası yaptırımların re’sen demokratikleşme getireceği beklentileri Türkiye’nin yakın dönem geçmişinde gerçekleşmemiştir ve gelecekte de gerçekleşmeyeceği rahatlıkla tahmin edilebilir. Bu
koşullar rekabetçi otoriterden rejimden çıkış için sadece bir fırsat/imkan yaratmaktadırlar, bu fırsatı/imkanı değerlendirecek olanlar ise muhalefetteki aktörlerin tercihleri olacaktır.
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BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL
BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER:
ENDONEZYA DENEYİMİ1
Ayhan Melih TEZCAN2
Özet
Başkanlık sistemi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’da
yerel yönetimlerin örgütlenmesine ilişkin giriş niteliğinde bir analiz sunmayı
amaçlayan bu çalışmada, çözümleme düzeyi olarak ülkenin siyasal-yönetsel
örgütlenmesi alınacaktır. Bugün Endonezya’da 1967-1998 yıllarını kapsayan
ve devlet başkanı Suharto’un merkeziyetçi-otoriter rejiminde gelişen yönetsel pratikler dönüştürülmeye çalışılmakta ve devlet kurumları ile yönetsel
pratikler yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de Suharto sonrası dönemin en önemli siyasal hedeflerinden biri olmuştur. Çalışmada, Endonezya’nın siyasal/toplumsal gelişimi, devlet örgütlenmesinin anayasal biçimselliği ile yerelin siyasal ve yönetsel biçimlenişi incelenecektir. Bu doğrultuda, Endonezya’da özellikle 1999
sonrasında başlayan ve “Büyük Patlama” olarak adlandırılan yerel yönetimlerin sayısal artışı sürecinde gerçekleşen, yerel siyasetin dönüşümü, yönetsel
yapılanmada merkez-yerel ilişkilerinin gelişimi ve mali kaynakların bölüşümü
tartışmaları ele alınacaktır. Yapılan çözümleme ile yerelin yönetsel yetkileri
ve sorumlulukları artırılsa da iktisadi kaynakların bölüşümü ve kullanımı üzerindeki iktidarı bakımından merkezi yönetim karşısında özerkleşemediği savı
ileri sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Endonezya, Devlet, Yerel Yönetimler, Adem-i
Merkezileşme, Mali.

Bu makalenin yazımında, Endonezya’ya ilişkin temel yasal metinlerin İngilizce çevirilerine
başvurulmuştur. İlgili metinlerde yapılan düzeltme ve değişiklere ilişkin çelişkiye düşülen durumlarda Alman GTZ Endonezya Uzmanı Ade Cahyat ile e-posta yoluyla yapılan görüşmeler
ve Endonezya üzerine yapılan tartışmalardan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Makalede
Ade Cahyat’a yapılan atıflarla ilgili olarak kendisinden e-posta yoluyla izin alınmıştır. Bu kapsamda, makalenin oluşumundaki katkılarından ötürü Ade Cahyat’a teşekkürlerimi sunarım.
2 Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Doktora Öğrencisi, ORCID: https://orcid.org/0000-00020501-9590
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POLITICAL/ADMINISTRATIVE FORMATION AND LOCAL ADMINISTRATIONS
IN PRESIDENTIAL SYSTEM: THE EXPERIENCE OF INDONESIA
Abstract
In this study, which aims to provide an introductory analysis of the organization of local government in Indonesia being one of the Southeast Asian countries governed by a presidential system, the political-administrative organization of Indonesia is going to be taken as the level of analysis. Today, the state
and its institutions are being reorganized after the administrative practices
and institutional arrangements developed in the centralist-authoritarian regime of President Suharto, between the period of 1967-1998. In this context,
developing and strengthening local administrations has been one of the most
significant targets of the post-Suharto period. This study is going to examine
the political/social development of Indonesia, the constitutional formality of
state organization, and the political and administrative form of the local. In
particular, there is going to be discussions on quantitative increase of local
administrations after 1999 in Indonesia called “Big Bang”, on transformation
of local politics, development of centre-local relations in administrative structure and on distribution of financial resources. With the analysis, it is going
to be asserted that the local could not be able to become autonomous
against the central government in terms of its power over the distribution
and the use economic resources even though the administrative power and
responsibilities of the local being strengthened.
Key Words: Indonesia, State, Local Administrations, Decentralization, Fiscal.

Giriş
1997 yılında Tayland’da başlayan kapitalist ekonominin (finansal) krizi
ile birlikte Güneydoğu Asya ülkeleri bir dizi iktisadi, siyasal ve toplumsal
krizle karşı karşıya kalmıştır. Kriz sonrası süreçte IMF-Dünya Bankası eliyle
yeni liberal politikalar, teknokratik bir otoriterlikle uygulamaya konulmuştur.
Yönetsel bakımdan öne çıkan özelleştirme, deregülasyon, devletin küçültülmesi ve yönetişim söylem ve pratiklerinin yanı sıra küreselleşme süreciyle
birlikte yerelleşme-subsidiarite kavramı etrafında da ulus-devlet yerine ulusaltı birimlerin güçlendirilmesi süreci teşvik edilmeye çalışılmıştır. Krizin etkilediği ülkelerden biri de Endonezya olmuş ve 1990’ların sonuna kadar siyasal-yönetsel bakımdan merkeziyetçi-otoriter bir sistemle yönetilen ülkede, iktisadi krizin de etkisiyle toplumsal ve siyasal alandaki reform talepleri daha
güçlü bir biçimde gündeme gelmiştir. 1967-1998 yılları arasında siyasal iktidarı elinde bulunduran devlet başkanı Suharto’nun, kriz sürecinde demokratik
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protestolar yoluyla istifaya zorlanmasıyla ülke yeniden yapılanma sürecine
girmiştir. Böylesi bir tarihsel süreçte başkanlık sistemi ile yönetilen Endonezya’da, kamu kurumlarının ve yerinden yönetimin yeniden örgütlenmesi
amacıyla yönetsel yapının yanı sıra siyasal alanının yeniden yapılandırılmasını da içeren bir dizi yasal-yönetsel düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Endonezya’nın yönetsel biçimlenişinde gündeme gelen reformlar salt bir
demokratikleşme meselesinin ötesinde mali kaynakların bölüşümü üzerine verilen bir siyasal mücadeledir. Dolayısıyla, ülkede Suharto’nun devlet başkanlığında üretilen merkeziyetçi-otoriter yapı çözülürken, yine başkanlık sistemi
korunarak ortaya çıkan demokratik ve yerinden yönetimci/yerel yönetimci yapının ne türden sonuçlar doğurduğu ya da doğurabileceğine ilişkin yapılacak
tartışmalar oldukça önemlidir. Bu kapsamda olmak üzere, makalede Endonezya üzerine kültürelci-özgünlükçü açıklamalar aşılmaya çalışılarak ülkenin
toplumsal-siyasal-yönetsel örgütlenmesi üretim ilişkilerinin somutluğu-maddiliği temelinde üretilen siyasallık zemininde yürütülecektir. Bu sayede, Hollanda sömürgeciliği dönemi ile başlayan kapitalist üretim ilişkilerinin örgütlenmesi ile artı ürüne el koyma pratikleri açısından yönetsel olanın örgütlenmesindeki adımlar takip edilerek, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak betimsel
çözümlemenin yanı sıra yerellik/özgünlük tartışması aşılmaya çalışılarak toplumsal iktidar ilişkileri ile yönetsel yapılanma arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Örneğin, tarihsel olarak Endonezya’nın yönetsel örgütlenmesi açısından bazı ölçeklerin (mahalle-köy-belde-ilçe vb.) sömürgeci
devletler tarafından uygun yönetsel ölçek olarak hedeflenip, siyasal strateji
olarak tercih edildikleri ve bunun doğrudan sonucu olarak da hâkim toplumsal
sınıf ittifaklarının iktisadi ve siyasal belirleyiciliğinin mutlaklaşması sürecinin
yaşandığı görülmektedir. Bağımsızlık sonrası süreçte merkeziyetçi ve otoriter
yönetimlerin yerel ölçekteki toplumsal ilişkileri yerel sermaye ile ittifak halinde zapturapt altında tutma stratejileri böyle bir zeminden destek bulmuştur.
Siyasal egemenin yereldeki uzantıları olarak sermaye gruplarının böyle bir yapıdaki hedefi, başkanlık sisteminin de oluşturduğu zemin üzerinden ulusal
olarak kurumsallaşmış yönetim yapısı içerisinde veya yakınında konumlanmak olmuştur. Ancak Endonezya örneği göstermektedir ki bu ilişki kurma biçimi, ilişkilerin kurulduğu ve farklı aktörlerin konumlarının da belirli olduğu
statüko-sabitlik durumu ortadan kalktığında yok olmamaktadır. Yeni bölüşüm
ilişkileri üretilirken eskinin kaybeden aktörlerinin yeniden mücadeleye dâhil
olduğu ve kazananların kaybedenlerin yeniden belirlendiği bir sürece geçildiği görülmektedir.
Endonezya, çevre kapitalist ülkeler arasında yönetsel-siyasal yapılanma,
nüfus büyüklüğü, toplumsal-kültürel çeşitlilik, jeostratejik konum ve iktisadi
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gelişmişlik düzeyi bakımından Türkiye ile benzer özellikler3 göstermektedir.
Dolayısıyla, cumhuriyet rejimi ile yönetilen, başkanlık hükümet sisteminin
uygulandığı ve üniter devlet örgütlenmesine sahip Endonezya’daki yerel yönetimlerinin yeniden yapılandırılması süreci üzerinden yapılacak siyasal-yönetsel alana ilişkin bir tartışmanın Türkçe yazına4 kazandırılması hem Türkçe
alanyazında bir boşluğu dolduracak hem de Türkiye gibi çevre kapitalist ülkelerde başkanlık sisteminin ve yerel yönetimlerin örgütlenme biçiminin ürettiği dinamikleri sorgulamak bakımından önemli olacaktır5. Bunun yanı sıra,
Türkiye’de, 16 Nisan 2017 Referandumu ile anayasal olarak düzenlenen ve
ilk kez 24 Haziran 2018 seçimleri ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-Başkanlık Sistemi’nde yerel yönetimlerin konumlarının ne olacağı henüz belirsizliğini korumaktadır. Bu doğrultuda, merkez kapitalist ülkeler dışındaki başkanlık sistemlerinde yerel yönetimlerin tarihsel gelişimini ortaya koyabilmek, kuşkusuz belirli sınırlılıkları olmakla birlikte, Türkiye pratiği açısından da ulusal-yerel iktidar ilişkilerine, yasal-yönetsel düzenlemelere, hizmet sunumu süreçlerine, demokratik katılım mekanizmalarına, mali
kaynakların bölüşümü sorununa ve merkezi yönetimle ilişkilenme biçimine
ilişkin uygulamaları yeniden düşünmeye katkıda bulunacaktır.
Çalışmada, Endonezya’nın siyasal/toplumsal gelişimin tarihselliği ile yerel-merkez ilişkisinin gelişimi ve yönetsel örgütlenişi 1999 sonrası süreçteki
yerelleşme dinamikleriyle birlikte ortaya konulacaktır. Bu kapsamda, ülkenin
siyasal/toplumsal gelişimi, devlet örgütlenmesinin anayasal biçimselliği ile
yerelin siyasal ve yönetsel biçimlenişi birlikte ele alınacaktır. Yapılan çözümleme ile Endonezya’da “Büyük Patlama” olarak adlandırılan yerinden yönetim birimlerinin niceliksel artışı karşısında; yerel siyasetin, yönetsel yapılanmada merkez-yerel ilişkisinin gelişiminin ve mali kaynakların bölüşümünün
içinde bulunduğu durum sorgulanacaktır. Makalede yürütülen tartışmalar
doğrultusunda, yerelin yönetsel yetkileri ve sorumlulukları artırılsa da iktisadi
kaynakların bölüşümü ve kullanımı bakımından merkezi yönetim karşısında
3 Endonezya’nın

bir cumhuriyet olması, çok farklı etnik kimliklerin ulus-devlet çatısı altında
bir arada yaşaması, üniter olarak örgütlenmesi, ülke nüfusunun yüzde 87’sinin Müslüman olması, Dünya Bankası (2017) tarafından gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilmesi
ve başkanlık sistemi ile yönetilmesi bakımlarından Türkiye ile bazı ortak özellikleri paylaştığı
görülmektedir.
4 Genelde Endonezya’nın yönetim yapısına, özelde ise yerel yönetimlerine ilişkin Türkçe yazında bugüne kadar yazılmış tek bir kaynak metin bulunmaktadır. 2016 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan ve başkanlık sistemi ile
yönetilen ABD, Brezilya, Şili, Endonezya ve Güney Kore deneyimlerinde yerel yönetimleri
betimleyen çalışma, yazında Endonezya’nın yerel yönetimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi sunan tek
Türkçe kaynaktır. Bkz. Sobacı, Mehmed Zahid ve Özer Köseoğlu, Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler: ABD, Brezilya, Şili, Endonezya ve Güney Kore, SETA, İstanbul 2016.
5 Makalede Endonezya üzerine yazılan İngilizce makale ve kitaplar, İngilizce ve Endonezya
dilinde yazılmış istatistik yıllıkları ve uluslararası örgütlerin veri tabanlarından yararlanılarak
birincil ve ikincil kaynaklara referans verilecektir.
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yeteri kadar özerkleşemediği savı ileri sürülecektir. Kuşkusuz salt Endonezya
özelinde değil herhangi bir ülke ile ilgili yazılacak bir makalenin belirli sınırlılıklarının olacağı açıktır. Makalenin kapsamını aşan ve Endonezya toplumu
açısından önemli olan birçok soruya ve soruna makalenin kısıtları içerisinde
değinmek mümkün olmayacaktır. Endonezya’nın bu yazı kapsamında ele alınış biçimi ve odaklanılan konular merkez-yerel ilişkisi bağlamında ülkenin
siyasal/toplumsal gerçekliğine ilişkin giriş niteliğinde bir tartışma sunmayı
hedeflemektedir.
1. Endonezya’da Siyasal/Toplumsal Biçimlenişin Tarihi Güzergâhları
Güneydoğu Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan Endonezya’nın bugünkü toplumsal, iktisadi ve yönetsel biçimlenişinin kökleri ve yerel düzeyde
yönetiminin örgütlenmesi ülkenin toplumsal tarihinin oluşumu ile yakından
ilişkilidir. Bu yüzden, Endonezya’da uygulanan başkanlık sisteminde6 yerinden yönetimi anlayabilmek için öncelikle ülkenin toplumsal ve siyasal tarihini
kısaca ele almanın sonraki tartışmaların zeminini oluşturması bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Adalardan oluşan parçalı yapısından dolayı Endonezya’da siyasal ve yönetsel birliğin oluşumu farklı dinamiklerle belirlense
de ülkenin doğal kaynak rezervlerinin varlığı sermaye birikim süreçleri açısından belirleyici olmuştur. Sömürge yönetimlerinde geçen uzun yıllar boyunca devlet, siyasal ve toplumsal alanın yanı sıra iktisadi ilişkilerin düzenlenmesinde de en önemli aktör olmuştur. Özellikle iktisadi ilişkilerin daha çok
tarımsal üretim ve kısmen basit meta üretimi ile sınırlı olması dolayısıyla devlet yönetimi dolayımıyla ülke kaynaklarının sömürülmesi garanti altına alınmıştır. Ülkedeki iktisadi faaliyetler hane içi üretim, basit meta üretimi ve az
sayıda orta-büyük ölçekli sanayi üretim faaliyetleri olarak gerçekleşirken, iktisadi ilişkilerin her düzeyinde sivil ve asker bürokratların varlığını görmek
mümkündür (Robinson, 2009). Devletin toplumsal ilişkilerin örgütlenmesindeki konumu, onun birikim ve sermaye sınıfının oluşum süreçlerindeki etkinliğinin yanı sıra ülkenin hammadde kaynaklarına sömürge döneminde diğer
ülkeler tarafından el konulmasında zor ve rızanın örgütlenmesini de sağlayacak bir yapıyı üretmesine zemin hazırlamıştır. Endonezya’da sermayenin oluşumu üzerine yapılan bir incelemede, devlet yapılanmasının sömürge dönemi
de dâhil olmak üzere toplumsal düzeni belirlediği ve devlet mülkiyetine dayalı

Devlet başkanı Suharto’un 1967 yılında askeri geçiş hükümeti ile siyasal iktidarı ele geçirmesi
sonrasında ülkede ortaya çıkan başkanlık sistemi otoriter ve aşırı merkeziyetçi bir yapı üzerine
inşa edilmiştir. Devlet başkanının tek ve mutlak karar verici olduğu bu yapıda yerel birimler
basitçe merkezin uzantısı ve merkez siyasetinin uygulayıcısı memurlar olarak görülmüştür.
Tüm kararlar merkezde devlet başkanı tarafından verilmiş ve yerelde merkez tarafından atanan
memurlar eliyle yürütülmüştür.
6
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toprak sisteminin yerli halkların oluşturduğu toplumsal sınıflar açısından sermaye birikimi önünde engel teşkil ettiği iddia edilmektedir (Robinson, 2009).
Devletin güçlü konumu iktisadi ilişkilerin önemli bir aktörü olmasını sağlasa
da kendinden menkul bir devlet yapısından çok sivil ve askeri bürokrasi dolayımıyla yönetsel olanda temsil imkânı bulan sermaye iktisadi kaynakların bölüşümünde etkin olmuştur. Bu etkinlik ise yerel ölçekteki sermaye ve çıkar
gruplarının nasıl yönetildiği ya da bir başka deyişle siyasal alan ile nasıl ilişkilendiği ile ilgilidir. Burada yerel salt bir iktisadi ölçek olarak değil aynı zamanda yönetsel bir ölçek olarak en merkeziyetçi-otoriter dönemlerde dahi
önemini sürdürmüştür. Zira üretimin kaynağı olarak yerel ölçek, yönetselin
örgütlenmesinde de yerel çıkar grupları dolayımıyla ulusal siyasetle eklemlenebilmiştir.
Sömürge döneminin tanımlayıcı özelliklerinden olan bu unsurlar bağımsızlık sonrası dönemin iktisadi, siyasi ve toplumsal ilişkilerinin okunması açısından da belirleyiciliklerini sürdürmüşlerdir. 1949 yılında ilan edilen bağımsızlık sonrası dönemde farklı partilerin kurduğu hükümetler döneminin de
yine bir askeri yönetim modeli ile son bulması hâkim toplumsal sınıflar olarak
sivil-askeri bürokrasinin yönetsel alanda olduğu kadar iktisadi alanda da etkinliğini koruduğunu göstermektedir. Bağımsızlık sonrası dönemde parlamenter demokrasinin kurulduğu Endonezya’da üç siyasal eğilim olan seküler
milliyetçilerin partisi Endonezya Milliyetçi Partisi (PNI), modernist İslamcıların partisi Masjumi ve geleneksel İslamcıların partisi Nahdlatul Ulama (NU)
arasında kurulan koalisyonlar dönemi başlamıştır (Bourchier ve Hadiz, 2003:
4). Bu dönemde devlet başkanı Sukarno yönetimindeki ülke ulusal kalkınma
ve üretime esas olan doğal kaynakların ve üretim alanlarının devlet merkezli
yerli sermayenin denetim ve yönetiminde kullanılmasını öngören bir model
uygulamıştır. İktisadi alan ile birlikte Endonezya’nın uluslaşma sürecinin birlikte düzenlenmeye çalışıldığı bu dönemde üretim ilişkilerinin ulusal düzeyde
örgütlenme biçimi siyasal alanda da devlet belirleyiciliğinde bir demokrasi
deneyimi üretmiştir. Sukarno yönetiminde “Güdümlü Demokrasi” olarak
isimlendirilen bu süreçte bakanlar kurulu yerine devlet başkanının doğrudan
atama yoluyla yürütmeye hakim olduğu, iktisadi alanda milliyetçi ve devlet
kapitalizmine dayalı “Güdümlü Ekonomi”nin oluşturulduğu ve askeri bürokrasinin desteğini alan Endonezya’nın kapitalistleşme süreci açısından da müdahaleci bir devlet ve toplum yönetimini inşa ettiği ileri sürülmektedir (Robinson, 2009). Bu doğrultuda, oluşum halindeki iki kutuplu uluslararası siyasal alanın güçlü aktörlerinin nüfuz alanı olarak görülen Asya kıtası ülkelerinin
bu süreçte yaşadığı sorunların Endonezya üzerinde etkisi olduğu da söylenebilir. Böyle bir tarihsel bağlam sonrasında ortaya çıkacak siyasal yönetim modelinin de meşruiyet zemini bu içsel-dışsal gelişmeler dikkate alınarak belirlenmiştir.
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Endonezya, 1967 yılında bir askeri müdahale ile önce geçici olarak, sonrasında 1968 yılından itibaren sürekli olarak ülkenin devlet başkanı olan Suharto’nun yönetiminde inşa edilen “Yeni Düzen” ile 1998 yılına kadar yönetilmiştir. Suharto askeri bürokrasinin desteğini alarak yönetime gelmiş ve bağımsızlık sonrası dönemde uygulanan politikalarda bazı değişiklikler yaparak
toplumsal ilişkilerin kurumsallığını yeniden düzenlemiştir. Bu süreçte, batılı
analistler ve ülke içindeki taraftarları Suharto’nun demokratik ve piyasa dostu
bir rejim inşa edeceğini beklerken, Suharto kendi otoriter korporatist sistemini
inşa edip kurumsallaştırmıştır (Hadiz, 2006a: 128). Bu otoriter rejimin ürettiği
oligarşik yapının yükseliş süreci sermaye birikimi amacıyla verilen sınıf içi
mücadelelerin kamu kaynakları ile devletin yönetsel biçimlenişi üzerinde hakimiyet elde etme savaşımlarının bir ürünüdür (Hadiz ve Robinson, 2013: 38).
Bu kapsamda, sivil ve askeri bürokrasinin desteğiyle yönetimi elinde bulunduran devlet partisi konumundaki Golkar’ın (Partai Golongan Karya) yönetiminde askeri ve emniyet bürokrasisinin mensupları, merkezi ve yerel yönetimlerin yönetici konumlarında yer aldığı ve adına iki işlevli sistem dedikleri
bir siyasal yapıyı üretmişlerdir (Nasution, 2016: 3). Batılı devletler ve sermaye
grupları, ülkede üretilen ürünlere el koyma süreci ve doğal kaynak rezervlerinin sömürülmesi açısından kendilerine sunulan ayrıcalıklar korunduğu sürece
Suharto’nun otoriter yönetimini sorun olarak görmemiştir. Sivil ve askeri bürokrasinin yanı sıra onlara eklemlenmiş uluslararası-ulusal-yerel sermaye ve
çıkar gruplarının ittifakının bir ürünü olan Suharto dönemi, göreli bir toplumsal-siyasal istikrar ve refah düzeyini 1990’lara kadar sürdürebilmiştir. Salt
ekonomik kalkınma perspektifinden bakıldığında yıllık ortalama yüzde 7 büyüme sağlanması, kişi başı gelirin 10 katına çıkması ve 1960’larda yüzde 70
olan yoksulluk oranının yüzde 11’lere kadar gerilemesi Suharto dönemini başarılı bir yönetim olarak değerlendirmeye yol açabilir (aktaran Ostwald vd.,
2016: 141). Ancak bu ekonomik kalkınma modelinin toplumu ve siyasal alanı
baskı altında tutan ve askerin her şeyi kontrol ettiği bir ülkede uygulama alanı
bulduğu unutulmamalıdır. Bu istikrarın üretiminde liberal siyasetin gelişememesi yalnızca baskı ve zora dayanmamış, özellikle patronaj ilişkilerinden temellenen, iş ve kariyer olanaklarına erişimin yanı sıra iktisadi büyümeden pay
alan orta sınıfların tek bir devlet ideolojisine dayalı (Pancasila) ve devlet partisi olan Golkar’ın, izin verilen birkaç küçük siyasal parti ile birlikte, domine
ettiği devlet-güdümündeki seçim sistemine gösterdiği rıza ile mümkün olabilmiştir (Hadiz ve Robinson, 2013: 51). Bu salt Endonezya’ya özgü de değildir.
Endonezya’nın da içinde olduğu Güneydoğu Asya ülkeleri Soğuk Savaş ve
sonrası süreçte köy ölçeğinden başlayan patronaj ilişkileri temelinde örgütlenmiş diktatörlüklerle yönetilmiştir. Bu ülkeler ekonomik büyümeyi sağlayarak
halklarının yaşam standardını göreli olarak yükseltse de, patronaja dayalı toplumsal ilişkileriyle güçsüz devlet yapılarına mahkum kalmışlardır (Barter,
2008:1).
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1998 sonrası süreçte otoriter Suharto yönetiminin son bulmasıyla beraber
Endonezya’nın Balkanlaşması -bir başka ifadeyle birçok küçük devlete bölünmesi- riski uluslararası alanda güvenlik açısından önemli bir sorun olarak görülmüştür (Hadiz, 2006a). Bu bakımdan, Endonezya’nın toprak bütünlüğünün
korunması siyasal olarak uluslararası ilişkilerdeki dengenin korunması ve iktisadi alanda da sermayenin mekansal hareketliliğinin güvence altına alınması
açısından önem kazanmıştır. Gerek uluslararası sermayenin bölgedeki çıkarlarının yeniden üretimi gerekse de Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) siyasal nüfuzunun korunabilmesi açısından Endonezya’nın istikrarlı bir yönetime kavuşması önemsenmiştir. Bu süreçte, devletin kurumsal yeniden yapılanması açısından üç kritik unsur öne çıkmaktadır: (i) Endonezya ulus-devletinin parçalanmasının önlenmesi, (ii) Batı çıkarlarıyla ters düşen radikal İslamcı grupların önlenmesi ve (iii) bölgede ve Endonezya’da, uluslararası sermayenin, özellikle ABD sermayesinin, ihtiyaç duyduğu güvenlik ve öngörülebilirliğin sağlanması (Hadiz, 2006a: 125). Her ne kadar bu kurumsal yapılanmanın tüm boyutlarıyla gerçekleştiği iddia edilemese de büyük ölçüde merkez kapitalist ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu bir Endonezya yönetiminin oluşumuna yönelik güçlü adımlar atıldığı açıktır. Suharto sonrası dönemde, bir
kısmı bu yazının konusu olan, yönetsel yeniden yapılanma alanında geniş kapsamlı reformlar başlatılmış ve ülkenin siyasal rejiminin yanı sıra yönetsel örgütlenmesinde de değişimler gerçekleşmiştir.
Reform sürecinde gerçekleşen değişimlere bakıldığında bunların (i) çok
partili demokratik sistemin otoriter ve ordu destekli siyasal sistemin yerini alması, (ii) ekonominin düzenlenmesinde devletin etkinliğinin sınırlandırılarak
piyasa merkezli ve küresel rekabete açılmış bir yapının oluşturulması, (ii) yerel yönetimlere daha fazla siyasal yetki ve bütçe sağlayan “büyük patlama”
olarak isimlendirilen adem-i merkezileşme reformlarının gerçekleştirilmesi ve
(iv) kamu mali yönetimine ilişkin reform niteliğinde düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olduğu görülmektedir (Nasution, 2016: 1). Sonraki bölümde Endonezya’nın yönetsel yapılanışına ilişkin anayasal dayanakları bu kapsamda
yapılan güncellemeler ışığında değerlendirilecektir.
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2. Yönetselin Yapılanışı Olarak Devlet Örgütlenmesinin Anayasal7 Dayanakları8
Günümüzdeki adıyla Endonezya Cumhuriyeti, merkezi olarak örgütlenmiş, üniter devlet sistemine sahip ve başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Endonezya’da her ne kadar hükümet sistemi başkanlık olsa da gerek yönetsel örgütlenme gerekse de yasama organlarının çeşitliliği neticesinde güçler ayrılığının korunduğu bir yapının bulunduğu ileri sürülebilir. Anayasal güvenceye kavuşturulmuş bugünkü rejim ve devlet yapılanması monolitik
(tekçi), baskıcı ve otoriter yönetim deneyimlerinin bir sonucu olarak şekillenmiştir. Bir yazarın deyişiyle Endonezya’da hibrid bir başkanlık ve parlamenter
hükümet sistemi bulunmaktadır (Ostwald vd., 2016: 144).
1945 tarihli Endonezya Cumhuriyeti’nin Anayasası geçici maddeleri ile
ek maddeleri dahil 18 bölüm ve 42 maddeden oluşmaktadır. 1945 Anayasasında 1999, 2000, 2001 ve 2002 tarihlerinde dört kez değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişiklikler, ülkede Suharto yönetiminin iktidardan devrilmesi ile sonuçlanan ve 1990’larda başlayan siyasal hareketliliğin de bir göstergesidir. Endonezya’da normlar hiyerarşisinde 1945 Anayasası en üst normu temsil ederken
onu sırasıyla Kanunlar/Olağanüstü Hal Dönemi Kanunları, Hükümet Düzenlemeleri, Başkanlık Kararnameleri ve Bölgesel Düzenlemeler takip etmektedir (Butt, 2010: 8). 1945 Anayasası maddelerin sırası ve organizasyonunda
yasama, yürütme ve yönetsel bölümlenmeye ilişkin düzenlemeler sırayla değil
karışık bir biçimde yer almaktadır. Bu yüzden, bu bölümde, Anayasa’daki hiyerarşiden bağımsız bir şekilde yasama, yargı, yürütme ve devletin territoryal
örgütlenmesine ilişkin hükümlere kısaca değinilecektir. Yerinden yönetime
ilişkin hükümler devletin territoryal örgütlenmesi kapsamında anayasal olarak
düzenlenmiştir ancak yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemelerin gelişimine ve 2014 tarihinde yürürlüğe giren 23 numaralı Yerel Yönetim Kanunu’na yerel yönetimlere ilişkin tartışmalar bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
Devletin şeklini ve egemenliği düzenleyen 1945 Anayasa’nın birinci
maddesi’ne göre Endonezya Devleti’nin dayandığı başlıca özelikler; (i) üniter
olması, (ii) cumhuriyet rejimini benimsemiş olması, (iii) halk egemenliğine
dayanması ve (iv) hukukun üstünlüğünü kabul etmesi olarak ifade edilmektedir. Yasama faaliyetleri açısından bakıldığında Endonezya’nın en üst yasama

Metin içinde 1945 tarihli Endonezya Anayasası’na (EA) yapılan atıflarda Anayasa’nın
30.03.2017 tarihinde erişim sağlanan http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf adresindeki İngilizce tercümesinden yararlanılmıştır.
8 Bu çalışma kapsamında, EA’daki devletin şekli, yasama, yürütme ve yönetsel örgütlenmeye
ilişkin düzenlemelerine yer verilmiştir.
7
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organı Halkın Danışma Meclisi (Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR) 9
olarak karşımıza çıkmaktadır. MPR’nin başlıca görevleri (i) Anayasa’yı değiştirmek ve yapmak, (ii) başkan ve başkan yardımcısının resmi olarak göreve
başlamasını sağlamak ve (iii) Anayasa’ya dayalı olarak başkan ve/veya başkan yardımcısını görevinden azletmektir. MPR kararlarının oy çokluğuna göre
almakta ve beş yılda en az bir kez başkent Jakarta’da toplanmak zorundadır.
MPR’nin üye yapısına baktığımızda ise genel seçimler ile seçilen Halkın Temsilciler Meclisi (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) ve Bölge Temsilcileri Meclisi (Dewan Perwakilan Daerah-DPD) üyelerinden oluştuğu görülmektedir.
Bu noktada DPR ve DPD’nin oluşumu ile görev ve yetkilerine değinmek yerinde olacaktır.
Halkın Temsilciler Meclisi’nin (DPR)10 üyeleri genel seçim yoluyla seçilmekte ve yılda en az bir kez toplanmaktadır. DPR’nin başlıca görevi kanun
yapmaktır. Kanun yapım sürecinde başkan ile DPR birlikte çalışmak zorundadır. Buna göre, kanun tasarısı DPR ile başkanın müzakeresi sonucu müşterek olarak onaylanmalıdır. Ancak kanun üzerinde müşterek onay gerçekleşmezse DPR’nin aynı oturumunda aynı kanun yeniden görüşülemez. Başkan
müşterek olarak onaylanan kanun tasarısını yasalaşması için imzalar ancak 30
gün içerisinde kanun tasarısını imzalamazsa kanun kendiliğinden yasalaşarak
yürürlüğe girer. DPR’nin gensoru hakkı, soruşturma hakkı ve görüş bildirme
hakkı bulunmaktadır. DPR’nin üyeleri ise soru önergesi verebilir, öneri ve görüş bildirebilir ve dokunulmazlık hakkından yararlanabilir. Ayrıca her bir
DPR üyesinin münhasıran kanun tasarısı önerme hakkı bulunmaktadır. Acil
durumlar gerektirdiğinde kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi
bulunan başkanın, KHK çıkarıldıktan sonraki ilk DPR oturumunda, DPR’nin
onayını alması gerekmektedir. DPR, KHK’yı onamaz ise ilgili KHK hükümsüz hale gelir ve yasalaşamaz. Görüldüğü üzere, ilgili anayasal düzenlemeler
DPR’yi başkan karşısında güçlü hale getirmiş ve sistemin denge mekanizması
olarak başkanın yapacağı iş ve işlemlerin Meclis onayından geçirilmesini şart
koşmuştur. Bu durum yukarıda da ifade edildiği gibi tek adam yönetiminde
geçen 30 yılda yaşanan baskıcı, keyfi ve otoriter deneyimler neticesinde parlamenter yapının güçlendirilmesinin öneminin görülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Yasama sürecinde yer alan bir diğer örgütsel yapı olarak Bölge Temsilcileri Meclisi (DPD), yerel ölçeği ilgilendiren yasama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde DPR ile birlikte çalışmak üzere oluşturulmuştur11. Üyeleri her
bir ilden (provinsi) genel seçim yoluyla seçilen DPD her yıl en az bir kez toplanmakta ve her bir ilin toplam DPD üye sayısı eşit olmak zorundadır.
DPD’nin başlıca faaliyetleri arasında (i) bölgesel özerklik, merkezi ve yerel
EA’nın II. Bölümünün 2. ve 3. maddelerinde düzenlenmiştir.
EA’nın VII. Bölümünün 19., 20., 20A, 21., 22., 22A ve 22B maddelerinde düzenlenmiştir.
11 EA’nın VIIA. Bölümünün 22C ve 22D maddelerinde düzenlenmiştir.
9

10
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yönetimler arasındaki ilişkiler, bölgelerin ihdası, genişlemesi ve birleştirilmesi, doğal ve diğer iktisadi kaynakların yönetimi ve merkez ve bölgelerin
arasındaki mali denge konularında DPR’ye kanun tasarısı sunmak, (ii) bölgesel özerklik, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, bölgelerin ihdası,
genişlemesi ve birleştirilmesi, doğal ve diğer iktisadi kaynakların yönetimi ve
merkez ve bölgelerin arasındaki mali denge konularında DPR’ye sunulan kanun tasarıları görüşülürken görüşmelere katılmak ve devlet bütçesi başta olmak üzere vergilendirme, eğitim ya da din gibi konularda DPR’ye görüş bildirmek ve (iii) bölgesel özerklik, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, bölgelerin ihdası, genişlemesi ve birleştirilmesi, doğal ve diğer iktisadi
kaynakların yönetimi ve merkez ve bölgelerin arasındaki mali denge konularında DPR’ye sunulan kanun tasarıları görüşülürken görüşmelere katılmak ve
devlet bütçesi başta olmak üzere vergilendirme, eğitim ya da din gibi konularda yasaların uygulanmasını gözetmek ve uygulama sürecinde ortaya çıkan
eksiklikleri ve yanlışlıkları daha ileri düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesi için DPR’ye bildirmek olarak belirtilmektedir.
Yasama faaliyetlerini ilgilendiren bir başka anayasal organ ise Halkın
Bölgesel Temsilciler Meclisi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD) ya
da başka bir ifade ile İl-İlçe-Naiplik Meclisleri olup il, ilçe ve belde düzeylerinin hepsinde demokratik genel seçimler yoluyla üyeleri seçilmiş bir meclisin
bulunması gerektiği belirtilmiştir. Anayasa’da münhasıran DPRD’lerin görev
ve sorumluluklarına değinilmemiştir. Onun yerine gerek devletin territoryal
örgütlenmesine gerekse de yerel-bölgesel otoritelerin görev ve yetkilerine ilişkin genel hükümler içeren ifadelere yer verilmiştir.
Yürütme12 erkinin başkan ve başkan yardımcısı tarafından kullanıldığı
Endonezya’da, başkan ve başkan yardımcısına ilişkin seçim, görev, yetki ve
sorumluluklarını içeren anayasal hükümler II. bölümde düzenlenmiştir. Buna
göre başkan anayasaya bağlı kalarak hükümete başkanlık etme yetkisine sahiptir ve görevlerini yerine getirirken başkan yardımcısı ile birlikte çalışır.
Başkana yardımcı olmak üzere belirlenmiş alanlarda hükümet faaliyetlerinde
bulunmak üzere başkan tarafından devlet bakanları atanabilir ya da görevden
alınabilir13. Başkan kendisine danışmanlık hizmeti vermek üzere bir Danışma
Meclisi kurabilir. Başkanın başlıca görevi Halkın Temsilciler Meclisi’ne
(DPR) kanun tasarılarını sunmak ve kanunların uygulanması amacıyla gerekli
yönetmelikleri çıkarmaktır. Bunun yanında, ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin Komutanı olarak DPR’nin onayı ile savaş ve barış ilanının yanı sıra diğer
ülkelerle imzalanacak anlaşmaları imzalamaya yetkilidir. Ancak devletin mali
sınırlarını zorlayacak ve/veya kanunların değiştirilmesini ya da yeni kanun çıEA’nın III. Bölümünün 4., 5., 6., 6A, 7., 7A, 7B, 7C, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16.
maddelerinde düzenlenmiştir.
13 EA’nın V. Bölümünün 17. maddesinde düzenlenmiştir.
12
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karılmasını gerektirecek insanların yaşamlarında kapsamlı ve esaslı değişiklikler yaratacak diğer uluslararası anlaşmalarda DPR’nin onayını almak zorundadır. Başkan, olağanüstü hâl ilan edebilir ancak böyle bir ilanı gerektiren
koşulların ve sebeplerin bir kanun ile düzenlenmiş olması şarttır. Büyükelçileri ve elçileri atamaya yetkili olan başkan özellikle büyükelçi atamalarında
DPR’nin görüşlerini dikkate almak zorundadır. Yüksek mahkemelerin görüşüne uygun olmak koşuluyla bağışlama ve hakların iadesine karar verebildiği
gibi genel af ilan edebilir veyahut da hükümlerin indirim yapılmasına karar
verebilir. Başkanın DPR ile olan ilişkisi aslında Anayasa’da açıkça düzenlenmiş ve DPR’nin askıya alınmasını ve/veya dağıtılmasını yasaklayan açık bir
ifadeye yer verilerek parlamenter yapı güvence altına alınmıştır.
Devletin territoryal örgütlenmesi14 açısından Anayasa’da üniter bir yapının esas alındığı ve bölgesel otorite olarak ilk düzeyde iller (il-bölge), illerin
altında ise kırsal bölgelerde kabupaten, kentsel bölgelerde ise kota denilen belediyelerin olduğu ilçe düzeyi bulunmaktadır. Bu birimlerin başında demokratik seçimlerle seçilen vali, naip ve belediye başkanı bulunmaktadır. Ancak
seçim yöntem ve usullerine ilişkin ayrıntılar kanunla düzenlenmektedir. Bu
bakımdan anayasal olarak güvence altına alınmış olan seçimle gelme usulü
doğrudan halk tarafından seçilme anlamına gelebileceği gibi kanuni düzenlemelerle temsil kurumları tarafından seçilerek de gelebilir. Bu yönetim birimleri görevlerini yerine getirmek amacıyla yönetsel faaliyetlerde bulunurken
bölgesel özerklik ve yardım yükümlülüğü ilkelerine göre hareket ederler ve
kanun ile özel olarak merkezi hükümete verilmemiş olan faaliyetlerde bulunma hakkını içeren geniş bir özerklikten istifade ederler. Bölgesel otoritelerin bölgesel konularda yönetmelik çıkarma yetkisi bulunmaktadır. İl ve ilçe
düzeylerinin her birinde üyeleri genel seçim yoluyla seçilen bir Halkın Bölgesel Temsilciler Meclisi (DPRD) bulunmaktadır. Bölgesel otoritelerin gerek
merkezi yönetimle ilişkileri gerekse de kendi iç örgütlenmeleri ve oluşturacakları birimlerin kanun ile düzenleneceği ve Endonezya’nın üniter devlet yapısına uygun olması ölçütünün gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak Endonezya’da üniter yapı bazı istisnai uygulamaların yapılmasına engel olmamaktadır. Örneğin, Aceh, Batı Papua, Papua, Jakarta ve Yogyakarta olmak
üzere beş il kendi tarihsel-toplumsal özgünlüklerinden kaynaklı olarak özerkliğe sahiptir. Bunlar yerel yönetimlerin sahip oldukları diğer hak ve sorumlulukların yanı sıra resmi bir bayrak kullanma hakkına ve yerel polis teşkilatı
kurma hakkına sahip olup valilerini de yerli nüfus arasından seçmek zorundadırlar (Ostwald vd., 2016: 145).
Anayasal düzenlemeler açısından bakıldığında Endonezya’nın yönetsel
örgütlenmesinin temelini farklı düzeylere dağıtılmış olan meclislerin oluşturduğu ve genel bir takım territoryal örgütlenme düzeylerine ilişkin hükümler
14

EA’nın VI. Bölümünün 18., 18A ve 18B maddelerinde düzenlenmiştir.
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haricinde ayrıntıların özel kanunlarla düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmelidir. Ülkenin territoryal düzeydeki yapısı açısından başvurulan kaynaklarda en üstte il yapısının yer aldığı görülmekle beraber bu yapının il-bölge
şeklinde ifade edilmesinin daha doğru olacağı kanaati oluşmuştur. Zira Endonezya’daki il düzeyinin altındaki ilçe ile daha alt düzeydeki örgütlenmelerin
neredeyse il düzeyine denk düşen yetki ve sorumluluklarının yanı sıra yerel
toplumsal ve iktisadi ilişkilerin yoğunlaşma ve örgütlenme düzeyleri açısından da il-bölge düzeyine benzer özellikleri göstermeleri bakımından öne çıktıkları görülmektedir. Çalışmanın takip eden bölümünde genel çerçevesi yukarıda çizilen yerinden yönetimin örgütlenmesine ilişkin yapı ve süreçler ele
alınacaktır.
3. Yerelde Siyasal ve Yönetsel Özerkleşme ya da Sınıfsal Oligarşinin Yeniden Üretimi
Endonezya’da, yerel sınıfsal ittifakların ulusal düzeyde temsiline uzun
yıllar olanak veren devlet başkanı Suharto iktidarı döneminde, yolsuzluk ve
rüşvet ilişkilerini de içeren devlet ile ilişkilenme biçimi, Suharto sonrası dönemi de etkisi altına almıştır. Bu açıdan, ülkenin güçlü yerel sınıf ittifaklarının
merkezileştiği bir dönemden aynı sınıfsal ittifakların göreli olarak korunduğu
ve yeniden yerelleştiği bir döneme geçiş yaşanmaktadır. Bu süreçte, yönetsel
yerinden yönetimin güçlendirilmesi ile rant arayışının adem-i merkezileşmesi
ve yolsuzluklar ile yağma sisteminin yerelleşmesi deneyimlerine tanık olunmaktadır (Hadiz, 2006b: 262: Hadiz, 2007). Öncelikle Endonezya’da kapitalist iktisadi ilişkilerin kurumsallaşma düzeyinin göreli geri kalmışlığının ülkenin sömürge geçmişiyle ilişkili olduğu belirtilmelidir. Sömürge döneminin temelini ise kırsalda üretilen tarımsal ürünlere ve ülkenin doğal kaynaklarına el
koyma süreci oluşturmaktadır. Hollanda’nın küresel pazarlardaki konumunun
hem bağımsız hem de bağımlı değişkeni olarak ülkede üretilen artı ürünlere el
koyma süreci yerel düzeyde siyasal özerklik ve yönetsel kurumsallaşmanın
gelişiminde de belirleyici olmuştur. Hollanda bölgesel özerkliği, büyük ölçüde merkezileştirdiği sömürge yönetimine ciddi bir tehdit olarak görmüştür
(Eckardt ve Shah, 2006: 233). Bu yüzden merkezi olarak örgütlenmiş devlet
yönetselliği ile en alt düzeydeki yerel topluluklara dayalı bir yönetim modeli
geliştirmiştir. Sömürge döneminde ülkenin yönetimi açısından merkezi olarak
örgütlenmiş güçlü devlet yapısı yerine biri yerel halk, diğeri batılılar için olmak üzere ikili bir yönetim yapısı geliştirilerek ülkenin territoryal örgütlenmesinde de yerelde üretilen ürünlere el koymaya olanak sağlayan köy topluluklarına dayalı bir yapı oluşturulmuştur (Ito, 2011: 416-422). Bu kapsamda
olmak üzere, özellikle yerel halkın yönetimi ve kırsal alanlardaki üretimin denetimi açısından köy, sömürge yönetimlerinin tercih ettiği optimum yerel öl-
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çek olarak görülmüştür. Provinsi ya da il-bölge düzeyinde örgütlenme ise ülkenin sömürgeleştirilmesinin önünde engel oluşturabileceği düşüncesiyle bilinçli olarak zayıflatılmıştır (Nasution, 2016: 4). Burada köyün yerel topluluklar açısından yönetsel örgütlenmenin ilk düzeyi olarak belirlenmiş olması
önemlidir. Zira toplumsal bir oluşum olarak köy gerçekliği hem yerel toplulukların yönetsel kurumsallık içerisine dâhil edilmesine olanak sağlarken hem
de iktisadi üretimin geliştirilmesi açısından uygun müdahalelerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı bir yönetsel birim olarak işlevsel hale gelmiştir. Köy
topluluğun sosyolojik oluşumunun temeli olan geçimlik iktisadi etkinliklerin
gerçekleştirilmesi işlevinin yanı sıra siyasal-yönetsel konumu özerk bir yerellik olarak değil merkez bağımlı ya da merkeze eklemlenen güdümlü bir gelişme pratiği göstermektedir15.
Bağımsızlık sonrası dönemde yerel, ulusal siyasetin bir türevi olarak
onun belirleyiciliğinde ve etkisinde gelişim göstermiştir. Güçlü merkeziyetçi
devlet örgütlenmesinin önemli ölçüde belirleyici olduğu süreçte ulusal sermaye ile eklemlenebilen yerel grupların devlet iktidarı ile ilişkilenme biçiminde yerel, yalnızca bazı üretim kaynaklarına ya da ticaret yollarının denetimine sahip olma durumu ile belirlenen mutlak üstünlükleri bağlamında siyaseten güç kazanabilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, Suharto’nun Yeni Düzeninin birçok açıdan Soğuk Savaş döneminin bir ürünü olduğu gibi aynı zamanda sınırlı bir düzeyde de olsa yerel toplumsal ve siyasal güçlerin çatışmalarının bir ürünüdür (Hadiz, 2006a).
Endonezya’nın devlet sistemi özellikle Suharto’nun Yeni Düzeni ile merkezi olarak örgütlenmiş güçlü bir bürokratik yapıya kavuşmuştur. Merkezi
devlet örgütlenmesi ulusal birliğin korunması açısından önemli bir unsur olarak görülmüş ve güçlendirilmiştir. Öyle ki il-ilçe-belde düzeyindeki yönetim
birimlerinin başındaki yöneticilerin tümü emekli ya da aktif ordu ya da emniyet mensubu yöneticiler arasından seçimle değil merkezi hükümet tarafından
yapılan atamalarla görev yapmıştır (Nasution, 2016: 3). Suharto iktidarında
asker ve Golkar Partisinin domine ettiği bir merkezi bürokratik örgütlenme ile
devleti yönetmiş ve Hollanda döneminden kalan özerk bölgesel yönetimleri
de ortadan kaldırmıştır (Bennet, 2010:2). Esasen yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sürecinin Suharto sonrasında birden gündeme geldiğini söylemek de
yanlış olur. Suharto’nun 1990’lardan itibaren bu konuda uzmanlara ve bürokratlara programlar ve raporlar hazırlattığı ancak uygulama konusunda birkaç
bazı deneme dışında herhangi eylemde bulunmadığı görülmektedir (Bennet,

Ancak federal bir yapılanmaya esas oluşturacak bazı özellikler sergileyen Hollanda sömürge
döneminde adem-i merkeziyetçiliğe ve adet hukukuna dayalı bir yönetsel yapı kurulduğu ve
bağımsızlık sürecinde federal yapının kurulmasını destekleyen siyasi liderlerin de bulunduğu
kimi yazarlar tarafından dile getirilmektedir (Ostwald vd., 2016: 140).
15
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2010:2). Suharto sonrası dönemde adem-i merkezileşme yönünde hızla hazırlanan reform belgeleri siyasal-toplumsal taleplerin yanı sıra devlet yönetiminde yapılan hazırlıkların da bir sonucudur.
Merkezin doğrudan denetimi altındaki yerel yönetim birimlerinin ademi merkezileşmesi ve özerk birer yerinden yönetim birimi olarak tanımlanmaları 1999 yılında gerçekleştirilen reformlarla mümkün olmuş (Holzhacker vd.,
2016: 5) ve ancak bu reformlarla birlikte yerel düzeyde yönetselliğin oluşumu
mali, yönetsel ve işlevsel boyutları içeren geniş kapsamlı bir adem-i merkezileşme sürecine girmiştir (Eckardt ve Shah, 2006). Merkeziyetçilik karşısında
yerinden yönetimciliğin güçlendirilmesi özellikle yeni liberal politikaların ve
onun uygulayıcısı konumundaki uluslararası kuruluşları tarafından kapitalistleşme sürecindeki ülkeler açısından önemli hedeflerden biri olarak görülmüştür. Yeni kurumsalcılık ile ittifak halindeki kapitalizmin yeni liberal iktisadi
ve siyasal yeniden yapılanma döneminde yönetsel olanın rasyonel ve piyasa
ile uyum içinde çalışmasına olanak sağlayacak optimum ölçek olarak yerel
düzey öne çıkarılmıştır. Ancak yerinden yönetimin gerçekleştiği ölçek olarak
yerelin, demokrasinin, katılımın, rekabetin, yenilikçiliğin ve hesap verebilirliğin beşiği olarak görüldüğü bu yaklaşımda, üretim süreçleri ve artı değerin
adil bölüşümü açısından bir söz söylenmemektedir. Topluluklarının ve onların
yönetsel örgütlenmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi düzeyinde bir açıklayıcılık iddiasında olan bu yaklaşımın en önemli sorunu veri toplumsal ilişkiler
açısından sınıfsal güç ilişkilerinin yerel düzeyde aldığı biçim ve tarihsel bağlamı ihmal ediyor olmasıdır. Endonezya örneğinde, Hadiz’in (2010) işaret ettiği üzere bu Suharto Yeni Düzeninin ayrıcalıklı konumundaki sınıf ittifaklarının bu ayrıcalıklı konumlarını yerel ölçekte yeniden üretmeleri 16 ve siyasal
temsil açısından da “para siyaseti” dolayımıyla toplumun üreten kesimlerinin
bu alandan uzak tutulmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan, yerel ölçeğin siyasal ve yönetsel olarak güçlendirilmesinin iktisadi rekabet ve yenilikçilik temelinde oluşturulan kalkınma söylemi ile meşruiyet zemini kazandırma çabası, Endonezya deneyiminin çok açık bir biçimde gösterdiği gibi,
yalnızca egemen sınıfsal ittifakların yeniden konumlanmasını sağlamıştır ki
bu Endonezya’nın toplumsal oluşumu açısından mevcut iktidar ilişkilerini
sorgulayan ya da ona meydan okuyan bir yapı ortaya çıkarmaktan oldukça
uzaktır. Bu bağlamda, yerel siyasetin ulusal siyaset karşısında özerk bir mücadele alanı olarak güç kazanması Suharto sonrası dönemin en önemli gelişmesi olsa da, Suharto iktidarından çıkar sağlayan ve Suharto’nun müttefiki

Suharto dönemi ve Suharto dönemi sonrasındaki patronaj ilişkilerinin farklı yönetsel ölçeklerde nasıl üretildiğine ilişkin ayrıntılı bir tartışma ve grafiksel anlatımlar için bkz. Barter, 2008.
16
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olan aktörlerin bugün yerel düzeydeki demokratik sürece eklemlenmeye çalıştıkları görülmektedir. Dolayısıyla, yönetsel iktidarın ve parlamenter siyasetin adem-i merkezileşmesi eski siyaset yapma biçimini başkent Jakarta’dan
Endonezya’nın bölgelerine, illerine ve ilçelerine taşımış ve Suharto döneminin siyasetçi, iş adamı ve bürokratları ile ortaya çıkan yeni yerel elitlerin bu
kez yerel ölçekte meclis üyesi ya da yerel yönetici olarak kendilerini konumlandırmaları ile sonuçlanmıştır. (Hadiz ve Richardson, 2013: 36-38). Bu doğrultuda, Endonezya’nın yerinden yönetim süreci, eski düzenin ayrıcalıklı konumlarında bulunan çıkar gruplarının yeniden konumlanmalarının yanı sıra
yerel düzeyde yeni oligarkların oluşmasına da zemin hazırlamıştır (Nasution,
2016: 3). Bu süreçte, yönetsel iktidarın önemli ölçüde yerel düzeye aktarılması ile birlikte yeni bir bölgesel siyasal elitler sınıfı da yaratılmıştır. Örneğin,
devlet başkanlığı görevinde de bulunan Joko Widodo gibi yerel siyasetin
güçlü figürleri ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur (Ostwald vd., 2016: 143).
Bu siyasal iklimde, patronaj ilişkileri ve mali verimsizlikler, yerel yönetimler
alanında yapılan reformların beklenen sonuçları vermesine engel olmuştur.
Ortaya çıkan bu durum karşısında merkezi yönetim yönetsel ve siyasal alanda
yeniden merkezileşme arayışlarına girmiştir ki bu merkez-yerel geriliminin
yeniden artmasına neden olmaktadır (Ostwald vd., 2016: 139).
4. Yerelde Yönetselin ve Siyasal Özerkliğin Biçimsel Dönüşümü
Endonezya’da yerinden yönetimi güçlendirmeye yönelik ilk yasal düzenleme 1957 tarihinde 1 sayılı kanun ile yapılmış olup yerel yasama meclislerinin yetkilerinin artırılması hedeflenmiş ancak bu girişim başarısız olmuştur
(Choi, 2011: 22). Suharto döneminde çıkarılan 1974 tarih ve 5 sayılı kanun ile
anayasal olarak il-bölge, ilçe, belde ve köy düzeylerine daha fazla sorumluluk
verme yönünde düzenlemeler yapılmıştır (Holzhacker vd., 2016: 5). Devletin
sunduğu kamusal hizmetlerin farklı düzeyler arasında bölüşümünü öngören
bu yasal düzenleme; (i) yetki ve sorumlulukların özerk yerel yönetim birimlerine devredilmesi, (ii) merkezin yereldeki birimlerine yetki genişliği esasına
dayalı sorumluluklar verilmesi ve (iii) yerel yönetimlerin merkezi hükümetin
yerine bazı kamusal hizmetleri sunmasını öngören birlikte yönetim olmak
üzere politikanın hayata geçirilmesini hedeflemiştir (Turner, 2001: 69; Devas,
1997: 354-355). Bu kanun ile yerel yönetimlere ilişkin bazı düzenlemeler yapılsa da, yerel düzeyde atanan bürokratlardan oluşan meclis üyelerine kadar
tüm yöneticiler Suharto ve parti-asker bürokrasisi tarafından belirlenmiştir
(Bennet, 2010: 2). Kanunla yetki devredilirken yalnızca belirli kamusal hizmetlerin sunumu aşamasında yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılmasının
hedeflendiği ancak merkezi yönetimin merkeziliğinin korunduğu bir yapı üretilmiştir (Choi, 2011: 23). Bunun yanında, 1999 yılı öncesindeki yerinden yö144
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netimci yasal düzenlemelere ve yerele yetki ve sorumluluk devri öngören girişimlere bakıldığında genel olarak siyasal özerklikten çok bazı kamusal iş ve
işlemlerin yerel düzeyde gördürülmesini öngören yönetsel yerinden yönetim
çabaları olduğu görülmektedir. Siyasal açıdan adem-i merkezileşme sürecine
gösterilen direncin başlıca nedenlerinin (i) yerel yönetimlerin önemli kamu
hizmetlerini yerine getirmede yetersiz kalacaklarına duyulan inanç, (ii) kamu
fonlarının kullanımında ortaya çıkacak meşruiyet sorunları, (iii) merkezi yönetimin toplanacak gelirlerin paylaşılmasını gerektirdiğinden yetki devri konusuna istekli yaklaşmaması, (iv) kalkınmanın getirilerinden tüm yerelliklerin
yararlanmasının sürdürülmesinin sağlanması ve yerel özerkliğin bölgeler arası
bölüşümün kapsamını daraltacağı korkusu, (v) ulusal birliğe ilişkin kırılganlık
yaratacağı algısı ile (vi) iktidar ve otoritenin birliği ile pedarşahilik ve kayırmacılıkla dolu olan Endonezya kültürü olduğu ileri sürülmektedir (Devas,
1997: 364-5).
En genel anlamıyla adem-i merkezileşme iktidarın, kaynakların ve sorumlulukların merkezi yönetimden yerel yönetime transfer edilmesi (Utomo,
2011: 245) şeklinde tanımlanırsa Suharto sonrası devlet başkanı olan Habibie
döneminde bu doğrultuda bazı yasal düzenlemelerin yapıldığı görülecektir
(Holzhacker vd., 2016). Örneğin, 22 sayılı Bölgesel Özerklik Kanunu ve 25
sayılı Merkezi ve Bölgesel Yönetimler Arasında Mali Özerklik Kanunu ile
siyasal ve mali özerklik bakımından yerel yönetimler güçlendirilirken, bu değişim sürecinde il-bölge düzeyi karşısında kabupaten ve kota denilen il-ilçe
düzeyi öne çıkmıştır (Nasution, 2016:1). Burada, il-ilçe ve alt kademe yerel
yönetim birimlerinin güçlendirilmesi bir tercihten çok zorunluluk olarak siyasa yapıcıları tarafından yasal düzenlemelerin konusu olmuştur. Özellikle
yerel düzeyde en uygun ölçek hangisi olmalı sorusu tartışma yaratmış il ölçeğinin ayrılıkçı eğilimleri güçlendirip ülkenin üniter yapısına zarar vereceği
düşünüldüğünden hizmet sunumunda halka en yakın ölçek olarak ilçe belediyeleri kabul edilmiştir (Brodjonegoro, 2001).
Endonezya’daki adem-i merkezileşme süreci merkezi yönetim tarafından
içişleri ve maliye bakanlıkları ile koordinasyon halinde yürütülmüştür. İçişleri
Bakanlığı bölgesel özerkliğin yönetsel ve siyasal boyutlarını ilgilendiren yasal
düzenlemelerle ilgilenirken; Maliye Bakanlığı bölgesel özerkliğin mali boyutunu ilgilendiren yasal düzenlemelere odaklanmıştır (Brodjonegoro, 2001: 2).
Bu süreçte onaylanan 22 Sayılı Bölgesel Özerklik Kanunu, (i) il ve ilçeler arasındaki hiyerarşik ilişkinin ortadan kaldırılarak özerkliklerinin güçlendirilmesi, (ii) seçimle göreve gelen yerel meclislerin başkanlarını seçmeyi de içeren yasama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayan yetkilerinin güçlendirilmesi, (iii) demokratik hesapverebilirliğe ilginin artması, (iv) kamu hizmetinin
sunumunda sorumlulukların kabupaten ve kota yönetimlerine transferi ve (v)
bölgesel hizmetlerin yaratılmasıyla personelin yerel yönetimlere aktarılması
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olmak üzere beş alanda değişiklik yaratmıştır (Turner, 2001: 72). 2004 yılında
ise 32 sayılı Kanun ile yerinden yönetimin bölgesel yönetişim kapsamında reforme edilmesine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Tablo 1. Endonezya’daki Yerel Yönetim Alanında Yapılan Yasal Düzenlemeler
Sıra
Yasal Düzenleme Numarası
Yasal Düzenlemenin Adı
No
1

1998 tarih 25 sayılı Meclis Kararı

Desentralizasyon için Rehber

2

1999 tarih 22 sayılı Yasa

Bölgesel Yönetim

3

1999 tarih 25 sayılı Yasa

Merkezi ve Yerel Yönetimler
arasında Mali Denge

4

2004 tarih 32 sayılı Yasa

Bölgesel Yönetim

5

2004 tarih 33 sayılı Yasa

Merkezi ve Yerel Yönetimler
arasında Mali Denge

6

2005 tarih 58 sayılı Hükümet
Düzenlemesi

Bölgesel Muhasebe ve Finans
Yönetimi

7

2007 tarih 78 sayılı Hükümet
Düzenlemesi

Uygulama Rehberi

8

2009 tarih 28 sayılı Yasa

Bölgesel Vergiler ve Cezalar

9

2009 tarih 13 sayılı Yasa

Yogyakarta İline Özel Statü Verilmesi

10

2012 tarih 2 sayılı Yasa

Bölgesel Tahsis Mekanizması

11

2014 tarih 22 sayılı Yasa

Bölgesel Vali, Belediye Başkanı
Seçimi Rehberi

12

2014 tarih 23 sayılı Yasa

Bölgesel Yönetim

Kaynak: Rusyiana ve Sujarwoto, 2017:29.
2004 ve 1999 tarihli yasal düzenlemelerin getirdiği en büyük değişim
kamu mal ve hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin rolünün oldukça
genişletilmiş olmasıdır. Buna göre, yerel yönetimler eğitimden sağlığa, çevreden ulaşıma, tarımdan imalat sanayiine, sermaye yatırımlarından iş güvenliğine kadar birçok temel kamu hizmeti alanında sorumlu ve yetkili yönetsel
düzey olarak belirlenmiştir (Nasution, 2016: 1). Yerinden yönetime ilişkin en
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son yasal düzenleme ise 2014 tarihli 23 sayılı Yerel Yönetim Kanunu’dur (Pemerintahan Daerah-YYK). Bu Kanun, 30 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 2004 tarihli 32 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Tablo
1’den görüleceği üzere 1990’ların sonundan itibaren yerel yönetimlere ilişkin
toplam on iki yasal düzenleme yapılmıştır. Bunlardan dokuzu 2004-2014 döneminde adem-i merkezileşmenin uygulama aşamasında değiştirilen ve çıkarılan yasal düzenlemelerdir.
1980-2015 yıllarında devletin territoryal örgütlenmesine ilişkin farklı düzeylerdeki yerel-bölgesel yönetim birimlerinde anlamlı düzeyde bir niceliksel
artış görülmektedir. Ancak bu artışın büyük bir kısmı Tablo 2’den de görüleceği üzere 1999 sonrasında yerinden yönetime ilişkin yukarıda anılan yasal
düzenlemelerin yoğunlaştığı ve yerel düzeydeki yönetsel birimlerin güçlendirildiği bir dönemde gerçekleşmiştir. Örneğin, belde düzeyi olarak görülebilecek kecamatan sayısı 1980-1995 döneminde yüzde 14,78’lik bir artış gösterirken 2000-2015 döneminde bu artış yüzde 74,64 olmuştur. Bir başka ifadeyle
son 15 yılda yaşanan sayısal artış ondan önceki 25 yılda yaşanan artışın 5 katı
olmuştur. Yaşanan bu sayısal artış ile ilişkili olarak yeni yerel yönetim birimlerinin kurulmasını destekleyen görüşe göre yeni kota ya da kabupaten kurulması Endonezya’nın demokratikleşme sürecinin bir parçası olup siyasal liderlerin halka daha yakın olmalarını ve toplulukların ihtiyaçlarının daha etkin
olarak karşılamasını sağlamaktadır (Fitrani vd., 2010: 58).
Tablo 2. Endonezya’da Yönetsel Birimlerin Düzeylerine Göre Sayısal
Dağılımı 1980-201517.

Kaynak: Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, Statistical Yearbook of Indonesia 2014 ve Statistical Yearbook of Indonesia 2016.
Bir başka görüşe göre ise merkezi yönetimin yerel düzeyde oluşturduğu
çok parçalı siyasi harita ülkenin bölünmesinden çok, böl ve yönet stratejisi

17

Tabloda değişimin yüzdesine ilişkin hesaplamalar makalenin yazarı tarafından yapılmıştır.
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kapsamında yerel düzeyi merkez karşısında zayıflatmayı amaçlamaktadır (Fitrani vd., 2010: 61). Ancak bu sürecin demokratikleşme ve yerel düzeyde temsilin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ötesinde yerel düzeydeki kaynakların bölüşümünde ve üretimin örgütlenmesinde yeni bir iş bölümü ve örgütlenme sürecinin ürünü olduğu ve yukarıda ifade edilen ikinci iddia kapsamında merkez-bağımlı bir yerelleşme dinamiğinin parçası olduğu da görülmektedir. Burgess ve diğerlerinin çalışmasına göre de yeni ilçe kurulması
kamu hizmetlerinin yerel düzeyde etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi arayışından çok yerel elitlerin rant arayışlarının bir sonucudur (aktaran Sjahrir vd.,
2014: 166). Dolayısıyla, yerel yönetimler kamu yatırımlarında kullanacakları
fonlarının bölüşümü yerel sermaye grupları bakımından önemli bir mücadele
alanı haline gelmektedir.
Yerinden yönetimin güçlendirilmeye başlandığı 1990’ların sonundaki
yasal düzenlemelerle başlayan süreç öncesinde devletin territoryal örgütlenmesi açısından yerel düzeydeki görevlilerin atanmasını da içeren güçlü bir hiyerarşik yapı bulunmaktaydı (Eckardt ve Shah, 2006). Bu süreçte merkezileşmiş sermaye-bürokrasi-ordu ittifakının Suharto sonrası dönemde yerel ölçekte
konsolide olma arayışına girmiştir. Yerelleşmenin ortaya çıkardığı yeni dinamiklerin, sermaye hareketliliğini ve bu hareketliliğin piyasa-devlet bütünselliğinde yeniden inşasını gerektirmiştir. Yönetsel ve siyasal özerkleşme bölgeler-iller arası gelişmişlik farkının artmasına ve eşitsiz gelişmenin-kalkınmanın
giderilmesine yönelik merkezileşme eğilimlerinin yeniden gündeme gelmesine ve merkez denetimindeki fon-kaynak aktarma mekanizmalarının güçlendirilmesine yol açmıştır. Bu açıdan, 2014 sonrası dönemde gerçekleşen reformlara bakıldığında, aşağıda ayrıntılı olarak değinileceği üzere, merkezi yönetimin siyasal ve yönetsel rolünün yeniden tanımlandığı görülmektedir.
Oldukça geniş kapsamlı olan 2014 tarihli Yerel Yönetim Kanunu (YYK),
yerel-bölgesel yönetimlerin yasal ve yönetsel görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Kanun’a18 göre Endonezya topraklarının
yönetsel olarak illere ve illerin de daha alt düzeyde ilçe ve şehir bölgelerine,
ilçe ve şehir bölgelerinin alt-ilçelere, alt-ilçelerin de yine alt-ilçelere ya da
köylere bölündüğü görülmektedir. Vali hem merkezi yönetimin yereldeki
temsilcisi hem de bölgenin en yüksek yönetsel amiri konumundadır. İlçe bölgelerindeki naipliklerin başında naipler ve bir başka ilçe düzeyi olan şehirlerde
ise belediye başkanı yönetimin başında bulunmaktadır19 İllerin yönetsel bölge
olmasının yanı sıra merkezi hükümetin temsilcisi olan valinin nezdinde kamu
yönetiminin gerektirdiği işleri yerine getirdiği bir alan ve ilçelerin-şehirlerin

2014 tarih ve 23 sayılı Endonezya Yerel Yönetim Kanunu’nun (YYK) 2. maddesinde düzenlenmiştir.
19 YYK’nın 59. maddesinde düzenlenmiştir.
18
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yönetsel bölge olmalarının yanı sıra naiplerin/belediye başkanlarının kamu
yönetimi işlerini yerine getirdikleri bir alan olduğu ifade edilmiştir20.
Sonuç olarak, her ne kadar adem-i merkeziyetçilik ülkeyi bir arada tutmak ve ulus-devlet inşası için bir strateji olarak uygulansa da beklentilerin
karşılık bulduğunu söylemek mümkün değildir. Etno-milliyetçilikler ve kimlik temelli siyasal eğilimler adem-merkezileşme süreci ile birlikte artmıştır.
Yerel düzeydeki siyasal iktidar bazı grupların elinde toplanmış ve farklı toplumsal sınıfları içerecek biçimde siyasal katılım ve adil temsiliyet sağlayacak
bir yerel siyaset alanı henüz oluşmamıştır (Utomo, 2011: 253-256).

5. Yerel Demokrasi ve Meclisler
Endonezya’da Suharto döneminde uygulanan yerel yönetim sistemi 1974
tarihli 5 nolu Yerel Yönetim Kanunu’na dayanmaktadır. Kanuna göre yerel
yönetimler bölgesel başkan, yürütme birimleri ve yerel meclisten (DPRD)
oluşmaktadır. 1999 yılına kadar yerel meclis üyeleri genellikle kapalı listedeki
adaylar arasından seçilmekte ve tüm atamalar genellikle askerlik kariyeri
olanlar arasından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta idi (Skoufias vd.,
2014: 6; Ostwald vd., 2016: 148). Dolayısıyla, Suharto döneminde yerel yönetimlerin başkanları merkezi atama yoluyla göreve getirilmiş ve yerel halka
değil Jakarta’daki merkezi hükümete ve devlet başkanına karşı sorumlu olmuşlardır21. Bu yapının aksine, 2001 Reformu ile birlikte belediye başkanlarına özellikle bütçenin harcanmasında öncelikleri belirleme yetkisi verilmesiyle birlikte belediye başkanlarının “küçük krallar” (Firman, 2009:148) olarak isimlendirilmeye başlandığı yeni bir sürece girilmiştir.
2004 yılına kadar belediye başkanlarının yerel meclislerce seçildiği bir
dönem yaşanmıştır. Bu süreçte yerel meclisler başkanı seçme, denetleme ve
görevden alma yetkilerine sahip olmuşlardır. Sonrasında yapılan yasal düzenlemeler neticesinde ilk demokratik yerel seçimler 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Endonezya’da ilçe düzeyinde seçilmiş belediye başkanlığına geçiş
süreci 2010 yılı itibariyle tamamlanmış ve tüm ilçe belediyelerinde seçimle iş
başına gelen başkanlar görev yapmaya başlamıştır (Sjahrir, 2014: 169). Ancak
bu süreç de sorunsuz bir şekilde ilerlememiş ve meclislerin gücündeki orantısız artış ile “para siyasetinin” etkisinde kalması gibi sorunlar gündeme gelmiştir (Skoufias vd., 2014: 7). Buna rağmen Valsecchi tarafından yürütülen
bir çalışmada doğrudan halk tarafından seçilen belediye başkanlığı uygulamasının önceki dönemde uygulanan yerel meclislerce başkan seçimine kıyasla
YYK’nın 4. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, Suharto döneminde seçilmiş meclis üyelerine “atanmış seçilmişler” denilebilir.
20
21
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daha fazla yolsuzluğa neden olduğu da ileri sürülmektedir (aktaran Skoufias
vd., 2014: 4). Bir başka anlatımla, doğrudan seçim yönteminin benimsenmiş
olması belediye başkanlarının halka hesap verebilirliklerini sağlamaktan çok
meclisin zayıflatılması ile başkanlara kaynak dağıtımında özgürlük alanı kazandırmıştır. Çünkü seçimlere ve seçim süreçlerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde siyasal ve iktisadi elitlerin yerel düzeydeki partileri ve demokratik
süreçleri domine etmeye devam ettikleri tespiti yapılmaktadır (Choi, 2011).
Dolayısıyla, seçimlerin doğrudan olup olmamasından çok, temsilin niteliği sorunun temelini teşkil etmektedir. Bürokratik denetimin yerini etkin demokratik denetimin alması hedeflenmiştir ancak Endonezya’da geçmiş rejimden miras kalan yolsuzluk, para siyaseti ve yerel elitlerin belirleyiciliğinde gelişen
yerel iktidar ilişkileri kaynak kullanımı bakımından demokratik denetimin
önünde engel oluşturmuştur (Sjharir vd., 2014: 166).
Yerel ölçekte yönetsel olanın yönetimi ve yerel toplulukların temsili açısından önemli örgütsel yapılar olan yerel meclisler (DPRD), İl-Bölge Meclisleri (İl-Bölge DPRD’leri) olarak Yerel Yönetim Kanununda22 ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. Yerel meclisler ilçe düzeyinde de bulunmakta ve yasama-karar alma faaliyetleri açısından olduğu kadar yürütmeye ilişkin iş ve işlemleri
de yürütmektedir. Komisyonlar şeklinde örgütlenen bu meclisler belirli bölgelerden, genel seçimler yoluyla seçilen siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Üyeleri beş yıl için seçilen en az otuz beş, en çok yüz kişiden oluşabilen
meclislerin, ilgili bakanın kararı ile çalışmalarına başlayacağı öngörülmüştür.
İl ve ilçe düzeyindeki meclislerin yerel düzeyde yasama faaliyetlerini yürütmek, bütçe ve denetim yapmak olarak belirtilen genel işlevlerinin yanı sıra
kanunda sayılan görev ve yetkileri aşağıdaki Tablo 3’ten takip edilebilir 23.
Tablo 3’ten de görüleceği üzere, Yerel Yönetim Kanunu’nun getirdiği en
önemli düzenleme valiler ile naip (Bupati) ve belediye başkanının (Wali Kota)
2004 yılındaki düzenlemeden farklı olarak doğrudan halk tarafından seçimi
usulünün kaldırılmış olmasıdır. Buna göre, 2014 yılında çıkarılan 22 sayılı
Kanun ile vali, naip ve belediye başkanın seçimlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış ve ilgili yerel yöneticilerin hangi usullerle seçileceği hükme
bağlanmıştır. Valiler İl Meclisi’nin üyeleri tarafından, naip ve belediye başkanı ise kendi meclisleri tarafından serbest, açık, dürüst ve adil demokratik
seçimle 5 yıl için seçilirler. Seçim prosedürleri biraz uzun olmakla birlikte
(hazırlık süreci, kamu tarafından test edilme, oylama vb.) tüm yurt çapında
aynı anda gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ancak 2014 yılında yapılan bu
düzenlemelerin, 2015 yılında devlet başkanı tarafından çıkarılan ve daha sonra
meclis tarafından kabul edilerek yasalaşan bir KHK ile değiştirildiğini belirtmek gerekmektedir. Bu değişikliklere göre, yerel meclislerin seçim yetkileri
22
23

YYK’nın V. Bölümünün 4. Kısmında düzenlenmiştir.
YYK’nın 101. maddesinde düzenlenmiştir.
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kaldırılarak doğrudan seçimlerin yerel düzeyde de kural olarak uygulanacağı
yasal güvenceye kavuşturulmuştur24.
Yerel demokrasinin gelişimine bakıldığında Suharto döneminde merkezi
atamanın etkisiyle yerel düzeyde karar alma mekanizmalarında farklı çıkar
gruplarının etkinlikleri görünür değilken yerinden yönetimin güçlendirilmesi
sürecinde yerel siyaset de merkezden göreli bir özerklik kazanmıştır. Bu kapsamda, yerel siyaset eski dönemin aktörleri için de yeni bir oyun alanı haline
gelmiştir. Merkezi düzeyde temsil edilen toplumsal sınıfların temsilcileri yeni
dönemde yerel düzeyde yeniden örgütlenmiştir.

Görev-Sorumluluk

Düzey

Tablo 3. 2014 Tarihli Yerel Yönetimler Kanunu’na Göre Yerel Meclislerin Görev ve Sorumlulukları
İl-Bölge

İlçe

Vali ile birlikte müşterek olarak İl
Yasalarını yapmak
Vali tarafından sunulan taslak
bütçe kanunu tartışarak onamak
İl Yasalarının ve il bütçesinin uygulanmasını denetlemek
Vali seçmek25

Naip veya belediye başkanı ile yönetmelik
çıkarmak
Naip veya belediye başkanı tarafından önerilen ilçe bütçesini tartışmak ve onaylamak
Yasaların uygulanmasını gözetmek

Valinin atanması ya da görev alınmasına ilişkin teklifi bakan aracılığıyla başkanın onayına sunmak

Merkezi hükümetin onay ve görevden almaya yetkili temsilcisi olarak valiye, bakana bildirmek üzere, naip veya belediye
başkanının atanma ve görevden alınmalarına ilişkin teklifte bulunmak,
Bölgede planlanan uluslararası anlaşmalara
ilişkin görüş ve düşünce bildirmek,

İli ilgilendiren uluslararası anlaşmalarla ilgili ilin bölgesel yönetimine görüş bildirmek ve tavsiyede
bulunmak
İlin bölgesel yönetimi tarafından
üstlenilen uluslararası işbirliği planını onamak

Naip veya belediye başkanını seçmek20

İlçe bölge yönetimi tarafından gerçekleştirilen uluslararası işbirliği planını onamak,

GTZ Endonezya Uzmanı Ade Cahyat ile 2017 yılında yapılan e-posta yazışmalarından elde
edilen bilgiler neticesinde bu durum tespit edilmiş ve ilgili yasanın orijinal metni incelenmiştir.
25 Ade Cahyat ile yapılan yazışmalarda 2014 tarihli YYK’nın bu açık hükmüne rağmen vali
başta olmak üzere diğer düzeylerdeki başkanların doğrudan halk tarafından seçimi ile ilgili bir
başkanlık kararnamesi bulunduğu ve bu kararnamenin 2015 yılında Meclis tarafından onaylanarak yasalaştığını belirtmiştir. Bu kapsamda tabloda yer alan bu seçim yapma işlevi şu anda
yürürlükten kaldırılmıştır.
24
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İl-Bölge

İlçe

İl yerel yönetiminin yönetsel raporuyla ilgili açıklama sunmasını validen talep etmek

Hesap verebilirliğe ilişkin naip veya başkanın sunacağı raporu talep etmek,

Diğer bölgelerle ya da üçüncü taraflarla yapılacak işbirliği planını
onamak
Kanun’un diğer maddelerinde tanımlanan görevleri yerine getirmek

Bölgeyi ilgilendiren konularda diğer bölgeler veya üçüncü taraflarla yapılan işbirliği
planlarını onamak,
Kanun’un diğer maddelerinde tanımlanan
görevleri yerine getirmek.

Eski rejimin güçlü isimlerinin yerel siyasetin de güçlü aktörleri olduğu
ve yapılan analizlerde son 50 yerel seçim incelendiğinde adayların yüzde
36’sının kariyer memurluğundan gelen bürokratlar, yüzde 28’inin girişimciler, yüzde 22’sinin parti bürokratları ve yüzde 8’inin emekli asker ve emniyet
mensubu olduğu görülürken yalnızca yüzde 6’sının akademisyen ya da sivil
toplum temsilcisi olduğu görülmüştür (Mietzner, 2005). Bir başka deyişle, yerel düzeyde temsili demokrasinin yönetici koltuğunda kaynak bölüşümünün
belirleyici aktörleri olarak devlet bürokrasisinin eski yeni temsilcileri (yüzde
66) ile sermayenin temsilcilerinin (yüzde 28) ağırlığının bulunduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar Endonezya’daki adem-i merkezileşme süreci, doğrudan
seçimle iş başına gelen başkan ve meclisin merkezi yönetim karşısındaki hiyerarşik ilişkisini sonlandırma ve daha önce merkezin doğrudan denetimi altındaki yerel hizmet birimlerinin siyasal hesapverebilirliğine ilişkin yeni uygulamaları yaşama geçirse de, yerel siyaset yapma biçimi “para siyaseti” tarafından belirlenmiş ve yolsuzluk ve adam kayırmacılığa dayalı bu düzen yerel
yönetimleri de etkisi altına almıştır (Sujarwoto, 2012: 58-63).
Sonuç olarak, yerel yönetimlerin tüm adem-i merkezileşme süreçlerine
rağmen ulusal siyasete bağımlı yapıları halen devam etmektedir. Gerek mali
gerekse de yönetsel açıdan birçok konuda merkezi hükümetin desteğini almak
oldukça önemlidir. Resmi kurumsal mekanizmaların yanı sıra bazı sivil girişimlerle de merkezi yönetim nezdinde lobi faaliyetlerinin yürütüldüğü ve bu
kapsamda olmak üzere Bölge Temsilcileri Meclisi (DPD) ile yerel yönetim
birliklerinin etkin olarak kullanıldıklarını söylemek mümkündür (Holzhacker
vd., 2016: 9).
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6. Yerinden Yönetimin Finansmanı ya da Mali Kaynakların Bölüşümü
Sorunu
Yerel yönetimlerin siyasal ya da yönetsel özerkliklerinin en önemli ölçütlerinden biri mali kaynaklara erişim ve bu kaynakların kullanımına ilişkin
karar alma mekanizmalarının nasıl kurulduğudur. Suharto döneminde ülkede
üretilen iktisadi değer ve bu değerin bölüşümü bakımından merkezi yönetimin
ve merkezi yönetim etrafında kümelenmiş çıkar gruplarının etkin olduğu bilinmektedir. Söz konusu dönemde ülkenin zengin yerel kaynaklarından elde
edilen gelirlerin doğrudan merkezi yönetime ve özel olarak da Suharto ailesine gittiği Endonezya toplumunun bir gerçeğidir (Butt, 2010: 2). Bunun yanı
sıra, Suharto döneminde yerel yönetimlere aktarılan kaynakların çok büyük
bir kısmı yönetsel harcamaları karşılamak için kullanıldığı ve yatırım amacıyla çok az kaynak ayrılabildiği bilinmektedir. Örneğin merkezi yönetimin
tahsis ettiği Özerk Bölge Yardımı (Subsidi Daerah Otonom-SDO), yerel yönetim harcamalarının yüzde 40’ını karşılamış ve bu dönemde yerel yönetimlerin harcamalarının yüzde 95’ini de personel giderleri oluşturmuştur (Devas,
1997: 356).
Suharto sonrası süreçte kamusal kaynakların yönetimi meselesi siyasal
iktidarın demokratik ve yerelleşmeci dinamikleriyle bugün yeniden örgütlenmektedir. Bu kapsamda, adem-i merkezileşme sürecinin en önemli reform
alanı da kaynak kullanımında yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması olmuştur. Bugün Endonezya’da mali kaynakların etkin kullanımında asli merci
merkezi yönetim olmakla birlikte yatırım ve harcamaların yerel düzeydeki karar vericisi yerel yönetimlerdir. Vergi tabanı merkezi hükümet tarafından belirlense de yerel yönetimlerin sınırlı da olsa vergi oranlarını belirleme yetkisi
bulunmaktadır. Örneğin, il yönetimleri motorlu taşıtlar tescil vergisi ya da su
çıkarma vergisi gibi yerel vergi türlerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir
(Lewis, 2005: 293). Yarışan yerellikler söylemi etrafında şekillendirilen Endonezya yerel yönetimler reformu çerçevesinde belediye başkanlarının özellikle gelirler bakımından en önem verdikleri husus yatırım yapmak üzere sermayeyi kendi yerelliklerine çekebilmek olarak öne çıkmaktadır. Kuşkusuz siyasal bir tercih olarak sermayeye sağlanan vergi avantajları ve alınan düşük
vergiler ile yerel yönetim bütçelerinin vergi gelirleri azalmaktadır (Palupi ve
Febiandra, 2017: 5). Ancak buna rağmen, yerel yönetimlerin sınırlı da olsa
sahip oldukları vergi ve harç oranlarını belirleme yetkisi bu yetkinin aleyhlerine kullanıldığını düşünen ve ülkede yatırımları bulunan sermaye gruplarının
tepkisini çekmiştir. Bu konuda yerel yönetimleri sınırlandırmak için 2009 tarih 28 sayılı Bölgesel Vergiler ve Harçlar Kanunu çıkarılmasına rağmen yasadaki boşluklardan dolayı yatırımcıların yerel vergi düzeylerinden ve ödenen
harçlardan halen şikâyetçi oldukları ileri görülmektedir (Butt ve Parsons,
2012: 91). Butt ve Parsons (2012), iş çevrelerinin yerel vergi ve harçlarla ilgili
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şikâyetlerini ortadan kaldırmak için yapılması gerekenin yönetişim çerçevesinde tüm paydaşların bir araya gelip karar verdiği yeni yönetim modellerinin
hayata geçirilmesi olduğunu savunmaktadırlar.
Önceki bölümlerde tartışılan yerel yönetimlerde son dönemde yaşanan
sayısal artış ve hizmet sunum alanlarının genişlemesi, kaynaklara erişim açısından da önemli bazı sonuçlara yol açmıştır. Asya Kalkınma Bankası’nın
(2012) Endonezya’daki yerel yönetimlerin finansal yapısı ve yönetişim reformları üzerine hazırladığı raporda belirtildiği üzere, merkezi yönetim kendi
personelinin üçte ikisi ile 16.0000 hizmet sunum etkinliğini 2001 yılı itibariyle
yerel yönetimlere devretmiştir. Bu kapsamda, 2014 tarihli Kanunda da düzenlenen yerele tahsisi öngörülen mali kaynaklara baktığımızda, öz gelirler ve
transfer gelirleri olmak üzere temelde iki gelir kaynağı bulunduğu görülmektedir26. Öz gelirler, kaynağı yerel-bölgesel olan gelirler, gelir transferleri ve
diğer bölgesel gelirler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kaynağı yerel-bölgesel
olan gelirler ise yerel vergiler, resim ve harçlar, bölgesel varlıkların yönetiminden gelen gelirler ve diğer bölgesel gelirlerdir. 2001 yılından itibaren merkezi yönetim gelir vergisinin yüzde 20’sini yerel yönetimlerle paylaşmaya
başlamıştır. Bunun yanı sıra, iki yeni devlet desteği de yaratılmıştır: Genel
Tahsis Fonu (DAU-yerel yönetimlerin tamamı üzerinde serbestçe tasarrufta
bulunma hakkına sahip oldukları fon) ve Özel Tahsis Fonu (DAK-özel amaçlı
desteklerin bir arada olduğu fon). DAU, geçmişte yerel yönetim personelinin
ücretleri ve ilgili ödemeleri için verilen Özerk Bölge Yardımı’nın (Subsidi
Daerah Otonom-SDO) yerini alırken; DAK ise geçmişte yerel yönetimlerin
özel projelerini finanse etmek için kullandırılan Başkanlık Ödeneği’nin (Instruksi Presiden-INPRES) yerine geçmiştir (Lewis, 2005: 294). Diğer bir deyişle, yönetim yapısındaki değişikliklere rağmen mali alandaki transferler, büyük ölçüde eski yönetim biçiminin yeniden üretimi şeklinde gerçekleşmiştir.
Transfer gelirleri, merkezi yönetimin transferleri ile bölgelerarası transferler
olup, merkezi yönetim transferleri (i) denge fonu, (ii) özel özerklik fonu, (iii)
ayrıcalık fonu ve (iv) köy fonu olmak üzere dört farklı gelirden oluşmaktadır.
Bölgelerarası transferler ise transfere yönelik toplanan hasılat ile mali yardımları içermektedir. Endonezya’da gelirlerin yönetsel bölünüşü açısından en
önemli kalem kuşkusuz Denge Fonu (Dana Perimbangan) olarak öne çıkmaktadır. Zira bölgeler arası eşitsizliğin oldukça fazla olduğu Endonezya’da dengeleyici gelir mekanizmalarına duyulan ihtiyaç da o nispette fazla olmaktadır.
Bu açıdan, Denge Fonu, Dana Bagi Hasil (DBH); DAU, Genel Tahsis Fonu
ve DAK olmak üzere üç fondan oluşmaktadır. DBH, vergiler (arsa ve bina
vergileri ile gelir vergisi), gümrük vergileri (tütünden alınan vergiler) ve doğal
kaynakların kullanımından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Özetlemek
YYK’nın 285 ile 297. maddeleri arasında (ilgili maddeler de dahil olmak üzere) düzenlenmiştir.
26

154

Başkanlık Sisteminde Siyasal/Yönetsel Biçimleniş ve Yerel Yönetimler:
Endonezya Deneyimi

gerekirse, yerel yönetimlerin gelirleri şunlardan oluşmaktadır: (i) öz kaynaklar, (ii) DAU, (iii) DBH-vergi ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin
paylaşımı, (iv) DAK ve (v) diğer gelirler (örneğin bakanlıklar tarafından verilen Dekon ve Tugas Pembantuan gibi özel tahsis fonları) (Dixon ve Hakim,
2009: 122).
DAU, bölgeler arası gelişmiş farkını önlemek ve mali açıkları kapatmak
amacıyla belirlenen gelirlerden oluşmaktadır. OECD’nin (2016) yayınladığı
rapora göre, yerel yönetimlere yapılan gelir transferinin en önemli parçası
DAU aracılığıyla yapılan mali transferlerdir. Merkezi hükümet transferlerinin
yüzde 56’sını oluştururken yerel düzeyde yapılan harcamaların da yüzde 46’sı
bu fondan karşılanmaktadır. DAK’ın da bakanlık ile birlikte belirlenen spesifik eylemlere ve planlara ilişkin harcamaların finansmanı amacıyla tahsis edilen gelirlerden oluştuğu görülmektedir. Her ne kadar başarı düzeyi tartışmalı
olsa da ulusal öncelik olarak görülen yoksulluğun azaltılması, iktisadi kalkınmayı desteklemek, işsizliği azaltmak ve diğer spesifik öncelik alanlardaki politikaları finanse etmek DAK kapsamındaki temel hedefler olarak ortaya konulmaktadır. DAK, merkezi hükümet transferlerinin yüzde 6’sını oluştururken yerel düzeyde yapılan harcamaların da yüzde 5’i bu fondan karşılanmaktadır. DAK aynı zamanda yerel yönetimlerin sermaye harcamaları yapmalarını sağlayan en önemli gelir kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Görgül veriler,
DAK’ta yapılan 1 rupiahlık artışın, yerel yönetimlerin sermaye harcamalarında 1,20 rupiah değerinde bir artışa yol açtığını göstermektedir. Buna karşın
DAU’da yaşanan 1 rupiahlık artışın yerel kamusal sermaye harcamalarında
yalnızca 0,09 rupiahlık bir artışa neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, DAU ile gelen mali kaynakların personel giderlerine ve rutin işlere
yapılan harcamalara ayrıldığı yönündeki yaygın inanışı destekler niteliktedir
(Lewis, 2013: 91). Bunların dışında 2014 tarihli Köy Kanunu’na göre merkezi
ve yerel düzeyden köy yönetimlerine gelir transferi sağlanması öngörülmektedir. 2015 yılı bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında ilçe düzeyine merkezi
yönetimden aktarılan mali kaynakların yalnızca yüzde 3’ü köylere transfer
edilmiştir (OECD, 2016).
Endonezya’nın adem-i merkezileşme sürecinde öne çıkan en önemli
özellik yönetsel adem-merkezileşmenin, mali adem-i merkezileşme ile desteklenmemesidir. Endonezya’daki mali reformlar yerel yönetimlere yalnızca
harcamalara karar verme yetkisini vermiştir. Yerel yönetimler mali yönetim
bakımından olumlu bazı göstergelere sahip olsalar da gelirlerinin yalnızca
yüzde 8’ini kontrol edebildiklerinden mali bağımsızlıklarından ya da özerkliklerinden söz etmek güçtür (Ritonga vd., 2012: 37-47). Gelirlerin merkezi
yönetime aktarılması ve gelir kazandırıcı vergi benzeri kamusal kaynakların
yerel yönetimlere sınırlı tahsisi, yerel yönetimler alanındaki reformların etkinliği bakımından kısıtlayıcı olmaktadır.
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Yerel yönetimlerin sahip oldukları harcama yetkisini nasıl kullandıklarına ilişkin alan yazında birçok görgül çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalarda, kullanılmadığı, siyasal süreçlerle kaynak kullanımı arasındaki ilişkinin
nasıl üretildiği, hizmet sunumunda kaynakların verimli kullanılıp ve siyasaltoplumsal meselelerle mali kaynakların kullanımı arasındaki ilişkinin nasıl
gerçekleştiği araştırılmıştır. Yerel siyaset-bütçe kullanımı arasındaki ilişkiye
dair bu çalışmalarda yapılan tespitlerden bazılarını paylaşmak yerinde olacaktır. Bunlardan ilki, Sjharir ve diğerleri (2013) tarafından yapılan Endonezya’da seçim dönemlerinde yerel yönetimlerin bütçe kullanımını araştırmak
üzere geliştirilen siyasal bütçe döngüsü kavramı ile yerel yönetimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar incelendiği çalışmadır. Bu çalışmada, ilçe düzeyinde doğrudan ya da dolaylı seçim yöntemiyle siyasal bütçe döngüsü arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorgulanmış ve toplam harcama, yönetsel harcama ve yönetsel harcamanın bir alt kategorisini oluşturan “diğer yönetsel harcamalardan” oluşan üç değişken incelenmiştir. Araştırmada seçim
dönemlerinde “diğer yönetsel harcamalar” başlığı altında bütçeden yapılan
harcamaların artış gösterdiği ancak bunun toplam bütçede bir artışa neden olmadığı görülmüştür. Bir başka deyişle, seçim dönemlerinde bütçede stratejik
bir düzenlemeye gidildiği tespiti yapılmıştır. Bunun yanı sıra bir diğer önemli
bulgu ise görev süresini tamamlayarak bir kez daha aday olmayan ya da aday
gösterilmeyen belediye başkanlarının başında olduğu ilçe belediyelerinde seçim dönemlerinde bütçenin diğer yönetsel harcamalar kaleminde herhangi bir
artış olmamasıdır. Bir kez daha seçilme şansı olmayan belediye başkanlarının
belediye bütçesindeki harcama kalemlerine sadık kaldıkları görülmüştür
(Sjahrir vd., 2013: 343-344).
İkincisi, yerel yönetimlerin nasıl ve neden bütçe yaptıklarını araştırmak
amacıyla yedi üst düzey kamu bürokratıyla yapılan derinlemesine görüşmelere dayanan Palupi ve Febiandra’nın (2017), çalışmalarıdır. Yazarlar, performans esasına dayalı bir bütçeleme uygulanan Endonezya'da, bütçenin belediye başkanının siyasal tercihleri doğrultusunda belirlendiğini ve başkanın
sonraki seçimde yeniden seçilmesini garanti altına almaya yönelik seçim kampanyası süresince vadettiklerini gerçekleştirmeye yönelik hazırlandığını belirtmektedirler (Palupi ve Febiandra, 2017: 3-4). Üçüncü olarak, seçim dönemlerinde ilçe belediyelerinin bütçe performanslarını incelemek amacıyla
2010-2014 dönemi doğrudan yerel seçimlerini inceleyen bir çalışmada 451
ilçe belediyesinin verileri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda seçim yıllarında
yerel yönetimlerin – özellikle seçmenlere yönelik göze hoş gelen projelere –
fazla harcama yapmalarından dolayı bütçe açığı verdikleri tespit edilmiştir
(Setiawan ve Rizkiah, 2017: 533). Dolayısıyla seçim dönemlerinde bütçeden
yapılan harcamaların artması ve ortaya çıkan bütçe açığı yerel yönetimlerin
bütçe kullanımında toplumsal ihtiyaç ve taleplerden çok belediye başkanının
yeniden seçilebilmesini bir ölçüt olarak gördüğü ortaya konulmuştur.
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Dördüncü çalışma, Sjahrir ve diğerleri (2014) tarafından Endonezya’da
yerel yönetimlerin aşırı yönetsel harcama yapmalarında yerel siyasetin etkisinin incelendiği araştırmadır. Analize esas oluşturan yönetsel harcamalar genel
yönetim giderleri, mekânsal planlama, birlik ve yerel siyaset, personel, halk
ve köylerin güçlendirilmesi, istatistik, arşiv, iletişim ve bilgi işlem harcamalarından oluşmaktadır (Sjahrir vd., 2014: 171). Yazarlar yönetsel harcamaları
merkeze koyarak yerel siyasetle ilişkili bir biçimde bütçe kullanımını çözümlemiş ve test ettikleri altı hipotezden beşini doğrulamışlardır. Doğrulanan beş
hipotez şunlardır; (i) kişi başına düşen yönetsel harcamalar nüfus ve nüfusun
erişilebilirliği ile azalmakta ancak kalkınma düzeyi ile birlikte artmaktadır;
(ii) kişi başına düşen yönetsel harcamalar kişi başına düşen gelirlerle birlikte
artmaktadır; (iii) okur yazarlık oranı dikkate alındığında kişi başı yönetsel harcama daha düşük eğitim düzeyine sahip ilçelerde daha yüksektir; (iv) bir yerde
yüksek siyasal yoğunlaşma var ise, bir başka deyişle yerel mecliste bir parti
çoğunluğu elinde bulunduruyorsa, kişi başı yönetsel harcama da yüksektir; ve
(v) kişi başı yönetsel harcama doğal kaynakların varlığı ile birlikte artmakta
iken etnik-dilsel yoğunlaşmanın yüksek olduğu ilçelerde azalmaktadır (Sjahrir
vd., 2014: 167-169). Bu hipotezlerden çalışmamız açısından önemli birkaçına
değinmek yerinde olacaktır. İlkinde kalkınma düzeyi arttıkça yönetsel harcamaların arttığı savını destekleyen sonuçlar vermiş olması yerel düzeyde artan
ekonomik etkinliğin hem ortaya çıkan rantların paylaşımı hem de üretilen değerin bölüşümü bakımından yerel yönetim bütçelerini etkilediğini göstermektedir. Eğitim düzeyi ile ilgili doğrulanan bir diğer hipotezde, özellikle hizmet
sunumunda yetki devrinin gerçekleştiği eğitim alanında yerel yönetimlerin
yönetsel harcamalarının arttığını göstermektedir. Ancak özellikle personel sayısının oldukça fazla olduğu eğitim alanındaki bu giderlerin artışı eğitim alanındaki niteliksel bir iyileşmeden kaynaklanmamaktadır. Siyasal temsil ile yönetsel harcama arasındaki ilişkiyi gösteren dördüncü hipotez, yerel meclislerde çoğunluğa sahip bir partinin varlığının özellikle harcamaların artışı bakımından teşvik edici bir unsur olarak öne çıktığını ortaya koymaktadır. Bir
diğer anlatımla, yerel siyasette temsil bakımından çoğunluğu elde eden partiler var ise mali kaynakların daha fazla kullanıldığı görülmektedir.
Bunların yanı sıra, adem-i merkezileşme sürecinde mali, yönetsel ve siyasal özerkliğin etkisinin inceleyen görgül çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalardan birinde, yerel kamusal yatırım harcamalarından birisi olan altyapı
harcamalarının adem-i merkezileşme sürecinde nasıl gerçekleştiğine bakılarak mali, yönetsel ve siyasal adem-i merkezileşmenin yerel yönetimler düzeyinde yapılacak yatırımlarda kullanılacak bütçeye etkileri incelenmiştir (KisKatos ve Sjharir, 2017). Analiz sonucunda yerel yönetimlerin harcama yapabilmelerini sağlayan adem-i merkezileşme düzenlemelerinden sonra özellikle
sağlık ve altyapı alanlarına yönelik yatırımlarının bundan etkilendiği tespit
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edilmiştir. Ayrıca mali ve yönetsel adem-im merkezileşme ile birlikte harcamalarda ortaya çıkan artışın da özellikle ilçe belediyelerinin gelirlerinde yaşanan artışla ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmanın bir başka önemli vurgusu da, adem-i merkezileşme ile ortaya çıkan doğrudan seçim yoluyla seçilen
yerel yöneticilerin hesap verilebilirliğinin artması yönündeki beklentinin karşılık bulmadığıdır. Zira Endonezya’daki yerleşik yerel iktidar ilişkilerinin –
özellikle yerel elitlerin yeniden ürettikleri ahbap çavuş ilişkilerine dayalı çıkar
ilişkilerinin – varlığını halen sürdürdüğü tespit edilmiştir (Kis-Katos ve Sjharir, 2017: 363). Kaynak tahsisi bakımından merkezi yönetimin belirleyiciliğinin devam ettiği bir ortamda hangi unsurların öne çıktığı önemli olmaktadır.
Bu kapsamda, mali adem-i merkezileşmeye ilişkin yapılan bir başka görgül
çalışmada, merkezi yönetimin takdir yetkisinde olan tahsislerin (örneğin TP
merkezi yönetim tarafından fiziksel ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek için
devlet başkanının onayı ile yerel yönetimlere tahsis edilen özel bir fon olan
Tugas pemnatuan-TP), yerel yönetimlere nasıl aktarıldıkları incelenmiştir.
Çalışmada 2005-2013 yıllarındaki 400 ilçenin verileri kullanılarak merkezi
yönetim tarafından verilen tahsislerin (i) ilçelerin ihtiyaçlarına, (ii) ilçe belediye başkanlarının merkezi yönetimler siyasal yakınlıklarına ya da (iii) mevcut devlet başkanının yeniden seçilme isteğine bağlı olarak yapılıp yapılmadığı sorgulanmıştır (Gonschorek vd., 2018: 240). Gonschorek ve arkadaşlarının yürüttüğü bu çalışmanın bulgularına göre tahsisler yerel ihtiyaçlardan ziyade siyasal mülahazalarla verilmektedir. Ayrıca, devlet başkanının yeniden
seçilme ihtimalinin var olduğu ilk döneminin sonunda gidilen seçimlerde devlet başkanına daha az oy veren ilçelere daha fazla kaynak tahsis edildiği ancak
ikinci seçimi kazandıktan sonra üçüncü kez seçilme ihtimali olmadığından
harcamaların kesildiği görülmüştür. Bir başka deyişle ikinci kez seçilme şansını artırmak isteyen devlet başkanları açısından az oy aldıkları yerlere yönelik
merkezi hükümet fonlarını tahsis etmek siyasal bir strateji olarak kullanılmaktadır. Beklentilerin aksine yerel düzeydeki belediye başkanlarının siyasal parti
aidiyetleri kaynak tahsisinde herhangi bir etkide bulunmamaktadır (Gonschorek vd., 2018: 240).
Sonuç olarak, yerel yönetimler halen merkezi transfer geliri olan DAU’ya
bağımlıdırlar (Skoufias vd., 2014: 14). İl belediyeleri harcamalarının yüzde
55-70’ini merkezi yönetim bütçesinde yapılan transferlerle karşılarken ilçe
belediyelerinde bu oran yüzde 85-90’a ulaşmaktadır (Utomo, 2011: 251). Bu
süreçteki en büyük sorun harcama yetkisinin yerel ölçeğe aktarılmasına rağmen kaynak yaratmaya yönelik gelirlerin – bazı basit vergi ve harçlar dışında
– halen merkezi yönetim tarafından belirleniyor olmasıdır. Dolayısıyla Endonezya’daki mali adem-i merkezileşme toplanacak gelirlerin yerel yönetimler
tarafından belirlenmesine olanak sağlayan bir yetki aktarımından çok harcamaların yerel yönetimlere bırakılmasıdır (Brodjonegoro, 2001:5-6). Sonuçta,
yerel yönetimlere aktarılan kaynaklar sınırlı olduğundan personel ve yönetsel
158

Başkanlık Sisteminde Siyasal/Yönetsel Biçimleniş ve Yerel Yönetimler:
Endonezya Deneyimi

giderleri karşılamanın ötesinde yerel kalkınmaya yönelik yatırımlar için herhangi bir harcama yapılamamaktadır. Bu kapsamda, on yıllık adem-i merkezileşme deneyimini değerlendiren Asya Kalkınma Bankası (2012: 1-2) her ne
kadar temel kamusal hizmetlerin kalitesi ve erişilebilirliğinde göreli bir iyileşme gerçekleştirilse de ülkenin genelinde hizmetlere eşitsiz erişimin sürdüğü, yerel yönetimlerin çoğunun hizmetlerin gerekliliklerini yerine getirmekten uzak olduğu, yerel-merkez hizmet paylaşımında boşluklar ve karışıklıklar olduğu, merkez-yerel ilişkisinin etkin olmadığı ve etkin bir mali yönetimin sağlanamadığı şeklinde sonuçlara ulaşmıştır. Adem-i merkezileşme sürecinde performans yönetimi ile hesapverebilirlik arasında bir bağlantı kurulmadığından yolsuzluklar da genişlemiştir. Yolsuzluklar (i) bütçe kalemlerini
keyfi bir biçimde artırılması ve genişletilmesi, (ii) bütçenin hayali şirketlerevakıflara aktarılması, (iii) bütçenin resmi geziler ve seyahatler için fazlaca
kullanılması, (iv) usulüne uygun olmayan nakit ödemelerin bütçeden yapılması ve (v) alım-satım işlerinin manipüle edilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır
(Utomo, 2011: 260). Dolayısıyla, mali kaynakların üretimi ve bölüşümü bakımından geçmiş toplumsal ilişkilerden miras alınan sorunlar yerel düzeyde yeniden üretilmektedir. Bunun sonucunda da üretilmeye çalışılan yerinden yönetimci yapının beklenen verimlilik artışını, farklı gerekçelerle de olsa, sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir.
7. Yerel-Merkezi Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Yetki ve Görev Paylaşımı ve Yerel Yönetimlerin Örgütsel Yapısı
Suharto’nun aşırı merkezileşmiş Yeni Düzeninde, yerel hizmet sunumu
yetki genişliği esasına dayalı olarak merkezin taşradaki ofisleri tarafından yürütülmüş ve yerel yönetimler merkezin basit birer uzantısı olarak görülmüştür
(Skoufias vd., 2014: 6). Merkezin taşradaki uzantıları olan bu birimler, yerel
toplulukların önceliklerine ve sorunlarına duyarsız kalmışlardır (Dixon ve Hakim, 2009: 120). Suharto sonrası adem-i merkezileşme sürecinde ise bu uygulamanın tam aksi istikamette düzenlemelere gidilerek kamusal hizmetlerin sunumunda yerel-merkez ilişkisi yeniden tanımlanmıştır. Yürürlükteki Yerel
Yönetim Kanunu’na göre, üç farklı hükümet-devlet işi tarif edilmektedir: (i)
mutlak hükümet işleri, (ii) müşterek hükümet işleri ve (iii) genel hükümet işleri27. Mutlak hükümet işleri, doğrudan merkezi hükümetin görev ve sorumluluk alanına giren ve yetki genişliği çerçevesinde hiyerarşik olarak merkeze
bağlı birimler tarafından yerine getirilen işler olup bunlar: (a) dış politika, (b)
savunma, (c) güvenlik, (d) yargı, (e) ulusal para politikası ve maliye ve (f) din
işleri olarak ifade edilmektedir28. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel
27
28

YYK’nın 9. maddesinde düzenlenmiştir.
YYK’nın 10. maddesinde düzenlenmiştir.
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yönetimlerin ya da bölgesel yönetim yapılarının hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Müşterek Hükümet İşleri yerel ve merkezi hükümet ile illerin ilçe ve
şehirleri arasında paylaşılan hükümet işlerinden oluşmaktadır. Yukarıda anılan merkezi hükümetin mutlak otorite ve yetkisinin olduğu temel alanlar dışında kalan eğitim, sağlık, kamu işleri ve mekânsal planlama, konut ve yerleşim alanları, barış, kamu düzeni ve toplumun korunması, sosyal işler, işgücü,
kadın, gıda, toprak, çevre, nüfus, iletişim, kültür, gençlik ve spor, tarım, ticaret
ve göç vb. birçok kamusal hizmet alanı yerel yönetimler ile merkezi yönetimin
müşterek sorumluluk alanına dahil edilmiştir (bkz. Tablo 4). Bu işler Bölgesel
Otoritenin Yerine Getirmesi Gereken Hükümet İşleri ile Mecburi Hükümet
İşlerinden oluşmaktadır. Mecburi Hükümet İşleri de kendi içinde temel hizmetlere ilişkin mecburi işler ile yardımcı hizmetlere ilişkin mecburi işler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca diğer hizmetler de opsiyonel mecburi hükümet
işleri olarak yer almaktadır. Genel Hükümet İşleri ise devlet başkanının yetkisinde olan ve devletin başı olarak tek başına yapabildiği iş ve işlemlerden oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda anılan ve münhasıran yerel yönetimlere değil merkezi
yönetim ile yerel yönetimlerin müşterek olarak yapacakları kamusal hizmetlere ilişkin YYK’nın 13. maddesinde, müşterek olarak yerine getirilecek hizmetlerde hesap verebilirlik, etkinlik ve dışsallıklar kadar stratejik milli çıkarların gözetilmesi gerektiği de ifade edilmiştir. Adı geçen madde aynı zamanda
merkezi hükümetin, il- bölgesel yönetimlerinin ve naiplikler ile belediyelerin
müşterek hizmetleri yerine getirecekleri zaman başvuracakları ölçütleri şu şekilde düzenlemiştir:

Merkezi Yönetimin: (a) birden fazla il bölgesini içerdiğinde ve tüm
ülkede yerine getirilmesi gereken hizmetlerde, (b) tüm bölgeleri ve ülkedeki tüm illeri ilgilendiren hizmetlerde, (c) tüm bölgelere ve ülkedeki tüm
illere fayda sağlayan ya da zarar veren işlerde, (d) merkezi hükümet tarafından yerine getirilmesi daha fazla verimlilik sağlayacağı düşünülen hizmetlerde ve (e) ilgili işin stratejik milli çıkarlarla ilgili olduğunda hizmetlerde asli sorumlu olması öngörülmüştür.

İl-Bölgesel Otoritelerin: (a) ilçe ve şehirler boyunca yerine getirilmesi gereken hizmetlerde, (b) hizmetten yararlanacakların ilçe ve şehir sınırlarında yaşıyor olması, (c) ilçe ve şehirlere fayda sağlayan ya da zarar
veren işlerde, (d) il yönetimi tarafından yerine getirilmesinin daha verimli
olacağı düşünülen hizmetlerde asli sorumlu olması öngörülmüştür.
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Tablo 4. 2014 tarihli Yerel Yönetim Kanunu’na Göre Bölgesel-Merkezi
Hükümetlerin Müşterek Olarak Verecekleri Mecburi Hizmetlere İlişkin
Sınıflandırma29

Tablo 4’te de görüleceği üzere, yerel yönetimlerin sorumluluk alanları
oldukça genişlemiştir. 2001 yılından itibaren il ve ilçe düzeyindeki yerel yönetim birimlerine toplam kamu bütçesinin yüzde 40’ını oluşturan sorumluluklarla beraber ilk ve orta dereceli okullarda verilen 9 yıllık temel eğitim, sağlık
hizmetleri, çevre koruma ve altyapı hizmetleri de devredilmiştir (Jasmina,
2017: 135; aktaran Sjahrir vd., 2014: 166). Örneğin 2009 yılından beri merkezi yönetim bütçesinin yüzde 20’si eğitime ayrılırken bunun yüzde 60’ı da
yerel yönetimlere transfer edilmektedir. 2010-2015 verilerine göre ilçe belediyeleri gelirlerinin ortalama yüzde 34’ünü temel eğitime harcamışlardır (Jasmina, 2017: 136-138). Örnek olması açısından, Endonezya’da merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin eğitim hizmetleri alanındaki rol dağılımı aşağıdaki
tabloda özetlenmektedir:

29

YYK’nın 11 ve 12. maddelerine dayalı olarak tablolaştırılmıştır.
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Tablo 5. Yerel Yönetim Reformu Sonrası Endonezya’daki Resmi Eğitim
Sistemi

Kaynak: Jasmina, 2017: 137.
Eğitime ilçe belediyelerinden mali kaynak aktarılsa da okullaşma oranı
bakımından ilçelerin yüzde 50’si ulusal ortalamanın altında olup ülkede
okulda geçirilen ortalama süre 2016 yılı verilerine göre kişi başına 7.95’tir
(Jasmina, 2017: 139). Bir başka deyişle temel eğitimin 9 yıl olduğu Endonezya’da 2016 yılı verilerine göre ortalama okulda geçirilen süre temel eğitimi
tamamlamak için yeterli bir süre değildir.
Eğitimin yanı sıra sağlık alanında da birçok hizmet yerel yönetim birimlerine devredilmiştir. Sağlık alanındaki uygulamaların sonuçları geniş halk kesimlerini ilgilendirmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Fossati’nin (2016) çalışmasında Endonezya yerel yönetimlerinin uyguladığı sağlık politikası üzerinden adem-i merkezileşme sürecindeki demokratik hesapverebilirlik ve iyi yönetişim pratiklerinin sonuçları tartışılmaktadır. Yerel demokrasinin niteliğinin sağlık sigortası politikalarını nasıl etkilediğini araştıran
Fossati, il ve ilçe düzeyindeki yerel siyasetçilerin yaptıkları iş birliğinin çok
daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağladığını tespit
etmiştir. Yazar, politika uygulama sürecinde, yerel düzeydeki demokratik kurumların zayıflığına rağmen, farklı düzeydeki yönetsel birimler arasındaki iş
birliğinin bir başka deyişle çok düzeyli yönetişim pratiklerinin, daha karmaşık
sosyal politika uygulamaları bakımından önemli kazanımlar sağlayabileceğini
ileri sürmektedir (Fossati, 2016: 291). Dolayısıyla, eğitim ya da sağlık gibi
toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli kamusal hizmet alanlarındaki
hizmet sunum pratiklerinde göreli olarak güçsüz yerel yönetim birimlerinin
güçlü olanlarla kurdukları iş birliğinin oldukça önemli olduğu vurgusu vardır.
Bu vurgunun tek başına kendisi dahi oldukça sakıncalıdır. Zira yarışan yerellikler söylemi etrafında inşa edilen yerel yönetim pratikleri, iş birliğini nasıl
teşvik edeceği ya da güçsüz yerel yönetim birimleri bakımından bazı kamusal
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güvencelerin sağlanamaması durumunda toplumun temel sağlık hizmetleri bakımından hangi zorluklarla karşılaşacağı sorularını yanıtsız bırakmaktadır.
Yukarıda ifade edilen yerel kamusal hizmetleri sunmak üzere oluşturulan
yerel yönetimlerin örgütsel yapılarına bakıldığında seçilmiş yöneticilerin altında üç düzeyli bir bölümlenmeyle karşılaşıyoruz. Buna göre, (i) birinci düzeyde yerel yönetimin seçilmiş yöneticisine yardımcı olmak ve iç ve dış hizmetlerin desteklenmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olan bir Sekreter:
(ii) ikinci düzeyde dinas ya da Badan Layanan Umum (BLU) isimleri verilen
halka hizmet sunan dış hizmet sağlayıcı birimler ve (iii) genellikle badan adı
verilen yöneten ve yönetsel yardım sunan iç hizmet birimleri bulunmaktadır
(Cahyat, 2011: 7). Bu genel örgütsel düzeylerin oluşturduğu yerel yönetimlerin Eckardt ve Shah’ın (2006) aktardığına göre 2000 tarihli 84 sayılı yönetmeliğine dayalı olarak oluşturulan yerel yönetimlere ilişkin tipik bir örgütsel yapı
aşağıda sunulmaktadır (bkz. Şekil 1).
Şekil 1. Endonezya Yerel Yönetimlerinin Örgütsel Yapısı.

Kaynak: Aktaran Eckardt ve Shah, 2006: 264.
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Yerinden yönetim sürecinin yerel yönetimlere yüklediği yeni görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla yeniden örgütlenmelerini gerektiren en önemli aşama da, insan kaynaklarının yönetimi olmuştur. Suharto döneminin merkezi yapısı çözülürken30 yerelin uzman personel ihtiyacı da artmıştır. Yerel ölçekte karşılaşılan en önemli sorun niceliksel değil insan kaynağının niteliği sorunu olmuştur. Yönetsel Reformlar Bakanlığı’nın 2008 verilerine göre, Endonezya’daki kamu personelinin yüzde 50’sinin yaptıkları iş
için gereken niteliklere sahip olmadığı görülmektedir (aktaran Asya Kalkınma
Bankası, 2012: 2). Bu süreçte ilçe düzeyinde teknik ve uzman personelin yokluğu yerel politikaların uygulanmasında ve yerel kamusal hizmetlerin sunumunda kurumsal zayıflıklar yaratmıştır (Nasution, 2016: 3). Yukarıda tartışılan kamu sektörü mali reformu çerçevesinde yolsuzlukla mücadele etmenin
ve yönetişim hedeflerine ulaşmanın önündeki engelleri inceleyen bir çalışmada, yeterli düzeyde muhasebe ve maliye bilgisine sahip olmayan personelin
yerel yönetimleri açısından en büyük engeli oluşturduğu belirtilmektedir. Örneğin, yerel yönetimlerdeki personelin yetersizliği, 2007 yılında 469 yerel yönetim biriminin ayrı ayrı hazırlaması gereken bütçe raporlarından yalnızca
yüzde 59’unun bitirilip yayınlayabilmesini sağlamıştır (Mcleod ve Harun,
2014: 250-255). Sonuç olarak, Suharto döneminden miras alınan yönetim birimlerinin örgütlenmesi ve personelin istihdam edilmesi pratiklerinin Suharto
sonrası dönemde dönüştürülmesi henüz tamamlanmamış bir süreçtir. Nitelikli
personel ihtiyacı yerel yönetimlerin önündeki en önemli sorun alanlarından
birisidir. Yerel yönetim harcamalarının çok büyük bir kısmını personel giderleri oluşturmasına rağmen istihdam edilen personelin nitelik itibariyle yerelleşme sürecine beklenen katkıyı yapamadığı görülmektedir.
Sonuç Yerine
Yerel yönetimler reformu başlamadan önce Endonezya’daki yerel yönetimlerin biçimsel yapılanışı devlet başkanı Suharto’nun merkeziyetçi-otoriter
rejimi tarafından şekillendirilmiştir. Bu dönemde yerel yönetimler merkezin
taşradaki temsilcisi olarak sınırlı kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinden
sorumlu olmuşlardır. Ancak deneyimlenen merkeziyetçi-otoriter başkanlık
sisteminin sonunda siyasal iktidar dönüşümü gerçekleşmiş ve 2000’li yıllarla
birlikte Endonezya’nın yerel yönetimleri yeniden yapılandırılırken hem anayasal dayanakları bakımından hem de münhasıran yerel yönetimleri biçimlendiren yasal düzenlemeler bakımından yerel yönetimlerin ‘güçlendirildikleri’
yeni bir düzen oluşturulmuştur. Yerel yönetimlerin artan yönetsel etkinlikle-

Suharto döneminde her ne kadar personel yerel yönetimlerde çalışsa dahi merkezi yönetimin kadrosunda bulunmakta idi (Devas, 1997: 356).
30
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rinin dayanağını da oluşturan bu biçimsellikte, önce yerel meclisler demokratik temsil kurumları olarak güçlendirilse de daha sonra seçilmiş belediye başkanlığı temelinde bir başkanlık sistemi yerel ölçekte de uygulanmaya başlanmıştır.
Ademi-merkezileşme ya da yerinden yönetimin güçlendirilmesi sürecinde Endonezya’da, devletin yönetsel örgütlenmesi kapsamında da birtakım
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerin temel belirleyeni olarak
yerelin uygun yönetsel ölçek olarak tanımlanması ve iktisadi kalkınmayı olanaklı kılacak etkin ve verimli yönetsel yapılanmanın yerelde inşa edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, halen başkanlık sistemi ile yönetilen ve üniter yapısını koruyan Endonezya’da yerel yönetimlerin yönetsel etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Ancak ülkede uygulamaya konan yerinden yönetim
programına yapılan en önemli eleştiri de buradan zemin bulmaktadır. Zira her
ne kadar anayasal ve yasal düzenlemeler açısından sayıları sürekli artan yerel
yönetimler güçlendirilmiş gibi görünse de, gerek demokratik temsil gerekse
de mali kaynaklar üzerinde denetim kurma ve kaynakların adil bölüşümü açısından ciddi sorunlar bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Endonezya toplumu başkanlık sistemi temelinde örgütlenen tek adam iktidarına dayalı siyasal rejimini yine başkanlık sistemi içerisinde kalarak değiştirirken, ulusal ölçekte kurumsallaşmış toplumsal sınıfsal
ilişkilerin yeni aktör ve süreçlerle yerel ölçekte yeniden üretildiği yeni bir aşamaya geçmiştir. Bir başka deyişle, ulusal ölçekte somutlanmış sınıfsal çıkarlar
aşağı yönlü bir ölçek sıçraması yaparak yerel ölçeğe inmiştir. Bu açıdan devletin yönetim sisteminde gerçekleşen reformların ötesinde bir yönetsel yeniden yapılanmanın yerel ayağının güçlenebilmesi salt bir hükümet sistemi meselesi olmanın ötesindedir. Yerel toplumsal ve siyasal ilişkilerin de yeniden
yapılandırılmasını içeren ve demokratik temsilin önündeki engelleri kaldıracak bir dizi somut ve köklü reformların gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu ise
kaçınılmaz olarak ekonomik kaynakların bölüşümü sorununu gündeme getirecektir. Bu doğrultuda, Endonezya’da yerel yönetimlerin mali kaynakları
üzerinde tasarrufta bulunma yetkisini elinde bulunduran merkezi yönetimin,
yerel iktidar ilişkilerine de müdahil olmaya devam ettiği görülmektedir. Bunu
yerel yönetimler lehine ortadan kaldırmak ancak siyasal bir mücadele de olan
ekonomik kaynakların bölüşümü sorununu toplumun geniş kesimlerinin demokratik katılımı yoluyla çözmeyi gerektirir. Hiç kuşkusuz, Endonezya ve
ona benzer başka ülkelerde de, devlet merkezli bir bakış açısından ziyade, yönetişim pratiklerini de aşacak şekilde toplumsal sınıfların eşit temsiline dayalı
yerel karar alma mekanizmalarının oluşturulabilmesi, çözümün zemini oluşturacak en önemli adım olacaktır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı “yönetim alanı’ prensibinin askerî nitelikli kolluk organizasyonlarının insan gücü yapılanması üzerine olan etkisini ortaya koymaktır.
Çalışmada öncelikle yönetim alanı ilkesinin kapsamı tanımlanmış ve insan
gücü yapısı, statü ve örgütsel yönleriyle Türkiye’deki askeri nitelikli kolluk
özelliği sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı üzerinde analiz edilmiştir. Devamında,“1’e 3 kontrol yapısı” prensibi Jandarma Genel Komutanlığı insan
gücü yapısına entegre edilerek kolluk yönetimine özgü yeni bir insan gücü
modeli geliştirilmiştir. Bu modele istinaden personel temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bir hesaplama yöntemi formüle edilmiştir. Bu hesaplamaya
dayanarak, ideal personel sayıları tespit edilmiş ve hedeflenen insan gücü yapısına erişebilmek için personel mevcutları belirlenerek, temin ve yetiştirmeye ilişkin oranlar ortaya konulmuştur. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporunda açıkladığı personel mevcutları
kullanılarak, gelecekteki durumu öngörebilen bir matematiksel model kurulmuş ve bir benzetimi gerçekleştirilmiştir.
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A NEW MANPOWER STRUCTURE MODEL IN LAW ENFORCEMENT WITH
MILITARY QUALITY ADMINISTRATION

Abstract
The aim of this study is to reveal the impact of span of management principle
on manpower structure of law enforcement wit military quality. Firstly, the
scope of span of management principle has been defined and then it has
been analyzed in the Gendarmerie General Command which demonstrates
military quality with manpower structure, status and organizational aspects.
Afterwards, a new law enforcement manpower model has been developed
through integrating the principle of "1 to 3 control structure" into the manpower structure of the Gendarmerie General Command. Regarding this
model, a calculation method has been formulated to determine the needs of
personnel recruitments. Based on this calculation, ideal personnel numbers
have been found out and to be able to reach the targeted manpower structure, the rates of personnel recruitment and training have been figured out.
Finally, a mathematical model that can predict the future situation has been
established and a simulation has been conducted by using the personnel
numbers published in the 2018 Assessment Report of the Gendarmerie General Command.
Key Words: Span of Management, Structure of Manpower, Human Resource
Management, Law Enforcement Management, Pyramid Structure.

Giriş
Günümüzde çok değişik örgüt yapıları ile karşılaşılsa da özellikle belirli
kural ve mevzuata tabi bir organizasyon yapısı kurmak ve onun insan gücü
yapılanmasını oluşturmak için karar verilmesi gereken hususların başında yönetim alanı prensibinin ne şekilde uygulanacağı gelmektedir. Organizasyon
içindeki toplam personel mevcudu, yönetici ve iş gören sayısı, hiyerarşik kademelenme miktarı gibi birçok noktaya etki eden bu prensip süreç içerisindeki
tüm faktörlerden ve ilişkilerden etkilenmektedir. Ancak organizasyon yapısı
için dinamik, görev ve yetki endeksli değiştirilebilen bir anlayış belirlenebilirken, statü hukukuna bağlı insan gücü planlamasında daha kuralcı ve statik
bir yönetim alanı prensibine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bu çalışmanın amacı “yönetim alanı” prensibinin askerî nitelikli kolluk
organizasyonlarının4 insan gücü yapılanması üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için çalışmanın temel araştırma sorusu olarak
“askeri nitelikli kolluk yönetimine özgü yeni bir insan gücü modeli nasıl oluşturulur?” belirlenmiştir. Çalışmanın kapsamı Jandarma Genel Komutanlığıyla sınırlı tutulmuştur. Araştırma yöntemi olarak öncelikle ikincil kaynaklar
taranmıştır. Takip eden yöntemde, Jandarma Genel Komutanlığının personel
temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bir hesaplama yöntemi formüle edilerek ideal personel mevcutları ve temin sayıları ortaya konulmuştur. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporu personel mevcut verileri kullanılarak, Monte Carlo Benzetimi yapılmıştır.
1. Yönetim Alanı Prensibi
Klasik örgüt teorisinin “yönetim süreci yaklaşımı” organizasyonların yönetim ilkeleri ile ilgilidir ve yapısal kurulumunu esas alır (Koçel, 2013). Bununla ilintili olarak yönetimin temel işlevlerinden biri olan örgütlenmede, yönetim alanı dikkate alınması gereken ilkelerden biridir5.
Yönetim alanı prensibi geniş anlamıyla belirli bir üste bağlı olan veya
doğrudan yetki kullanılan ast sayısını ifade etmektedir (Healey, 1956: 362).
Literatürde “span of control”, “span of management” olarak yerleşmiş olan
bu kavram Türkçede “denetim alanı”, “denetim çerçevesi”, “kontrol alanı”
ve “yönetim aralığı” terimleriyle ifade edilmektedir. “Yönetim Alanı”, yöneticinin yönetim işlevlerini yerine getirirken ilk aşamada doğrudan muhatap
olduğu astların sayısını ve bu bağlamda yöneticiler ve astlar arasındaki ilişkileri göstermektedir. Bu nedenle yönetim alanı tabiri daha kapsamlı bir kavram
olarak kabul görmektedir (Knoots ve O’Donnel, 1978: 178).

Bu çalışmada kullanılan “askeri nitelikli kolluk” tabiri ile silahlı kuvvetler bünyesinde olan
bir kolluk yapısı değil, askeri niteliklere, karar mekanizmasına, terfi sistemine, eğitimine ve
teçhizatlanmasına sahip kolluk anlatılmaktadır. Diğer bir ifadeyle söz konusu kavram kolluk
yeteneklerine de sahip askeri bir yapıyı değil askeri niteliklere sahip bir kolluk yapısını anlatmaktadır. Türkiye özelinde bu tanıma Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uymaktadır. Ancak çalışmanın sınırlandırılması maksadıyla sadece Jandarma Genel Komutanlığı ele alınmıştır. Askeri nitelikli kolluk kavramına yönelik detaylı bilgi için bkz. Özgür,
2019.
5 Yönetim; planlama, örgütleme, personel alma/yönetimi, yönlendirme, eş güdümleme ve raporlama/denetim ve bütçeleme öğelerinden oluşan bir etkinlikler dizi olarak tanımlanmaktadır.
Buna benzer değerlendirmeye ilk defa Henry Fayol’da rastlanmaktadır; ancak yukarıda sayılan
öğelerin İngilizcedeki ilk harflerinden oluşturulan “POSDCoRB” akrostişini ortaya çıkaracak
şekilde öğeleri ortaya koyan Luther Gulick’dir.
4
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Yönetim alanı kavramı literatürde ilk olarak General Hamilton (1921) tarafından “kontrol alanı (span of control)” şeklinde kullanılmıştır. Askerî organizasyonların tecrübelerinden yararlanılarak oluşturulan bu prensip genellikle sayısal değer üzerinden ele alınmış olmasına rağmen bu değerden daha
derinlikli bir anlam ifade etmektedir.
Yönetim açısından üç çeşit yönetim alanından bahsetmek gerekmektedir.
Bunlardan ilki olan “Potansiyel Yönetim Alanı” bir yöneticinin belirli koşullarda etkili bir şekilde yönetebileceği astların sayısını ifade etmektedir. İkinci
olarak, “Biçimsel Yönetim Alanı” hâlihazırdaki doğrudan bağlı olunan ast sayısını tanımlamaktadır. Son olarak “Gerçek Yönetim Alanı” ise doğrudan yöneticiye rapor veren astların sayısını göstermektedir (Hopej, 2006: 55).
Tanımlamada yapılan bu ayrıma uygulamada da rastlanılmaktadır. Kadro
ya da norm kadro olarak tanımlanan yapıyı potansiyel yönetim alanı, işi fiilen
icra eden mevcudu ise biçimsel yönetim alanı olarak görmek mümkündür. Bu
organizasyon içindeki koordine, ikiz veya özel görev gibi diğer sorumlulukların gereği oluşan durumu ise gerçek yönetim alanı olarak kabul etmek gerekir.
Ayrıca, potansiyel yönetim alanı büyüklüğü biçimsel veya gerçek yönetim
alanından düşük ise amirin ve bazı personelin atıl kapasite ile çalıştığı ve hatta
gizli işsiz konumuna düştüğü görülmektedir. Bunun tersi olarak, biçimsel ve
gerçek yönetim alanının potansiyel yönetim alanından büyük olması durumunda ise amirler yönetim işlevlerini etkili olarak yerine getiremeyebilmekte
veya bazı resmî olmayan ara kademeler ortaya çıkabilmektedir.
Yönetim alanı prensibi özü itibariyle bizzat işin yapımında ya da üretimde ne kadar kişinin çalışacağını tespit etmektedir. Bu durum söz konusu
prensip çerçevesinde iki seviye analizi gerektirmektedir. Sivil ve kamu sektörünün her ikisini de ilgilendiren ilk boyut olan organizasyonel seviye, bir kurumun veya şirketin örgütsel haritasının bu prensip çerçevesinde oluşumunu
anlatmaktadır. Günümüzde sıkça dile getirilen yalın örgütler, yatay entegrasyon, sıfır hiyerarşi gibi kavramsal ve önermeler aslında yönetim alanı prensibi
ile doğrudan ilişkilidir ve örgütleri bu çerçevede şekillendirmeyi anlatmaktadır. Organizasyondaki insan gücü niteliği ile de bağlantılı olan bu durum aynı
zamanda yönetim kademelerinin potansiyel, biçimsel ve gerçek yönetim alanını da ortaya koymaktadır. İkinci seviye analiz olan ele alınabilecek insan
gücü planlaması ise her ne kadar işletmeleri maliyet-etkinlik açısından etkilese de, özellikle kamu kurumlarındaki statü hukukunun da oluşum ve gelişim
süreciyle ilişkili bir konum yaratmaktadır. Özellikle statü hukukunun nispi durağanlığı, kapalı personel sistemi uygulayan yapıların sınırlılıkları gibi etmenler bu ilkelerin uygulanmasını etkileyebilmektedir. Bu hususa bir de güvenlik
gibi riskli ve kamu hizmeti açısından devamlılığın zorunlu olduğu bir alandan
yaklaşıldığında, belirlenecek yönetim alanı prensibinin organizasyonla uyumu
daha önemli hale gelmektedir.
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Yönetim alanı bir örgütlenme ilkesi olduğu için, gerçekçi ve doğru belirlenmesi örgüt yapısının oluşumunda, örgütün büyüme sürecinde ve etkin yönetimin sağlanmasında önem kazanmaktadır (Gerni, 1985: 3). Özellikle bu
prensip üzerine uzun süredir bir çalışma yapılmaması nedeniyle mevcut akademik yazında önemli bir boşluk bulunmaktadır.6 Bu durumda organizasyon
yapılarının dinamikliği, işlerin çeşitlenmesi ve emek yoğun bir yapıdan teknoloji yoğun bir yapıya dönüşümün etkisi yol açmaktadır. Ayrıca ortaya konan modellerin çalışma içerisinde açıklandığı üzere birçok noktadan eksik kalmasının da etkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan proje tipi örgütlenmenin popülerliğini arttırdığı günümüzde özellikle statü hukukuna tabi ve kapalı personel sistemlerini içeren örgütler açısından etkin bir planlamada yönetim alanı
prensibi hala geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle çalışmada yönetim alanı
prensibinin organizasyonel yapının belirlenmesinden ziyade insan gücü planlaması üzerindeki ikinci seviye etkisi üzerinde durulmaktadır. Ancak bu konudaki değerlendirmelere geçmeden önce yönetim alanının büyüklüğü üzerine yapılan tartışmalara kısaca değinmekte fayda görülmektedir.
2. Yönetim Alanının Büyüklüğü
Yönetim alanının belirlenmesinde analojik, sezgisel veya uygulamaya
dayalı, matematiksel ve faktöriyel olmak üzere dört yöntem görülmektedir:
(Hopej, 2006: 56; Kieżun, 1997). İki farklı olgu arasındaki benzeşmeden hareket eden analojik yöntemlere eski dönem yönetimlerinde daha çok rastlanılmaktadır. Örneğin, eski Roma kaynaklarına göre, on kişinin yönetiminin
mümkün olduğunun söylenmesinin ve buna bağlı lejyonların örgütlenmesinin
temeli insanların elindeki parmak sayısıdır. Ellerinden birini göğüs cebinde
tutmasıyla tanınan Napolyon için yönetim alanının beş olduğu belirtilmektedir
(Kieżun, 1997; Van Fleet ve Bedeian, 1977: 358). Yönetim alanı prensibini
ilk olarak ortaya koyan Hamilton’un geliştirdiği prensip uygulamaya dayalı
iyi bir örnektir. Hamilton (1921: 221)’a göre ortalama insan beyni optimum
çalışma düzeyini üç ila altı beyinle birlikte olduğu zaman bulabilmektedir. Bu
aralığı açıklamak için verdiği örneklemde, alt kademedeki bir subayın sadece
Yönetim alanı üzerine yapılan araştırmada 2006 yılında Hopej ve Januzs tarafından yapılan
çalışma sonrasında 2010 yılında Birgit Schyns, John M. Mslyn ve Jurgen Weibler tarafından
hazırlanan “Understanding the Relationship between Span of Control and Subordinate Consensus in Leader–Member Exchange” adlı makaleye erişilebilmiştir. Ancak George P. Hattrup tarafından 2018 yılında yapılan çalışmaya kadar detaylı bir alan çalışma ile karşılaşılamamıştır.
Türkiye’de ise yönetim alanı ilkesi üzerine Mine Gerni tarafından 1985 yılında hazırlanan bir
doktora tezine rastlanabilmiştir. 2012 yılında ise Journal of Business Research’te Lale Gümüşoğlu, Zahide Karakitapoğlu ve Giles Hirst tarafından yayınmlanan “Transformational Leadership And R&D Workers’ Multiple Commitments: Do Justice and Span of Control Matter?” adlı
yayında yönetim alanı prensibinin ele alındığı görülmektedir.
6
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üç askerî idare etmesinin yeterince vazife almadığına işaret ettiği, buna karşın
bir generalin altı tümen komutanını idare etmesinin ise kendisini güçlük içerisinde bıraktığını ifade etmiştir.
Hamilton ile birlikte klasik yönetim teorisi içerisinde de varlık bulan bu
kavram, başlangıçta uygulamalı yöntem ağırlıklı olarak daha ziyade nicelik
üzerinden ele alınmış ve bir örgüt içindeki yöneticilerin kaç kişi üzerinde otorite kurabileceği konusuna yoğunlaşmıştır. Bu sayı çeşitli araştırmalarda organizasyon kademeleri gözetilerek farklı aralıklarda belirlenmiştir. Hamilton
tarafından üç ila altı aralığında belirtilen bu sayı, Henry Fayol (1942: 11) tarafından bir üst yöneticinin doğrudan kontrol edeceği ast sayısının sınırlı olması nedeniyle normal durumda elli altıyı geçemeyeceği, yönetimin alt kademesinde ise işin basitliğine bağlı olarak bu rakamın yirmi ila otuz olabileceği
ifade edilmiştir. Urwick (1955: 348) gözlem ve deneyimlere dayanarak, bu
sınırın belirlenmesinde çalışma düzeyinin yanına, enerji ve zaman faktörünü
de eklemiş, tüm üst yöneticiler için ideal ast sayısının dört, belirli görevlerin
yapılması için sorumluluğun devredildiği en alt örgütsel düzeyde ise bu sayının sekiz ila on iki olabileceğini ileri sürmüştür. Daha sonraki dönemlerde
Worthy (1959-172), yöneticinin doğrudan yönetebileceği kişi sayının 20-30
aralığında olduğunu ve çok sayıda bilgi veren astların olmasının, aynı zamanda onlara yetki ve sorumluluk devrini de sağladığını, bunun ise çalışmanın
etkinliğinde atışı beraberinde getirdiğini ve çalışan moralini yükselttiğini savunmuştur. Bu çalışmanın tersi olarak Fisch (1963) şirketin büyüklüğü azaldıkça kontrol alanının da azalma eğilimi gösterdiğini ve on ikiden aşağıya
doğru indiğini söylemiştir. Kendall (1922: 40) ise, General Elektrik Şirketi
üzerinden yaptığı uygulamada yönetim alanını 4-5 olarak kabul etmiştir.
Yönetim alanı büyüklüğünün ne olması gerektiğine yönelik farklı yöntem
arayışlarına matematiksel yöntem ve modellemelerde rastlamak mümkündür.
Bu kapsamda Graicunas tarafından 1937 yılında geliştirilen formül dikkat çekicidir. Ortaya koyduğu modellemede bu prensibi, amir ve memur arasındaki
üç değişik ilişki üzerinden formüle etmiştir. Bunlardan ilki ast-üst arasındaki
“doğrudan ilişki”dir ve buradaki ast sayısı “n” ile gösterilmiştir. İkincisi ise
“geçişli ilişkilerdir” (Şekil 1) ve üstlerin ilişki kurduğu ast gruplarının sayısını
ifade etmektedir. Örneğin iki astın olduğu yerde bu grup ikidir.
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A

C

A

C

B

Şekil 1: Yönetici ve ast grupları arasındaki geçişli ilişki (Graicunas,
1937: 183-187).
X=n (2n-1-1) (X geçişli ilişki sayısını ifade etmektedir.)
Üçüncü ilişki ise müdürlerin dikkate alması gereken astların kendi arasındaki “grup ilişkileri”dir (Şekil 2). Bu sayı da yine iki astın olduğu yerde
ikidir.

C

B

C

B

Şekil 2: Astların arasındaki grup ilişkisi (Graicunas, 1937: 183187).
Y=n (n-1) (Y grup ilişki sayısı, n ise ast sayısıdır.)
Üç değişik ilişkinin tamamı ele alınarak toplam ilişki sayısı ise aşağıdaki formül ile ortaya çıkmaktadır. Bu formülden elde edilen toplam ilişki sayısı Tablo 1’de sunulmuştur.
Z= n+n(2n-1 -1) + n(n-1) = n(2n-1 +n-1) (Z toplam ilişki sayısıdır.)
Tablo 1: Modellemeye Göre Oluşan İlişki Sayısı (Graicunas, 1937: 183187).
Yöneticiye
Bağlı Ast Sayısı

Doğrudan İlişki
Sayısı

Geçişli
İlişki Sayısı

2
4
5
6

2
4
5
6

2
12
20
30

Grup
İlişkileri
Sayısı
2
28
75
186

Toplam
İlişki Sayısı
6
44
100
2222

Modellemeden ortaya çıkan ilk sonuç, ast sayısındaki her artışın bir öncekinin iki katından daha fazla bir ilişki artışını doğurmasıdır. Örneğin, iki astı
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olan bir amirin ilişki sayısı altı iken beş ast için ise bu sayı 100’dür. Bu çerçevede ortaya çıkan toplam ilişki sayısı üzerinden, organizasyondaki hiyerarşi
seviyesi ve yönetim alanının sayıca büyüklüğü ortaya çıkarılmaktadır (Bkz.
Tablo 2).
Tablo 2: Modellemeye Göre Oluşan Yönetim Alanı (Graicunas, 1937:
183-187).
Yönetim
Alanı

Hiyerarşi Kademesi Sayısı
3
4
85
341

4

2
21

5
1.365

5

31

156

781

3.906

6

43

259

1.555

9.331

Yönetim alanının hiyerarşik kademelerle ve ilişki boyutlarıyla açıklandığı bu model özellikle yöneticinin iş görme süreçlerinde ortaya koyduğu performansı da dolaylı olarak açıklamakta, aynı zamanda işin karmaşıklığı konusunda da bir fikir vermektedir. Tablo 2’den çıkan bir diğer sonuç da özellikle
ast sayısındaki bir kişilik artışın, ilişki sayısını her seferinde daha fazla artırması nedeniyle organizasyonun yapısal değişimine yol açabildiğidir. Bu nedenle ast sayısının artırılması ya da azaltılması, üzerinde detaylı analizi gerektiren bir konu haline gelmektedir.
Graicunas tarafından ortaya koyulan bu modellemenin günümüzde proje
tipi örgütlemelerdeki ilişki seviyelerinin belirlenmesinin ve matris örgütlenmelerin de öncülleri olduğunu söylemek mümkündür. Bu model, bir kişinin
proje içindeki iş paketlerindeki sorumluluğunun öncesi ve sonrasını belirlemekte ve dolaylı olarak da ilişki durumunu ve iş zamanını ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, birçok proje tipi örgütlenmede ortaya konan ve kullanılan
matrisler aslında Graicunas tarafından ilişkiler üzerinden geliştirilen modellemeyi de andırmakta, bu çerçevede benzer veriler sunmakta veya diğer yapılara
kaynak veri olabilmektedir.
Diğer yöntemler ise, sadece niceliksel bir bakış açısı yerine yönetim alanının organizasyonel bağlamda gerekliliğini açıklayan değişken faktörler üzerine odaklanmaktadır. Bu yöntemlerin temel olarak karşı çıktığı nokta, dikey
veya yatay örgütlenme açısından her iki uç noktada etkin örgütler bulunduğu
belirtilerek, örgütün yönetim yapısının başka faktörlerden de etkilenebildiğidir (Gerni, 1985: 14). Bu kapsamda sınırlı kontrol alanları dikey örgütler yaratabilmekte, bunun sonucunda oluşacak aşırı merkezileşmenin etkinliği azaltacağı değerlendirilmektedir. Geniş kontrol alanında ise parçalı iş gereksinimleri ve bunların bütünleştirilmesinde sorun yaşanabildiği savunulmaktadır. Bu
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yöntem, yönetim alanının belirlenmesinde etkisi olan faktörlerin belirlenmesi
ve gruplandırılması üzerinde durmaktadır. Nitekim Zieleniewski, bu faktörleri
iki grup altında toplamaktadır:
Birinci grupta;
- Yöneticilerin karar vermesi gereken konuların karmaşıklığı ile karar
almak ve hazırlanmak için gereken zaman dilimi,
-

Üst yöneticinin harici bağlantılarda aldığı yük durumu,

İkinci grup ise;
- Üstlerin yetenekleri ve karar verme ve eyleme geçmedeki bağımsızlıklarının derecesi,
- Alt mevkiler veya organizasyonlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın
miktarı ve niteliği, birimler ve astların aynı tesis yerleşim yeri ve hatta ülke
bazında mekânsal yayılımı,
- Astların gerçekleştirdiği eylemlerin karmaşıklığı ve tekrarlanabilirliği
yer almaktadır.
Bu çerçevede üstün her bir astıyla geçirdiği sürenin artması, diğer astlarına ayırdığı zamanı azaltmakta, bu ise astların gelişimini engelleyebilmekte,
kendi aralarındaki irtibatın zayıflamasına, mekânsal yayılımın azalmasına ve
astların işlerinin daha rutine doğru kaymasına sebebiyet verebilmektedir (Zieleniewski, 1974; Aktaran Hopej, 2006: 57).
Stieglitz (1962) tarafından ortaya konan ve daha bütüncül bir yaklaşım
sergileyen diğer bir yöntemde, pratik uygulamalardan ve tecrübelerden çıkarılan temel değerler üzerinden bir gruplandırmayla karşılaşılmaktadır7 (Tablo
3).

Kaynaklarda genel açıklamada yedi temel faktör olduğu belirtilse de ortaya konan maddede
bu faktörlerin altı olduğu görülmektedir.
7
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Tablo 3: Amirin Sorumluluk Alma Derecesinin Potansiyel Yönetim
Alanı Faktörleri Açısından Yoğunluğu (Jaszek, 1984: 176; Aktaran Hopej, 2006: 57).
Faktörler
Fonksiyonların Benzerliği

Özdeş

1
Astların
Mekânsal
Dağılımı
Fonksiyonların Karmaşıklığı

Hep
likte

bir-

1
Basit Yinelenen

Üstün Sorumluluk Alma Derecesi
Çok Benzer
Benzer
Temelde
Farklı
2
Tamamı
binada

bir

1

2
Bir yerleşkede
2
Karmaşık

Rutin

Yöneltme ve
Kontrol

2
Minimum
ipucu ve
kontrol

4
Sınırlı denetim

6
Periyodik
denetim ve
kontrol

Eşgüdüm

2
Minimum
temas

6
Sınırlı temas

9
Daha fazla
temas, kolay koordinasyon

2
Minimum
Kapsam
ve Karmaşıklık

4
Sınırlı Seviyede Kapsam
ve Karmaşıklık

6
Daha Büyük Seviyede Kapsam ve Karmaşıklık

2

4

6

Planlama

4
Kente
yayılmış
Şekilde
4
Çok Karmaşık
8
Sık ve
sistematik kontrol
12
Ciddi
Sorunlara Yönelik Kalıcı Temas
8
Önemli
Seviyede

8

Tamamen
Farklı
5
Ülkeye
yayılmış
şekilde
5
Çok karmaşık ve
Çeşitli
10
Sık, sistematik ve
sıkı kontrol
15
Tekrarlanmayan
Geniş
Bağlantılar
10
Sadece
Politika
üretimi
için geniş
bir perspektifte
10

Tablo 3’te ampirik ve karşılaştırmalı analizlere bağlantılı olarak seçilen
faktörlerin ağırlıklarının toplamı neticesinde ise yönetim alanı sayısı Tablo
4’te gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
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Tablo 4: Üstlerin Sorumluluk Derecesine Yönelik Fonksiyonlar Üzerinden Belirlenen Ast Sayısı (Jaszek, 1984: 175; Aktaran Hopej, 2006: 57).
Sorumluluk
Puanlanması
Yönetim
Alanı

40-42

37-39

34-36

31-33

28-30

25-27

22-24

4-5

4-6

4-7

5-8

6-9

7-10

8-11

Buraya kadar bahsedilen yönetim alanı belirleme yöntemleri birçok noktalardan eleştiriye konu alabilecek düzeydedir. Öncelikle söz konusu yöntemler o dönemde hâkim olan örgütlenme anlayışı üzerine odaklanmış durumdadır. Günümüzde matris tipi örgütlenme yaklaşımı, özerk yapılar, bilgi teknolojileri gibi birçok etken bu modelleri etkileyebilmekte hatta çürütebilmektedir. Örneğin Graicunas’ın belirttiği üç tip ilişki dışında, birçok dolaylı ilişki
biçiminin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Özellikle karşılıklı
ilişkileri doğrudan ilişkilerden farklı değerlendirmeye almak, sanal ortamdaki
iletişim teknikleriyle sağlanan ilişkilerin etkisi gibi birçok yeni ilişki kurma
yönteminin söz konusu modele eklenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde
Stieglitz yöntemiyle ilgili de zaman baskısı, yetki devri, yeni iletişim teknolojileri, kişisel temas gereksizliği ve hatta evden çalışma yöntemlerinin kullanılabilirliği, yardımcı ve danışman etkisi, kalite kontrol gibi bilgi alanı gereksinimleri, bazı fonksiyonlarının örgüt dışı uzmanlardan karşılanması gibi birçok
faktörün bu değerlendirmeye katılabileceği söylenebilir. Yine dört ayrı çalışmadan elde edilen bir başka sonuçta yönetim alanı prensibinin elde edilen
ürün, hizmet gibi çıktılardan etkilendiğini ortaya konmuştur (Burke, 1996;
Gittell, 2001; Hechanova ve Beerh, 2001; Meier ve Bohte, 2000). Örneğin
Gittell, ortalama yönetim alanı büyüklüğünün 34 olduğu bir organizasyonun
dokuz olan bir organizasyona göre daha az performanslı olduğu bulmuştur.
Yine farklı üç çalışmada (Cogliser ve Schriesheim, 2000; Green, Anderson ve
Shivers, 1996; Schriesheim, Castro ve Yammarino, 2000), organizasyon yapısının büyümesiyle birlikte yapının büyüdüğü, düşük kalitedeki lider veya
personel değişiminin arttığı; yöneticiler ile personel arasındaki ilişkilerin bozulduğu ve bunun da personel performansını etkilediği ortaya konmuştur. Bu
noktadan hareketle aslında yönetim alanının liderlik tarzı ve sonuçları üzerinde de etkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
Simon (1976: 26-28) yönetsel etkinliğin hiyerarşinin minimum seviyesinde olduğu anda sağlanabildiği, tersinin ise örgüt içindeki demokratik katılımı engellediğini savunmaktadır ve bunun için geniş yönetim alanını önermektedir. Yani üretkenliği sınırlı yönetim alanının oluşturduğu hiyerarşi sistemi olumsuz etkileyebilmektedir (White, 1952: 129). Diğer bir eleştiri ise
ikili ve insani ilişkilerle ortaya çıkan resmî olmayan statü tanımlamalarına da
önem verilen otoritelerde yönetim alanının görünenden daha geniş olabileceği
181

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 31, Haziran 2019, 171-204

şeklindedir. Örneğin astların ara kademeleri atlayarak doğrudan üstleriyle iş
yapması bu artışa neden olmaktadır ve bu alt kademelerce pozitif bir motivasyon olarak algılanmaktadır. Bunun tam tersinde ise kendisine bağlı ast sayısının fazla olmasıyla değerinin arttığını düşünenler de vardır. Son olarak avantaj
ve dezavantajları bir bütün olarak ele alıp değerlendiren (Hattrup, 2018) ise
çalışmaları sonucunda;
- Dar yönetim alanı avantajlarını, yakın gözetim ve denetim, yakın
kontrol olarak ve karar merciinde nitelikli yönetici olarak; geniş yönetim alanı
avantajlarını ise yetki devrine zorlama, anlaşılabilir politika üretmeyi gerektirme, astların seçiminde daha dikkatli olma ve çalışan moralini üst seviyede
tutma olarak belirlemiş,
- Dar yönetim alanı dezavantajlarını aşırı karışık yapı, yüksek maliyete
katlanma, fazla yönetim kademesi, yavaş iletişim şeklinde; geniş yönetim alanının dezavantajlarını ise darboğaz, tıkanıklık, kontrol kaybı ve nitelikli yönetici bulma zorluğu şeklinde tespit etmiştir.
Yönetim alanı prensibine organizasyon yapısı için bir model üzerinden
hareket ederek bir kural koymanın, ortaya konan ve ilave edilebilecek birçok
eleştiriye sebebiyet vereceği açıktır. Bu nedenle salt kurallar uygulanarak bir
organizasyon için yönetim alanı prensibini dayatmak doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Özellikle yönetim ve örgütlenme açısından bu prensibin dinamik
bir süreç gerektirdiği ortadadır. Ancak çok boyutlu ve katmanlı hiyerarşilerin
hala geçerliliğini koruduğu bürokrasi için bu prensipten tamamen kurtulup sıfır hiyerarşi, yalın organizasyonlar gibi kavramlar üzerinden hareket etmek de
pek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Uygulanabilir bir model, hiyerarşinin varlığını kabul etmeli ve onu en etkin hale getirebilecek prensipler ortaya koyabilmelidir. Bu hususta yönetim alanı prensibini belirlerken, Hopej (2006: 61)
bu prensibi sonsuz bir süreç olarak görmeyi, prensip belirleme aşamasında
mümkün olan en fazla faktörü ele almayı, sonrasında ise astları devamlı gözleyerek bu prensibi sürekli revize etmeyi önermektedir.
Tüm bunların yanında bu prensibin etkisinin olduğu insan gücü planlamasında durum farklıdır. Özellikle statü hukukunun hâkim olduğu kapalı personel sistemi uygulayan askerî ve kolluk örgütlenmelerinde nispi önemini koruduğunu da görmek gerekmektedir.
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3. İnsan Gücü Yapılanmasında Yetki Alanı Prensibinin Belirlenme Gereksinimi
Yönetim alanı prensibi, bütüncül bir bakış açısıyla organizasyonun insan
kaynağının yapısal tasarımında da yer bulmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan kavram ise piramit yapı ya da askerî örgütlenmelerde sıkça kullanılan
mahruti yapı kavramıdır. Bir örgüt içerisindeki insan kaynağının en alt kademeden tepe yönetici kademesine kadar, o örgüt için belirlenmiş olan yönetim
prensipleri çerçevesinde şekillendirilmesi anlamına gelen mahruti yapı, örgütlerdeki insan kaynağının temininden yetiştirilmesine, statüsünün belirlenmesine ve bizzat o örgütün örgütlenme şekline kadar geniş bir alanı etkileyebilmektedir. Bu nedenle, askerî örgütlenmeler ve askerî nitelikli kolluk açısından
bu prensibin ne şekilde uygulandığını ve belirlenecek prensibin insan gücü
planlamasına etkisinin ne olabileceğini ortaya koymak önem kazanmaktadır.
Komuta ve kontrol, operasyon sahası içerisinde veya gerektiğinde farklı
yerlerde kuvvetlerin aynı eşleme içerisinde ve en az zayiat vererek en etkin
şekilde görev icra edilebilmesinin sağlanmasıdır. Bunun için gereken hususlar
ise askerî alanda gerçekçi bir eğitim, mükemmel bir liderlik ve merkezi olmayan bir komuta kontrol yapısı olarak belirtilmektedir. Son dönemlerde ise bu
hususlara komuta kontrol destek yapıları ve karar destek sistemleri gibi teknoloji ve bilgi tabanlı sistem ve yapılar eklenmektedir. Aslında komuta kontrol, görevin yerine getirilmesinde kuvvetlerin ve operasyonların planlanması,
yönlendirilmesi, koordine ve kontrol edilmesi süreci ve komutan tarafından
kullanılan personel, teçhizat, iletişim, tesisler ve prosedürlerin bu süreçte
senkronize edilerek hedefe yönlendirilmesidir. Etkili bir komuta kontrol yapısının kurulmasındaki önemli hususların bir diğeri de yönetim alanı prensibidir.
Doktrinel olarak güvenlik organizasyonlarında yönetim alanının ne olması gerektiğine ilişkin doğrudan bir model bulmak veya çıkarım yapmak zordur. Nitekim bu prensibi ilk ortaya koyan General Hamilton’un da bu iddiasını
askerî örgütlenmelerdeki tecrübelerine dayandırmış olduğu görülmektedir.
Clausewitz (1984) ise savaş emrinin silahların dağılımı ile parçaların ve bireylerin bütün oluşturacak şekilde birleşimini anlattığını söyleyerek, dolaylı
da olsa bu hususa değinmiştir. Ordu için parçaların bütün olmasını sağlamaya
yönelik optimum birlik seviyesi olarak sekizi önermektedir. Bir öncü, üç ana
parça, iki ihtiyat ile sağ ve sol yancı birliklerdir. Bu seviye aşağılara indikçe
azalabilmekte ve bölük seviyesinde beşe kadar gerileyebilmektedir. Benzer
şekilde Amerikan FM (71-3) sahra talimnamesinde bir tugayın üç manevra
taburu ile destek ve yardımcı ünitelerini idare edebileceği belirtilmektedir.
Aynı değerlendirme FM (71-100) bölük harekat talimnamesinde de yapıl-
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makta ve bölüğün iki ila beş manevra takımını kontrol edebileceği belirtilmektedir. Bu tür düzenlemelere ülkemiz askerî ve askerî nitelikli kolluk yapılarında da rastlamak mümkündür. Ancak bu rakam genellikle üç manevra unsurunun yanına eklemlenen destek ve yardımcı ünitelerle birlikte artabilmektedir. Yine aynı doktrinlerde ordunun optimum taktik kontrol kapsamındaki pozisyonu iki ila beş alt birim olsa da taktiksel denetim ve organizasyonel yapı
açısından muharebe, muharebe destek ve muharebe hizmet destek şeklinde üç
alt birime ayrılmaktadır. Anlatılan ve ilave birçok analizden çıkan nokta ise
yönetim alanı için üç sayısını optimal bir seviye olarak ortaya çıkarmaktadır
(Pierce, 1991: 9). Ancak birçok noktada da açıklandığı gibi bu dinamik bir
prensiptir ve yine doktrinin birçok yerinde yönetim alanının iki ila beş hatta
yedi arasında olacağına ilişkin değerlendirmelere de rastlanmaktadır.
Çalışmanın kapsamı açısından bakıldığında ise durum daha durağan bir
gereksinim göstermektedir. Statü hukukunun yoğun kullanıldığı bu yapılarda
insan gücü için belirlenmiş statülerin hak ve yükümlülükleri kanunlarla düzenlenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu kademelenme için belirlenen subay, astsubay ve uzman erbaş gibi statülerin sisteme dâhil edilmesi net ve şartları tam olarak ortaya konulmuş kurallarla işlemektedir. Yine bu yapılarda sıklıkla görülen ve hiyerarşik kademelenmenin de esasını oluşturan rütbe sistemi,
personel yönetimindeki kariyer sisteminin8 özelliklerini barındırmaktadır. Nitekim kariyer sisteminin temel özellikleri olan tecrübeyle elde edilen kademelenme veya diğer adıyla rütbe kazanma, yine tecrübeye bağlı olarak performanstan ziyade potansiyel üzerinden görev üstlenme gibi birçok kural söz konusu statülerin ve bu yapılardaki personel sistemlerinin temel özellikleri arasında yer almaktadır. Bu özelliklerden yönetim alanı için önem teşkil edeni
ise kapalı personel sistemidir. Ara rütbe kademelerinden insan gücü temininin
mümkün olmadığı bu sisteme giriş, statünün ilk kademesinden olmakta ve belirli süre ve şartlar sonrasında, otomatik terfi olarak da adlandırılan şekilde üst
kademelere geçişi mümkün kılabilmektedir. Örneğin, subay temini sadece
teğmen rütbesinden başlayabilmekte, doğrudan üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı,
yarbay ya da albay rütbesinden temin mümkün olamamaktadır. Bu ise bir üsteğmenin sisteme dâhil olabilmesi için üç, bir yüzbaşı için dokuz, bir binbaşı
için 15, bir yarbay için 18 ve bir albay için 21 yıl geçmesi anlamına gelmektedir.9 Dinamik bir organizasyon yapısı ve görev kapsamı olan güvenlik ve

Personel yönetimi içinde kadro ve kariyer sistemi ayırımı ile belirlenmiş olan iki yöntemden
biri olan kariyer sistemi, aynı zamanda rütbe sistemi olarak da bilinmektedir. Bu noktada kadro
sistemi kısaca “işe göre adam”, kariyer sistemi ise “adama göre iş” olarak tarif edilmektedir.
9 Subay rütbesi olarak belirlenen asteğmen rütbesi 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında
zorunlu askerlik sistemi içerisinden geldiği için dikkate alınmamıştır. Ayrıca rütbeler için belirlenen bekleme sürelerinde 926 sayılı TSK Personel kanunu gereği yüzbaşılıktan itibaren toplamda 1-4 yıl arası bir azalma olabilmektedir.
8
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kolluk hizmetinde bu dinamikliği sağlayabilecek, sürdürülebilir insan gücü temini de aynı zamanda insan gücü yapılanmasındaki kapalı personel sisteminin
getirdiği bu durağanlığın dezavantajlarını ortadan kaldırabilecek bir planlama
ile mümkün olabilmektedir.
Bir organizasyon içerisinde devamlılık gerektiren işlerin varlığı, insan
kaynağının aksamadan devamı açısından yönetim alanı ilkesini dikkate almayı gerekli kılmaktadır. Yine askerlik ve kolluk görevlerinin barındırdığı
tehlike, kullandığı araç ve teçhizatın kullanım amacına bağlı olarak ortaya çıkarabildiği belirli bir risk düzeyini içermektedir. Bu bağlamda söz konusu görevlerin devamlılık arz etmesi ve belirli kurallara özgü işlerliğinin olması göz
önüne alındığında, bu yapılara yönelik insan gücü planlamasında ayırma, ayrılma ve zaiyat gibi riskler dâhil olmak üzere her türlü riski makul düzeye
indirgeyebilecek bir yönetim alanı prensibinin, bir model altında belirlenmesi
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
İnsan gücü planlamasında çoğunlukla uygulama üzerinden ortaya konulan ve yapının genelini belirleyen “1’e 3 kontrol yapısı”, bu çerçevede ortaya
çıktığı değerlendirilen bir prensip olarak görülmektedir. Yine rütbe hiyerarşisi
içerisinde belirtilen subay-üst subay, alt-orta-üst yönetici kademeleri de temelde bu prensipten etkilenmiş görünmektedir. Bu nedenle, Jandarma Genel
Komutanlığının insan gücü piramit yapısının uyumu üzerine geçmeden son
olarak bu kavramsal yapıyı ortaya koymak önem kazanmaktadır. Şekil 3’te
bahsedilen insan gücü piramit yapısı gösterilmektedir.
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Üst
Yönetici
(Albay ve üstü)

Orta Yönetici
(Yb.-Bnb.)

Alt Yönetici
(Yzb.-Tğm.)

Teknik İşgücü Kademesi
(Kd.Bçvş.-Bçvş.)

Vasıflı İşgücü Kademesi
(Asb.Kd.Üçvş.-Asb.Çvş.)

Yarı Vasıflı İşgücü Kademesi
(Uzman Erbaş)
Şekil 3: Askerî Nitelikli Kolluk Yönetiminde İnsan gücü Piramidi.10
Subaylar için belirlenmiş rütbe hiyerarşisinde uygulamada belirli prensipler takip edilmektedir. Bu çerçevede teğmen-üsteğmen-yüzbaşı rütbe aralığı alt yönetici kademesi, binbaşı-yarbay aralığı orta yönetici kademesi ve albay rütbesi ve üstü ise üst yönetici kademesi olarak tarif edilmektedir. Her ne
kadar bu gruplandırmaları doğrudan doktrine ilişkin bir anlatımda görmek
mümkün olmasa da, aslında birçok örgüt yapısı, komutanlık görevleri ile yetki
ve sorumluluklar bu çerçevede belirlenmektedir. Örneğin bölük komutanlığı
veya kritik karakol komutanlığı görevleri yüzbaşı ve aşağısındaki rütbelerde
yerine getirilmekte, tabur komutanlığı veya bu seviyedeki ilçe jandarma komutanlığı görevleri binbaşı veya yarbay rütbelerinde yapılabilmektedir. Alay
komutanlığı ise albay rütbesinin görev yelpazesi içinde yer almaktadır. Benzer
şekilde geçmiş dönemlerde yürütülen personel yönetim sistemi proje çalışmalarında da bu gruplandırmayı görmek mümkündür.11 Subaylar için yapılan bu
gruplandırmaya, ara kademe insan gücü yapısındaki astsubaylarda ise iki seviye olarak rastlanmaktadır. Başçavuş rütbesine kadar astsubaylar için belirlenmiş rütbeler birinci kademeyi oluşturmaktadır. Yine görevlere yönelik
Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er istihdam edilmemesi ve zorunlu askerlik sisteminden gelen erbaş ve erlerin 2024 yılına kadar istihdam edilecek olması nedeniyle
piramit içerisindeki yarı vasıflı işgücü kademesinde bu statüler gösterilmemiştir.
11 Örneğin Genelkurmay Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı da dâhil edilerek
tüm kuvvetlere yönelik 2001 yılında başlatılan ”Personel Yönetim Sistemi 2010 Projesi ” içerisinde bu ayırımlar açıkça ortaya konmuştur. Söz konusu proje belirli noktalarda uygulamaya
geçilebilmiş, bazı bölümleri ise proje aşamasında kalmış veya çalışması devam etmektedir.
10
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rütbe dağılımında da karakol komutanlığı ve bazı astsubaylarca yürütülen ilçe
jandarma komutanlığı görevleri başçavuş rütbelerinde mümkün olabilmektedir. Son noktadaki ilk kademe insan gücü ise Şekil 3’de de görüldüğü üzere
asıl olarak uzman erbaş statüsüdür; ancak bu kademede halen askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erler de bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen “1’e 3 kontrol yapısı” yönetim alanı prensibinin, insan gücü kademelenmesi ve mevcut temin planlamalarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu prensip aynı zamanda insan gücü temin politikaları açısından
da adeta bir kılavuz hizmeti sunmaktadır. Nitekim bu tür bir prensibin kullanılmadığı ve dönemsel ve geçici ihtiyaçların karşılanması için yapılan ani ve
çok miktardaki personel alımları önemli sorunlar yaratabilmekte, sistem içerisinde ya gizli işsizlik ya da âtıl kapasite sorunlarıyla karşılaşabilmektedir.12
Bu noktada ele alınması gereken ve bu çalışma içerisinde analiz yapılmak
istenen husus, uygulamadan çıkan “1’e 3 kontrol yapısı”nın hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı personel yapısına uyumu ve gelecek dönemdeki insan gücü temin politikaları için bir model oluşturup oluşturamayacağıdır.
4. İnsan Gücü Temin İhtiyaçlarının Modellenmesi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği
Çalışmada, öncelikle “1’e 3 kontrol yapısı” prensibinin Jandarma Genel
Komutanlığı insan gücü yapısına entegre edilebilmesi ve bu modele uygun
personel temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bir hesaplama yöntemi bulunmaya çalışılmıştır. Devamında ise bu hesaplama yöntemine dayalı ideal
personel mevcutları belirlenerek, hedeflenen insan gücü yapısına ulaşabilmek
amacıyla personel temini ve yetiştirmesine ilişkin oranlar belirlenmiştir. Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporunda13 açıkladığı
1980’li yılların sonundan itibaren KHO’dan yetiştirilen subay sayısındaki artışla birlikte yıllara sari olarak üst rütbelerde yaşanan birikim, 2000’li yılların başında önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun önüne geçmek için çeşitli yöntemler denenmiştir. Örneğin 2008 yılında
5758 sayılı Kanunla 926 sayılı TSK Personel Kanunu’na eklenen Geçici Madde 30 ile albaylığın ikinci yılını tamamlayan subaylara kendi istekleriyle de emekli olmalarında kadrosuzluk
tazminatının ödenebilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu sayede sistem dışına çıkışların artacağı öngörülmüştür. Konu açısından madde gerekçesine bakıldığında, albayların kadrosuzluk tazminatına hak kazanmak maksadıyla beş yıllık süreyi beklemelerinin kadrolarda sıkışıklık yarattığı ve bu sürenin daha öne çekilmesinin, albaylık rütbesinin ilk yıllarında istekle
emekli olacak miktarlarda artış sağlayacağı, bu suretle personel istihdamında etkinliğin artacağı
belirtilmiştir. Bkz. TBMM 127 no’lu Milli Savunma Komisyon Raporu, 2019.
13 Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporu personel konularında genel
mevcutları ve temin yöntemlerini içermektedir. Raporun geneli kamu düzeni ve güvenliğine
odaklanmaktadır. Rapor Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal örün sitesinden yayımlanmıştır.
12
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personel miktarının statüler göre dağılımından faydalanarak gelecekteki durumu öngörebilen bir matematiksel model kurulmuş ve MATLAB bilgisayar
programı vasıtasıyla bir benzetimi (simülasyonu) yapılmıştır. Bu modelleme
ile gelecek 30 yıl içerisinde nasıl bir personel yapısının oluşacağı Monte Carlo
simülasyonu ile ortaya konularak ihtiyaç analizi yapılmıştır.
Bu kapsamda, “1’e 3 kontrol yapısı” katsayılarına dayalı olarak Jandarma
Genel Komutanlığı insan gücü yapısı piramidinin kademelerine göre yetiştirme miktarlarının belirlenebilmesi için önerilen hesaplama yöntemi eşitlik
(1)’de verilmiştir. Önerilen bu yöntemle, hedeflenen toplam personel kadro
miktarına göre ideal insan gücü yapısının her bir kademe için hesaplanmış
sonuçları ve oranları Tablo 5 ve Şekil 4’de verilmiştir.

𝐾𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒 𝐺ö𝑟𝑒
=
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑑𝑢

𝐾𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙
𝑥
𝑌𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐾𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑢
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑌𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

(1)
Tablo 5. Komuta Kontrol Yapısına Göre Personel Mevcutları ve Oranları.
İnsan gücü Piramidi Kademeleri

Kontrol Yapısı Katsayısı

Üst Düzey Yönetici
Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
Teknik İşgücü Kademesi
Vasıflı İşgücü Kademesi
Yarı Vasıflı İşgücü Kademesi
Toplam

1
3
9
27
81

Hedeflenen Personel Mevcudu
750
2.250
7.000
17.500
55.000

Hedeflenen
Personel
Mevcudu
Oranı
%0,3
%0,9
%2,8
%7
%22

243

167.500

%67

364

250.00014

%100

Çalışma Jandarma Genel Komutanlığının 250.000 personel hedefi olması durumuna göre simüle edilmiştir. Hâlihazırda zorunlu askerlik sistemi de dâhil edildiğinde mevcudun 210.000
civarı olduğu dikkate alındığında 2048 yılı açısından planlamalarda dikkate alınabilecek bir
hedef olarak kıymetlendirilmiştir. Bunu yanında, hedeflenen personel mevcudu ne olursa olsun
söz konusu kontrol yapısında oranlamalarda bir değişim söz konusu olmamaktadır.
14
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Şekil 4: Komuta Kontrol Yapısına Göre Jandarma Genel Komutanlığı İdeal İnsan gücü Piramidi.
İnsan gücü planlaması, gereksinimleri nicelik ve nitelik olarak istenen bir
ulaşılabilirlik seviyesinde karşılamak üzere, arz ve talebi eşleştirmeyi öngören
bir süreçtir. Bu öngörüyü yapabilmek için arz ve talep arasındaki farklılıkların
analizi kadar matematiksel modellere dayalı araçlar da faydalı olabilmektedir.
İnsan gücü planlaması için matematiksel modeller ilk olarak rütbe, maaş gibi
kriterlere göre farklı seviyelerdeki çalışanların sayısını tahmin etmek için kullanılmıştır (Seal, 1945; Vajda, 1947). Bu sayısal tahminleri yapabilmek için
matematiksel modellere dayalı bilgisayar destekli sistemler geliştirilmiştir.
1970’li ve 1980’li yıllarda bu konu ile ilgili yapılan birçok yayına rastlanmaktadır. Bu yayınlar, insan gücü planlama araçlarının matematiksel yönlerine
daha çok yoğunlaşmışlardır. Günümüze dek insan gücü planlama çalışmaları
için matematiksel ve istatistiksel birçok teknik literatürde önerilmiştir. Bunlar
arasında “Markov Modelleri” , “Yenileme (Renewal) Süreçleri”, “Optimizasyon, Hedef Programlama, Benzetim Teknikleri” gibi yöntemler bulunmakta-
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dır(Price ve diğerleri, 1980). Bu çalışmada ise benzetim teknikleri yöntemlerinden “Monte Carlo Benzetim Tekniği” kullanılarak insan gücü yapısı modellenmektedir.15
4.1. Monte Carlo Benzetimi
Geleceğe yönelik tahminler ve kestirimler yaparak bunları özellikle yapılacak planlamalarda ve karar verme süreçlerinde yardımcı araç olarak kullanmak bu yöntemin amaçlarının başında gelmektedir. Monte Carlo benzetim
tekniğine günümüzde gerçek sistemlere yönelik uygulamaları test etmek için
çok sık başvurulmaktadır. Söz konusu yöntem, ilk olarak İkinci Dünya savaşı
sırasında John Von Neumann tarafından nicel bir teknik olarak geliştirilmiştir.
Deneysel verilerin elde edilmesinde kullanılan bir örnekleme tekniği olarak
da tanımlanmaktadır(Harrison, 2010). Sistem bileşenleri, değişkenleri ve parametreleri amaca uygun bir şekilde belirlendikten sonra bunlar arasındaki
ilişkiler matematiksel olarak ifade edilmektedir. Elde edilen bu matematiksel
eşitlikler modelin bilgisayar ortamına aktarılmasını kolaylaştırmaktadır (Dinçer, 2006). Bu çalışmada, oluşturulan matematiksel modelin simüle edilmesinde kullanılacak sistem bileşenleri, değişkenleri ve parametreleri aşağıdaki
gibi belirlenmiştir.
Tablo 6. Matematiksel Modelin Simüle Edilmesinde Kullanılacak Sistem Bileşenleri
Sistem Çıktıları

Sistem Girdileri
Karar Değişkenleri
Zayiat Faktörleri
Sistem Parametreleri
Zayiatlar16,
Mevcut Durumdaki Personel Sayıları,
Yıllık Yetiştirme Sayıları

Durum Değişkenleri
Matematiksel Model
Tahmini Personel Mevcutları

Bir deneyin sonucunu ya da modelin çıktısını tahmin etmek için rassal sayıları defalarca kullanarak rastgele örneklemeden yararlanması bu tekniği diğer benzetim teknikleri arasında tercih
edilen bir teknik haline getirmiştir. Rassal sayılara dayanan Monte Carlo benzetim tekniği, oluşturulan bir modelin rastgele girdilere nasıl tepki verdiğini incelemek için kullanılmaktadır. Bu
nedenle, öngörülen yıllara ilişkin mevcutların tutarlı tahminlerini yapabilmek amacıyla oluşturulan matematiksel modelin rassal zayiat değerlerine dayalı örneklemlere verdiği sonuçları görmek için Monte Carlo Benzetimi tercih edilerek Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü yapısı
modellenmiştir.
16 Zayiat hesaplamasında sistem dışına belirlenen süreden önce çıkan personel miktarı dikkate
alınmaktadır. Bu çıkışlarda hesaba katılan nedenler emeklilik, şehitlik, gazilik, istifa, ayırma
gibi nedenlerdir. Bu hesaplama yapılırken ulaşılan geçmiş veriler dikkate alınmakta ve geleceğe
yönelik rütbe bazında bir zayiat faktörü belirlenmektedir
15
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Veri kaynağı benzetim deneyleri için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Parametrelerin değerlerini, girdi değişkenlerinin davranışını ve ilişkilerin
biçimini öngörebilmek için geçmişe yönelik verilerden yararlanılabilir. Sisteme ilişkin rassal değişkenlerin olasılık dağılımlarının belirlenebilmesi için
de kullanılan bu veri kaynakları içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmaktadır (Dinçer,2006). Bu çalışmada bir içsel veri kaynağı olan Jandarma Genel Komutanlığı personel verilerinden yararlanılmıştır. Bu veriler yardımıyla belirlenen
rassal dağılımlar vasıtasıyla elde edilen zayiat fonksiyonları ve 1’e 3 kontrol
yapısı kapsamında belirlenen yetiştirme oranlarına dayalı olarak hesaplanan
personel mevcutları ile önümüzdeki 30 yıllık süreç için bir tahmin elde edilebilmektedir.
Bu uygulamada, oluşturulacak N=15000 rassal örneklem ile statülere
göre belirlenen zayiat değişkenlerinin düzgün tek biçimli dağılımdan geldiği
varsayımı altında zayiat faktörlerine ilişkin olasılıklar tahmin edilerek, her bir
rütbe için toplam personel mevcutları hesaplanmıştır. Monte Carlo Benzetimi
Büyük Sayılar Kanunu’na17 dayandığı için örneklem büyüklüğü arttıkça elde
edilen istatistiklerin parametre değerine yakınsaması beklenmektedir. Önemli
olan, N=15000 rassal örneklem ile tahmin edilen personel mevcutlarının gerçek bir değere yakınsayıp yakınsamadığıdır. Eğer tahminler bir değere yakınsıyor ise yakınsanan bu parametre Monte Carlo tahmini olarak alınmaktadır.
Bu çalışmada Monte Carlo tahmini, N=15000 rassal örneklem sonucunda her
bir yıl için tahmin edilecek personel mevcutlarının ortalamasıdır. Kısacası her
bir yıl için toplam personel mevcutları hesaplanarak N=15000 örneklem üzerinden alınan ortalama değer, tahmin yılı için personel mevcut değerini vermektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı verileri
üzerinden yapılacak Monte Carlo Benzetimi için esas alınacak olan genel akış
şeması Şekil 5’de gösterilmiştir.

Büyük Sayılar Kanunu bir deneyin sonsuza yakın n sayıda tekrarlanması sonucu, olayın göreli sıklığının kuramsal olasılığa yaklaşmasını anlatmaktadır. Zar atma ve yazı tura atmadaki
olasılıkların ya da beklenen değerlerin hesaplanması bu kanunun açıklanmasında örnek olarak
sıklıkla kullanılmaktadır.
17
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Başla

MC örnek sayısını belirle, başlangıç atamalarını yap

Dur

MC Deneme sayısı
i=1’den
MC Örnek
sayısına
(N) kadar

Girdi değişkenlerini
oluşturulan matematiksel model ile simüle et

MC tahminini hesapla
Şekil 5: Monte Carlo Benzetimi Akış Diyagramı (Güler, 2006).
Monte Carlo benzetimi akış diyagramı çerçevesinde, Jandarma Genel
Komutanlığı insan gücü piramidinde yer alan kademelere göre personel mevcutlarının tahmini için yıllara sâri yetiştirilmek üzere (500) üst-orta-alt yönetici adayı (subay), (3125) teknik ve vasıflı işgücü adayı (astsubay) ve (15000)
yarı vasıflı işgücü adayı (uzman erbaş) temin sayıları esas alındığında Ek-12-3’de verilen algoritmalara dayalı benzetimin yapılması sonucunda gelecekteki personel mevcutlarına ilişkin elde edilen tahminler Tablo 7’de özetlenmiştir.
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Tablo 7: Monte Carlo Benzetimi Sonucundaki Tahmini Personel Mevcutları

Üst-Orta-Alt Yönetici Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahminleri
Yıllar

Yıllara Sâri Tahminler

2018

2023

2028

2033

2038

2043

2048

MC
Tahmini

Tğm

1039

1540

1487

1487

1487

1487

1487

𝒔̂𝟏

Ütğm

835

2205

2869

2847

2851

2851

2851

𝒔̂𝟐

Yzb

1035

886

1765

2808

3049

2756

2784

𝒔̂𝟑

Bnb

776

694

605

878

1453

1717

1728

𝒔̂𝟒

Yb

386

401

383

307

566

804

907

𝒔̂𝟓

Alb

589

508

470

457

378

794

1074

𝒔̂𝟔

Toplam

4660

6234

7579

8784

9784

10409

10831

̂ (𝟓)
𝒕𝒔

̂ (𝟏𝟎)
𝒕𝒔

̂ (𝟏𝟓)
𝒕𝒔

̂ (𝟐𝟎)
𝒕𝒔

̂ (𝟐𝟓)
𝒕𝒔

̂ (𝟑𝟎)
𝒕𝒔

Rütbe

MC Tahmini

Teknik ve Vasıflı İşgücü Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahminleri
Asb.Çvş.

8752

10996

9290

9290

9290

9290

9290

̂𝟏
𝒂

Asb.Kd.Çvş.

4788

11177

9413

9026

9026

9026

9026

̂𝟐
𝒂

Asb.Üçvş.

3998

10251

18890

17354

17243

14243

17243

̂𝟑
𝒂

Asb.Kd.Üçvş.

2550

3927

7517

11687

14263

15527

15527

̂𝟒
𝒂

Asb.Bçvş.

759

1644

3861

5839

4320

5863

12803

̂𝟓
𝒂

Asb.Kd.Bçvş.

8414

2795

635

2958

5034

5439

4741

̂𝟔
𝒂

Toplam

29261

40790

49606

56154

59176

62388

68630

̂ (𝟓)
𝒕𝒂

̂ (𝟏𝟎) 𝒕𝒂
̂ (𝟏𝟓) 𝒕𝒂
̂ (𝟐𝟎)
𝒕𝒂

̂ (𝟐𝟓)
𝒕𝒂

̂ (𝟑𝟎)
𝒕𝒂

MC Tahmini

Yarı Vasıflı İşgücü Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahmini
Uzm.Erb.

69779 118510

MC Tahmini

̂ (𝟓)
𝒕𝒖

154448

167383

172969

168767

̂ (𝟏𝟎) 𝒕𝒖
̂ (𝟏𝟓) 𝒕𝒖
̂ (𝟐𝟎) 𝒕𝒖
̂ (𝟐𝟓)
𝒕𝒖

̂ (𝟑𝟎)
𝒕𝒖
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Tablo 8. Jandarma Genel Komutanlığı İnsan gücü Piramidi Kademeleri için Personel Mevcutlarının Tahminleri ve Oransal Dağılımları
Mevcut
Durum

Yıllara Sâri Tahminler

2018

2023

2028

2033

2038

2043

2048

Hedeflenen
Mevcut ve
Oranlar

589

508

470

457

378

794

1074

750

% 0,5

% 0,3

% 0,2

% 0,2

% 0,1

% 0,3

% 0,4

% 0,3

1.162

1.095

988

1.185

2.019

2.521

2.635

2.250

% 1,0

% 0,6

% 0,4

% 0,5

% 0,8

% 1,0

% 1,1

% 0,9

2.909

4.631

6.121

7.142

7.387

7.094

7.122

7.000

% 2,4

% 2,6

% 2,7

% 2,9

% 2,9

% 2,9

% 2,9

% 2,8

26.884

20.156

18.140

19.552

15.947

14.285

18.363

17.500

% 22,1

% 11,1

% 8,1

% 8,0

% 6,3

% 5,7

% 7,4

%7

20.088

36.351

45.110

47.357

49.822

51.086

51.086

55.000

% 16,5

% 20,1

% 20,0

% 19,5

% 19,7

% 20,5

%
20,5

% 22

69.779

118.510

154.448

167.383

177.039

172.969

168.76
7

167.500

% 57,5

% 65,4

% 68,6

% 68,9

% 70,1

% 69,5

%
67,8

% 67

121.411

181.250

225.277

243.076

252.592

248.749

249.04
7

250.000

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

Kademe

Üst

Orta

Alt

Teknik
İşgücü

Vasıflı
İşgücü

Yarı
Vasıflı
İşgücü

Toplam

Tüm statüler için elde edilen bu tahminlerin hedeflenen insan gücü yapısına uygunluğunu görebilmek amacıyla insan gücü piramidine uygun bir şekilde tek bir tabloda gösterimi ve bu mevcutların oransal dağılımları Tablo
8’de sunulmuştur.
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Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 2018 yılı sonu itibariyle hedeflenen
oranın üzerinde seyreden üst yönetici miktarının 2048 yılında %20’lik bir düşüşle gerçekleşeceği görülmektedir. Orta yöneticideki mevcut fazlalıkta ise
%10’luk bir artış olacağı anlaşılmaktadır. Bu sonuç halen silahlı kuvvetler
bünyesinde tartışılan binbaşı ve yarbay rütbesindeki bekleme süresinin artırılması önerisinin18 uygun bir tercih olmayabileceğini ortaya koymaktadır. Alt
yönetici oranındaki mevcut düşüklüğün ise kapanacağı elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır. Oransal olarak subay statüsü için hedeflerden sapmaların
genel bir değerlendirmesi yapıldığında, rütbe bekleme sürelerinde alt yönetici
kademesine doğru bir artış, buna karşın üst kademede yöneticide ise bir azalış
ihtiyacı belirmektedir. Sözleşmeli subayların muvazzaf subaylığa geçişinde
idarenin inisiyatifi de dikkate alındığında19 özellikle üç yıllık teğmenlik bekleme süresinin artırılabileceği değerlendirilmektedir.
Elde edilen sonuçlardaki en keskin değişiklik astsubay statüsünün yer aldığı teknik işgücü kademesinde görülmektedir. Hâlihazırda neredeyse %
200’lük bir fazlalık olduğu görülen bu kademede yıllara bağlı keskin bir değişim söz konusu olmakta ve modele göre ideale yaklaşıldığı anlaşılmaktadır.
Vasıflı işgücü kademesinde ise mevcuttaki eksiklik giderilebilmektedir. Bunun yanı sıra bu kademelerdeki rütbe bekleme sürelerinde de vasıflı işgücü
kademesi yönüne bir değişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yarı vasıflı işgücü
kademesinin ise ideal seviyelere çıkacağı tespit edilmiştir. Bu kademedeki uzman erbaş statüsünün sözleşme esasıyla çalıştırıldığı dikkate alındığında ideal
oranların yakalanmasında önemli sorunlarla karşılaşılmayacağı kıymetlendirilmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yönetim alanı prensibinin ne olacağına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, daha ziyade nicelik üzerinden bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede bir yöneticiye bağlanacak ast sayısı değişebilmektedir. Askerî ve güvenlik yapılarına ilişkin ise temel de muharebe, muharebe
destek ve muharebe hizmet destek üzerine oturan bir organizasyon şekli ile
karşılaşılmaktadır. Nitekim insan gücü yapısının buna uyumlu hale getirilmesi
için ortaya konan “1’e 3 kontrol yapısı” da bu noktadan türetilmektedir.

Söz konusu tartışma albay rütbesinde yaşanan birikimin diğer rütbelere nazaran bekleme süresi az olan yarbay ve binbaşı rütbe sürelerinin artırılarak çözülebileceği üzerinden yapılmakta
ve buna yönelik mevzuat değişikliği hazırlıkları dile getirilmektedir.
19 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanun gereği muvazzaflığa geçiş kontenjanları üst rütbelerde yaşanacak birikimi engelleyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
18
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Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan temel statüler olan subay,
astsubay ve uzman erbaşların açıklandığı üzere insan gücü planlamasında
statü hukukunun gerekliliklerinin yanı sıra kapalı personel sisteminin ortaya
çıkardığı birikim gibi zorunlulukları da giderecek bir şekilde yapılandırılması
gerekmektedir. Rütbelerin mesleki tecrübeyi esas alarak yıllara sâri ilerlemesi
bu noktada en önemli zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ortaya
atılan modelin gelecekteki insan gücü ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde
oluşturulması önem arz etmektedir. Çalışma içerisinde ortaya konan ve fiiliyatta uygulanan “1’e 3 kontrol yapısı”nın gelecek 30 yıl içerisinde muhtemel
oluşturacağı insan gücü yapısını ortaya koyabilmek için kullanılan Monte
Carlo Benzetim tekniği, bu prensibin genel hatlarıyla istenen insan gücü birikimini sağlanacağını göstermektedir. Bununla birlikte özellikle subaylarda üst
yöneticide oluşan fazla birikimin alt yönetici kademesine yönelik kaydırılması, subay statüsünde oluşan birikimin sözleşmeli temini ile dengelenmesi
ve yine astsubay statüsü içerisinde yer alan teknik ve vasıflı iş gücü oranlarında bir ayarlamaya gidilmesi gereği de ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda
gerek rütbe bekleme süreleriyle gerekse statülerin sözleşmeli veya muvazzaf
temin edilme yöntemleriyle yapılacak düzenlemelerin istenen durumu daha
iyi hale getirebileceğini göstermektedir. Ancak bu çalışmada ortaya çıkan diğer önemli bir tespit modelde 250.000 personel hedefi üzerinden yapılan çalışmada temin miktarlarının belirlenmesinde subay, astsubay ve uzman erbaş
statülerinin birlikte ve birbiriyle bağımlı şekilde belirlenmesinin zorunluluk
olduğudur. Aksi takdirde dönemsel olarak bir statüde yapılacak plan dışı ve
fazla miktarlarda temin tüm insan gücü yapısını temelinden etkileyebilecektir.
Nitekim geçmiş dönemlerde, silahlı kuvvetlerde yaşanan üst rütbelerdeki yığılmalar/birikimler veya belirli rütbe aralıklarında personel sıkıntısı yaşanma
durumları ile karşılaşılmıştır.
Özcesi yönetim alanı prensibi, organizasyonların yapısal oluşumu kadar
insan gücü yapılanmasında da önem taşımakta ve etkinlik ve verimliliğe giden
yolda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanında
planlamanın organizasyonlar için elzem bir faaliyet olduğunu da yeniden ispatlamaktadır.
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EK-1
Algoritma 1: Üst-Orta-Alt Yönetici Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahmini
Adım 1.
𝑁 = 15000 ; 𝑀 = 30 ; 𝑆 = 28
← 𝑀𝐶 Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤 𝑣𝑒 𝑑ö𝑛𝑔ü 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎.
𝑘 = 0 ;𝑡 = 0 ;𝑖 = 0 ; 𝐽 = 6
̂ (𝑡) = 0 ; 𝑠̂ 𝑗(𝑡) = 0 (𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑀; 𝑗 = 1, … , 𝐽)
𝑡𝑠
𝑀(𝑖) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑖 = 1, … , 𝑆)
𝑌𝑌(𝑡) ← 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑦𝑒𝑡𝑖ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎. (𝑡 = 1, … , 𝑀)
𝑧(𝑗) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑦𝑖𝑎𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑗 = 1, … , 𝐽)
𝑚(𝑗) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 2.
döngü 1. 𝑘 = 𝑘 + 1
Adım 3.
döngü 2. 𝑡 = 𝑡 + 1
Adım 4.
döngü 3. 𝑖 = 𝑖 + 1
Adım 5.
𝑦(𝑗)~𝑈(0,1) ; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 6.
𝑦𝑧(𝑗) = 𝑧(𝑗) ∗ 𝑦(𝑗) ; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 7.
𝑧𝑓(𝑗) = (𝑦𝑧(𝑗)⁄𝑚(𝑗)) ∗ 100; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 8.
döngü 4. if 1 ≤ 𝑖 ≤ 3 ; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(1)
Adım 9.
elseif 4 ≤ 𝑖 ≤ 9 ; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(2)
Adım 10.
elseif 10 ≤ 𝑖 ≤ 15; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(3)
Adım 11.
elseif 16 ≤ 𝑖 ≤ 20; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(4)
Adım 12.
elseif 21 ≤ 𝑖 ≤ 23; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(5)
Adım 13.
else 24 ≤ 𝑖 ≤ 28; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(6)
döngü 4 sonu.
Adım 14.
Adım 15.
döngü 5. if 𝑡 = 1
Adım 16.
𝑀(0) = 𝑌𝑌(𝑡)
Adım 17.
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑀(𝑖 − 1) − (𝑧𝑓 ∗ 𝑀(𝑖 − 1)⁄100)]
Adım 18.
else 𝑡 > 1
Adım 19.
döngü 6. while 𝑖 = 1
Adım 20.
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑌(𝑡 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑌(𝑡 − 1)⁄100)]
döngü 6. sonu
Adım 21.
Adım 22.
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1)⁄100)]
döngü 5 sonu.
Adım 23.
Adım 24.
döngü 3 sonu. (𝑖 ≤ 𝑆 − 1 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 4′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
Adım 25.
𝑇𝑀(𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡) + ∑𝑆−1
𝑖=1 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
Adım 26.
𝑠1(𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡) + ∑3𝑖=1 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑠2(𝑡) = ∑9𝑖=4 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑠3(𝑡) =
∑15
𝑖=10 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
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Adım 27.
Adım 28.
Adım 29.
Adım 30.
Adım 31.
Adım 32.
Adım 33.
Adım 34.
Adım 35.
Adım 36.

23
𝑠4(𝑡) = ∑20
𝑖=16 𝑌𝑀(𝑡𝑖); 𝑠5(𝑡) = ∑𝑖=21 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑠6(𝑡) =

∑28
𝑖=24 𝑌𝑀(𝑡𝑖)

𝑠1(𝑘𝑡) = 𝑠1(𝑡); 𝑠2(𝑘𝑡) = 𝑠2(𝑡); 𝑠3(𝑘𝑡) = 𝑠3(𝑡);
𝑠4(𝑘𝑡) = 𝑠4(𝑡); 𝑠5(𝑘𝑡) = 𝑠5(𝑡); 𝑠6(𝑘𝑡) = 𝑠6(𝑡)
𝑡𝑠(𝑘𝑡) = 𝑇𝑀(𝑡)
döngü 2 sonu. (𝑡 ≤ 𝑀 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 3′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
döngü 1 sonu. (𝑘 ≤ 𝑁 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 2′ 𝑦𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
̂ (𝑡) = ∑𝑁
𝑡𝑠
𝑘=1 𝑡𝑠(𝑘𝑡)⁄𝑁 ← Monte Carlo tahminlerini hesapla.
𝑠̂ 1(𝑡) = ∑𝑁
;
𝑠̂ 2(𝑡) = ∑𝑁
𝑘=1 𝑠1(𝑘𝑡)⁄𝑁
𝑘=1 𝑠2(𝑘𝑡)⁄𝑁 ; 𝑠̂ 3(𝑡) =
𝑁
∑𝑘=1 𝑠3(𝑘𝑡)⁄𝑁 ;
𝑠̂ 4(𝑡) = ∑𝑁
;
𝑠̂ 5(𝑡) = ∑𝑁
𝑘=1 𝑠4(𝑘𝑡)⁄𝑁
𝑘=1 𝑠5(𝑘𝑡)⁄𝑁 ; 𝑠̂ 6(𝑡) =
𝑁
∑𝑘=1 𝑠6(𝑘𝑡)⁄𝑁
̂ (𝑡) 𝑣𝑒 𝑠̂ 1(𝑡); 𝑠̂ 2(𝑡); 𝑠̂ 3(𝑡); 𝑠̂ 4(𝑡); 𝑠̂ 5(𝑡); 𝑠̂ 6(𝑡) ← Monte Carlo tah𝑡𝑠
minlerini yazdır.

EK-2
Algoritma 2: Teknik ve Vasıflı İşgücü Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahmini
Adım 1.
𝑁 = 15000 ; 𝑀 = 30 ; 𝐴 = 33
← 𝑀𝐶 Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤 𝑣𝑒 𝑑ö𝑛𝑔ü 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎.
𝑘 = 0 ;𝑡 = 0 ;𝑖 = 0 ; 𝐽 = 6
̂ (𝑡) = 0 ; 𝑎̂𝑗(𝑡) = 0 (𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑀; 𝑗 = 1, … , 𝐽)
𝑡𝑎
𝑀(𝑖) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑖 = 1, … , 𝐴)
𝑌𝑌(𝑡) ← 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑦𝑒𝑡𝑖ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎. (𝑡 = 1, … , 𝑀)
𝑧(𝑗) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑦𝑖𝑎𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑗 = 1, … , 𝐽)
𝑚(𝑗) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 2.
döngü 1. 𝑘 = 𝑘 + 1
Adım 3.
döngü 2. 𝑡 = 𝑡 + 1
Adım 4.
döngü 3. 𝑖 = 𝑖 + 1
Adım 5.
𝑦(𝑗)~𝑈(0,1) ; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 6.
𝑦𝑧(𝑗) = 𝑧(𝑗) ∗ 𝑦(𝑗) ; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 7.
𝑧𝑓(𝑗) = (𝑦𝑧(𝑗)⁄𝑚(𝑗)) ∗ 100; (𝑗 = 1, … , 𝐽)
Adım 8.
döngü 4. if 1 ≤ 𝑖 ≤ 3 ; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(1)
Adım 9.
elseif 4 ≤ 𝑖 ≤ 6 ; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(2)
Adım 10.
elseif 7 ≤ 𝑖 ≤ 12; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(3)
Adım 11.
elseif 13 ≤ 𝑖 ≤ 18; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(4)
Adım 12.
elseif 19 ≤ 𝑖 ≤ 24; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(5)
Adım 13.
else 25 ≤ 𝑖 ≤ 33; 𝑧𝑓 = 𝑧𝑓(6)
döngü 4 sonu.
Adım 14.
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Adım 15.
Adım 16.
Adım 17.
Adım 18.
Adım 19.
Adım 20.
Adım 21.
Adım 22.
Adım 23.
Adım 24.
Adım 25.
Adım 26.
Adım 27.
Adım 28.
Adım 29.
Adım 30.
Adım 31.
Adım 32.
Adım 33.
Adım 34.
Adım 35.
Adım 36.

döngü 5. if 𝑡 = 1
𝑀(0) = 𝑌𝑌(𝑡)
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑀(𝑖 − 1) − (𝑧𝑓 ∗ 𝑀(𝑖 − 1)⁄100)]
else 𝑡 > 1
döngü 6. while 𝑖 = 1
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑌(𝑡 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑌(𝑡 − 1)⁄100)]
döngü 6. sonu
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1)⁄100)]
döngü 5 sonu.
döngü 3 sonu. (𝑖 ≤ 𝐴 − 1 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 4′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
𝑇𝑀(𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡) + ∑𝐴−1
𝑖=1 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
3
𝑎1(𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡) + ∑𝑖=1 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑎2(𝑡) = ∑6𝑖=4 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑎3(𝑡) =
12
∑𝑖=7 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
24
𝑎4(𝑡) = ∑18
𝑖=13 𝑌𝑀(𝑡𝑖); 𝑎5(𝑡) = ∑𝑖=19 𝑌𝑀(𝑡𝑖) ; 𝑎6(𝑡) =
33
∑𝑖=25 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
𝑎1(𝑘𝑡) = 𝑎1(𝑡); 𝑎2(𝑘𝑡) = 𝑎2(𝑡); 𝑎3(𝑘𝑡) = 𝑎3(𝑡);
𝑎4(𝑘𝑡) = 𝑎4(𝑡); 𝑎5(𝑘𝑡) = 𝑎5(𝑡); 𝑎6(𝑘𝑡) = 𝑎6(𝑡)
𝑡𝑎(𝑘𝑡) = 𝑇𝑀(𝑡)
döngü 2 sonu. (𝑡 ≤ 𝑀 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 3′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
döngü 1 sonu. (𝑘 ≤ 𝑁 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 2′ 𝑦𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
̂ (𝑡) = ∑𝑁
𝑡𝑎
𝑘=1 𝑡𝑎(𝑘𝑡)⁄𝑁 ← Monte Carlo tahminlerini hesapla.
𝑁
𝑎̂(𝑡) = ∑𝑘=1 𝑎1(𝑘𝑡)⁄𝑁
;
𝑎̂2(𝑡) = ∑𝑁
̂3(𝑡) =
𝑘=1 𝑎2(𝑘𝑡)⁄𝑁 ; 𝑎
𝑁
∑𝑘=1 𝑎3(𝑘𝑡)⁄𝑁 ;
𝑎̂4(𝑡) = ∑𝑁
;
𝑎̂5(𝑡) = ∑𝑁
̂6(𝑡) =
𝑘=1 𝑎4(𝑘𝑡)⁄𝑁
𝑘=1 𝑎5(𝑘𝑡)⁄𝑁 ; 𝑎
𝑁
∑𝑘=1 𝑎6(𝑘𝑡)⁄𝑁
̂ (𝑡) 𝑣𝑒 𝑎̂1(𝑡); 𝑎̂2(𝑡); 𝑎̂3(𝑡); 𝑎̂4(𝑡); 𝑎̂5(𝑡); 𝑎̂6(𝑡) ← Monte Carlo
𝑡𝑎
tahminlerini yazdır.

EK-3
Algoritma 3: Yarı Vasıflı İşgücü Kademesi için Personel Mevcutlarının Tahmini
Adım 1.
𝑁 = 15000 ; 𝑀 = 30 ; 𝑈 = 28
← 𝑀𝐶 Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤 𝑣𝑒 𝑑ö𝑛𝑔ü 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎.
𝑘 = 0 ;𝑡 = 0 ;𝑖 = 0
̂ (𝑡) = 0 (𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑀)
𝑡𝑢
𝑀(𝑖) ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎. (𝑖 = 1, … , 𝑈)
𝑌𝑌(𝑡) ← 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑦𝑒𝑡𝑖ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤 𝑎𝑡𝑎. (𝑡 = 1, … , 𝑀)
𝑧 ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑦𝑖𝑎𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎.
𝑚 ← 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑡𝑎.
Adım 2.
döngü 1. 𝑘 = 𝑘 + 1
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Adım 3.
Adım 4.
Adım 5.
Adım 6.
Adım 7.
Adım 8.
Adım 9.
Adım 10.
Adım 11.
Adım 12.
Adım 13.
Adım 14.
Adım 15.
Adım 16.
Adım 17.
Adım 18.
Adım 19.
Adım 20.
Adım 21.
Adım 22.
Adım 23.

döngü 2. 𝑡 = 𝑡 + 1
döngü 3. 𝑖 = 𝑖 + 1
𝑦~𝑈(0,1)
𝑦𝑧 = 𝑧 ∗ 𝑦
𝑧𝑓 = (𝑦𝑧⁄𝑚) ∗ 100
döngü 4. if 𝑡 = 1
𝑀(0) = 𝑌𝑌(𝑡)
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑀(𝑖 − 1) − (𝑧𝑓 ∗ 𝑀(𝑖 − 1)⁄100)]
else 𝑡 > 1
döngü 5. while 𝑖 = 1
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑌(𝑡 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑌(𝑡 − 1)⁄100)]
döngü 5. sonu
𝑌𝑀(𝑡𝑖) = [𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1) −
(𝑧𝑓 ∗ 𝑌𝑀(𝑡 − 1; 𝑖 − 1)⁄100)]
döngü 4 sonu.
döngü 3 sonu. (𝑖 ≤ 𝑈 − 1 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 4′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
𝑇𝑀(𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡) + ∑𝑈−1
𝑖=1 𝑌𝑀(𝑡𝑖)
𝑡𝑢(𝑘𝑡) = 𝑇𝑀(𝑡)
döngü 2 sonu. (𝑡 ≤ 𝑀 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 3′𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
döngü 1 sonu. (𝑘 ≤ 𝑁 𝑖𝑠𝑒 𝐴𝑑𝚤𝑚 2′ 𝑦𝑒 𝑔𝑖𝑡. )
̂ (𝑡) = ∑𝑁
𝑡𝑢
𝑘=1 𝑡𝑢(𝑘𝑡)⁄𝑁 ← Monte Carlo tahminlerini hesapla.
̂
(𝑡)
𝑡𝑢
← Monte Carlo tahminlerini yazdır.
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KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ:
MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ
Umut ULUKAN1
Özet
Türkiye balıkçılığında son 20 yıllık süreçte önemli dönüşümler yaşanmaktadır.
Bu makalede temel amacımız iki yönlüdür. Bunlardan ilki, son yıllarda Türkiye
balıkçılığında yaşanan dönüşümleri ve bu dönüşümü sağlayan mekanizmaları
ve dinamikleri ele almaktır. İkincisi ise bu dönüşümün sonuçlarından bir olarak son beş yıllık süreçte yeni bir olgu olarak ortaya çıkan Moritanya’da Türk
endüstriyel balıkçı teknelerinin avcılık yapmasına odaklanarak burada çalışan
Türk balık işçilerinin göç süreçleri, emek süreçleri, çalışma ve yaşam koşullarını incelemektir. Moritanya’da yaklaşık 50 Türk balıkçı gemisi avcılık yaparken bu gemilerde çalışan Türk balık işçilerinin sayısı 1000’e ulaşmıştır. Öte
yandan farklı ülkelerle yapılan yeni anlaşmalarla balıkçılığın farklı ülkelere yayılması planlanmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda başka ülkelerde çalışan göçmen balık işçilerinin sayılarının artması beklenebilir. Bu nedenle göçmen balık işçilerinin temel sorunlarının araştırılması önem kazanmaktadır. Bu
çerçevede Moritanya’da çalışan 22 balık işçisi ile yüzyüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu araştırmanın bulguları ve gözlemlerimiz paylaşılarak, Moritanya’da gerçekleştirilen balıkçılığın çalışma ilişkileri
boyutu tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Moritanya, Balıkçılık, Göçmen Balık İşçileri, Göç, Karadeniz.
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NEW EXPATRİATES OF THE BLACK SEA:
TURKİSH FİSHWORKERS İN MAURİTANİA
Abstract
In the last two decades significant changes are being experienced in Turkish
fisheries. In this essay, our main aims are twofold. First, we attempt to document the dynamics and mechanism of structural changes on Turkish fisheries
in the recent years. Second, we analyze migration and labour process, working and living conditions of Turkish migrant fishworkers who work in Mauritiania by focusing on industrial fishing operations of Turkish purse-seiners. 50
Turkish fishing vessels are fishing in Mauritania and the in total over 1000
Turkish fishworkers are working in these vessels. Furthermore it is planned
to spread fisheries to different countries through new agreements so the
number of Turkish migrant fish workers who work in other countries may be
expected to increase in the coming years. Therefore it is crucial to reveal migrant fishworkers problems. In this framework, in depth interviews were conducted with 22 fishworkers working in Mauritania. In this study, the findings
of this research and our observations will be shared and the labour relations
in industrial fishing in Mauritania will be discussed.
Keywords: Mauritania, Fisheries, Migrant Fishworkers, Migration, Blacksea.

Giriş
Su ürünleri üretimi deniz veya iç sularda avcılık ve yetiştiricilik (kültür
balıkçılığı) olmak üzere iki farklı biçimde gerçekleşmektedir. Deniz avcılığı
kıyı balıkçılığı olarak adlandırılan geleneksel/küçük balıkçılık ve büyük ölçekli ticari balıkçı tekneleri tarafından gerçekleşen endüstriyel balıkçılığı kapsamaktadır. Yetiştiricilik üretimi ise yine iç sular veya denizlerde gerçekleşmektedir. Son yirmi yıllık süreçte Türkiye’de su ürünleri üretiminde önemli
dönüşümler yaşanmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü (ve üretimi) büyük bir hızla büyürken, deniz avcılığından elde edilen balık üretiminde önemli
düşüşler yaşanmaktadır. Deniz avcılığındaki bu gerileme Türkiye’deki endüstriyel balıkçılığı uluslararası sularda avcılık yapmaya yöneltmiştir. 2015
yılından itibaren Türkiye balıkçılığı yeni bir olguyla, Türkiye’den bir batı Afrika ülkesi olan Moritanya İslam Cumhuriyeti’ne (Moritanya) balıkçılık yapmak için giden endüstriyel balıkçı tekneleri ve bu teknelerde çalışmak üzere
Moritanya’ya giden göçmen balık işçileri ile karşılaşmıştır.
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Bu çalışma, Türkiye balıkçılığında ortaya çıkan bu yeni olguya odaklanarak, balıkçılıktaki kapitalist ilişkiler ve dinamiklerin derinleşmesiyle balıkçılığın nasıl şekillendiğini, balıkçılıkta üretimin sosyal ilişkileri ve çalışma
ilişkilerinin ne yönde değiştiğini tartışmaya açmaktadır. Bu amaçla çalışmanın
ilk bölümünde Türkiye’de balıkçılık sektöründe yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümü sağlayan mekanizmalar ve dinamikler ele alınacaktır. Ardından bu
dönüşümlerin bir sonucu olarak Türkiye’deki balıkçılık sermayesinin Moritanya’da gerçekleştirdiği yatırımlar ve Türkiye Moritanya arasındaki ekonomik ilişkiler analiz edilecektir. Son olarak ise Türkiye balıkçılığı için yeni bir
olgu olan Türkiye’den Moritanya’ya giden endüstriyel balıkçı teknelerinde
çalışan göçmen balık işçilerine odaklanan saha çalışmamızın bulgularının tartışılması yer alacaktır.
Türkiye’den bir Afrika ülkesi olan Moritanya’ya balıkçılık yapmak için
çalışma amaçlı göç eden balık işçilerinin göç süreçleri, emek süreçleri, çalışma koşulları, yaşam koşulları ve onları bu göçe iten dinamikleri anlamak
için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Moritanya’da çalışan balık
işçilerinin yoğun olarak Ordu ilinden göç ettiği tespit edildiğinden araştırmamız Ordu ilinin endüstriyel balıkçı teknelerine en çok istihdam sağlayan Perşembe ve Fatsa ilçelerinin limanlarında gerçekleşmiştir. Moritanya’da çalışan
balıkçılarla görüşmeler yapabilmek için Türkiye’ye izne geldikleri dönemler
takip edilmiş ve kartopu örnekleme modeliyle toplam 22 kişi ile yarı yapılandırılmış soru formları üzerinden yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan 22 kişinin 18’i Moritanya’da bulunan beş
farklı gırgır teknesinde tayfa iken, 4‘ü ise gırgır teknelerine tayfa tedarik eden
ve Moritanya’da bu tayfaların başında bulunarak onlar ile tekne sahibi/firmalar arasında iletişimi sağlayan, tayfaların tekne üzerindeki iş organizasyonunu
düzenleyen, bölgede “kocareis” olarak tanımlanan işçibaşı/aracı olarak kategorize edebileceğimiz kişilerdir. Gırgır teknelerinde çalışanların dışında Moritanya’da 2016’dan beri gırgır teknesi olan iki ayrı firma sahibi ile de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın saha kısmı 2018 Mayıs
ayı ile 2019 Mart ayları arasında tamamlanmıştır.
1. Türkiye’de Balıkçılık Sektöründe Yapısal Dönüşüm, Endüstriyel Balıkçılık ve Uluslararasılaşma
Türkiye balıkçılık sektöründe son yirmi yıllık süreçte önemli değişimler
yaşanmaktadır. Bu dönüşümün 1980’li yıllarla başlayan, genel olarak Türkiye
ekonomisinde, dar anlamda da Türkiye tarımında neoliberal yeniden yapılanma süreci ile bağlantılı olduğunu ve bu süreçten ayrı olarak ele alınamayacağını vurgulamak önemlidir. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan itibaren az
sayıdaki büyük sermayenin ülke içindeki birikim koşullarının sona ermesi, bu
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sermayeyi dünya kapitalizmiyle eklemlenmeye diğer bir deyişle uluslararası
sermaye birikim sürecine aktif bir biçimde katılmaya zorlamıştır (Ercan,
2003). Türkiye’nin dünya sermayesi ile bütünleşmesi ve dolayısıyla dünya
sermayesinin Türkiye’deki olanaklara ulaşmasının hız kazanması aynı zamanda uluslararası sermayenin Türkiye’deki tarım/gıda (agri-food) pazarına
girmesi anlamına da gelmektedir. Bu süreçte tarım/gıda sektörünün sermaye
birikimi için önemli bir alan haline geldiği, tarımsal üretim ve gıda sanayinde
uluslararası sermayenin rolünün önemli ölçüde arttığını, Türkiye’deki sermaye gruplarının da uluslararası sermaye ile ortaklıklara girerek tarım/gıda
sektöründe faaliyetlerini arttırdığını gözlemlemekteyiz (Yenal, 2001). Neoliberal yeniden yapılanma sürecinde deregülasyon politikalarıyla yeni alanlar
sermaye birikimi için özelleştirmeye ve metalaştırmaya açılmış (Harvey,
2006: 22; Adduci, 2009: 490), bu doğrultuda devletin tarıma yönelik bir önceki döneme ait “koruyucu ve düzenleyici” anlayışı değişmiş, tarımsal üretimde piyasa şartlarının öne çıktığı bir politika izlenmiştir.
Balıkçılık sektörü de son yirmi yılda sermayenin yeni birikim alanı olarak
dikkat çekmektedir. Bir tarafta hızla gelişen su ürünleri yetiştiriciliği diğer
yandan sektörde yaşanan dikey ve yatay entegrasyonlar, son olarak ise balıkçılık sektöründeki firmaların (balık yemi, yetiştiricilik ve endüstriyel balıkçı
teknelerine sahip firmalar) uluslararasılaşması balıkçılık sektörünün kapitalist
ilişkiler ve dinamikler çerçevesinde analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu
bağlamda Jason Moore’un (2010a, 2010b) “meta sınırları”2 (commodity frontiers) yaklaşımı Türkiye balıkçılığındaki dönüşümü anlamamız açısından bize
önemli bir perspektif vermektedir. Moore’un yaklaşımı kapitalizmi kendisini
yeni meta sınırları üzerinden yeniden üreten bir ekolojik rejim olarak yeniden
yorumlamaktadır. Yeni meta sınırlarına geçiş yapan kapitalist şirketler daha
önce metalaşmamış ya da sınırlı metalaşmanın yaşandığı alanlara girdikleri
için birikim olanaklarını arttırmaktadır. Bu süreçte yeni meta alanlarında göreli olarak verimlilikte düşüş yaşanıncaya dek yüksek ekolojik artık sermaye
tarafından temellük edilmektedir (Campling, 2012: 256).
Sermayenin sınırsız birikim arayışı meta sınırlarının genişlemesine ihtiyaç duymaktadır. Bu ise iki strateji ile gerçekleşebilmektedir. Bunlardan ilki
kaynakların azalması ve karlılığın düştüğü alanlardan, henüz tüketilmemiş dolayısıyla yüksek karlılığın mümkün olduğu yeni bölgelere erişerek, buradaki
yeni kaynakların yeni mekanların metalaştırılması [“meta genişlemesi” (commodity widening)] iken ikincisi ise aynı bölgede teknolojiyi yoğunlaştırarak
daha fazla ekolojik artığın temellük edilmesidir [“meta derinleşmesi” (commodity deeping)] (Campling, 2012; Ertör, 2016; Ertör ve Ortega Cerda, 2017).
Meta sınırlarının genişlemesi yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’deki balık çiftlikleri üzerine yapılmış özgün bir çalışma için ayrıca bkz. Ertör ve Ortega-Cerda (2017); Ertör (2016).
2
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Türkiye’de de su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki yoğunlaşma ve son 4 yıldır endüstriyel balıkçı teknelerinin Afrika kıyılarında deniz avcılığı yapması,
meta genişlemesi ve meta derinleşmesi stratejilerinin uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Ertör, 2016; Ertör ve Ortega-Cerda,2017).
Tablo 1: Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri ve Kapasiteleri (ton/yıl)

Yıllar
2002

Deniz Yetiştiricilik İç Su Yetiştiricilik
Toplam
Tesisleri
Tesisleri
İşletme
Kapaİşletme
Kapa- İşletme
KapaSayısı
site
Sayısı
site Sayısı
site
(ton/yıl)
(ton/yıl)
(ton/yıl)
225 25.036
1.020 25.068
1.245 50.104

2007

324 101.126

1.180

57.170

1.504 158.296

2012

408 193.420

1.883 242.322

2.291 435.742

2017
427 254.440
1.881 233.419
2.308 487.859
Kaynak: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM)
Su ürünleri yetiştiriciliği sektör analizlerinde yatırımın hızla gelire dönmesi, su kaynaklarının az kullanılmış olması nedeniyle potansiyelin zenginliği, işgücü ucuzluğu ve ihracat potansiyelinin yüksek oluşu vurgulanmaktadır
(Para, 2014). Dünyada “mavi devrim” ve “en hızlı büyüyen tarım biçimi” olarak değerlendirilen (Clark ve Clausen, 2008: 104) su ürünleri yetiştiriciliği,
Türkiye’de 1980’lerin ikinci yarısında başlayan ancak son 10 yıla kadar daha
çok kıyıya yakın ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirilmekteyken,
2006’da yayımlanan genelge ve 2007’de yayımlanan tebliğ ile getirilen sınırlamalardan sonra sektöre büyük sermayeli oligopol haline gelmiş firmalar hakim olmaya başlamıştır (Ertör, 2016: 61). 2006 yılında yayınlanan su ürünleri
yetiştiriciliği yönetmeliğine ilişkin uygulama esaslarını içeren genelge ile su
ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli kullanımının sağlanması
için, denizlerde ağ kafeslerde deniz ürünleri yetiştiriciliğinde 250 ton/yıl’dan
daha küçük kapasitedeki yatırım talepleri kabul edilmeyeceği karara bağlanmıştır. Ardından 24.01.2007 tarih, 2643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
denizlerde balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas niteliğindeki kapalı koy
ve körfez alanlarının belirlenmesine ilişkin tebliğ ile balık çiftliklerinin 0,6
deniz mili açığa taşınması kuralı getirilmiştir. Bu iki değişiklik sektörde yer
alan sınırlı sermayeli aile firmalarının tasfiyesine yol açmıştır. Son 15 yıl
içinde hem deniz hem de iç su yetiştiricilik tesisleri sayı olarak ikiye katlanırken, üretim kapasitesi ise yaklaşık 10 kat artmıştır (Tablo 1). Aydın ve Mersin’de yapılması planlanan üretim alanlarının da dahil olmasıyla bu kapasitenin 45 bin ton (levrek ve çipura üretimi) daha artacağı beklenmektedir (FAO,
2018: 40).
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Su ürünleri yetiştiriciliğinin sermaye için yeni birikim alanı olarak öne
çıkması bu sektördeki birikim koşullarının elverişli olmasıyla ilişkilidir. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte AB yetiştiricilik üretimindeki durgunluğun yanısıra, dünya yetiştiricilik üretiminde en önemli ülke olan Yunanistan’ın yaşadığı kriz ve likidite sorunu nedeniyle sektörde yaşanan 2008/2009 fiyat düşüşünü aşamaması, üretimin Türkiye’ye genişlemesine yol açmış, sektöre olan
devlet desteklerinin de etkisiyle Türkiye’de su ürünleri yetiştiriliği hızla büyümüştür (Ertör ve Ortega-Cerda 2017: 344; Hofherr vd., 2012: 102). Bu genişlemenin sonucunda 2016 yılı verilerine göre Türkiye 80.847 ton ile dünyadaki en büyük levrek üreticisi ve aynı zamanda dünyanın en büyük levrek
ürünleri ihracatçısıdır. AB’nin birlik dışından deniz levreği ithalatının neredeyse tamamı (%98) Türkiye'den karşılanmaktadır. Bu süreçte Türkiye aynı
zamanda dünyanın en büyük alabalık ve çipura üreticilerinden de biri haline
gelmiştir (EUFOMA, 2018: 104; EUFOMA, 2019:13).
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Şekil 1. Türkiye Su Ürünleri Dış Ticareti 2000-2018
Kaynak: (BSGM) 2019
Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki bu hızlı büyüme hem deniz avcılığını hem de balık yemi sektörünü doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de balık
unu ve yemi fabrikalarında işlenen deniz balıkları miktarı yıllar içerisinde azalış ve artışlar gösterse de 2000 yılından bugüne yükseliş eğiliminde olduğu
Şekil 2’den görülebilir. 2000 yılında balık unu ve yemi fabrikalarında işlenen
deniz balıkları miktarı 71.000 tondan 2017 yılında 131.000 tona ulaşmış durumdadır. Öte yandan daha önemli ve çarpıcı gösterge ise avlanan toplam deniz balıklarının, balık unu/yemi fabrikalarına gönderilen miktarındaki oransal
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değişmedir. Buna göre 2000’lerin ilk 3 yılına baktığımızda avlanan toplam
deniz balıklarının3 ortalama %20’si balık unu fabrikalarında işlenirken, son üç
yıla (2015-2017) baktığımızda ise bu oran %45’e yükselmiştir.Öte yandan iç
üretimdeki artışın yanı sıra Türkiye dünyanın beşinci balık yemi ithalatçısı
durumundadır (FAO, 2018). Türkiye’nin 2012-2018 yılları arasında balık
yemi ithalatı neredeyse iki katına çıkarak 65 bin tondan 133 bin tona yükselmiştir (TUİK, 2019).
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Şekil 2: Balık Unu ve Yemi Fabrikalarında İşlenen miktar (ton)
Kaynak: TUİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2019
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerde balık unu ve balık yağı
yüksek düzeyde olduğundan yetiştirilen bir çok tür kendi kütlesinden daha
fazla miktarda vahşi (deniz) balığa ihtiyaç duymaktadır. Dünyada en çok üretilen her bir kilogram çiftlik balığı için ortalama 1.9 kg deniz balığına ihtiyaç
duyulmaktadır (Naylor vd., 2000: 1019). Türkiye’de en çok yetiştirilen türler
olan levrek ve çipuranın da içinde olduğu etobur çiftlik balıkları beslenmesinde kullanılan yemler, avcılık balıkçılığından edinilen diğer balıklara dayanmaktadır. Türkiye’de çipura ve levrek üretimi için ise genellikle %30-65’i balık unu, %8-14’ü balık yağı ve diğer protein kaynaklarından oluşan balık yemi
kullanılmaktadır. Çiftlik balığı üretiminde yem dönüşüm oranı Türkiye’de
levrek için 1,8-2,4 ve çipura için 1,6-2,2 arasında değişen oranlardadır (Yavuzcan vd., 2010: 774). Yani bir kilo çiftlik çipurası veya levreği üretebilmek
için 2 kiloya yakın deniz balığının avlanmasına ve yeme dönüştürülmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Çiftlik balıkları üretimindeki artış, denizlerdeki doğal

Türkiye’de balık unu, yağı ve yemi fabrikalarında girdi olarak kullanılan balıklar hamsi ve
çaçadır. Bu balıklar endüstriyel balıkçı tekneleri (gırgır ve troller) tarafından avlanmaktadır.
3
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balık stokunun aşırı avlanmasına ve deniz balıklarının beslenebileceği balıklardaki azalışa neden olmasıyla su ürünleri üretiminde sürdürülebilirlik tartışması yaşanmaktadır. Öte yandan yetiştirme tesislerinin doğal yaşam alanlarını
bozarak ve diğer ekolojik etkileri nedeniyle doğal deniz canlılarının azalmasına da yol açtığı ileri sürülmektedir (Naylor vd., 2000: 1019).
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Şekil 3: Türkiye’de avlanan deniz balıkları ve yetiştiricilik üretimi (ton)
Kaynak: TUİK Su Ürünleri İstatistikleri verilerinden derlenmiştir.
Türkiye balıkçılığında kapitalist ilişkilerin ve dinamiklerin yoğunlaşmasıyla deniz avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği arasında bir yer değiştirme
gözlenmektedir (Şekil 3). 2002 yılında Türkiye’de avlanan toplam deniz balıkları miktarı 493 bin ton iken, 2018 yılına gelindiğinde %55 oranında azalarak 222 bin tona gerilemiştir. Avlanan deniz balıklarındaki bu büyük gerilemenin aksine yetiştiricilik üretimi ise aynı yıllar arasında 61 bin tondan %414
oranında artarak 314 bin tona yükselmiştir. Türkiye tarihinde ilk kez 2017 yılında avlanan deniz balıkları miktarı yetiştiricilik üretiminin gerisinde kalmış
ve toplam balık üretiminde yetiştiricilik üretimi %50,62’lik paya sahip olmuştur. Bu yer değiştirme 2018 yılı verilerinde daha da görünür hale gelmiş ve
toplam balık ürünleri üretiminde avlanan deniz balıkları %41,38’e gerilerken
yetiştiricilik üretimi %58,62’lik paya ulaşmıştır. Avlanan deniz balıkları miktarındaki gerilemenin yanı sıra Türkiye’de görülen deniz balıkları çeşitliliği
de azalmaktadır. Sonuçta Türkiye’deki denizlerde balık çeşitliliği ve balık
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miktarındaki azalma, hızla büyüyen ve yüksek sabit sermaye yatırımlarıyla
ileri teknolojiyi kullanan endüstriyel balıkçı teknelerine (gırgır ve trol tekneleri4) sahip balıkçılık sermayesini meta sınırlarını genişletmeye itmiş ve uluslararasılaşmasına yol açmıştır. Moritanya ise bu yeni meta sahalarının en
önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih
Er’inTürk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda düzenlenen çalıştaydaki ifadeleri bu sürecin yeni meta sahaları ile devam edeceğine işaret etmektedir (DHA, 21 Kasım 2018):
“Kongo, Mauritius ve Madagaskar Adası'na bizzat ben gittim. Şu anda iki
ülke arasında hemen hemen anlaşma metinlerimiz hazır. İnşallah balıkçılarımızı da oralarda görmek istiyoruz. Nijerya ile de balıkçılık yapılması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Son 3 yıldır Afrika açılımı konusuna çok
düşünüyoruz. Balıkçılarımız ile birlikte şunun bilincindeyiz; artık gemilerimiz denizlerimizi kaldırmıyor. 2002'den bu yana gemilerimize boy
uzatma izni yani ruhsat vermiyoruz. Ama gün geçtikçe motor ve teknoloji
geliştikçe teknoloji gücümüz artıyor. Sonuç olarak da balıkçı gemilerimizin
Afrika'ya veya başka ülkelere balıkçılık yapmak için gitmeleri konusunda
bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

2. Türkiye Balıkçılık Sermayesinin Yeni Birikim Mekanı: Moritanya
Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkisi 1990’lı yılların sonuna
doğru başlamış ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde önemli
bir ivme kazanmıştır. 1998 yılında Afrika’ya Açılım Eylem Planı ile başlayan
süreç AKP’nin iktidara geldikten bir yıl sonra 2003 yılı başında hazırladığı
kıtadaki ülkelerle iktisadi alandaki işbirliğinin geliştirilmesi amacını taşıyan
‘Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi’ ile devam
etmiştir. AKP hükümeti tarafından 2005 yılının Afrika yılı olarak kabul edilmesi ve 2008 yılında Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesinin düzenlenmesinin ardından 2010 yılında kabul edilen “Afrika Strateji Belgesi” ile Afrika Türkiye
arasındaki ilişkilerin kurumsallaşması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin Afrika’da 2009 yılı itibariyle 7’si Sahra-altı Afrika’da (SAA) olmak üzere12 büyükelçiliği bulunmaktayken, bu sayı 2018 yılında 41’e çıkmıştır (Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [TCDB], 2019).

Gırgır avcılığı, balık sürüsünün gözle veya balık bulucu cihazlarla tespit edilerek, etrafının
halka şeklindeki uzun bir ağ ile çevrilip, daha sonra ağın alt kenarında bulunan kurşun yakanın
istinga denilen halatlarla büzülerek balığın ağ içine hapsolmasına dayanmaktadır. Trol gemileri
ise gemiye bağlı olarak deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak
atılıp, su ürünlerinin torbasında toplanarak avlanmalarını sağlayan av araçlarıdır (TUİK, Su
Ürünleri İstatistikleri).
4
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AKP hükümetleri döneminde hız kazanan Afrika Türkiye ilişkilerinin sonucunda Türkiye’nin Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 arasında 4 kat yükseliş göstererek 20,6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ihracatı 2,1 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükselirken, ithalatı ise 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yaklaşmış, Türkiye'nin
geçen yıl itibariyle Kıta genelindeki yatırımları da 6,2 milyar dolara ulaşmıştır
(DEİK, 2018).
Türkiye sermayesinin bu kıtadaki yatırımları içerisinde en önemli ülkelerden biri ise Moritanya’dır. Kuzeybatı Afrika’da yer alan Moritanya 754
km’lik Atlantik Okyanusuna kıyısı ve 234.000 km2’lik Münhasır Ekonomik
Bölgesi (EEZ5) ile özellikle uluslararası balıkçılık sermayesi için önemli bir
meta sahasıdır. Kanarya Akıntısı tarafından taşınan besinler ve soğuk suyun
yükselmesi nedeniyle balıkçılık kaynakları açısından oldukça zengin olan
Moritanya’da 200’ü ticari olarak kullanılabilen yaklaşık 600 farklı balık çeşidi
tanımlanmıştır (Marti-Dominguez, 2018: 11). Dünyanın en önemli deniz balıkçılığı bölgeleri arasında yer alanMoritanya’nın ekonomisi, özellikle Avrupa
Birliği Çin, Rusya ve diğer ülkelerle yapmış olduğu balıkçılık anlaşmalarına
büyük ölçüde bağımlı durumdadır. Son 20 yılda Moritanya sularında yabancı
endüstriyel balıkçı filolarının hızla artışıyla bu ülkedeki deniz balıkçılığında
büyük bir patlama yaşanmıştır. Yalnızca 2008-2012 yılları arasında 200.000
tondan iki kat artarak 400.000 tona ulaşan balık miktarının yanı sıra 1990’lardan itibaren endüstriyel balıkçı filolarındaki artış %300’ün üzerindedir (Ramos vd, 2017: 4).

EEZ, bir kıyı devletinin kıta sahanlığının bitişiğindeki kıyıdan 200 mil kadar uzanan bir bant
olarak alınan deniz kaynakları üzerinde bir takım haklara sahip olduğu alandır.
5
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Kaynak: Google Haritalar, 2019 “Türkiye-Moritanya”
Türkiye’nin Moritanya ile olan ilişkilerin geçmişi oldukça kısadır. Afrika
açılımı çerçevesinde 2011 yılında önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 6
(DEİK) Moritanya ile olabilecek mevcut işbirliği potansiyelini değelendirmek
amacıyla Türkiye-Moritanya İş Konseyi kurulmuş ardından Nisan ayında ise
büyükelçilik kurulmuştur. Moritanya Balıkçılık bakanı ile büyükelçi arasında
özellikle balıkçılık konusunda Türkiye Moritanya arasındaki işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi görüşülmüş ve takip eden yıl Türkiye’den balıkçılık
sektöründen iş insanları Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı’nı
ziyaret etmişlerdir. Bu süreç balıkçılık konusunda Türkiye ile Moritanya arasında imzalanacak anlaşmanın görüşmelerinin başlaması olarak kabul edilebilir.Bu görüşmelerin başladığı yıl Türkiye’nin balık ürünleri ithal ettiği ülkeler
arasında Moritanya Norveçten sonra ikinci sıradadır (Ferhavi,2013: 26).
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun Nisan 2013’de yayınlanan raporunda Türkiye-Moritanya ilişkilerinin özellikle balıkçılık sektörü açısından
1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK, Türkiye özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik
ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını
artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur. 11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan
DEİK, “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlenmiş
durumdadır.
6
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gelişirilmesi önerilmektedir (Ferhavi, 2013: 8). Bu ilk görüşmelerin ardından
2016-2018 yılları arası ekonomik ilişkilerin kurumsallaştığı yıllar olmuştur.
Önce 2016 ve 2017 yıllarında her iki ülkenin bakanlıklar düzeyinde ikili anlaşmaların görüşüldüğü karşılıklı ziyaretleri gerçekleşmiş ardından 28 Şubat
2018’de Türkiye’den sermaye temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), DEİK Türkiye Moritanya İş Konseyi, Moritanya Ulusal İşverenler Birliği (UNPM) temsilcilerinin de katıldığı Moritanya-Türkiye İş Forumu gerçekleştirilmiştir. DEİK ve UNPM arasında Türkiye-Moritanya İş Konseyi Kuruluş Anlaşması imzalandığı bu forumun sonuda Türkiye Cumhuriyeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaskanları nezdinde hükümetler arasında,
balıkçılık ve deniz ekonomisi, tarım, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, turizm, madencilik, diaspora ve eğitim alanlarında 7 anlaşma imzalanmıştır. TİM Başkanı ve DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükekşi’nin bu
forumda yapmış olduğu açıklama Moritanya’nın Türkiye’deki özellikle balıkçılık sermayesi için önemini ortaya koymaktadır: “Moritanya Türkiye'nin 350
milyon nüfuslu Batı Afrika pazarına açılan kapılarındandır. Bu ziyaret vesilesiyle yeni yatırımların gündeme geleceği inancındayız. Moritanya, Türk balıkçılık ve su ürünleri sektörü açısından büyük bir cazibe merkezidir” (DEİK,
2018).
Bir yandan yukarıda aktardığımız Moritanya ile ekonomik ilişkilerin kurumsallaştırma çabaları sürerken diğer yandan bu süreçte 2015 yılından itibaren Türkiye balıkçılık sermayesi Moritanya’da yatırımlar gerçekleştirmeye
başlamıştır. Türkiye balıkçılık sermayesinin Moritanya’daki yatırımları farklı
biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu yatırımlar Moritanya’da tekne kiralama
yoluyla deniz avcılığı yapma, Moritanya’da kurulu balıkçılık sektöründeki firmalarla ortaklıklar kurarak veya satın alma yoluyla balık unu/yağı üretimini
gerçekleştirme ve balık unu/yağı üreten yerel şirketlerle özel anlaşmalara dayalı kendi gırgır ve trol tekneleriyle deniz avcılığı yapma gibi çeşitlenmektedir. Tüm Türkiye şirketleri ve tekneleri, Moritanya balıkçılık otoriteleri tarafından verilen balıkçılık ruhsatlarına ve kotalarına sahiptir. Bazı Türk balıkçı
gemileri Moritanya’da kurulu dört Türkiye sermayeli balık unu/yağı fabrikaları için çalışırken, bazıları ise Moritanya'da 10'dan fazla balık unu fabrikası
kurmuş olan Çinli şirketler için de çalışmaktadır (Öztürk, 2017: 89). Burada
öne çıkan bir diğer nokta Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ihtiyaç duyduğu balık ununun önemli bir kısmının Moritanya üzerinden karşılandığıdır. 2017 verilerine göre Moritanya’nın balık unu ihracatının yaklaşık
%30’u Türkiye’ye yapılmaktadır. 2013 yılında Türkiye Moritanya’dan yalnızca 817 ton balık unu ithal ederken dört yılda çarpıcı bir yükselişle 28.664
tona ulaşmış ve bu miktar ile Moritanya’nın balık unu ihraç ettiği ülkeler arasında Çin’den sonra ikinci sıraya yükselmiştir (TUİK, 2018; Harkell, 2018)
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Şekil 4. Moritanya-Türkiye Dış Ticareti (bin dolar)
Kaynak: TUİK Dış Ticaret verilerinden derlenmiştir (www.tuik.gov.tr)
Türkiye’deki endüstriyel balıkçı teknelerinin meta genişleme stratejisi ile
Moritanya kıyılarında balıkçılık yapması 2015 yılında başlamıştır. 2015 yılında bir gırgır teknesi ile başlayan bu genişleme 2018 yılında 33 gırgır teknesi
18 trol teknesi olmak üzere 51 tekneye kadar ulaşmıştır. 2018 Haziran ayı itibariyle 9 teknenin geri dönmesiyle halen 42 tekne Moritanya’da deniz avcılığı
yapmaktadır. Moritanya’da bulunan Türk endüstriyel balıkçı gemilerinin boyları gırgır tekneleri için 34-50 metre, trol tekneleri için ise 22-34 metre arasında değişmektedir (Öztürk, 2018: 189). Türkiye’de deniz balıkları stoklarındaki azalma nedeniyle Moritanya’nın zengin balık kaynakları önce Karadeniz
ardından Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki endüstriyel balıkçıların bu
yeni meta sahasına yönelmesine sebep olmuştur. Bu genişleme sık sık ulusal
ve yerel basına da yansımaktadır7. Konuyla ilgili Ordu’nun yerel gazetesine
konuşan bir tekne sahibinin sözleri durumu özetlemektedir (Ordu Olay, 2017):
Karadeniz artık bizler için tatmin edici bir av sunmuyor. Bazı teknelerin
kazancı iyi bazıları için ise çok kötü. Denizde tekne bakımından aşırı bir
yoğunluk var, avcı sayısı çok. Moritanya, Atlas Okyanusu kıyılarında.
Oraya ilk kez gideceğiz ve yeni bir sezona başlayacağız. Anlaşmalar yap-

Bu haberlerden bazıları için bkz. İskenderun Haber (2017) “Akdeniz Balıkçısı Gözünü Moritanya’ya Dikti” http://www.iskenderun.org/haber/akdeniz-balikcisi-gozunu-moritanyayadikti-h35465.html (10.10.208); Nurettin Baki (2019) “Afrika’nın Egeli Balıkçıları”, http://ilksesgazetesi.com/haberler/guncel/afrikanin-egeli-balikcilari (04.05.2019); Hürriyet (2018)
“Moritanya’da 1000 Balıkçı 52 Türk Teknesi İle Avlanıyor”, http://www.hurriyet.com.tr/yerelhaberler/istanbul/moritanyada-bin-balikci-52-turk-teknesi-ile-av-40962627 (02.03.2019)
7
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tık. Avlayacağımız balıkları genelde balık unu, balık yağı fabrikalarına vereceğiz. Orada sürekli avcılık var gidip dönme hesabı da yapmıyoruz. Teknelerimiz orada kalacak. Orada balığın bol olduğunu söylüyorlar. 1 Eylül’de Türkiye’de başlayacak olan av sezonu için de dönmeyi düşünmüyoruz. Sonuçta orası okyanus bizim buralara göre daha verimli. Karadeniz,
gelecek sezonlar için pek umut verici gözükmüyor.

Türkiye’den Moritanya’ya giden balık avlama kapasiteleri 400 tona kadar çıkabilen gırgır ve trol teknelerinin artmasıyla Moritanya’nın deniz avcılığından elde ettiği balık miktarı da yükselmiştir. Örneğin 2015 yılında 18.000
ton civarında olan avlanan sardalya miktarı 2016 yılında çarpıcı biçimde artarak 79.000 tona ulaşmıştır. Bunu yanı sıra denizde geçirilen balıkçılık aktivitesi de 2015-2016 yıllarında %16 artmış durumdadır. Bu artışlar FAO (2018)
raporunda Türk gırgır teknelerinin bölgeye gelişiyle ilişkilendirilmektedir.
3. Karadeniz’den Bilinmeyen Sulara: Afrika’da Balık İşçiliği
3.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada 2015 yılından itibaren Türkiye balıkçılığında yeni bir olgu
olarak karşımıza çıkan Türkiye’den Moritanya’ya giden endüstriyel balıkçı
teknelerinde çalışanlara odaklanılmıştır. Türkiye’den bir Afrika ülkesi olan
Moritanya’ya balıkçılık yapmak için çalışma amaçlı göç eden balık işçilerinin
göç süreçleri, emek süreçleri, çalışma koşulları, yaşam koşulları ve onları bu
göçe iten dinamikleri anlamak için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Moritanya’da çalışan balık işçilerinin yoğun olarak Ordu ilinden göç ettiği
tespit edildiğinden araştırmamız Ordu ilinin endüstriyel balıkçı teknelerine en
çok istihdam sağlayan Perşembe ve Fatsa ilçelerinin limanlarında gerçekleşmiştir. Moritanya’da çalışan balıkçılarla görüşmeler yapabilmek için Türkiye’ye izne geldikleri dönemler takip edilmiş ve kartopu örnekleme modeliyle toplam 22 kişi ile yarı yapılandırılmış soru formları üzerinden yüz yüze
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yapılan 22 kişinin 18’i Moritanya’da bulunan beş farklı gırgır
teknesinde tayfa iken, 4 ‘ü ise gırgır teknelerine tayfa sağlayan ve Moritanya’da bu tayfaların başında bulunarak onlar ile tekne sahibi/firmalar arasında iletişimi sağlayan, tayfaların tekne üzerindeki iş organizasyonunu düzenleyen bölgede “kocareis” olarak tanımlanan, işçibaşı/aracı olarak kategorize edebileceğimiz kişilerdir. Gırgır teknelerinde çalışanların dışında Moritanya’da 2016’dan beri gırgır teknesi olan iki ayrı firma sahibi ile de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın saha kısmı 2018 Mayıs ayı
ile 2019 Mart ayları arasında tamamlanmıştır.
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3.2. Bulgular ve Tartışma
Türkiye’den Moritanya’ya gırgır teknelerinde çalışmak için bu ülkeye giden balık işçilerinin göç süreci, proje bazlı/sözleşmeli göç olarak tanımlanabilir. Bu göç biçimi kişinin çalışacağı işvereni tarafından belirli bir Devlette
gerçekleştirilen bir proje için belirli bir süreyle ve sadece söz konusu projede
çalışmak üzere istihdam amacıyla ilgili ülkeye göç etmesidir (IOM, 2009; İçduygu ve Karaçay, 2012). Moritanya’da da bu çerçevede en az 1000 balık işçisinin çalıştığı bilinmektedir (TÜDAV, 2018; Öztürk, 2018). Yaptığımız
saha çalışmasında Moritanya’da çalışan balık işçilerinin daha önce Türkiye’de
de gırgır teknelerinde tayfa olarak çalışan ve çoğunlukla Karadeniz bölgesinden olduğu saptanmıştır. Karadeniz bölgesinde özellikle Ordu ili Perşembe
ilçesi ise balıkçıların geldiği yerler arasında önce çıkmaktadır.
Moritanya’da Karadeniz’den, Ege’den, Akdeniz’den, Marmara’dan tekneler
var ama 30 tekneyi yan yana getir, 25’inde ağırlık Karadenizli tayfadır. Onların da çoğunluğu Perşembeli’dir. Tekne sahipleri özellikle Perşembeli ister
teknesinde. Bizler atadan dededen beri bu mesleği yapıyoruz, artık beynimize, ellerimize ruhumuza kazınmış bu meslek, istesek de söküp atamayız.
Sanatımız bu bizim (G4, 46 yaşında, kocareis).

Araştırmada ilk olarak Ordu’lu balık işçilerinin neden Moritanya’ya çalışmaya gittikleri, onları çalışma amaçlı bu göç sürecine iten sebepleri açığa
çıkarılmaya çalışıldı. Bölgede başka istihdam koşullarının bulunmayışı, Ordu
ilinin daha özel olarak ise Perşembe ilçesinin tarihsel olarak bir balıkçı
kenti/kasabası olması, balık işçilerinin düşük eğitim düzeyi ve başka sektörlerde iş tecrübesinin olmayışı Ordu’lu balık işçileri için gırgır ya da trol teknelerinde çalışma tek seçenek olarak gerçekleşmektedir (Ulukan, 2016). İlk
bölümlerde aktarılan deniz avcılığındaki gerileme nedeniyle Türkiye’deki endüstriyel balıkçı teknelerindeki istihdam koşullarının da gerilemesiyle, Moritanya’da çalışma önemli bir istihdam olanağı olarak görülmektedir. Endüstriyel balıkçı teknelerinde istihdam edilenlerin önemli bir kısmı daha önce başka
bir iş yapmamış iken, bir kısmı ise daha önce kendi küçük balıkçı teknesine
sahip, yarı ya da tam mülksüzleşmiş balıkçılardan oluşmaktadır.
Türkiye’de balıkçılık sanatı bitti artık… Bu kadar büyük teknelerle üzerindeki sonarlarla avcılık yaparsan sonumuz bu olur… Balık bırakmadılar ki
denizde… Küçük balıkçı hepten gitti zaten... Bak benim 8 metre kayığım
vardı artık hiç çıkamıyorum balığa yetmiyor ki... Ne yapacaksın ya bu diyardan gideceksin ya da elin mahkum gırgır teknelerinde tayfa olarak çalışacaksın… Ama artık o gırgır teknelerinde de para kazanamıyorsun... Eylülde başladı sezon hop ocak demedi bitti... Eskiden böyle değildi Nisana kadar avcılık vardı balık boldu... Ama şimdi ne oldu gidiyoruz önceden adını bile duymadığım bir ülkeye, Moritanya’da balıkçılık yapıyoruz…(G17, 51 yaşında,
tayfa).

219

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 31, Haziran 2019, 205-230.

Son 15 yılda kıyı balıkçılığı yapan geleneksel/küçük balıkçılar olarak nitelenen 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin sayısı %18 oranında gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle 2002-2017 yılları arasında yaklaşık 3000 küçük balıkçı balıkçılıktan çekilmiştir. Benzer şekilde orta balıkçılar olarak tanımlayabileceğimiz 20 metreden küçük ancak 10 metreden büyük tekneye sahip balıkçılar ise son 15 yılda %35 oranında azalmıştır. Diğer yandan 20 metreden
büyük endüstriyel balıkçı teknelerinde ise bu yıllar arasında %38’lik bir artış
gerçekleşmiş ve 522 tekneden 719 tekneye ulaşmıştır. Balıkçılıktan çekilen
küçük ve orta balıkçılar çoğunlukla endüstriyel balıkçı teknelerinde tayfa olarak çalışma (işçileşme) ve/veya göç seçeneğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim bu konuda Türkiye’de yapılan az sayıdaki çalışma işçileşme süreçlerini
gözlemlemektedir (Ulukan, 2016; Knudsen ve Koçak; 2011; Knudsen vd.,
2010). Balıkçılıktaki bu farklılaşmanın Türkiye balıkçılığındaki kapitalist ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi sürecinde artarak devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla Türkiye balıkçılık sermayesinin meta sınırlarını genişleterek
uluslararasılaşması ve Türkiye dışında avcılığın artmasıyla bu işçileşme süreçlerinin birbiriyle örtüşmesi beklenebilir.
Gerçekleştirilen görüşmelerde Moritanya’da çalışmanın bir diğer nedeni
ise Türkiye’deki balıkçılık sezonu yedi ay onbeş gün (1 Eylül-15 Nisan) iken
Moritanya’da yıl boyu çalışmanın mümkün olmasıydı. Çoğu evli balık işçisinin hanenin tek gelir getireni olduğu düşünüldüğünde Moritanya’da çalışma
hanenin geçim koşulları için seçenekten çok mecburiyet haline gelmektedir.
Türkiye’de balıkçılık sezonunda ilk 5 aydan sonraki Şubat-Nisan 15 dönemi
balıkçılığın azaldığı dolayısıyla istihdam ve gelir koşullarının da balık işçileri
için gerilediği bir dönem olduğundan, uzun süreli istihdam güvencesi, gelir
devamlılığı ve gelirin yüksekliği nedeniyle Moritanya’nın balık işçileri tarafından tercih edildiği görülmektedir.
Çocuğumu bu illetten (balıkçılığı kastediyor) uzak tutmam gerekiyor, o yüzden onları okutmak için çabalıyorum. Biz çektik onlar çekmesin... Çok şükür
büyük oğlan şimdi üniversitede okuyor, kız ise lisede... Bu devirde çocuk
okutmak kolay mı, evin masrafları faturalar... Moritanya işi olmasaydı buradaki balıkçılıkla anca borç biriktirirsin… Bize dinlenmek yok gurbet balıkçılığı idi zaten işimiz şimdi hepten gurbete gitmiş olduk... Çocuk üniversiteyi
bitirene kadar Moritanya’ya gideceğiz... E sonra düğün çıkacak başka bir şey
çıkacak, masraflar bitmez ki... Tayfanın emekli hayatı yaşayanını bulamazsın
zaten (G2,44 yaş, tayfa).
Ekonomik bir umut olsun diye gittik Moritanya’ya. Orada 12 ay iş garantisi
var burada ise Karadenizde balıkçılığın geleceği yok artık. 5 senede burada
kazanacağını eğer iyi bir tekneye düştüysen 2-3 senede orada kazanırsın. Maaşları da daha yüksek.Burada 5-6 alıyorsan orada 7-8 alırsın… Ben Moritanya'ya gitmeden önce Karadeniz’den bir gırgır ile görüştüm bana en fazla 5 ay
çalışma garantisi veriyor balığın en bol olduğu palamut sezonu eylül-Ocak
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arası... E sonra ben ne yapacağım çocuklarım ne yiyecek bunu düşünmek
zorundayım… Ben de Moritanya için anlaştım, 2 senedir de oradayım (G13,
39 yaş, Tayfa).

Türkiye’de endüstriyel balıkçı teknelerindeki istihdam biçimi, çalışmanın mevsimsel olması nedeniyle mevsimlik işçilik olarak tanımlanabilir. Tıpkı
bitkisel üretimde (pamuk, fındık, sebze-meyve vb) olduğu gibi balıkçılıkta da
çalışacak işçiler çoğunlukla işçi aracıları tarafından temin edilmektedir. Türkiye’de gırgır ya da trol teknelerinde çalışacak tayfalar “kocareis” olarak bilinen işçi aracıları ile çalışacakları tekneyi bulmaktadır. Bu durum Moritanya’daki tekneler için de geçerlidir. Kocareisler anlaştıkları gırgır teknesi
için teknenin büyüklüğüne göre ortalama 20-30 arası işçiden oluşan bir takım
oluşturmaktadır. Her bir gırgır teknesinin anlaşmış olduğu bir kocareisi bulunmaktadır ve bu kocareisler tayfalarla birlikte Moritanya’ya giderek teknede
onların başında bulunmaktadır. Kocareisler bir tarafta teknede çalışan işçilerin
organizasyonundan sorumluyken öte yandan tekne sahibi/firma ile işçiler arasında iletişimi sağlayan kişilerdir. Ancak kocareisler ile işçiler arasındaki
ilişki genellikle enformel ve güvene dayalı bir ilişkidir. Moritanya’ya çalışmak için giden balık işçileri ile kocareisler arasında ya da firma/tekne sahibi
arasında yazılı bir sözleşme yapılmamaktadır. Bu enformel biçim kimi zaman
balık işçilerinin hak kayıplarına da yol açabilmektedir.
Orada (Moritanya) 30 teknenin 25’inin kocareisi Perşembelidir. Ben 18 yıldır aynı teknenin kocareisiyim. 3 senedir de onlarla Moritanya’dayım. Kocareislik zor iş, hem tayfanın güvenini boşa çıkarmayacaksın hem de tekne sahibine para kazandıracaksın. Şartları iyi olan, tayfasını kollayan tekne sayısı
çok azdır. Ben şanslıyım o az olan teknelerden biriyle çalışıyorum. Bu nedenle benimle çalışan tayfada memnundur ve çalışkandır. Yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz. Önce Türkiye’de çalışıyorduk şimdi Moritanya’da bir iki
kişi dışında kimse değişmedi. Perşembeye geldiğimde yanıma gelip beni de
takıma al diye para teklif eden bile oldu.. Bazı tekneler var ki her sene kocareis ve ekip değiştirir. Çok kişinin parası kalmıştır, maaş vermemişlerdir (G1,
49 yaş, kocareis).
Tekne sahipleri sözünü tutmayınca bütün tepkiler bana geliyor. Benim ilk
gittiğim tekne beni tayfayla karşı karşıya getirdi. Pasaport masraflarını, yol
masraflarını, vize masraflarını hep maaşlardan kesti oysa hepsini karşılayacağını söylemişti ilk başta ama tabi yazılı bir sözleşme yok. İstersen çalış
diyor istemezsen al takımını istediğin yere git diyor. Sözünü tutan, iyi çalışan
çok az tekne vardır (G9, 45 yaş, kocareis).

Moritanya’da deniz avcılığı yapmak için Türkiye’den giden gırgır/trol
teknelerinin çoğunluğu Moritanya’daki balık unu firmalarıyla önceden anlaşma yaparak ve bu firmalardan belirli oranlarda finansal destek alarak tekneleri okyanus şartlarına uygun hale getirdikten sonra Moritanya’ya gitmektedir. Bunun dışında sayıca az olan daha güçlü sermayeye sahip firmalar ise
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kendi aracı firmalarını Moritanya’da kurarak ya da oradaki firmalarla ortaklıklara giderek avcılık yapmaktadır. Ancak tüm teknelerin Moritanya’da çalıştığı aracı firmalar mevcuttur. Bu aracı firmalar Türkiye firmalarının Moritanya sularında avlanması için gerekli olan izinleri (avcılık lisanslarını/kotalarını), diğer idari işlemleri, çalışacak tayfaların vize işlemlerini vb. gerçekleştirmektedir. Tekneler Türkiye’den Moritanya’ya ilk giderken uluslararası
sularda geçerli gemici belgesine sahip tayfalardan oluşan mürettebatla yaklaşık 13 gün süren bir yolculukla ulaşırken, diğer tayfalar İstanbul’dan uçak yolculuğuyla önce Moritanya’nın başkenti Nuakşot’a (Nouakchott) ardından minibüsler ile altı saat süren bir yolculukla teknelerin bulunduğu liman kenti Nadibu’ya (Nouadhibou) ulaşmaktadır. Türk Hava Yolları’nın Moritanya’nın
başkenti Nuakşot’a haftanın beş günü uçuş olması Moritanya ile olan ekonomik faaliyetlerin geldiği nokta açısından dikkat çekicidir. Moritanya’ya vize
ise havaalanında bekleyen aracı firmanın çalışanları tarafından tekneden çalışacak tüm tayfalara toplu olarak havaalanında çoğunlukla 1 ya da 3 aylık turist
vizesi olarak alınmaktadır.
Moritanya’daki endüstriyel balıkçı tekneleri içerisinde hem sayı olarak
hem de üzerinde en çok çalışan sayısı barındıran tekneler gırgır tekneleridir.
Görüşme gerçekleştirilen tüm balık işçileri Moritanya’da gırgır teknelerinde
çalışmaktaydı. Gırgır teknelerinde iş organizasyonu Türkiye’deki gırgır avcılığı ile benzerdir. Teknede bir hiyerarşi sözkonusudur. Bu hiyerarşinin en tepesinde teknenin kaptanı (reis) bulunurken, tüm balık işçilerinden sorumlu
olan kocareis ise ikinci sırada gelmektedir. Moritanya’daki gırgır teknelerinde
çoğunlukla teknenin sahibi/sahipleri teknede reis olarak bulunurken, sermayesi daha büyük olan şirketlerde ise ücretli reisler de bulunabilmektedir. Bir
gırgır teknesinde var olan emek biçimleri işin niteliğine göre hiyerarşide yer
almaktadır. Buna göre daha nitelikli ve işin yapılmasında kritik öneme sahip
olan pozisyonlar, botçu, ırgatçı, makinist, aşçı ve palacıdır8. Bunların dışında
daha az vasıf ve tecrübe gerektiren pozisyonda çalışanlara güverte işçileri/tayfaları olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışanlar ise genellikle güvertede ağların
denize atılması toplanması, balıkların ağlardan güverteye aktarılması, balık
kasalama işleri vb. işleri yapmaktadır. Tüm bu iş organizasyonunu, hiyerarşiyi
incelediğimizde üretim ilişkileri ve çalışma ilişkileri açısından endüstriyel balıkçı tekneleri ile fabrikalar birbiri ile benzeşmektedir. Endüstriyel balıkçı teknelerinde balık işçisi olarak çalışma dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Çalışma saatlerinin uzun, dinlenme sürelerinin kısa
Botçu gırgır teknelerinin kıç bölümünde bulunan yardımcı tekneyi (bot) av sırasında kullanan
kişilerdir, Irgatçı ise gırgır ağının altını toplamak, büzmek için gerekli olan çelik halatların/tellerin sarıldığı hidrolik ya da mekanik ırgatları kullanmaktadır. Palacı teknenin kıç tarafında ağ
ekibinin başında ağın denize atılması ve toplanmasını organize etmektedir. Ayrıca bknz. Ulukan, 2016.
8
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ve yapılan işin tehlikeli ve ağır olmasının yanı sıra Moritanya’da çalışan Türk
balık işçileri alışık olmadıkları iklim koşulları ile de mücadele etmektedirler.
Görüşme yaptığımız balık işçilerinin tamamı Moritanya ile Türkiye’deki çalışmayı karşılaştırdıklarında en büyük problemi sıcak ve aileden çok uzakta
olmak olarak belirtmişlerdir.
Hava esmezse zaten sürekli avcılık yapıyoruz. Ağ attık ambarı balıkla doldurduk sonrası limana gidip fabrikaya balığı veriyorsun. Av işi başlı başına
yoğun ve ağır bir iştir. Sonrasında temizlik ve ağ onarım işleri, balık aktarma
boşaltma, kasalama öyle sanıldığı gibi boş zamanı olan bir iş değil. Çok fazla
dinlenme şansın yok. Hava eserse limanda demir atıyoruz. Orada da Sabah
8’den akşam 6’ya kadar çalıştırırlar, ağ tamiri yaparız. Burada sular sığ olduğundan ağ çok çabuk yıpranıyor, sürekli ağ işi çıkıyor. Limana ancak balık
boşaltırken, erzak vs ikmali için gidebiliyoruz. Taşa basamıyorsun, aileni özlüyorsun, gurbet ağır basıyor. Hava esse de bir taşa basalım – taş dediğime
de bakma orası çöl kuma basıyoruz- diye çok dua ederiz (G21, 42 yaş, tayfa).
İlk gittiğimde çok zorlandım. Havası çok sıcak, her yer kum hele bir de çöl
fırtınaları oldu mu dayanamıyorsun. Bunun dışında çok fazla mahrumiyet
var, televizyon bile çekmiyor. Sosyal hayatımız hiç yok sadece arada kıyıya
çıktığımızda orada restoranlarda vs vakit geçirebiliyorsun. Yağmuru iki senede yalnızca iki kez gördüm düşün artık.40-45 derecede çalışmak zorunda
kalıyorsun. Biz Karadeniz’de çalışırken genellikle soğuktan şikayet ederdik
ama oranın sıcağı çok kötü (G18, 38 yaş, botçu).

Moritanya’da çalışanların ücretleri işin niteliğine, işçinin vasıfına göre
aylık 7.000-12.000 TL arası değişmektedir. En yüksek ücretleri kocareisler
alırken, onların ardından botçu, palacı, aşçı, ırgatçı gelmekte, güverte işçileri
ise en düşük ücret kategorisinde yer almaktadır. Teknelerde ayrıca Moritanya’lı işçiler de çalışmaktadır. Bu durum Moritanya hükümetinin Moritanya
sularında avcılık yapmak için teknelerde Moritanyalı çalıştırma zorunluluğu
getirmesinden kaynaklanmaktadır. Her Türk teknesinde 8-15 arası değişen sayılarda Moritanyalılar da çalışmaktadır. Bu işçilere ise 1000-1500 TL değerinde kendi para birimlerince ödeme yapılmaktadır. Bazı gemilerde aylık maaşin dışında tutulan balığa göre primli sistem de uygulanmaktadır. Türk balık
işçilerinin ücretleri Türkiye’de bankalar ya da PTT üzerinden yapılmaktadır.
Balık işçilerinin Türkiye’deki aileleri banka kartları ile yada PTT’den bu paraları çekerek hane için gerekli harcamaları gerçekleştirmektedirler. Maaşın
belli bir kısmını ise balık işçileri Moritanya’da kıyıya çıktıklarında harcamak
üzere tekne sahibinden almaktadır. Ancak görüşülen işçiler özellikle maaşlar
konusunda sorun yaşayabildiklerini belirtmişlerdir. Bu sorunlar genellikle
maaşların geç yatması, eksik yatması ya da başlangıçta anlaşılan miktarda yatmaması olarak belirtilirken, kimi zaman aylarca maaş alamamış hatta maaşla-
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rını alamadan dönmüş kişilere de rastlanılmaktadır. Özellikle yazılı bir sözleşmenin olmaması ve enformel çalışma ilişkilerinin yaygınlığı, Moritanya’da
çalışan balık işçilerini kırılgan ve güvencesiz konumlarını pekiştirmektedir.
Moritanya’da çalışan Türk balık işçilerinin karşı karşıya kaldığı bir diğer
önemli sorun ise iş kazası riskinin yüksekliğidir. Görüşülen 22 balık işçisinin
yalnızca 6’sının sigortalı oluşu bu sorunu daha da önemli kılmaktadır. Enformel ve güvencesiz çalışma koşullarının varlığı iş kazası ve meslek hastalıkları
risklerinin şiddetini artırmaktadır. Görüşmelerde balık işçilerinin neredeyse
tamamının Moritanya’da çalıştıkları teknelerde en az bir iş kazasına şahit olduğunu belirtmeleri bu sorunun büyüklüğüne işaret etmektedir.
Balıkçılığın kazası büyüktür ya öldürür ya da yarım bırakır. Basit bir tel kopması bile çok kötü sonuçlanabilir. Mesela çalışırken elime kurşun düştü ağdan, başparmağımın kemiğini kırdı. O elimi kullanamadım bir süre. Bir diğer
arkadaşımız ambara düştü bacağını kırdı. Nuakşot’a başkente gittik Orada
öyle iyi sağlık tesisleri hastaneler yok. Basit bir alçı yaptılar. Bizim çalıştığımız tekne iyi olduğundan Türkiye’ye getirdi arkadaşımızı burada ameliyet
oldu. Ama herkes böyle şanslı değil (G15,43 yaş, tayfa).
Sigorta yapacağız dediler ilk anlaşırken. Sonra bir baktık sigortalarımız
ödenmemeiş. İtiraz edince de istemiyorsan git çalışma diyorlar. Sonra tayfalar olarak birleşince çalışma bittiğinde sigortanın yarı parasını toplu olarak
verecekleri konusunda anlaştık, kalan yarısını da biz yatırdık. Sigorta bizim
için çok önemli, o kadar tehlikeli bu meslek. Bak bir arkadaşımızın üstüne
bom direği düştü. 7 aydır yatıyor burada hastanede kalçadan itibaren ayak
parçalandı. Ben orada çalıştığımdan beri de 2 kişi öldü ikisi de Perşembeli’ydi. Yazık değil mi geri kalana. Allahtan çalıştıkları tekne sahip çıktı
aileye. Her tekne sahibi böyle olmayabilir (G6,36 yaş, tayfa).

Görüşülen balık işçilerinden ikisi artık Moritanya’da çalışmayacağını
söylerken geri kalan yirmi işçi ise birkaç sene daha Moritanya’da çalışmayı
düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak hiçbiri uzun süreli olarak Moritanya’da
çalışmayı düşünmemektedir. Görüşmecilerin hepsi Türkiye’de çalışma şartlarının bulunması ve ekonomik anlamda mecbur kalmadıklarında tercihlerinin
Türkiye’de çalışma olarak belirtmişlerdir. Bu görüşün ağırlık kazanmasının
temel nedeni çalışma şartlarının zor olması, iklim ve kültür farklılıkları ve aileden uzak kalma olarak özetlenebilir. Moritanya’da çalıştıkları süre boyunca
bir yılda yalnızca iki kez (kimi teknelerde 3 kez) 15 gün boyunca izine çıkıp
Türkiye’ye gelebildiklerini belirten balık işçileri bu sürenin 3 gününün yolda
geçtiğini kendilerine ancak 12 gün kaldığını ifade etmişlerdir. Görüşmecilerin
tamamının kendi çocuklarının bu işi yapmasını istememeleri de dikkat çekicidir.
Oranın şartları çok ağır. Su bile yok temiz. İçmek için kapalı pet şişe suyu
alıyoruz. İnsanlarına alışmak da zor kültürel fark var. Teknede bile ayrı yer
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yapılıyor onlara yemek yedikleri ve yattıkları yer ayrı. Herşeyden tüm sevdiğin şeylerden kilometrelerce uzaktasın. Cenazen olsa yetişemezsin. Yol zaten bir buçuk gün sürer. Türkiye’ye izne gelip sonra dönmeyen bile oluyor.
Bu nedenle tekne sahipleri izne gelirken ödeme yapmıyor dönünce ödüyor ki
işini garantiye alsın. Muhtaç olduğundan kös kös geri dönüyorsun Moritanya’ya. Her sene bırakacağım dedim ama 2016’dan beri gidiyorum işte
(G8,55 yaş, aşçı).

Sonuç
Su ürünleri yetiştiriciliği lehine Türkiye balıkçılığında yaşanan dönüşüm
sürecinde doğal balık stoklarında ve çeşitliliğindeki azalma, Türkiye’deki deniz avcılığının gerilemesine yol açmaktadır. Bir başka deyişle sermayenin temellük edebileceği mevcut “ekolojik-artık” gerilemektedir. Bu durum bir taraftan küçük balıkçıların işçileşme süreçlerinin hız kazanmasına öte yandan
Türkiye denizlerindeki endüstriyel balıkçılık faaliyetlerinde istihdam/gelir
olanaklarının azalmasına yol açmaktadır. Türkiye’deki mevcut göreli ekolojik
verimlilik koşullarının azalması son birkaç yıldır balıkçılık sermayesini yeni
meta sınırları arayışına itmiştir. Devletin “Afrika Açılımı” politikasıyla yapılan anlaşmalarla Moritanya’nın göreli olarak daha verimli balık kaynakları
son beş yıldır yeni meta sahası olarak belirlenmiştir. Öte yandan Türkiye’deki
balık stoklarındaki gerilemenin devam etmesi, bu açılım ile birlikte yeni yapılan ve yapılması planlanan anlaşmalarla önümüzdeki süreçte endüstriyel balıkçı teknelerinin Moritanya dışında Afrika’nın diğer kıyı ülkelerine (Kongo,
Mauritius, Nijerya vb.) de yayılması beklenebilir. Bu durum Türkiye’de 1 Eylül-15 Nisan balıkçılık sezonu ya da Mayıs-Haziran9 aylarında gerçekleşen orkinos av sezonunda çalışan mevsimlik balık işçilerinin, Türkiye’deki endüstriyel balıkçılığın başka ülkelere yayılmasıyla farklı ülkelerde bu teknelerde
işçi olarak çalışmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla balıkçılık sermayesinin uluslararasılaşması aynı zamanda Türkiye’deki balık işçilerinin bir
kısmını çoğunlukla enformel biçimde proje bazlı/geçici uluslararası göçmen
işçiye dönüştürmektedir. Bu çalışma da bu yeni olguya odaklanmış ve Moritanya’daki gırgır teknelerinde çalışan göçmen balık işçilerinin göç, emek süreçleri ve çalışma ilişkileri boyutu politik ekonomi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Balıkçılık sermayesi sermaye birikimini artırmak için bir yandan daha
fazla kaynağa ulaşarak meta üretimini -ekolojik artığı- artırırken, diğer yandan
emek sömürü ilişkilerini derinleştirmektedir. Moritanya’daki balık işçilerinin
anlatılarını değerlendirdiğimizde balıkçılık sektöründe çalışma koşullarının
sektörün büyümesi ve uluslararasılaşması ile değişmediği gözlemlenmektedir.
9

2019 yılı için orkinos av sezonu 15 Mayıs-01 Temmuz’dur.
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Özellikle işçi ve işveren arasında yer alan kocareislik mekanizmasının paternalist çalışma ilişkileri üreten yapısı sömürü ilişkilerinin sürmesini sağlamaktadır. Moritanya’da çalışan balık işçilerinin çoğunlukla kocareis ile karşılıklı
“güvene” dayalı sözlü olarak anlaşması ve tekne sahibi/firmayla yazılı bir sözleşme yapmaması bu iddiayı desteklemektedir. Bu enformel çalışma biçimi
göçmen balık işçilerinin güvencesiz ve kırılgan konumlarını şiddetlendirmektedir.
Türkiye denizlerindeki “ekolojik artığın” giderek gerilemesi, önümüzdeki yıllarda uluslararası sularda avcılık yapacak endüstriyel balıkçı teknelerinin artmasını beraberinde getirecektir. Diğer yandan bu süreç küçük balıkçıların işçileşmesini hızlandırarak, uluslararasılaşmış endüstriyel balıkçı teknelerinin yedek işgücünü oluşturacaktır. Bu açıdan balık işçilerinin güvencesiz
çalışma biçimlerini, balıkçılıktaki çalışma ilişkilerinin yapısını açığa çıkaran,
örgütlenme olanaklarını tartışan çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. Elbette bu çalışma niteliksel bir çalışma olduğundan göçmen balık işçileri çerçevesinde bir genelleme yapmamız mümkün değildir, Ancak çalışma genel
eğilimleri tartışmaya açmak açısından a yeterli ipuçları sunmaktadır.
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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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