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‘Osmanlı Zımni Sözleşmesi’ Işığında Türkiye’nin Paradoksal 

Modernleşme-Demokratikleşme Gerilimi 
  
DDrr..  MMeehhmmeett  HHiişşyyaarr  KKoorrkkuussuuzz  
 
Anahtar kelimeler: Demokrasi, Siyasal iletişim alanı, Türk modernleşmesi, Demokratikleşememe 

zaafımızın tarihsel kökenleri, Osmanlı zımni sözleşmesi, aleni bir toplumsal sözleşme, merkez ile çevre, sivil toplum 
 

 
 
I. GİRİŞ 
Bir zihniyet biçimi ve uygarlık formu olarak demokrasi, Batı dünyasının sosyoekonomik, 

kültürel ve politik gerilimlerinin ve etkileşimlerinin bir ürünüdür. Eski Yunan’dan ve Roma’dan 
izler taşır. Hristiyanlık’tan ve Yahudilikten de bazı unsurları bünyesine almıştır. Esas itibariyle 
demokrasi düşüncesi, sürekli kendini üreten bir değer olarak, yeşerip filizlendiği dünyanın bir 
mahsulü olmasına rağmen bir ortak akla, daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın taleplerini de 
içermektedir ve bu noktada evrensellik kaygılarının ağır bastığı bir ortak beşeri zemin olarak 
değerlendirilebilir. 

Rönesans ve Reform hareketleri, Kartezyen felsefe ve ardından Aydınlanma düşüncesinin 
momentum sağladığı Modernite sürecini, bilimsel, teknolojik devrimler ve bunların sosyo-politik 
ve ekonomik alanlara yansımasıyla beraber demokrasi süreci ile paralel giden süreçler olarak 
görmek mümkündür. Modernleşmenin hızı, gücü, etkisi ve yaygınlığı demokratik taleplerin 
önünü açmış, yönünü ve niteliğini belirlemiştir. 

Eşitlik, özgürlük ve adalet karakteristikleriyle tezahür eden demokratik hak ve talepler, 
eylemler dizisi bilhassa son iki yüzyıldır tüm dünyayı, modernite ile eşzamanlı olarak, tesiri 
altına almıştır. 

Osmanlı devletinde de yenilik hareketleri III. Selimle başlamıştır. Modernleşme yönündeki 
bu siyasi irade II. Mahmut’la beraber elle tutulur hale gelmiştir. Tanzimat’tan bu yana ülkemizde 
devam eden süreç bir bakıma modernleşme sürecidir denilebilir. 

Türkiye’de Cumhuriyet tarihini tam bir devrim tarihi, geçmişten radikal bir kopuş olarak 
değerlendirmek bir yaygın alışkanlık halini almıştır. Yeni devletin reformlarını bir devrim gibi 
sunmak ta bu tavrın uzantısıdır. Çok partili hayata geçişle birlikte de demokrasi tarihi başlatılır. 
İstisnaları olmakla birlikte, bu genel kabulün demokrasi düşüncesinin kökleşememesinde, anti-
demokratik askeri darbelerin meşrulaştırılmaya çalışılmasında, “ne yapalım demokrasi bizde de 
bu kadarcık oluyor!” yaklaşımının benimsenmesinde çok ciddi etkileri vardır. 

Tarihsizlik hafızasızlığı, hafızasızlık bilinçsizliği, bilinçsizlik sorumsuzluğu, sorumsuzluk 
belirsizliği, belirsizlik de gelecekle, ilgili ümitsizliği ve karamsarlığı doğurmaktadır. Bu da 
statükonun olduğu biçimiyle tasvibinden başka bir çıkış yolu bırakmamaktadır. 

Gerçekten, bilinen evrensel boyutlarıyla kurumsal temelleriyle bizde demokratik bir 
gelenekten söz etmek güç görünüyor. Ancak kendi tarihsel tecrübemizde “demokratik 
çekirdekler” hakikaten hiç yoktur demek mümkün müdür? Demokratik düşünce ve kültürle 
paralellik arzeden ilkeler, kurallar, değerler bizim tarihsel pratiklerimiz içerisinde yer almamış 
mıdır? Evet demenin de, hayır demenin de çok zor olduğu sorular bunlar. Türkiye’nin Batı 
dünyası ile karşılaştırıldığında hemen her alanda göze çarpan paradoksal benzerliklerinin ya da 
farklılıkların göze iliştiği bir durumdur bu belki de. 
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Sorun zaten şematik açıklamaları, kolaycı çözümleri, kafa konforunu bozamamaktan 
kaynaklanıyor. Buna bir de ideolojik çarpıtmalar dahil olunca tam bir kafa karışıklığı hali, akıl 
tutulması durumu ortaya çıkıyor. 

Bu çalışmada Osmanlı’daki yöneten-yönetilen ilişkileri çerçevesinde gözlemlenen zımni 
sözleşmenin (Ş. Mardin’in tesbitiyle) günümüz Türkiye’sinde, onca gelişmelere rağmen niçin 
aleni sözleşmeye dönüştürülemediğini, problematiğimiz çerçevesinde tartışmaya çalışacağız. 
Tarihsel birikimler ve deneyimler sonucunda toplumsal yaşamda varlığını bir tortu halinde 
sürdüren bu ve buna benzer değerlerin demokratikleşmemize etkilerini ve yansımalarını gündeme 
getirmeye çalışacağız. 

Kuramsal, analitik düşüncenin rağbet görmediği düşünülen ülkemizde - kısmen doğru da 
olsa - bu tutumun geliştirilmesi için de ciddi bir çaba harcanmamakta ve insanlar kendi küçük 
dünyalarında mutluluk bulmaya çalışmak gibi sağlıksız bir davranış kodu oluşturmaktadır. 
Maalesef bu durum demokrasi tarihimizin anlaşılması noktasında da geçerlidir. Zaten tarih 
süreklilik güçleri ile değişimden yana güçler arasındaki bir gerginlikten ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan olaylardan, durumlardan ve gelişmelerden ibaret değil midir aslında? Kendi küçük 
dünyalarımızdan çıkıp, global dünya ile bütünleşmek, tarihle barışmak, diğer toplumlarla 
yarışmak, kendimizi gerçekleştirmek zorundayız. Bireyi, sivil toplumu, çoğulculuğu baz alan bir 
birlik, aynılık oluşturmak bizim de harcımız olabilir elbette. Burada birliği, aynılığı, bütünlüğü 
Cumhuriyetle beraber, bireyi, sivil toplumu ve de farklılıkların kabulünü demokrasiyle beraber 
düşünmekteyiz. 
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II. DEMOKRASİ VE SİYASAL SİSTEMİN TOPLUMSAL ÇEVRESİ 
 A. Demokrasi 

Demokrasi kavramının çok geniş ve çok yönlü bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. 
Demokrasi şimdiye dek, “Batı Uygarlığı”nın meydana getirdiği siyasal bir yapıtın adıdır (Sartori: 
1996, s. 3). Demokrasinin tek başına, yani önüne bir sıfatlandırıcı kelime koymadan zikredilmesi, 
“Siyasal demokrasi”yi anlatması ve demokrasinin en başta siyasal bir kavram olması 
dolayısıyladır (Sartori: 1996, s. 13). 

Klasik demokrasi teorisi, gerçekle ideal sistem arasında, sistemli bir ayırım yapmamıştır. 
1940’lı yıllara gelinceye dek normatif ve ampirik demokrasi teorileri arasında bir bölümlenme 
yaşanmamıştı. Normatif teori, genellikle demokrasinin ideal ve değerleri ile ilgilenir ve bunları 
işler. Ampirik (olgusal) teori olgularla ilgilenir ve daha çok demokrasilerin nasıl işlediğiyle 
alakadar olur. İdealler ne ölçüde gerçekleştirilebilmektedir? İdeallerin gerçeğe dönüştürülmesi, 
ideallerle gerçekler, olanla olması gereken arasında bir feedback (geri-besleme) ilişkisini kurmayı 
gerektirmektedir. 

Demokrasi, ancak, idealleri ve değerleri ona varlık kazandırdığı sürece var olur. Gerçek 
demokrasi ile ideal demokrasi aynı şey değildir ve demokrasi onun idealleri ile gerçeği arasındaki 
karşılıklı etkileşimden, olanla olması gerekenin gerginliğinden doğar (Sartori: 1996, s. 6-9). En 
önemli ideal değerler eşitlik ve özgürlüktür. 

Demokrasinin var olma nedeni, ötekinin tanınması, kabul edilmesidir. Bu tanı(n)ma 
siyasası (Politics of Recognition) sadece ötekinin farklığını tanımak değildir; bu durumda, öteki 
ile ben aynı toplumsal bütüne ait olamayız. Bu arada insanın evrensel doğasına - ötekinin ve 
benim - ait oluşumuzu tanımak da farklılıklarımızı tanımayı sağlayacaktır: kısacası ne mutlak bir 
farklılıkçılık (differencialisme) ne de Aydınlanma çağının evrenselciliği kurabilir demokratik bir 
toplumsal ve siyasal düzeni. Demokrasi, aynı bütünün içinde birbirlerinden farklı, hatta 
birbirlerine karşıt olan, kısacası aynı zamanda hem birbirlerine benzeyen hem de birbirlerinden 
ayrılan birey ve öbekleri bir arada yaşatmak söz konusu olduğunda zorunludur ancak. İnsan 
ilişkilerinin bu ikili doğası aynı zamanda toplumsal eylemin doğasına da denk düşer (Touraine: 
1997, s. 277). 

Demokrasinin aldığı kendine özgü biçim, hem bir ülkenin sosyo-ekonomik şartlarına, hem 
de yerleşik devlet yapısı ve siyasi uygulamalarına bağlıdır. Modern siyasi demokrasi, 
yönetenlerin, yaptıklarından dolayı, seçilmiş temsilcilerinin rekabeti ve işbirliği yoluyla dolaylı 
olarak hareket eden vatandaşlar tarafından, kamusal alanda sorumlu tutuldukları bir yönetim 
biçimidir. Demokrasiyi mümkün kılan temel prensip “halkın rızası”dır. Zaten Abraham 
Lincoln’in deyişiyle demokrasi “halkın, halk tarafından ve halk için” yönetimidir. Otoriter 
rejimlerin tersine, demokrasiler kurallarını ve kurumlarını konsensuscü bir biçimde, değişen 
durumlara cevap vermek için değiştirme kapasitesine sahiptir (Schmitter: 1991, s. 75-88). 
Modern demokrasi anlayışı, Onsekizinci yüzyılın sonlarındaki, en önemlilerini Amerikan (1776) 
ve Fransız (1789) devrimlerinin oluşturduğu siyasal devrimlerde doğan “popüler siyaset”e değin 
geri gider. Demokratik bir sistemde siyasal eşitlik, halk katılımı ve kamu çıkarı mekanizmalarıyla 
halk iktidarının kurulması hedeflenir. Dünyanın farklı yerlerinde demokrasi farklı şekiller almış 
ve oldukça geniş ideolojik ve siyasal taleplere uyum sağlamıştır. Liberal demokrasi, Halk 
demokrasisi. Üçüncü Dünya Demokrasileri, Radikal demokrasi gibi farklı demokrasi modelleri 
söz konusudur (Heywood: 1997, s. 108-121). 

Demokrasinin insanın temel, yani “insan” olarak varoluşunun kurucu unsurları arasında yer 
alan değerlerden olmadığı aşikardır. O, insanın ne ontolojik ne epistemolojik hatta ne de etik 
sorularına cevap verebilir. Demokrasi ne bir felsefedir, ne bir dindir, ne bir ahlak öğretisidir ve ne 
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de bir ideolojidir. Bu bakımdan demokrasi insan için bir amaç-değer değildir. Demokrasi kendi 
başına bir amaç olmamakla beraber birey ve -gönüllü olmak kaydıyla - grupların kendi 
değerlerini serbestçe üretebilecekleri bir platformdur. Bir başka ifade ile, demokrasi, değişken 
insani amaçlar (değerli yaşama tarzları) için yalnızca bir dayanaktır ve onun araç - değer 
olmasının temeli budur (Erdoğan: 1998. s. 278-279). 

B. Siyasal Sistemin Toplumsal Çevresi 
Bir toplumun hem genel dokusu, hem de belirli birimlerinin başat özellikleri, o toplumun 

siyasetine de aktarılır. Kağıt üzerinde dünyanın en demokratik anayasasını koyup resmi olarak da 
kabul edebilirsiniz. Ama toplumsal kalıplar ve siyasal gelenekler buna ters düşüyorsa, o anayasa 
kağıt üzerinde kalacaktır. Aynı mantıkla, toplum bir çelişkiler kargaşası içindeyse - örneğin bazı 
alanlarda eşitlik, bazılarında ise oligarşi egemense bu durumda siyaset, toplumsal düzen kendi 
kendine ters düştüğü için, bu farklılaşmaların çatışma alanı olacaktır. Üstelik, değişimler sürekli 
olarak yer aldıkları için, bir toplumun ve onun siyasetinin genel kalıpları, çeşitli birimlerinin 
evrimine bağlı olarak değişmeler gösterir ve bunlar hiçbir şekilde aynı hızda evrilmezler. 
Dolayısıyla toplumun bir kesimindeki yenilik, ilerleme ya da liberalizm, bir başka kesimindeki 
tutuculuk tarafından geri bıraktırılabilir. Siyaset tüm bu etkilere karşı duyarlıdır. Bu bakımdan 
demokrasi filizinin serpilip büyümesi ya da bodur kalması, toplumdaki köklerine bağlıdır 
(Lipson: 1984, s. 74). 

Demokrasi kendisine eşlik eden toplumsal unsurlardan hem etkilendiği hem de onları 
etkilediği için, başarının ya da başarısızlığının kaynaklan, toplumsal sistemin tümünü kapsayan 
nedenlere kadar izlenebilir. Toplumsal olan herşey ki bu siyasal olan herşeyi içerir, birbirleriyle 
bağlantı içindedir. Bu unsurlardan birincisi, insanların kendisidir. Ayrıca ırkları (etnik kökenleri 
demek daha doğru olur) dinleri ve dilleri dikkate alınmalıdır. Çünkü bunların hepsinin ayrı ayrı 
önemli siyasal uzantıları vardır. Aynı zamanda coğrafya, askeri faktörler ve ekonomik durum da 
toplumun siyaseti ile ilgilidir. İnsan yüzünün değişik yönleri nasıl bir araya gelerek o anlaşılmaz 
ve tanımlanamaz özelliği, ifadeyi, yaratıyorsa aynı şekilde tarih, kültür, coğrafya ve ekonomi, 
siyaset ile birleşerek, toplumun görünümünü oluşturur (Lipson: 1984, s. 74-75). 

Demokrasi toplumun gelişimini kendi uygarlık anlayışı doğrultusunda yönetmek isteyen 
siyasal sistemin adıdır. Bu, ilişkilerimizi ve kümeleşmelerimizi, gittikçe artan bir şekilde 
özgürlük, eşitlik ve adalet ideallerini içerecek bir biçimde bütünleştirmenin yoludur. Başlangıçta, 
demokratik değerler, toplumsal ve siyasal nitelikteki belli koşullara tepki olarak biçimlenmiştir. 
Demokrasiyi ortaya çıkaran ya da demokrasiye neden olan koşullardan hiç birisi öznel öğe kadar 
(yani toplumun demokratik idealleri benimsemesi yönündeki bilinçli kararlılık) önemli değildir. 
Bu duygunun yeteri kadar yaygın olduğu yerde, halk birlikte hareket etmek için örgütlenir ve 
bunun sonucunda demokratik tipte işlerliği olan bir sistem ortaya çıkar. Bu noktada, “Genel 
İrade”nin siyasal birliğin temel ilkesi olduğu yolundaki Rouseau’nun düşüncesi doğrulanmaktadır 
(Lipson: 1984, s. 491-493). 

Toplumsal kalıpların karşı olduğu ilkelere dayanan siyaset uzun süre başarı ile 
yürütülemeyeceği için, böylesine karmaşık bir olgu, insanın toplumunda geçerli olan unsurları 
içerecektir. Bu ilkeler demokratik devletin temel yönlerini oluşturur ve içerdiği değerler, 
demokratik uygarlığa niteliğini kazandırır. Demokratik bir ortamda yönetimin kullandığı güç 
toplum tarafından “daha iyi bir şeyler” gerçekleştirileceği umuduyla onanır. Bu nedenle gücü 
yaratan şartlarla, yöneldiği amaçlar birlikte ele alınır (Lipson: 1984, s. 494). 
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III. OSMANLI’DA DEVLET YAPISI VE OSMANLI ZIMNİ SÖZLEŞMESİ 
A. Osmanlı Devlet Yapısı 

Kemal H. Karpat, “Türk demokrasi Tarihi” adlı eserinde, Osmanlı Imparatorluğundaki 
reform hareketlerini, istihalenin başlangıcı olarak tarihi temeller şeklinde ilk bölümde ele alıyor. 
Çok partili sistemin kuruluşuna kadar geçen süreyi, Cumhuriyetin Kuruluşu ve gelişmeler; 
ekonomik ve sosyal değişmelerle, toplumsal sınıfların teşekkülü ve savaş yıllarının gelişmeleri 
biçiminde Türkiye’de demokratik bir sistemin kurulabilmesinin altyapısının, zeminin 
hazırlanması olarak değerlendiriyor (Karpat: 1996, s. 29-108). 

Osmanlı imparatorluğu modernleşme hareketlerine orduda yaptığı ufak reformlarla başladı. 
Yüz yıldan fazla bir süre içinde yavaş yavaş yürütülen bu reformlar sonunda saltanat ortadan 
kalkarak yerine Cumhuriyet idaresi geçti. Sonra da çok partili hayata geçildi. Bu çalışmada biz 
ağırlığı Osmanlı’daki zımni sözleşmeye hasrederek demokratikleşme(me) sürecini 
değerlendirmeye çalışacağız. Önce kısaca Osmanlıdaki yönetim sistemine değineceğiz. 

Milletlerin bugünkü devlet, siyaset ve yönetim anlayışlarının, geçmişin mirasından 
etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Toplumlar, önceki nesillerden miras aldıkları 
kurumların, değerlerin ve davranış biçimlerinin yükünü taşırlar. Devlet-millet ve yönetici-halk 
ilişkilerinde hakim olan inançlar, tutumlar, değerler ve eğilimler bütünü, o toplumun siyasi ve 
idari kültürünü meydana getirir. Günümüz Türkiye’si bakımından bu siyasi-idari kültür, şüphesiz 
Osmanlı Devlet’inden intikal eden siyaset ve yönetim anlayışıdır (Eryılmaz: 1992, s. 9). 

“Osmanlı İmparatorluğunda İslam” başlıklı makalesinde, İnalcık, müslüman Türk 
hanedanlarının faal bir din politikası güttüklerini yazıyor. Ve “haklı davayı benimsemek suretiyle 
meşruiyet temini peşine düştüler” diye ekliyor. Ayrıca, İnalcık, Türk hanedanlarının mutlak 
siyasi iktidarlarını desteklemek üzere bağımsız bir kamu hukukunu da meydana getirdiklerini 
tesbit ediyor. Bu gayeye matuf olarak “maslahat” ve “örf” gibi İslami ilkelere başvuruyorlardı. 
(Aktaran, Vergin: 1994, s. 9). 

Osmanlı’da dine tabi bir devletle de karşı karşıya değiliz diyor, Vergin, ve ekliyor: Din ile 
siyaset arasında ahenkli bir diyalogun tesisini esas alan bir devlet teorisi. Bunun içindir ki, İslam 
hukukçuları, şeriat ana hükümlerinin, yani nass’ların sarih bir şekilde aksini emretmediği 
sahalarda, Padişahlara “örf ve adetlerde mevcut bulunduğu” ve “amme mashalatının icap 
ettirdiği” şekilde kanun ve nizam koymak yetkisini tanımışlardır (Vergin: 1994, s. 11). 

Osmanlı Devleti’nin geleneksel olarak iki temel görevi bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi 
iç güvenlik ve adalet; diğeri ise, ülkeyi dış saldırılardan korumak. Yönetim reayayı (halkı), 
“Tanrı emaneti” olarak kabul etmişti: 

“İnsansız mülk olmaz, ordusuz halk olmaz parasız ordu olmaz, halk olmadan para 
toplanmaz, adalet olmazsa halk olmaz.” düşüncesi, Osmanlı yönetiminin dayandığı temel ilkeleri 
meydana getirmekteydi. Buna göre “yönetici”, “ordu”, “hazine”, ve “adalet” dörtlüsü, hep halkın 
korunması ve gözetilmesi amacına yönelik olmalıydı (Eryılmaz: 1992, s. 30). 

B. Lewis’e göre Müslümanlar iktidarı Hristiyanlar gibi dikey değil yatay olarak al-
gılamışlardır. Bu prensip olarak her zaman ve -en azından bir dereceye kadar- uygulamada da 
sıkça hiyerarşi ve ayrımcılığı reddeden bir toplumdur. Soylu bir aileden gelmek veya sınıf 
farkları çok şey ifade etmez. Lewis, müslüman “toplumsal hareketlilik” idealini de 
vurgulamaktadır. Sınıflı toplumlarda çok zor olan yukarıya doğru hareketlilik, İslam 
toplumlarında gayet kolaydır (Lewis: 1992, s. 41-42). 

Osmanlı devletinde yönetim “saray”, “babıâli”, “ulema” ve “asker”ler arasında belirli bir 
dengeye dayanmaktaydı. Bu dört unsur iktidarın ortaklarıydı. Bu unsurlar içinde “askerler” fiziki 
gücü; ulema manevi ve meşrulaştırıcı gücü, saray ve babıâli de yürütme unsurunu oluşturuyordu. 



 280 

Askerler ancak ulema ile birleşirse saray ve babıâli üzerinde tesirli olabiliyordu. Osmanlı’da 
devlet otoritesine itaat, “Ulu’l Emre” itaatti ve dini bir yükümlülüktü. 

Ş. Mardin İmparatorluğun başarısının, büyük ölçüde, askeri güçleri denetleyip harekete 
geçirmekten doğan bir başarı olduğunu ifade ediyor (Mardin: 1997, s. 41). 

B. Osmanlı Zımni Sözleşmesi 
Şerif Mardin, Osmanlılarda, toplumla siyasi iktidar arasında “zımnî” (örtülü gizli) bir 

“sözleşme” den söz eder. Bu sözleşme, Kur’andaki, “iyiliği emretme ve kötülüğü menetme” 
anlamındaki ayete dayanmaktaydı. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma, bütün toplumun 
göreviydi. İyilik, İslam’ın doğru, güzel ve yararlı gördüğü şeylerdir. Kötülük ise, İslam’ın 
koyduğu normlara aykırı olan fiil ve davranışlardır. 

Osmanlı devleti, müslümanların egemenliğindeydi. İslam toplumu, aynı zamanda “siyasi 
bir topluluk” olarak tanımlandığı için, iyiliği gözetme ve kötülükten sakındırma görevi, devletin 
de temel misyonuydu. Dolayısıyla toplumun değerleriyle, siyasi iktidarın değerleri bir paralellik 
arzediyordu. Toplum, devletin misyonunu, kendi inanç sisteminin gereğine göre davranmak 
biçiminde gördüğü için ona itaati manevi bir yükümlülük olarak kabul etmekteydi. Sultanlar, 
tahta geçtiklerinde yayınladıkları “adaletname” adındaki mesajlarında, adaleti ve huzuru sağlama 
görevlerini hatırlatarak, bunu yerine getiremedikleri zaman halkın kendilerine zulmeden ve baskı 
yapan “ehl-i örfe” karşı ayaklanma hakkının bulunduğunu belirtiyorlardı. 

İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ilkesi İslam devletlerinde “hisbe” adında özel bir 
kurumun onaya çıkmasını sağladı. Osmanlılarda bunun uygulaması “İhtisap Ağalığı” biçiminde 
gerçekleşti: Söz konusu kurumun sorumlusuna “muhtesip” deniliyordu. Muhtesip, o dönemde 
bugünkü belediye başkanın görevlerini yerine getirmekteydi (Mardin: 1997, s. 113-114). 

Mardin, hükümdarla halk arasındaki zımni sözleşmeye dair bu ipucunu pekiştiren bir başka 
argüman olarak, Osmanlı halk isyanlarının izlemiş olduğu değişmez örüntü’yü (pattern) örnek 
veriyor. İsyanın ilk evresinde dedikodular dolaşıyor, ikinci aşamada camilerdeki vaazlarla 
çöküntünün boyutları anlatılıyor ve üçüncü evrede silahlı kuvvetler işbirliğine çekiliyordu. 

Eğer isyan amacını aşarsa, çarşı-pazar esnafı ile ulemanın “sivil kesimleri” sistemi dengede 
tutmak için karşı harekete girişiyorlardı (Mardin: 1997, s. 114-115). 

Osmanlı’daki halk hareketleri Batı demokrasilerini ortaya çıkaran mücadelelerle benzerlik 
arzeder. 1826’da Yeniçerilerin ilgasına kadar bu kurum, halk insiyatifinin asker kanadını 
oluşturmuştur. Bu aynı zamanda bir meşruiyet örüntüsü (pattern)dür ve etkisini farklı biçimlere 
bürünerek devam ettirmiştir: halkın demokrasi talepleri diyebileceğimiz bu tepkiler hükümdarın 
da daima göz önüne aldığı ciddi bir durum oluşturmuştu. Osmanlı zımni sözleşmesi yöneten - 
yönetilen ilişkilerinde çok derin bir temel oluşturuyordu. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra 
kapsamı ve boyutları bir ölçüde değişmiş olsa da kuleli Vakası ve Genç Osmanlılar hareketi ile 
kendini göstermeye devam etmişti. Hem Namık Kemal hem Ali Suavi “Halk”ın temsilcileriyle 
doldurulan meclislere inanıyorlardı. Fakat Ali Suavi için hakiki model, Osmanlı devrinin altın 
çağı iken, N. Kemâl sosyal ilişkilerin açıklanmasında şeriatın yanısıra Batı’dan aktarılan yeni 
kavramları da kullanıyordu. 1890’lı yıllarda Hamîdi sistem altında en iyi eğitimi almış kişiler, 
kendilerinin yeni “bilgi sınıfı” olduğunu sezmeye başlayan askerlerdi. Geleneksel protesto 
anlayışının yeni temsilcileri olarak bilinen Jön Türkler, Abdulhamid’e karşı gizli bir örgüt 
kuracaktı. Artık takip edilmesi gereken ideal dini anlamda “iyi” değil, toplumun korunması 
anlamındaki lâik ilkeydi. Böylelikle zımni sözleşme anlayışı tamamıyla değişmiş oluyordu. 
Atatürk’ün bu yeni meşruiyet fikrini devraldığını görüyoruz: Kemalist Türkiye bu tür meşruiyet 
temeli üzerine kuruldu ve iktidar bu “bilen”lere emanet edildi (Mardin: 1997, s. 108-120). 

Ayrıca, Mardin şunu ekliyor: “Sultan ile yönetilenler arasındaki, zımni sözleşme 
kurumunun Osmanlı İmparatorluğunda öyle kesintisiz bir tarihi olmuştur ki, silinmez izler 
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bırakmış ve bu sözleşmenin gözle görünmeyen siyasi mürekkebi 20. yüzyıl Türkiye’sinin 
liderlerinin ve onların taraftarının tavırları - ve ayrıca siyasi yetenekleri - üzerine damgasını 
vurmuş olduğundan emin olabiliriz.” 

Bilindiği gibi 19. Yüzyıl bilimin ve endüstri devrimlerinin görkemli çağıydı. A. Comte ve 
diğer batılı düşünürler Osmanlı aydınlarını derinden derine etkiliyordu. Ulemanın yeni sosyal 
sorunlar ve talepler karşısında yetersiz kalması dolayısıyla Türk Hürriyet tarihi daha çok laik 
entelektüellerin etkisinde gelişti. Türk kütlelerinin uzun tarihi deneyimlerini “ön” ya da “ikinci 
dereceden” demokratik kurumlarla gölgelediği için, bu bir talihsizlik olmuştur. Bu tecrübeden, 
dolayı çok partili siyaset daha geç bir dönemde ortaya çıkmıştır. Halk tecrübesi şahsi hakların 
korunmasına yönelik bir hürriyet anlayışı çevresinde değil ama toplumun işleyişinin istenilen 
tarzda tutulmasıyla ilgili kollektivist bir hürriyet anlayışı etrafında odaklanmaktadır. M. Kemal’in 
kamu işlerine sahici bir katılım isteğinin temelinde de Osmanlı sosyal sözleşme geleneği 
bulunmaktadır. Bu geleneğin belirsiz ve dağınık olduğu doğrudur, zaman içinde değişime 
uğratıldığı da doğrudur. Fakat bu gelenek Türklerin gündelik hayatlarının dinamik bir unsurudur. 
Ve modern demokratik kurumlara dair fikirlerle beraber; Türk toplumunun güçlü, şekillendirici 
bir unsurudur (Mardin: 1997, s. 120-121). 

Kemalizmdeki bireycilik anlayışı, batı hakkındaki bilgi edinmekten ve onun giderek artan 
bir ölçüde nüfuz ettiği bir dünyada yaşamaktan kaynaklanıyordu; kollektivizm ise, bir Osmanlı 
mirası idi. Çok partili demokrasi ile birlikte geleneksel ulema - halk arasındaki güç birliğine geri 
dönüldü. Osmanlı arkaplanına başvurmaksızın, sivil hürriyetlerin korunmasına ve siyasi katılıma 
dair istekleri meşrulaştıran, halkın hissettiği bir geleneğin yardımı olmaksızın çok partili 
demokrasi dönemiyle ilgili zihinsel berraklaşmaya ulaşamayız. Türkiye’de taşra ahalisinin milli 
mücadele sırasında yurdun dört bir yanında birden bire ortaya çıkması da aynı gelenekle 
ilintilidir; modern parti örgütünün daha geç ortaya çıkması da aynı esastan ileri gelir (Mardin: 
1997, s. 122). 
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IV. OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNİN SONUÇLARI VE 
DEMOKRATİKLEŞEMEME ZAAFIMIZ 

Zemin olarak modernitenin, zihin olarak modernizmin en önemli sonuçlarından bir tanesi 
“ayrıştırma”dır. Laiklik vasıtasıyla sağlanan bir ayrıştırma. Modernite içerisinde asıl olan 
üretimdir ve üretim tekerleğine çomak sokabilecek hiçbir unsur yer almamalıdır bu hayatın 
içinde. Zamanla “ben” ve “öteki” olmak üzere iki dünya kuruldu. “Öteki”, bu modelin dışında 
kalan, “ben”im modelimin dışında kalandır ve kendisini dini, etnik gibi moderniteye uymayan 
kavramlarla ifade etmektedir. Birincisinin ikincisi üzerinde bir tahakküm, bir güç ilişkisi 
kurduğunu ve ikincisinin bastırılmış vaziyette, kenarda kaldığı görüldü zaman içerisinde. 
Modernite kulvarında yurttaşlık baz alındı ve “etnik, kültürel farklılık yok” hepimiz eşitiz dendi. 
Hiç kimseye özel bir avantaj getirmeyecek “steril bir dünya” kurulmaya çalışıldı. Özellikle 
Türkiye modelinde, laik sistem herkese ait olması gereken bir mekanizmadan çok belli bir kesime 
ait kimlik haline geldi. Türkiye’de laiklik “öteki”nin dışında “ben”im kimliğim haline, 
Türkiye’nin “beyaz” kısmının kimliği haline geldi. Ve yukarıdan aşağı empoze edildiği için, 
modernlik ve yurttaşlık gibi süreçler “dışarıdan” gelen bir gücün sembolü haline geldi. 
Yurttaşlığın arkasında modern dış dünya görüldü (Kentel: 1997. s. 259-266). 

Modernite ve demokrasi beraber yürümüş iki süreç olarak görülebilir. Bugün gelinen 
noktada bunları birbirinden ayırdetmek çok zor. Modernitenin doğuşunda çok yoğun bir sefalet, 
eşitsizlik söz konusuydu. Çocuklar çalıştırılıyor, kadınlar ağır işlere koşturuluyordu. Günlük 
çalışma saatleri çok uzundu. İşçi sınıfı mücadelesiyle birlikte sorunların çözümünü demokraside 
bulmak mümkün hale geldi. Ekonomik mücadele ile siyasal mücadele birarada yürüdü. Bugün 
için demokrasinin tıkanmışlığının modernitenin varmış olduğu nokta ya da tıkanmışlığı ile çok 
benzer yerlerde olduğu gözlemlenebilir. Yani demokrasinin bugün temsil edemez hale geldiğini 
görmek aynı zamanda modernitenin bir bacağının tökezlemeye başladığına da işaret ediyor. 
İnsanlar şimdi taleplerin siyasallaşması sürecine “duyguyu” katmak istiyor. Şimdi gelinen nokta-
daki talepler bilinen rasyonel taleplerin yanısıra farklı dini, etnik talepler, aidiyetler çerçevesinde 
biçimlenebiliyor. Bir yanda, ilerlemeye dinamizm sağlayan maddi hayat ve üretim var, diğer 
yanda insanların bir tür içgüdüsel davranış ile kendilerini korumak içinsahip çıktıkları ya da 
uyumu yaratmak için dinsel arayışları var (Kentel: 1997, s. 268-274). 

Türkiye’de bugün toplum-devlet ilişkisi itibariyle büyük bir kriz yaşanmaktadır. 
Yaşanmakta olan krizin temelinde dünyada yükselen değerlerle uyumsuzluk yatıyor. Batılı 
toplumlarda ortaya çıkan kurumlar ve değerler Osmanlı Türkiye’sinde de etkili olmuştu. Ancak 
siyasi irade Tanzimat’la birlikte, bilhassa Jön Türklerin yönetime ağırlıklarını koymasından 
itibaren bürokratik-seçkinci diyebileceğimiz bir çekirdek yapı oluşturdu. Ancak bu bürokratik 
çevrenin tahakkümü, teba’sını temsil eden Sultan dolayısıyla bir ölçüde frenlenebiliyordu. Bizde 
maalesef bürokratın batılılaşması bağlamında bir modernleşme yaşanmıştır. Ve ikili bir sosyal 
hatta siyasi yapı Tanzimattan sonra hayatın her alanında belirginleşmeye başladı. Bilal 
Eryılmaz’a göre, Tanzimat’la beraber, gayr-ı müslimlerin müslümanlarla eşit hale gelmesi 
dolayısıyla Osmanlı zımni sözleşmesi bozulmuştur. Yekpare bir yapıya, bütünlüğe sahip Osmanlı 
toplumunda yavaş yavaş muhalefet hareketleri başlamıştır. 

Yeni bilgi sınıfını oluşturan asker-sivil bürokrat kesimin öncülüğünü yapan Jön Türkler, 
belli bir ekonomik sınıf temeline dayanmadıkları için, Padişahtan aldıkları fiili iktidarı vatandaşla 
paylaşmayı reddederek halka ve halkın siyasi olgunluğuna güvensizlik göstermeye devam ettiler. 
Batı karşısında aşağılık duygusu, vatandaşa karşı kendini yüksek görme tutumu ve yıkılmakta 
olan imparatorluğu eski ihtişamına kavuşturmak hülyası gibi karışık bazı sosyal ve kültürel 
faktörlerin etkisi altında hareket eden Jön Türkler, nihayet Osmanlı Devleti’ni kurtarmak yerine 
çöküşe götürdüler (Karpat: 1996, s. 346). 
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Türkiye’de Cumhuriyetin, dünyada anti-demokratik değerlerin yükselmekte olduğu, 
ceberut siyasal anlayışların egemen olduğu 1917-1945 yılları arasında kurulmuş olması 
demokrasinin en önemli handikapı olmuştur (Çaha: 1999. s. 96). Zaten demokrasinin nihai bir 
hedef olduğuna dair bir açıklama da söz konusu değildir. Ancak milli egemenlik gibi sağlam bir 
temele dayandığı için Cumhuriyetin devam ettiği görülmektedir (Karpat: 1996, s. 347). 
Cumhuriyeti kuran kadroların Osmanlı paşası olması ve halka mesafeli yaklaşımları ve 
gerçekleştirilmeye çalışılan reformlar zaten demokratik bir ortamda gerçekleştirilemezdi. Bu 
bağlamda, Etyen Mahcubyan, Cumhuriyet kadrolarının da Osmanlı’daki  “ataerkilliğin” taşıyıcısı 
olduklarını ifade ediyor (Mahçupyan: 1998, s. 22-47). 

Tanzimattan bu yana devam eden Merkez-Çevre çatışması, cumhuriyetle birlikte de devam 
etmiştir. Sadece merkezin yeni “meşruiyet formülasyonu”, kültürel içerik olarak farklıdır. 
Cumhuriyetle birlikte yeni bir merkezin inşasına çalışılmıştır. Özellikle laiklik ve milliyetçilik 
hızlı modernleşme programının uygulanmasında temel ilkeler olmuştur. 

CHP ve DP ile belirginleşen devletçi-seçkinci cephe ile çevrenin (ya da kenarın) 
mücadelesi 1950’de çevrenin zaferiyle sonuçlanmıştır. Türkiye’deki askeri darbelerin arkasında 
da bu merkez-kenar gerilimi vardır (Kalaycıoğlu: 1998, s. 33-47). 

Türkiye’de demokrasi sorunlarının en önemli nedenlerinden birisi “halksız demokrasi” 
kavramlaştırmasıdır. Bunun temelinde halkın tümünün değil de, onun içinden küçük bir azınlığın 
sosyo-politik sistemi yönlendirme isteği vardır. Kamusal alanın sınırlarını, işleyiş mekanizma ve 
kurallarını halkın belirlemediği ve siyasal sürecin işleyişi üstünde halkın devamlı etki ve 
denetiminin olmadığı bir yerde demokrasiden söz edile-mez (Erdoğan: 1998, s. 277-281). 

Toplumsal aktörlerin kendilerini toplumsal olarak gerçekleştiremedikleri bu dünya artık 
kimliklerin kendilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dünya. Türkiye’de ulus-devlet’le 
kotarılmaya çalışılan tek kimlikli yurttaş projesinin girdiği krize, bu derin sosyal sorun eşlik 
ediyor. İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan “güvenlik içinde olma ihtiyacı, korku ve 
güvensizlik ortamında en temel dürtü haline geliyor. Neticede buna cevap olarak kültürel aidiyet 
“sosyali” ikame ediyor (Kentel: 1996, s. 177-180). 

Devlet, devlet olabilmek için üstünde yükseldiği toplumu bir arada tutma kapasitesine sahip 
olması gerekir. Meşruluğunu her kesime kabul ettirmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde toplumun 
bütünlüğünü ve devamlılığını sağlayabilir. Toplumsal dinamikler devletin yapısında 
değişikliklere yol açar. Devlet değişime uyum sağlar, reformlar geçirir Toplumun bütünlüğünü 
gözönünde tutarak merkezkaç güçleri sisteme entegre eder. Sonuç olarak devlet ve toplum (ya da 
sivil toplum) ayrı ayrı alanlar olmalarına karşın ancak birlikte vardırlar (Kentel: 1996, s. 181). 

Türkiye’nin siyasi ve idari rejimi, toplumu kontrol etmek ve devleti toplum karşısında 
korumak amacına göre biçimlendirildiği için, esas itibariyle yerinden yönetime, yetki devrine ve 
sivilleşmeye fazla açık değildir. Rejimin bu genel niteliği sürdükçe merkeziyetçi eğilimler de 
sürecektir. Oysa günümüzde “devlet merkezli” bir yönetim sisteminden, “birey merkezli” bir sivil 
toplum modeline doğru bir gelişme mevcuttur (Eryılmaz:  1994, s. 238). 

Bir toplumun yaşadığının, ürettiğinin kendine ve geleneğine sahip çıktığının en önemli 
göstergesi olan “siyasal iletişim alanı” ülkemizde sağlıklı işlemiyor (Kentel: 1996, s. 183). 
Türkiye’de demokrasi - cumhuriyet dengesi tam olarak kurulamadığı için, birlik beraberlik 
eğilimleri baskıcı devletle totaliterleşmeye; farklı kimlikler ve aidiyet talepleri de güçsüz 
toplumsal aktörlerle parçalanmaya dönüşme risklerini taşıyor. Bunun alternatifi hiç şüphesiz 
güçlü cumhuriyetle bütünleşme, güçlü demokrasi ile de farklılaşma süreçlerinin ince ayarını 
(balans ayarı değil elbette!) yapabilecek bir sosyo-politik, kültürel ve ekonomik yapıyı 
benimseyip içselleştirmekten geçiyor (Kentel: 1996. s. 185-186). 
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V. SONUÇ 

Osmanlı zımni sözleşmesinin, Cumhuriyet’le birlikte aleni bir toplumsal sözleşmeye 
dönüştürülmesi şart gibi görünüyor. Aksi halde rasyonellik krizi ile meşruiyet krizi arasında, 
darbelerle demokrasi arasında, merkez ile çevre arasında sarkaç hareketi yapan bugünkü tıkanmış 
sistemin de çöküşe doğru gideceği açıktır. Öbür durumda devleti kurtarmak adına, Osmanlı 
devletini batıran Jön Türklerden sonra, bu defa sivil toplumun insiyatiflerini, reflexlerini de 
tüketmeye azimli bir “derin devlet” paradigmasıyla “derin milleti”de boğacak bir tecrübeyi 
yaşayacağız demektir. 

Osmanlı Devleti’nde sorunların, krizlerin gösterdiği durumlarda halk sorumlu olarak 
doğrudan padişahı görürdü. Bu bakımdan padişah “zımni sözleşme” muvacehesinde tebasının 
(halkın) taleplerini ve durumunu dikkatle takip ederdi Ulema da meşruiyetin aracısı, halk ve 
padişah arasındaki sivil bir bağlantı noktasıydı. Tanzimatla beraber bürokratikleşmeyle eşzamanlı 
olarak yeni bir güç merkezi doğdu. Bu güç merkezi modernleşme programını başarıyla icra 
etmeyi tek hedef olarak seçtiği için toplumun (çevrenin) taleplerini ve isteklerini görmezlikten 
geldi. Bu merkez-çevre çatışması 1950’ye kadar devam etti. 1950’de çevrenin üstünlüğü ile 
sonuçlanan bu mücadele, daha sonraki askeri darbelerle merkezin, çevreye karşı sistem 
içerisindeki belirleyicilik pozisyonunun kendisinde olduğunu gösterme girişimleri olarak ta 
değerlendirilebilir. Merkez kendisine çevreyi veya çevreye ait herhangi bir unsuru yeni bir güç 
dengesi oluşturabileceği kaygısıyla “ortak” olarak kabul etmek istememektedir. Üstelik halk; 
“Cumhuriyet döneminde”, tüm bu sorunların, krizlerin, kötü gidişin “sorumlusunu” da 
bulamamaktadır. 

Kendi toplumunu sanal (hayali) bir cemaat, kendisini ise “varlığın sebebi” gibi gören; 
“Tanrı”nın, “Kral”ın ve hiç kimsenin sahip olmadığı yetkileri bizatihi üzerinde taşıdığını 
zanneden fakat hainlerin ve de ahmakların bunu algılayabilecek durumda olmadığıyla avunan 
“süper devlet” paradigması belki de dünyaya sunulabilecek yeni bir antitedir. İhtimaldir ki bu 
düşünce Nietsche’nin “Tanrı öldü” sözünden sonra, Tanrı’nın yerine devletin ikame edildiği 
anlamına geliyordur ve biz henüz bunu idrak edemiyoruzdur. Kim bilebilir, “devlet”in ne 
olduğunu “devlet’ten başka? Her ne kadar dini kaynaklar, kendi kendisiyle kaim olan varlık 
olarak Tanrı’yı yazıyorsa da, bu bizdeki durumu değiştirmiyor. Geleneksel değerlerin, inanç ve 
kültürün devletin azalan performansını ve gerileyen meşruiyet açığını kapatmak üzere 
hissettirilmeden, örtük bir şekilde “siyasal merkez” tarafından devleti tahkim etmek üzere 
manipüle edilmesi, hem geleneğe hem de devlete zarar verir. Ve de sivil toplumun cılızlığını 
devam ettirir. Hayatiyetin, üretimin ve umudun kaynağı olan sivil toplumu ve siyasal iletişim 
alanını genişleterek gelenek ile modernitenin kendilerini gerçekleştirebilecekleri özgür bir 
atmosferi sağlamaktan başka çıkış yolu yok gibi görünüyor. Zaten tarih, süreklilik güçleri ile 
değişimden yana güçler arasındaki gerilimin bir harmonisi değil mi? 

Ülkemizde siyasal sorunların tartışılmasında, çözüm yollarının üretilmesinde olanla olması 
gerekenleri meczedebilecek bir belki birden çok demokratik modelin evrensel gereklilikleri ve 
yerel gerçekliği kapsayacak bir şekilde ortaya konulması ihtiyacı her zaman ama şimdilerde daha 
çok bulunmaktadır. Eşitlik, adalet ve özgürlük ideallerinin -birini diğerine feda etmeksizin- 
gerçek hayata aktarılabilmesinin usulleri, mekanizmaları bu tartışmaların kalbinde yer alacak gibi 
görünüyor. 
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