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Demokratik Konsolidasyon, AB ve Politik Ekonomi 1 
 

Yrd. Doç. Dr. Murat Somer 

 

Karşılaştırmalı politik ekonomi yaklaşımları, Türkiye’nin kalkınması ve 

AB ile ilişkileri açılarından yaşamsal önemde olan demokratik 

konsolidasyonun iyi anlaşılamayan bir çok yönüne ışık tutuyorlar: 

bütün toplumlar demokratikleşme sürecine tanım gereği ve tarihsel bir 

gerçeklik olarak, demokratik olmayan bir noktadan başladıklarına 

göre demokratlar nasıl ortaya çıkar?    

 
1. ‘Demokratlar’ ve Demokrasi 
2. Zenginlik Ve Demokrasi 
3. İnanılır Demokrasi 
4. İnanılır Demokrasi, Türkiye, AB Ve Irak 
5. Devletin Mikro Düzenleyici Rolü Ve Demokrasi 

 
AB ile bütünleşmenin yıl sonundaki kritik dönemecine girilirken, Türkiye’nin 

sosyal demokratlık, muhafazakar demokratlık gibi kavramları tartışması tesadüf 

değil. Kopenhag kriterlerinin özünü oluşturan demokratik konsolidasyon, yani 

demokrasinin ‘kasabadaki tek oyun’ konumuna gelerek alternatifsizleşmesi AB ile 

müzakerelere başlamanın ön koşulu. Ama müzakereler başlamasa da ülkenin 

refah düzeyinin ve dış ilişkilerinin belirlenmesinde anahtar rolünü oynamaya 

devam edecek. İyimser bir senaryoyla müzakerelerin 2005’de veya önümüzdeki 

bir iki yıl içinde başlaması durumunda, Türkiye’nin üye olma sürecini kendisi için 

en uygun sürede ve şekilde tamamlayabilmesi büyük ölçüde demokratik 

konsolidasyonunun niteliğine bağlı olacak. Savunmadan mali yardıma ve Türk 

vatandaşlarının AB içinde serbest dolaşım hakkını kazanmalarının takvimine 

                                                      
1 Tam metin için bakınız: Kule (Koç Üniversitesi Dergisi) 7 (Mart 2004: 32-36). 
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kadar, AB düzenleme ve pratiklerinin açıkça belirlemediği bir çok konuda üyelik 

sürecinin koşullarını müzakereler belirleyecek. Demokratik konsolidasyonunu 

perçinlediği ve AB’siz de özgür ve demokrat kalabileceğine kendini ve dünyayı 

inandırabileceği ölçüde, paradoksal bir biçimde, Türkiye müzakere sürecinde 

daha güçlü bir konumda olacaktır ve üyeliğini daha iyi koşullarla 

sonuçlandırabilecektir. Aynı şekilde üye olduktan sonra da birlik içindeki konumu 

güçlü olacaktır. Özellikle, demokratik kazanımlarını komşu ülkelerin demokrasiye 

aç insanları için bir çekim merkezi olmak için kullanabildiği ölçüde, üyelik 

sürecinde ve üye olarak ağırlık kazanacaktır. Kötü bir senaryoyla müzakerelerle 

ilgili AB’den aradığı yanıtı alamaması durumunda ise -muğlak bir tarih veya 

ayrıcalıklı ortaklık statüsü gibi- demokratik konsolidasyon yine yaşamsal olacak. 

Ekonomik ve politik açılardan Türkiye’nin birinci veya ikinci ligde bir ülke mi 

olacağını ve AB ile tam üyelik dışı ilişkileri dahil dış ilişkilerinin yönünü, 

demokratik konsolidasyon belirleyecek.  

 

Peki demokratik konsolidasyon nasıl gerçekleşir ve Türkiye bu konuda ne 

yapabilir? Bu makalede bu soruları bütün yönleriyle değerlendirmek mümkün 

olmadığı için, sadece politik ekonomi açısından kısaca incelemek ve bazı 

sonuçlar çıkarmak istiyorum. Kısa tanımıyla politik ekonomi, konusu siyaset ve 

ekonomi arasındaki bağlantıları araştırmak olan sosyal bilim dalıdır. Uluslararası 

politik ekonomi (IPE) de, politik ekonominin bir alt dalı olarak küresel siyaset ve 

ekonomi arasındaki karşıklı etkileşimleri inceler. Daha özgül bir tanımlamayla ise 

politik ekonomi, karar vericilerin kısa vadede davranışlarını, uzun vadede ise 

tercih ve ideolojilerini, çevrelerindeki sosyal, politik, ve ekonomik teşvik 

mekanizmalarıyla ve kısıtlarla açıklamaya çalışır. Bu yönüyle aktörlerin 

davranışlarını din ve etnik kimlik gibi kültürel faktörlerle veya eğitim faktörüyle 

açıklayan başka sosyal bilimlerden, bu faktörlerin önemini yadsımaksızın, ayrılır. 

Bu ayrılmanın konumuz için önemini aşağıda göstermeye çalışacağım. 

 

‘DEMOKRATLAR’ VE DEMOKRASİ 
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Demokratik konsolidasyonun temel unsurları, toplumdaki ana kırılma 
noktalarını siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yoluyla temsil ve organize 
etme yetisine sahip, ve en önemlisi o ülkedeki demokratik sistemin temel 
kurallarını samimi olarak benimsemiş, aktörlerdir. Yani sosyal, liberal, ve 

muhafazakar demokratlardır. Peki, bütün toplumlar demokratikleşme sürecine 

tanım gereği ve tarihsel bir gerçeklik olarak, demokratik olmayan bir noktadan 

başladıklarına göre demokratlar nasıl ortaya çıkar? Örneğin Türkiye gibi, bir 

çok aktörün yakın geçmişte askeri-otoriter, devlet-egemen, teokratik, veya etnik 

ayrılmacı gibi demokrasiyle çelişen hareketleri dolaylı veya dolaysız olarak 

desteklemiş oldukları bir ülkede demokratlar nasıl ortaya çıkar? Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra bu soru önem kazanmış ve dikkatler özellikle 

Rusya Federasyonu, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelmişti. Eylül 2001’den 

beri, gözler çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu toplumlara ve bunlar 

arasında demokratik konsolidasyona en yakın gözüken Türkiye’ye döndü. 

 

Demokratların nasıl ortaya çıktığı sorusuna verilen yanıtları üç başlık altında 

toplamak mümkündür. Pembe görüş adı altında toplayabileceğim yaklaşımlar, 

demokratları demokrasinin üreteceğini iddia ederler. Yani, demokratik kurumların 

zaman içinde ve otomatik olarak demokratları yaratacakları öngörülür. 

Demokratik ifade ve katılım üzerindeki kısıtlamalar kalktığı (negatif özgürlük) ve 

demokratik katılımı destekleyici mekanizmalar oluşturulduğu oranda (pozitif 

özgürlük) söz konusu talepler de daha ılımlı hale gelecek ve şiddet içermeyen 

ifade yollarına kanalize olacaktır. Kuşkucu görüş diye adlandırabileceğimiz 

ikinci görüş ise bu iddiaları önce tersine çevirir sonra da sınırlar: demokrasiyi 

demokratlar üretir, ve bu yüzden demokratik açılımlar için önce demokratların 

ortaya çıkması beklenmelidir. Bu görüş siyasi hareket ve ideolojilerin değişme 

kapasitelerine kuşkuyla bakar. Pembe görüşün, demokrasi oyunu içinde aşırı 

solun demokratik sola, köktendincilik dahil aşırı sağın muhafazakar sağa, etnik 

ayrılmacılığın kimlik siyaseti (identity politics) denilen demokratik siyaset biçimine 

dönüşeceği öngörüsüne katılmaz. Demokratik özgürlüklerin demokrasi karşıtı 
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aktörlerce uzun vadede demokrasiyi ortadan kaldırmak için bir araç olarak 

kullanılacaklarını öngörür.  

 

Bu iki görüş karşısındaki politik ekonomi yaklaşımlarına göre ise soru 

aktörlerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve siyasal koşullardan, teşvik 

mekanizmalarından, ve ‘tarihsel durumlardan’ bağımsız yanıtlanamaz. 

Dolayısıyla bu yaklaşımlar, demokrasi karşıtı hareketlerin demokratlaşmalarını 

olası kılan ve kolaylaştıran koşul ve durumları araştırırlar. Demokrasinin 

demokratları üretebileceği öngörüsü ancak belli bazı koşul ve durumlarda 

gerçekleşebilecektir. Siyasi ve ekonomik aktörlerin modernlik, demokrasi, 

gelenek gibi konulardaki görüşleri, içinde bulundukları koşul ve durumlara göre 

zaman içinde değişebilmektedir. Örneğin ülkemizin  en önemli ekonomik baskı 

guruplarından olan ve 1970’li yıllarda demokrasi ve insan hakları konularını ikinci 

planda tutan TÜSİAD 1980’li yıllardan itibaren görüşlerini önemli ölçüde 

liberalleştirerek demokratik konsolidasyonun aktif bir destekçisi konumuna 

gelmiştir. Bu ideolojik değişimin arkasında, dışa açılan ve batı ülkelerinin 

kontrolündeki küresel sermayeyle bütünleşmeden yarar sağlayan TÜSİAD 

üyelerinin, Soğuk Savaş sonrası dünyada ekonomik birinci lige çıkabilmenin 

demokraside de birinci lige çıkmakla mümkün olduğunu görmüş olmalarının 

önemli rol oynadığını iddia edebiliriz. Bu tür ideolojik değişimlerin mutlaka 

düşünsel tartışmalarla ve toplumun ve dış dünyanın entellektüel gelişimiyle  ilgisi 

vardır. Ama çoğu kez maddi koşullardaki değişimlerin entellektüel değişimden 

önce geldiğini ve onu mümkün kıldığını da söyleyebiliriz. Aynı şekilde, aktörlerin 

ifade ettikleri ideolojik değişimlerinde samimi olup olmadıkları konusundaki 

algılamaları belirleyen de çoğu kez maddi koşulların bu tür bir değişimi 

destekleyip desteklemediğidir. Dolayısıyla politik ekonomi yaklaşımları, aktörlerin 

ulusal ve küresel piyasalardaki konumlarına, devletle olan bağımlılık ilişkilerine, 

ifade ettikleri niyet ve taleplerini inanılır (credible) kılan koşullara ve kurumsal 

mekanizmalara, ve kollektif hareketlerini (collective actions) organize ediş 

biçimlerinin niyetlenmiş ve niyetlenmemiş sonuçlarına özel önem verirler.  
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ZENGİNLİK VE DEMOKRASİ 
 
  Demokratik konsolidasyon ile demokratik devletin toplum içindeki 

meşruiyeti arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu meşruiyet devlet-toplum arasında ince 

bir dengenin korunmasını gerektirir: demokratik devlet bir yandan kendini 

toplumun katılımına ve denetimine açarken, ona karşı belli bir özerkliği de 

korumak zorundadır.  

 

 Bu bağlamda demokratlaşmayı kolaylaştıran başlıca unsurlardan biri bir 

toplumun zenginlik düzeyidir. Demokratik konsolidasyon sürecine girmiş 

ülkelerde, kişi başına milli geliri kritik sınır olan (satın alma gücü paritesine göre) 

$6.000’ı aşmış olanlar arasında konsolidasyon sürecinden geri dönülmediği 

gözlenmektedir. Bu, modern devletlerde rejimlere meşruiyet sağlayan başlıca 

kaynaklardan birinin ekonomik kalkınma olması ile açıklanabilir. Bu çözümleme 

ışığında, kişi başına milli geliri kritik sınırı az da olsa aşmış bulunan Türkiye’nin 

de demokratik konsolidasyona yakın olduğu düşünülebilir. Ama iki önemli 

çekinceyle.  

 

 Birinci çekince gelir dağılımıyla ilgilidir. Kişi başına milli gelir yüksek olsa 

da, geniş halk kesimleri ekonomik kalkınmadan pay alamadığı sürece demokratik 

konsolidasyon da tehdit altında olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Türkiye bir 

yandan piyasa lehine devleti küçültürken, bir yandan da bölgesel ve sınıfsal gelir 

dağılımındaki aşırı eşitsizlikleri dengeleme yetisine sahip etkin ve sosyal devlete 

de yatırım yapmak zorundadır. Bunun için, kalkınmacı devlet küçülse de, küresel 

ve ülke içi sosyal ve ekonomik dinamikler karşısında fazla bağımlı hale 

gelmemek zorundadır. Bu bağlamda piyasa ekonomisiyle sosyal adaletçi devlet 

anlayışını başarılı ve yenilikçi bir şekilde birleştiren sosyal demokratlar 

demokratik konsolidasyona önemli katkıda yaparlar. 

 

 İkinci çekince, kayıtlı ekonominin yüzde 50-60’ına vardığı tahmin edilen, 

kayıtdışı ekonomiyle ilgidir. Büyük toprak sahipleri, organize işçiler, ruhban sınıfı 

veya yabancı sermaye gibi güçlere fazla bağımlı devletler kadar, toplumsal 
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güçlerden fazla bağımsızlaşmış devletler de demokratik konsolidasyonu 

gerçekleştirecek politikaları uygulamazlar veya uygulayamazlar. Türkiye’de 
devlet ile kayıt dışı ekonomiden geçimini sağlayan insanlar arasında, 
demokratik talepleri ve yanıtları doğuran bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi 
oluşmamaktadır. Basit bir deyişle, devlete para ödemeyenlerin devleti 

benimseme ve denetleme ihtiyacı da kısıtlı olmakta, devlet de kaynaklarını bu 

kesimlerden karşılamadığı için demokratik katılımı onlara yaygınlaştırmak ihtiyacı 

duymamaktadır. 

 

İNANILIR DEMOKRASİ 
 

Demokratik konsolidasyon aktörlerin demokrasiye bağlılık konusunda birbirlerine 

güvenmelerini gerektirir. Bu güvenin eksik olduğu durumlarda aktörler, kendilerini 

savunmak için demokrasi dışı güvenceler aramaktadırlar. Bu sorun Türkiye’de 

din-devlet ilişkisi, dinin kamusal yaşamdaki rolü ve belirginliği (salience), ve etnik 

ayrılmacılık ve ayrımcılık konularında siyasi aktörler arasında güvensizlik  

şeklinde kendini göstermektedir. Dünyadaki örneklerin de gösterdiği gibi, ulusal 
egemenliğin geçerli olduğu toprakların ve din, devlet ve siyaset arasındaki 
ilişkilerin sınırları konularında aktörler arasında bir uzlaşma ve güven 
oluşmadığı oranda, demokratik oyun kurallarının alternatifsizleşmesi 
mümkün olmamaktadır.  
 

Bu konuda politik ekonomi çalışmalarının birbiriyle ilişkili iki kuramsal saptaması 

olduğunu söyleyebiliriz. Birinci olarak, aktörler iyi niyetli ve samimi olsalar ve 

düşünsel anlamda demokrasi üzerinde uzlaşsalar bile, siyasi ve ekonomik 

çıkarların  etkisiyle bu uzlaşmanın ihlal edilmesi olasılığı her zaman vardır. Bu 

bağlamda demokratik konsolidasyonun zorluklarından birinin de aktörlerin 

kendilerini inanılır veya güvenilir bir şekilde nasıl bağlayabilecekleri olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu aşabilen demokrasilere de inanılır demokrasiler 

diyelim. Burada siyasi diskurun ve ifade edilen ideolojilerin-siyasi parti 

programları gibi-demokratikleşmeleri önemlidir ama yeterli değildir. İkinci 
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saptama ise niyet-sonuç ilişkisiyle ilgilidir. Özellikle din-demokratikleşme ilişkisi 

bağlamında uzlaşmanın dolaylı yoldan ve önceden niyetlenmemiş bir sonuç 

olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktayı iki örnekle açıklamak yararlı 

olabilir.  

 

Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Batı Avrupa’da, bir tarafta kilise ve 

dindarlar, diğer tarafta seküler-aydınlanmacı guruplar arasında olmak üzere 

laiklik konusundaki siyasi rekabetin yoğunlaşmış olduğunu gözlemliyoruz. Bu 

rekabet özellikle eğitim politikalarını belirlemek hedefi üzerinde  yoğunlaşmıştı; 

devletçe sağlanan eğitimin niteliği ve eğitim birliği, yani devletin özel sektörce 

(örneğin cemaatlerce) sağlanan eğitim üzerindeki denetimi üzerinde. Bu da laiklik 

sorunsalının, hukuksal veya kurumsal anlamda devletin  dinden ayrışmasının 

ötesinde toplumun sekülerleşmesiyle ilgili bir siyasi mücadele alanı olduğunu 

gösterir. Öte yandan, kilisenin bu siyasi rekabette aktif rol aynadığını ve dindarları 

mobilize ettiğini anlıyoruz. Batı Avrupa demokrasisinin temel taşlarından sayılan 

hıristiyan demokratlar sözkonusu rekabet süreci sırasında kurulan veya güçlenen 

tutucu partilerin kiliseden bağımsızlaşmaları sonucunda ortaya çıkmışlardır. 

Ancak bu süreçte aktörlerin iyi niyet ve ideolojik olgunlaşmadan çok siyasi-

ekonomik çıkarlar veya zorunluluklar sonucuyla değiştiğini, ideolojik değişimin 

siyasi gerçekleri takip ettiğini anlıyoruz. Kilise kendi yarattığı dindar siyasi 

aktörlerin bağımsızlaşmalarını arzulamamıştı ama zamanla kontrolü kaybetmişti. 

Dindar siyasi partiler ise iktidara gelebilmek veya iktidarda kalabilmek için siyasi 

tabanlarını genişletmek zorundaydılar ve bunun için seküler söylem ve seçim 

stratejilerine, ve daha sonra sekülerleşmeye yönelmek zorunda kaldılar.  

 

İkinci bir örnek de Latin Amerika’dan verilebilir. Kısa zaman öncesine kadar 
katoliklik, bugün nasıl İslam’ın doktriner yapısının ve pratiğinin 
demokrasiyle çeliştiği yönünde görüşler varsa, demokrasiyle bağdaşmayan 
otoriter bir inanç sistemi olarak görülüyordu. Hatta istatistiksel çalışmalar 

katoliklikle demokrasi arasında, İslam ve demokrasi ilişkisinde hala görüldüğü 

gibi, negatif bir korrelasyon buluyordu.  1960’lardan itibaren katolik ideolojide 



 8

çarpıcı bir demokratikleşme gözlemlenmeye başladı. Kilise kalkınmadan pay 

almamış halk kitlelerinin demokratik ve ekonomik ihtiyaçlarına duyarlılaştı. Bu 

dönemde özellikle 1980’lerden itibaren Latin Amerika’da da bir demokratikleşme 

süreci yaşandı ve askeri-otoriter rejimlerin art arda demokrasiyle ikame 

edilmesiyle Latin Amerika da dünyada 1970’lerde başlayan üçüncü demokrasi 

dalgasına dahil oldu. Bu sürece kilisenin önemli katkısı oldu, ve kilisenin 

değişiminde de mutlaka katolik ideologların geliştirdiği Kurtuluş (Liberation) 

ideolojisinin etkisi vardı. Ancak, bu değişimin maddi temellerini sorguladığımızda 

dinsel ve ekonomik rekabet güdüsüyle karşılaşıyoruz. University of 

Washington’da siyaset bilimcisi Doç. Dr. Anthony Gill’in açıkladığı gibi, dinsel 

hizmetlerin karşılanmasında tekel konumunda olan ve böylece yoksul kitlelerin 

bağlılığını garanti altında gören kilise ideolojisini, ekonomik olarak dayandığı 

varlıklı kesimlerin ihtiyaçlarına göre biçimlendiriyordu. Ancak 1960’lardan itibaren 

protestanlık Latin Amerika’da yayılmaya başlamış ve katolikliğe rakip olmuştur. 

Hızla pazar kaybına uğradığını gören Katolik Kilisesi ise pazar payını 

koruyabilmek için daha demokratik ideolojiler ve pratikler geliştirmek zorunda 

kalmıştır.  

 

Bu deneyimden yola çıkarak dinsel rekabetin her zaman demokratikleşmeye 

yardımcı olacağı iddia edilemez; tam tersine, başka şartlar altında radikalleşmeye 

ve kutuplaşmaya da yol açabilir. Bu kuramın ilginç tarafı ideolojik değişimin, bir 

önceki örnekte olduğu gibi,  ekonomik ve siyasi rekabetin niyetlenmemiş ve 

öngörülmemiş  bir yan ürünü olarak açıklanması, ve kilisenin 

demokratikleşmeden ekonomik yarar sağlıyor olmasının, ideolojik değişimini 

daha inanılır/kalıcı kılmış olmasıdır. Öte yandan her iki örnekte, dindar grupları 

temsil eden kilise gibi merkezi bir organizasyonun varlığı ideolojik değişimi daha 

inanılır kılmıştır.  

 

İNANILIR DEMOKRASİ, TÜRKİYE, AB VE IRAK 
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Sadece seçimsel çoğunluğun değil azınlığın da temel haklarını güvence 
altına alan liberal demokrasinin konsolidasyonu bağlamında Türkiye’deki 
laiklik tartışmalarını değerlendirdiğimizde, aktörler arasındaki güven 
sorununun ön plana çıktığını görüyoruz. İki saptama nedeniyle, AB ‘çapası’ 

Türkiye’deki ‘dindar veya muhafazakar’ siyasi aktörlerin inanılır biçimde 

demokratlaşma sürecini kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendirilebilir. Birincisi, 

toplumun yüzde yetmişinden fazlasının desteklediği ve büyük ekonomik açılımlar 

getirmesi beklenen AB üyeliğini, tek başına iktidara gelmeyi veya iktidarda 

kalmayı amaçlayan bütün siyasi hareketler desteklemek durumundadır. 

Dolayısıyla ideolojilerini de bu hedefle uyumlu tutmak zorundadırlar. İkincisi, AB 

hedefiyle kendilerini bağlayan aktörler, dindar veya Müslüman özelliklerini ‘makul’ 

bir orandan fazla vurgulamakta zorlanırlar. Çünkü bu, AB içindeki siyasi dengeler  

nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkiler.  

 

Türkiye’nin çoğunluğu Müslüman bir toplum olması, AB içinde 
hıristiyanlığın fazla ağırlık kazanmasını arzu etmeyen gurupların istekleri 
doğrultusunda dengeleyici bir unsur olacağı için, son dönemde Türkiye’nin 
tam üyeliğine taraftar kazandırmıştır. Ama bu sınırlı bir destektir. Türkiye’nin 

üyeliği, Avrupalı Müslümanların AB’yi benimsemesini kolaylaştıracak ve birliğin 

AB dışındaki ülkelerdeki imajını olumlu etkileyecektir. Bu bağlamda, Türkiye’de 

İslamcı kökenli ama muhafazakar demokrat olma iddiasında olan, benzerlerinden 

oldukça farklı olarak seküler ve batı yanlısı bir söylemle işbaşına gelen bir 

partinin hükümette olması da Avrupa’da genelde olumlu bir iyimserlikle 

karşılanmıştır. Ancak bu olumlu algılama hükümetin dindar kimliğini belli oranlar 

içinde tutmasına bağlıdır. Türkiye’nin Müslüman kimliği fazla vurgulanmaya 

başladığı anda, Türkiye’nin üyeliğine karşı  olan aktörler, kamuoylarında varolan 

İslam’ın yayılması ile ilgili korkuları, Müslüman toplumlarla ilgili önyargıları ve 

haklı-haksız endişeleri, Türkiye aleyhine kullanacaklardır. Dolayısıyla karar 

vericiler düzeyindeki egemen hava kolaylıkla olumsuza dönüşebilir. Ayrıca, şu 

ana kadar hükümetler düzeyinde üyeliği için belli oranda bir destek bulmuş olan 

Türkiye’nin başarılı olmak için AB kamuoylarını da kazanması gerecektir. 
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Fransa’daki laiklik tartışmalarının ve Avrupa genelindeki aşırı sağın azınlıklara 

karşı söylemlerinin de gösterdikleri gibi, bu kamuoylarının bir çoğu medeniyetler 

çatışması ve dinsel azınlıklarla ilgili önemli endişeler taşımaktadır. Dolayısıyla bu 

kamuoylarını kazanmak hedefi doğrultusunda da Türkiye’nin dinsel kimliğini fazla 

ön plana çıkarması akıllıca bir strateji olmayacaktır. Bu koşullar, dindar veya 

muhafazakar demokrat olma iddiasındaki aktörlerin ideolojik taahhütlerini, 

yukarıda tartıştığımız anlamda daha inanılır kılan bir çapa işlevi görmektedir; AB 

ile bütünleşme sürdükçe. 

 

Ülkemizde 1980’lerde başlayan ve 1990’larda ivme kazanan küresel ekonomiyle 

bütünleşme, ve KOBİ’leri de kapsayan ihracata yönelik büyüme de benzer bir 

çapa işlevi görüyor olabilir. Ama bu noktada bölgesel eşitsizlikler, özellikle 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kalkınmada geri kalmış olmaları 
demokratik konsolidasyonun önündeki en önemli engellerden biridir. Bu 

bölgelerdeki yoksulluk, 1990’lı yıllarda Irak ile ticaretin durma noktasına 

gelmesiyle özellikle büyümüştür. Aynı dönemde yaşanılan etnik ayrılıkçılık ve 

şiddetin oluşmasında, bölgedeki yoksulluğun ve az gelişmişliğin büyük payı 

olduğunu, sorunun kimlik ve insan hakları boyutlarını azımsamaksızın, 

söylemeliyiz.  

 

 Ancak ayrılıkçı şiddetin demokratik konsolidasyon açısından en önemli 

sonucu, etnik-kültürel çeşitliliğin demokratik ve barışçı yollardan ifade ve temsili 

yolunda yitirilen zaman olmuştur. Türk siyasi sistemi yüzyılın başında yaşanan 

deneyimler sonucu etnik-kültürel çeşitlilikten aşırı kuşku duyan değerler 

geliştirmiş, bu değerleri Soğuk Savaş koşulları, çoğulcu demokrasiyi istikrar 

lehine ikinci plana atarak perçinlemişti. Soğuk Savaş’ın bitmesi ve Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla Yugoslavya dahil bölgedeki eski sosyalist ülkelerde, 

1990’ların ortalarına dek geçici bir etnik dağılma süreci yaşandı. Ama yaygın 

kanının aksine dünyanın geri kalanında Soğuk Savaş’ın bitmesiyle etnik 

çatışmalar ve dağılma artmadı. Artış etnik kimliklerin çok kültürlülük ve çoğulcu 

demokrasi bağlamında ifadesinde ve mobilizasyonunda oldu. Aynı dönemde 
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ayrılıkçı şiddetle ağırlıklı olarak askeri yöntemler kullanarak boğuşmak 

durumunda kalan Türkiye’de bu sürecin çoğulcu-demokratik kurumsal 

değişimlere yansıması—kimlik siyasetinde belirgin bir canlanma gözlenmekle 

beraber—en az on yıl  gecikti.   

 

1999 sonrası güvenlik sorununun azalmasının ve AB kriterlerinin etkisiyle  

Türkiye etnik-kültürel çeşitliliğin yaşanmasını ve ifadesini kolaylaştıran önemli 

yasal reformlar gerçekleştirdi. Uygulamanın da zamanla iyileşmesi beklenebilir. 

Ancak burada da demokratik konsolidasyon bir güven sorunuyla 

karşılaşmaktadır. Onbeş yıl süren şiddet ve terör ortamının bir mirası olarak, 
etnik çeşitlilikle ilgili toplumsal talepleri temsil etme iddiasındaki aktörler, 
etnik ayrılmacılıkla olan geçmiş veya süregelen bağlantıları nedeniyle 
sistemle  bütünleşememektedirler. Burada Türkiye’nin AB ile bütünleşme 

çerçevesinde tüm bölge ülkeleri için bir ekonomik çekim merkezi olması ve bu 

ülkelerle ortak çıkarlar yaratan türden ekonomik ilişkiler geliştirmesi çok 

önemlidir. Bu hedef konusunda bazen iddia edilenlerin aksine Türkiye’nin ABD ve 

AB ile de çıkarları örtüşmektedir. Bu hedef gerçekleştiği oranda Türkiye’deki etnik 

temelli siyasi aktörlerin de inanılır bir biçimde demokratikleşmesi ve sistemle 

bütünleşmesi kolaylaşacaktır. 

 

DEVLETİN MİKRO DÜZENLEYİCİ ROLÜ VE DEMOKRASİ 
 

Demokratik konsolidasyonu sağlayan en önemli politik ekonomi 

mekanizmalarından biri de devletin düzenleme işleviyle ilgilidir. Modern ve 

demokratik devletin meşruiyetinin sağlamlaşması onun toplumdaki sosyal ve 

ekonomik ilişkileri düzenleme kapasitesinin gelişmesiyle atbaşı yürümüştür. 

Ülkemizdeki AB’ye ve küresel ekonomiye uyum tartışmalarında devletin sermaye 

ve para piyasalarını düzenlemek gibi makro düzenleyici görevlerine gereken 

önem verilirken, mikro düzenleyici işlevler yeterince vurgulanmamaktadır. Oysa 

tarihsel olarak demokratik devletin meşruiyetinin sağlanmasına, trafik, sağlık, ve 

çevresel ve kişisel hijyen gibi alanlarda günlük hayattaki insan ilişkilerini daha 
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etkin ve düzenli yapan mikro düzenlemelerin, belki makro düzenlemelerden de 

fazla, katkısı olmuştur.  

 

Makro düzenleyicilik daha çok toplumun demokratik devlete olan güvenini 

etkilerken, mikro düzenleyicilik hem toplumu oluşturan bireyler arasındaki güveni 

veya sosyal kapitali, hem de dolaylı olarak bireylerin demokratik devlete 

güvenini etkiler. Bireylerarası güven hem demokratik hem de ekonomik kalkınma 

için son derece önemlidir. Özellikle, sivil toplumun gelişmesine ve katılımcı 

demokrasinin konsolidasyonuna büyük katkısı vardır. Çünkü, bireylerin  ortak 

çıkarlar ve hedefler için devletten bağımsız olarak işbirliği yapabilmesi—devleti 

denetleyici geniş tabanlı sivil organizasyonlar oluşturmak gibi—birbirini yakından 

tanımayan bireyler arasındaki güvenin yüksek olduğu toplumlarda çok daha kolay 

gerçekleşmektedir.   

 

İçinde bulunduğumuz reform sürecinde, devletin mikro düzenleyici kapasitesini 

artırmaya yönelik yatırımlar makro kapasiyete yönelik yatırımların alternatifi 

olarak  görülmemelidir. Mikro düzenleyiciliğe yönelik yatırımlar makro 
düzenleyicilik potansiyelini de  olumlu etkilerler. Demokratik devletler mikro 
düzenleyici rollerini oynamakta sivil toplumla işbirliği yaparlar. Ama  
devletin mikro düzenleyicilikte zayıf kaldığı durumlarda boşluğu mutlaka 
mafya türü örgütler, ve kayırmacı ve himayeci patronaj ilişkileri 
doldurmaktadır. 
  

Mikro düzenleyiciliği makro düzenleyiciliğe bağlayan mekanizma kısaca şöyle 

açıklanabilir: bireylerin toplumsal yaşamdaki kuralların inandırıcılığına dair 

inançlarını, günlük yaşamlarında mikrodan makroya uzanan kuralların ne derece 

uygulandığıyla ilgili gözlemleri belirler. İnandırıcılığı zayıflayan her kural, daha üst 

düzeydeki kuralların uygulanacağına dair beklentileri de (ve aktörlerin bu 

kurallara uyma eğilimlerini) zayıflatır. Örneğin günlük yaşamlarında basit trafik 

kurallarının yaptırımsızca ihlal edildiğini gören bireylerin daha önemli kuralların, 

örneğin inşaat standartları, uygulanmasıyla ilgili beklentileri de zayıflayacaktır. Bu 
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şekilde büyüyen olumsuz beklentiler aşamalı olarak daha makro konularda 

kuralsızlığı da artırır. Trafik veya temizlikle ilgili mikro kuralsızlıklar, rüşvet  gibi 

daha ciddi alanlara ‘yayılarak,’ sonunda eğitim, özelleştirme, ve güvenlik gibi 

makro alanlarda da devletin düzenleyici kapasitesini, ve toplumun ona güvenini, 

zayıflatırlar. 

 

Burada basit bir örnek yararlı olabilir. 1980’lerde New York’taki suç oranları  

çarpıcı boyutlara ulaşmıştı. Doğal olarak kamuoyunda en çok cinayet ve tecavüz 

gibi büyük suçlar infial uyandırıyor, ve güvenlik güçleri de çabalarını bu tür suçları 

önlemeye yoğunlaştırmalarına rağmen başarısız oluyorlardı. Daha sonra güvenlik 

ortamının sağlanması “kırık camları tamir etmek” denilen bir stratejiyle mümkün 

oldu. Bu stratejiyle güvenlik güçleri çabalarını mikro suçları—grafitiler veya metro 

vagonlarının  camlarının kırılması gibi—önlemeye yoğunlaştırdılar. Bazı olumsuz 

sonuçları da olmakla beraber bu strateji önce mikro kurallardan başlayarak 

kuralsızlıkla ilgili beklentileri kırmak yoluyla makro suçlarda da önemli düşüş 

sağladı, ve yönetime duyulan güveni arttırdı. 

 

Bu çözümlemeden çıkan bir sonuç, devletin düzenleyiciliğini aşındıran popülist 

uygulamaların—kaçak yapılaşmaya veya korsan sanat ürünlerinin satışına göz 

yumulması gibi—demokratik konsolidasyona sanıldığından da çok zarar 

vereceğidir.  Yaklaşan yerel seçimler öncesi bu özellikle dikkat edilmesi gereken 

bir noktadır. İkincisi, mikro kuralsızlıkları önlemeye yapılacak yatırımların, büyük 

çaplı  yolsuzlukları önleme çabalarının verimini de önemli ölçüde arttıracaklarıdır. 

Oysa ülkemizdeki yaygın görüş büyük sorunların büyük çözümler gerektirdiğidir. 

Örneğin vergi kaçakçılığı gibi sorunlarla ilgili tartışmalar bile ‘medeniyetler 

çatışması’ üzerine soyut çözümlemelere dönüşebilir. Ekonomik kalkınma gibi 

önemli hedeflere ulaşmada da mikro düzenlemelerin rolü küçümsenir; her kar 

fırtınasında trafikleri kilitlenen ve birkaç iş günü kaybeden metropollere yabancı 

yatırımcıların gelmekte tereddüt edebilecekleri gözden kaçırılır. Bir diğer yaygın 

kanı da demokratik konsolidasyonsuzluk dahil bir çok önemli sorunun altında 

kültürel çarpıklıkların ve eğitimsizliğin yattığıdır. Bir akademisyen olarak özellikle 
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eğitimin önemini yadsımayı düşünemem. Ancak her sorunun çözümünü uzun 

vadeli değişkenler olan eğitime ve kültüre bağlamak bir erteleme aracı veya 

mazereti haline de gelebilmektedir. İnsan davranışını kültürün ve eğitimin 

yanında teşvik ve yaptırım mekanizmalarıyla açıklayan politik ekonomi 

yaklaşımlarının bir katkısı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

 

 


