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Bu makalede demokratikleşme sorunsalının üzerinde yeterince durulma-
yan veya yeterince sistemli analiz edilmediğini düşündüğüm yönlerini, 
belli bir politik ekonomi perspektifinden tartışmak istiyorum. Sırasıyla, 
küreselleşme-demokrasi ilişkisini, demokratik ideolojileri samimi olarak 
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benimsemiş aktörlerin ortaya çıkması anlamında demokratikleşmenin na-
sıl açıklanabileceğini, kayıtsız ekonomi ve demokrasi ilişkisini, inanılır 
demokrasi olarak adlandırabileceğim güvenilir taahhütlere dayalı demok-
rasi sorunsalıyla (dinsel veya etnik) kimlik politikası arasındaki ilişkiyi ve 
devletin mikro-düzenleyici rolü ile demokratikleşme arasındaki ilişkiyi 
tartışacağım. Küreselleşme ve demokrasi ilişkisi üzerine olan ilk bö-
lümde, gerek AB ile bütünleşme, gerekse de küreselleşmeden sosyal-
ekonomik yarar sağlayabilmek açılarından Türkiye’nin önündeki en 
önemli sorunun -daha doğrusu fırsatın- demokratik konsolidasyon olduğu 
düşüncesini savunacağım; acelesi olan ve bu konuda ikna edilmeye ihti-
yaç duymayan okuyucu isterse bu bölümü, diğer bölümlerde fazla anlam 
kaybına uğramadan, atlayabilir.   

Ana tartışmaya geçmeden önce iki önemli tanımı aradan çıkarmakta 
fayda var. Buradaki özgül, yöntemsel anlamıyla 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 politik 
kültür ve eğitim faktörleriyle açıklayan başka yaklaşımlardan, bu 
faktörlerin önemini yadsımaksızın, ayrılır. Bu ayrılmanın konumuz için 
önemini aşağıda göstermeye çalışacağım. Demokratik konsolidasyon ise, 
demokratik sistemin kuşku bırakmaz biçimde sağlamlaşıp 
alternatifsizleşmesi olarak tanımlanabilir; daha teknik bir tanımla bu da, 
sistemde kaybedenlerin bile kayıplarını demokratik oyun kuralları dışında 
telafi etmeyi  düşünmedikleri, yaygın bir deyimle demokrasinin 
“kasabadaki tek oyun” hâline geldiği durumdur. 1 

KÜRESELLEŞME, DEMOKRASİ VE AB İLE BÜTÜNLEŞME 
Tanımlanması ne denli zor olursa olsun, hem bir olgu olarak hem de al-
gılama ve ideoloji düzeylerinde 1990’lara damgasını vuran küreselleş-
meyle demokrasinin artarak ilişkilendiği bir dünyada yaşıyoruz. 2 Türkiye 
gibi AB ile bütünleşme sürecindeki ülkeler için ise bu ilişki daha da 
önemli. Çünkü AB kendi içinde daha amaçlı ve daha derin, planlı ve kap-
sayıcı bir bölgesel-küreselleşme deneyimi olarak değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla küreselleşme-demokrasi ilişkisini doğru anlamak ve hem ide-

                                                      
1 Przeworski (1995: 26); Linz ve Stepan (1996). Demokratik konsolidasyon olarak tanım-
ladığımız durumun gerçekliği ve kavram olarak yararlılığı tartışılabilir. Aslında demokrasiler 
hiçbir zaman geri dönülmez şekilde sağlamlaşmazlar ve sürekli olarak korunmak ihtiyacın-
dadırlar; aksini belki de hiç düşünmemek gerekir. Örnek bir eleştiri için bkz. O’Donnell (1997). 
2 Held et al. (1999), özellikle s. 436-452. 
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olojik hem de kurumsal anlamlarda doğru tepkiler üretmek Türkiye için 
iki kat önem kazanıyor.  

Küreselleşmenin demokratik rejimleri nasıl etkilediği sorusuna kolay 
bir yanıt vermenin zorluğu finansal küreselleşme örneğiyle anlatılabilir.3 
Bir yandan, finansal küreselleşmenin sonuçları aktörlerin demokratik  
davranışlarını kısıtlamakta veya zorlaştırmaktadır. Örneğin, 1990’ların 
küresel sermaye hareketlerinin egemen türü olan akışkan portfolyo ser-
maye hareketlerinin gerek hükümetler için kolay kaynak olarak cazibe-
leri, gerekse de yarattıkları bağımlılıklar ve tetikledikleri ödemeler den-
gesi krizleri, seçilmiş hükümetlerin seçmenlerinin tercihlerine göre dav-
ranmalarını zorlaştırıyorlar. Böylece seçilmiş hükümetlerin otonomilerini 
kısıtlayarak bu ülkelerdeki demokratik açık sorununa katkıda bulunu-
yorlar. IMF gibi uluslararası ekonomik kuruluşların dayattığı politikalar 
da, bu kuruluşlar politikalarının etkilediği insanlarca seçilmiş olmadıkları 
için, aynı şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki demokratik açığı 
pekiştiriyor. Uluslararası ticarî hareketlerin aksine, uluslararası sermaye 
hareketlerini düzenli bir şekilde serbestleştiren ve denetleyen, üzerlerinde 
minimum uzlaşma bulunan uluslararası kuralların ve kuruluşların olma-
ması önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor.4 Var olan kuruluşların neo-
liberal ideolojik eğilimleri de, devleti piyasa lehine küçülten ve tek tip 
sosyal politikalar üreten kurumları toplumlara dayatarak ülkelerin demok-
ratik tercihlerini  kısıtlıyorlar.  

Öte yandan, finansal küreselleşmenin demokrasiyi destekleyici etkile-
rinin de olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin, finansal küreselleşmenin 
tetiklediği krizler, özellikle seçilmiş hükümetleri zorlamakla beraber, ik-
tidarın barışçı ve sorunsuz değişimini sağladıkları için demokratik ülkeler 
krizlerle daha kolay başa çıkabilmektedir.5 Finansal küreselleşmenin 
olumsuz  etkilerine maruz kalanlar özellikle zayıf demokrasilerdir, bu da 
demokratikleşmeyi -finansal liberalleşmeyi erteleme opsiyonunun olama-
dığı oranda- gelişmekte olan ülkeler için bir gereklilik hâline getirmekte-
dir.6 Uluslararası sermaye -özellikle uzun vadeli yani daha ‘müspet’ ser-
maye- ise, uzun vadeli kârını ve mülkiyet haklarını korumak güdüsünden 
dolayı, mülkiyet haklarının ve siyasî istikrarın güvence altında olduğunu 
düşündüğü  demokrasisi sağlamlaşmış ülkeleri tercih etmektedir. Kısa va-
deli sermayedarlar için de en azından yatırım yaptıkları ülkelerde bilginin 
ne kadar şeffaf olduğu büyük önem kazanmıştır ve şeffaflığın da en 
                                                      
3 Toparlayıcı bir tartışma için bkz., Armijo (1999).  
4 Önemli eleştiriler ve öneriler için, bkz. Stiglitz (2002). 
5 Haggard (2000). 
6 Alper ve Öniş (2003). 
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büyük güvencesinin demokrasi olduğu bilinmektedir.7 Burada önemli bir 
saptama uluslararası yatırım kararlarının salt ekonomik kriterlere göre 
verilmemekte olduğudur. Sermaye hareketleri sağlam demokrasilere yö-
nelmekte, bu olgu da demokratikleşen rejimleri ödüllendirip  otoriter re-
jimleri cezalandırmaktadır ve anti-demokratik müdahaleleri zorlaştır-
maktadır. Tabiî buradaki etkinin, plansız, dolaylı ve yüzeysel bir etki ol-
duğunu vurgulamak gerekir; yani demokrasinin kendisi değil sonuçları 
desteklenmektedir ve bu yüzden de demokrasinin niteliği, örneğin ne ka-
dar katılımcı ve eşitlikçi olduğu, temelde önemli değildir.  

Finansal küreselleşme-demokrasi ilişkisi olumlu ve olumsuz yönde bir 
çok etkileşimi barındırdığına göre, bu ilişkiyi olumlu veya olumsuz bir 
korelasyon olarak değil, değişik yönde “nedensel mekanizmaları” içeren 
bir ilişki olarak incelemek uygun olabilir.8 Bu makale için daha önemli 
olan bir diğer sonuç ise küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönde so-
nuçlarının hangisinin ağır basacağını, bir ülkedeki demokrasinin kalitesi-
nin belirleyeceğidir. Bu bağlamda, küreselleşmenin hangi sırayla gerçek-
leştiği de  önemli bir belirleyici olmaktadır.9 Dışa açılma, hem devlet-ku-
rumlar (makro), sivil toplum (mezzo), hem de bireyler ve toplumu oluştu-
ran alt gruplar (mikro) düzeylerinde demokratik konsolidasyonu artırıcı 
reformlardan sonra gerçekleştiği oranda çok daha olumlu sonuçlar doğu-
racaktır. Yazının ileri bölümlerinde, bu reformların  mikro düzeyine yete-
rince vurgu yapılmadığı düşüncesini ayrıca savunacağım. 

Yukarıdaki finansal küreselleşmeyle ilgili çıkarılan sonuçlar, derin bir 
bölgesel-küreselleşme deneyimi olarak adlandırdığımız AB ile bü-
tünleşme için de geçerlidir. AB’yi ulusal egemenliğin düşmanı sayan AB 
karşıtı söylemlerin veya AB’yi Türkiye’ye gerçek demokrasiyi getirecek 
olan sihirli değnek olarak sunan aşırı iyimser söylemlerin aksine, AB ile 
bütünleşme Türk demokrasisi için hem olumlu hem de olumsuz bazı et-
kileri barındırmaktadır. Dolayısıyla, AB ile bütünleşmenin Türkiye’ye ne 
kadar yarar sağlayacağını ülkedeki demokrasinin kalitesi ve AB ile bü-
tünleşmenin hangi sırayla gerçekleşeceği belirleyecektir. Demokratik 
konsolidasyonu sağlayacak reformları AB’den bağımsız olarak gerçek-
leştirebildiğimiz oranda AB ile bütünleşmeden sağlayabileceğimiz yarar 
artacaktır.  

Bu noktaları biraz daha açmamız yararlı olabilir. AB, demokratik-
leşme açısından kendi içinde bazı çelişkileri barındırmakta ve eleştiril-
mektedir; seçilmemiş AB bürokratlarının gücünü artırması ve özellikle 
                                                      
7 Maxfield (2000). 
8 Buradaki nedensel mekanizma kavramları için, bkz. Elster (1998); Gambetta (1998). 
9 Finansal küreselleşme bağlamında bu düşünce için bkz. Alper ve Öniş (2003). 
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ekonomik ve sosyal politika alanlarında ülkelerin egemenlik alanlarını 
daraltması gibi. Bunlardan Türkiye de etkilenecektir. Ancak bu sorunlara 
rağmen, ileride daha detaylı değineceğim ‘demokrasi çapası’ işlevinin 
ötesinde, AB entegrasyonu demokratik değerler temelli bir sistemi, üyele-
rinden  başlayarak çevresine ve dünyaya yayma projesidir.10 Türkiye için 
de demokratikleşmenin önemli bir itici gücü olarak görülmesi gerekir.11 
Zaten demokratik konsolidasyon Kopenhag Kriterleri’nin özünü oluştur-
maktadır ve AB ile müzakerelere başlamanın ön koşuludur.  

Fakat bunun ötesinde sağlanacak yarar demokratik konsolidasyonun 
başarısına bağlı olacaktır. İyimser bir senaryoyla müzakerelerin 2005’te 
veya önümüzdeki bir iki yıl içinde başlaması durumunda, savunmadan 
malî yardıma ve Türk vatandaşlarının AB içinde serbest dolaşım hakkını 
kazanmalarının takvimine 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 sonuçlandırabile-
cektir. Bütünleşme sırasında da diğer Avrupa ülkelerinden yatırım çeke-
bildiği ölçüde kalkınmasını ve üyelik sürecini hızlandırabilecektir. Aynı 
şekilde üye olduktan sonra birlik içindeki konumu güçlü olacaktır. Özel-
likle, 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 olacaktır. Ekonomik ve politik açılardan Türkiye’nin birinci ve-
ya ikinci ligde bir ülke mi olacağını ve AB ile tam üyelik dışı ilişkileri 
dahil dış ilişkilerinin yönünü, demokratik konsolidasyon belirleyecek.  

‘DEMOKRATLIĞIN’ POLİTİK EKONOMİSİ 
Demokratik konsolidasyonun temel unsurları, toplumdaki ana kırılma 
noktalarını bireysel olarak ve özellikle siyasî partiler ve sivil toplum ör-
gütleri yoluyla temsil ve organize etme yetisine sahip ve en önemlisi o 
ülkedeki demokratik sistemin temel kurallarını samimi olarak benimse-

                                                      
10 Burada söz konusu olan demokrasinin “liberal demokrasi” olduğunu vurgulayalım. Makale-
nin geri kalanında kolaylık açısından liberal-seçimsel demokrasi ayrımına her zaman değinme-
yeceğim. Liberal demokrasi için bkz., Diamond (1997). 
11 AB’nin demokratikleşme ve kalkınma üzerindeki etkisini dengeli bir şekilde anlamak için 
karşılaştırmalı çalışmalar çok yararlı olabilir. Yeni bir katkı için, bkz. Öniş (2004).  
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miş, aktörlerdir. Yani sosyal, liberal ve muhafazakâr demokratlardır. Pe-
ki, 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 ya-
kın geçmişte askerî-otoriter, devlet-egemen, teokratik veya etnik ayrılma-
cı gibi demokrasiyle çelişen hareketleri dolaylı veya dolaysız olarak 
desteklemiş oldukları bir ülkede demokratlar nasıl ortaya çıkar?  

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. Bu görüşün insan doğası ile ilgili varsayımları 
iyimserdir: Aktörlerin temelde makul oldukları ve kendi başlarına bırakıl-
dıklarında ortak fayda için işbirliği yapıp bencil hedeflerinden ferâgat 
edebilecekleri varsayılır. Dolayısıyla, sosyal-ekonomik, kimliksel veya 
dinî kaynaklı toplumsal taleplerin demokrasi karşıtı ve şiddet içeren hare-
ketler yoluyla ifade edilmesinin ana nedeni demokratik ifade ve katılım 
kanallarının eksikliğidir. İfade ve katılım üzerindeki kısıtlamalar kalktığı 
(negatif özgürlük) ve demokratik katılımı destekleyici mekanizmalar 
oluşturulduğu oranda (pozitif özgürlük) söz konusu talepler de daha ılımlı 
hâle gelecek ve şiddet içermeyen ifade yollarına kanalize olacaktır. 
1990’larda ABD hükümeti ve uluslararası insan hakları örgütleri içinde 
yaygın olan, her türlü kitlesel protesto yoluyla da otoriter rejimlerin yıkı-
lıp demokratik  rejimlerin kurulabileceğini savunan görüşleri pembe gö-
rüşe örnek olarak verebiliriz.12 Kuşkucu görüş diye adlandırabileceğimiz 
ikinci görüş ise bu iddiaları önce tersine çevirir sonra da sınırlar: Demok-
rasiyi demokratlar üretir ve bu yüzden demokratik açılımlar için önce 
demokratların ortaya çıkması beklenmelidir. Bu görüşün insan doğasıyla 
ilgili varsayımları kötümser bir anlamda gerçekçidir. Kendi başlarına bı-
rakıldıklarında aktörler arasındaki işbirliğinin istismar edilerek çökece-
ğini düşünür. Bu görüş siyasî hareket ve ideolojilerin değişme kapasitele-
rine kuşkuyla bakar. Pembe görüşün, demokrasi oyunu içinde aşırı solun 
demokratik sola, köktendincilik dahil aşırı sağın muhafazakâr sağa, etnik 
ayrılmacılığın demokratik kimlik siyasetine (identity politics) dönüşeceği 
öngörüsüne katılmaz. Bu tür hareketleri destekleyen veya desteklemiş 
aktörlerin, demokratik ifade ve iktidar özgürlüklerini uzun vadede de-
mokrasiyi ortadan kaldırmak için bir araç olarak kullanacaklarını öngö-
rür. Ülkemizdeki, belki demokrasiye temelden karşı olmayan; ama de-

                                                      
12 Dalpino (2000). Snyder (2000) buna “liberal iyimserlik” demektedir. 
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mokrasinin tabana yayılmasını sürekli erteleyen jakoben görüşler kuş-
kucu görüşe örnek verilebilirler. 

Bu iki görüş karşısındaki politik ekonomi yaklaşımlarına göre ise soru 
aktörlerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve siyasal koşullardan, 
teşvik mekanizmalarından ve ‘tarihsel durumlardan’ bağımsız yanıtlana-
maz. Dolayısıyla bu yaklaşımlar, demokrasi karşıtı hareketlerin demok-
ratlaşmalarını olası kılan ve kolaylaştıran  koşul ve durumları araştırır-
lar.13 Kısaca, demokrasinin demokratları üretebileceği öngörüsü ancak 
belli bazı koşul ve durumlarda gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda kalkın-
makta olan Asya ve Lâtin Amerika ülkelerinde de emek ve sermaye 
gruplarının demokrasi ile ilgili tercihleri zamana ve devlet ve toplumla 
olan çıkar ilişkilerine göre değişmiştir.14 Örneğin ülkemizin en önemli 
ekonomik baskı gruplarından 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.15 Bu çarpıcı ideolojik değişimin 
arkasında, dışa açılan ve Batı ülkelerinin kontrolündeki küresel serma-
yeyle 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 dü-
şünsel tartışmalarla ve toplumun ve dış dünyanın ideolojik ve entelektüel 
gelişimiyle ilgisi vardır. Ama çoğu kez maddî koşullardaki değişimlerin 
entelektüel değişimden önce geldiğini ve onu mümkün kıldığını da söyle-
yebiliriz.  

Aynı şekilde, aktörlerin ifade ettikleri ideolojik değişimlerinde samimi 
olup olmadıkları konusundaki algılamaları belirleyen de çoğu kez maddî 
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 kolektif hareketlerini (collective actions) organize ediş biçimlerinin 
niyetlenmiş ve niyetlenmemiş sonuçlarına vurgu yaparlar. Son olarak, bu 
yöntemsel vurguların demokratikleşmede bireysel çabaların, düşüncelerin 
ve yaratıcılığın  rolünü küçümsemek anlamına gelmemesi gerektiğinin 

                                                      
13  Burada girmediğim önemli teknik bir ayrım, hangi koşulların gerekli (necessary), yeterli 
(sufficient) veya hem gerekli hem de yeterli (necessary and sufficient) olduğudur. 
14 Örneğin, Bellin (2000). Ayrıca, Parsa (1995). 
15 Öniş ve Türem (2001). 
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altını çizelim.16 Aşağıda demokratlaşmayı destekleyen koşul ve du-
rumlardan örnekler verip günümüz Türkiye’si ile ilgili birkaç saptama 
yapmak istiyorum.  

ZENGİNLİK, KAYITSIZ EKONOMİ VE  
DEMOKRATİKLEŞME 
Demokratik konsolidasyon ile demokratik devletin toplum içindeki meş-
ruiyeti arasında sıkı bir ilişki vardır. Demokratik devletin temel kurumları 
ve sınırları ile ilgili meşruiyet duygusunun zayıf olduğu durumlarda, si-
yaset oyununun demokratik kurallar içinde oynanması çok zordur.17 Bu 
meşruiyet devlet-toplum arasında ince bir dengenin korunmasını gerekti-
rir: Demokratik devlet bir yandan kendini toplumun katılımına ve deneti-
mine açarken, ona karşı belli bir özerkliği de korumak zorundadır.18 

Bu bağlamda demokratlaşmayı kolaylaştıran başlıca unsurlardan biri, 
bir toplumun zenginlik düzeyidir. Demokratik konsolidasyon sürecine 
girmiş ülkelerde, kişi başına millî geliri kritik sınır olan (satın alma gücü 
paritesine göre) 6.000 doları aşmış olanlar arasında konsolidasyon süre-
cinden geri dönülmediği gözlenmektedir.19 Bu, modern devletlerde rejim-
lere meşruiyet sağlayan başlıca kaynaklardan birinin, ekonomik kalkınma 
olması ile açıklanabilir. Dolayısıyla belli bir ekonomik zenginlik düzeyini 
tutturan demokratik rejimlerin meşruiyetleri, sistem-karşıtı marjinal grup-
lar dışında, sağlamlaşacaktır. Bu çözümleme ışığında, petrol üretenler 
dışında hemen hepsi orta ve düşük gelir düzeyine sahip olan Müslüman 
toplumların demokratik konsolidasyonu gerçekleştirememelerinin bir ne-
deninin de düşük gelir düzeyi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde, kişi 
başına millî geliri, kritik sınırı az da olsa aşan Türkiye’nin de demokratik 
konsolidasyona yakın olduğu düşünülebilir. Ama iki önemli çekinceyle:  

Birinci çekince gelir dağılımıyla ilgilidir. Kişi başına millî gelir yük-
sek olsa da, geniş halk kesimleri ekonomik kalkınmadan pay alamadığı 
sürece demokratik konsolidasyon da tehdit altında olmaya devam ede-
cektir. 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 zo-

                                                      
16 Di Palma (1990) demokratikleşmenin bir tür yaratıcı zanaatkârlık gerektirdiğine değinir. 
Oyun teorilerine dayalı yaklaşımlardan bile, siyasî aktörlerin kritik dönemeçlerde yaptıkları 
bireysel seçimlerin demokratikleşmeyi ne kadar çok etkilediği sonucu çıkmaktadır. Örneğin, 
bkz. Cohen (1994).  
17 Örneğin Linz ve Stepan (1997). Tanım açısından eleştirel bir yaklaşım için, bkz. Di Palma 
(1990).   
18 Klâsikleşmiş bir kaynak için bkz., Nordlinger (1981). 
19 Przeworski et al. (1997). 
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rundadır. Bunun için, kalkınmacı devlet küçülse de, küresel ve ülke içi 
sosyal ve ekonomik dinamikler karşısında fazla bağımlı hâle gelmemek 
zorundadır. Bu bağlamda piyasa ekonomisiyle sosyal adaletçi devlet an-
layışını başarılı ve yenilikçi bir şekilde birleştirebilen sosyal demokratlar 
demokratik konsolidasyona önemli katkıda bulunurlar.20 

İkinci çekince, kayıtlı ekonominin yüzde 50-60’ına vardığı tahmin 
edilen, kayıtdışı ekonomiyle ilgidir. Büyük toprak sahipleri, organize iş-
çiler, ruhban sınıfı veya yabancı sermaye gibi güçlere fazla bağımlı dev-
letler kadar, toplumsal güçlerden fazla bağımsızlaşmış devletler de de-
mokratik konsolidasyonu gerçekleştirecek politikaları uygulamazlar veya 
uygulayamazlar. Etkin devletin, gücünü toplumla kurduğu sağlam meş-
ruiyet bağlarından alması gerekir.21 Türkiye’de devlet ile kayıt dışı eko-
nomiden 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 karşı-
lamadığı için demokratik katılımı onlara yaygınlaştırmak ihtiyacı duy-
mamaktadır. Bu ikisi arasındaki ilişkiler kişisel çıkar ve karşılıklı sö-
mürme düzeyinde kalmakta ve toplumun yönetime katılımı ve yöneten-
leri denetlemesi anlamında demokrasi ideolojisinin yerleşmesi mümkün 
olmamaktadır. Türkiye’de sıkça çıkarılan vergi afları ve benzeri popülist 
uygulamalar, dolaysız ekonomik etkileri yanında, demokratik konsolidas-
yon açısından da değerlendirilmelidir. 

İNANILIR DEMOKRASİ VE AB İLE BÜTÜNLEŞME 
Demokratik konsolidasyon, aktörlerin demokrasiye bağlılık konusunda 
birbirlerine güvenmelerini gerektirir.22 Çünkü 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 ayrım-
cılık konularında siyasî aktörler arasında güvensizlik  şeklinde kendini 
göstermektedir ve demokratik konsolidasyonun temel sorunlarından biri-
dir. Önümüzdeki on yıllarda da olmaya devam edecektir. Dünyadaki ör-
neklerin de gösterdiği gibi, ulusal egemenliğin geçerli olduğu toprakların 
                                                      
20 Sosyal demokrasinin bu konuda muhafazakâr demokratlara göre bir avantajı bölüşümcü 
faydaları topluma iyi niyete bağlı ‘hayır’ eylemleri olarak değil ‘hak’ olarak sunabilmeleridir. 
Günümüzde sosyal demokrasinin “dağılım adaleti” kadar “tanınma ve katılım” adaletlerine de 
önem vermesi gerektiğini vurgulamak gerekir. Bkz. Fuat Keyman “Sosyal Demokrasi ve Tür-
kiye”, Doğu Batı, İdeolojiler II. Cilt, sayı: 30. 
21 Migdal (2001). 
22 Örneğin, Stepan (2000). 
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ve din, devlet, siyaset arasındaki ilişkilerin sınırları konularında aktörler 
arasında bir uzlaşma ve güven oluşmadığı oranda, demokratik oyun ku-
rallarının alternatifsizleşmesi mümkün olmamaktadır.  

Yukarıda bahsettiğim pembe görüş, demokratik sürecin ulusal ege-
menliğin sınırları ve din-devlet ilişkileri konularında  zaman içinde bir  
uzlaşmaya ve güvene yol açacağını varsayar. Kuşkucu görüş ise demok-
ratikleşmenin bu konuda ortaya çıkacak uzlaşmayı beklemesini önerir. 
Son yıllarda demokratik konsolidasyonun dünyadaki örneklerini incele-
yen politik ekonomi çalışmalarının ise, birbiriyle ilişkili iki kuramsal 
saptamaya ulaştıklarını söyleyebiliriz. Birinci olarak, aktörler iyi niyetli 
ve samimi olsalar bile, demokratik sistemdeki rekabet onları uzlaşmak 
yerine kutuplaşmaya da yönlendirebilir. Kaldı ki, düşünsel anlamda bir 
uzlaşma doğsa da, siyasî ve ekonomik çıkarların  etkisiyle bu uzlaşmanın 
ihlal edilmesi olasılığı her zaman vardır. Bu bağlamda demokratik konso-
lidasyonun en önemli zorluklarından birinin de aktörlerin kendilerini 
inanılır veya güvenilir bir şekilde nasıl bağlayabilecekleri sorusu ortaya 
çıkmaktadır.23 Bu sorunu aşabilen demokrasilere de inanılır demokrasiler 
diyelim. Burada siyasî diskurun ve ifade edilen ideolojilerin -siyasî parti 
ve hükümet programları gibi- demokratikleşmelerinin önemli ama yeterli 
olmadığı anlaşılmaktadır. İkinci saptama ise niyet-sonuç ilişkisiyle ilgili-
dir. Özellikle din-demokratikleşme ilişkisi bağlamında uzlaşmanın dolay-
lı yoldan ve önceden niyetlenmemiş bir sonuç olarak ortaya çıktığı görül-
mektedir. Bu noktayı iki örnekle açıklamak yararlı olabilir.  

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Batı Avrupa’da, bir tarafta kilise ve din-
darlar, diğer tarafta seküler-aydınlanmacı gruplar arasında olmak üzere 
lâiklik konusundaki siyasî rekabetin yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Bu 
rekabet özellikle eğitim politikalarını belirlemek hedefi üzerinde  yoğun-
laşmıştı; devletçe sağlanan eğitimin niteliği ve eğitim birliği, yani devle-
tin özel sektörce (örneğin cemaatlerce) sağlanan eğitim üzerindeki dene-
timi üzerinde. Bu da lâiklik sorunsalının, kurumsal ve siyasal anlamda 
devletin  dinden ayrışmasının ötesinde toplumun kültürel, ekonomik ve 
“öznel” sekülerleşmesiyle ilgili bir siyasî mücadele alanı olduğunu göste-
rir.24 Öte yandan, kilisenin bu siyasî rekabette aktif rol oynadığını ve din-
darları mobilize ettiğini anlıyoruz ve bu da çok sık bahsedilen Batı’daki 
devlet-kilise ayrımının çok kez sanıldığı kadar basit ve kesin olmadığını 
ve yakın tarihe kadar da gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu gösterir. 
Batı Avrupa demokrasisinin temel taşlarından sayılan Hıristiyan demok-
                                                      
23 Oyun teorisi terminolojisini kullanırsak eğer buradaki sorun aktörlerin nasıl güvenilir 
taahhütlerde (credible commitments) bulunabilecekleri sorunudur.  
24 Bu noktanın Türkiye’deki lâiklik tartışmaları için önemine dair, bkz. Keyman (2003).  
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ratlar söz konusu rekabet süreci sırasında kurulan veya güçlenen tutucu 
partilerin Kilise’den bağımsızlaşmaları sonucunda ortaya çıkmışlardır. 25 
Ancak bu süreçte aktörlerin iyi niyet ve ideolojik olgunlaşmadan çok si-
yasî-ekonomik çıkarlar veya zorunluluklar sonucuyla değiştiğini, ideolo-
jik değişimin siyasî gerçekleri takip ettiğini anlıyoruz. Kilise bir yerde 
kendi yarattığı dindar siyasî aktörlerin bağımsızlaşmalarını arzulama-
mıştı. Ama bu aktörlerin zamanla ekonomik ve politik kaynak açılarından 
güçlenmeleri ve bağımsızlaşmaları sonucu kontrolü kaybetmişti. Dindar 
siyasî partiler ise iktidara gelebilmek veya iktidarda kalabilmek için si-
yasî tabanlarını genişletmek zorunda olduklarını gördüler ve bunun için 
de daha seküler söylem ve seçim stratejilerine yönelmek zorunda kaldılar. 
İdeolojik sekülerleşme ve ılımlılaşma da bu süreci takip etti.   

İkinci bir örnek de Lâtin Amerika’dan verilebilir. Kısa zaman önce-
sine kadar Katoliklik, bugün nasıl İslâm’ın doktriner yapısının ve pratiği-
nin demokrasiyle çeliştiği yönünde görüşler varsa, demokrasiyle bağdaş-
mayan otoriter bir inanç sistemi olarak görülüyordu. Hattâ istatistiksel 
çalışmalar Katoliklikle demokrasi arasında, İslâm ve demokrasi ilişki-
sinde hâlâ görüldüğü gibi, negatif bir korelasyon buluyordu. Gerçekten de 
Katolik Kilisesi tarihte otoriter rejimleri sıkça desteklemişti ve Katolik 
inancın baskın olduğu toplumlarda demokratik konsolidasyon gözlemlen-
miyordu. 1960’lardan itibaren Katolik ideolojide çarpıcı bir liberalleşme 
ve demokratikleşme gözlemlenmeye başladı. Kilise kalkınmadan pay 
almamış halk kitlelerinin demokratik ve ekonomik ihtiyaçlarına duyarlı-
laştı. Bu dönemde özellikle 1980’lerden itibaren Lâtin Amerika’da da 
önemli bir demokratikleşme süreci yaşandı ve askerî-otoriter rejimlerin 
art arda yıkılıp demokrasiyle ikame edilmesiyle Lâtin Amerika da dünya-
da 1970’lerde başlayan üçüncü demokrasi dalgasına dahil oldu. Bu sürece 
Kilise’nin önemli katkısı oldu ve Kilise’nin değişiminde de mutlaka 
Katolik ideologların geliştirdiği Kurtuluş (Liberation) ideolojisinin etkisi 
vardı. Ancak, bu değişimin maddî temellerini sorguladığımızda dinsel ve 
ekonomik rekabet güdüsüyle karşılaşıyoruz. Dinsel hizmetlerin karşılan-
masında tekel konumunda olan ve böylece yoksul kitlelerin bağlılığını 
garanti altında gören Kilise ideolojisini, ekonomik olarak dayandığı 
varlıklı kesimlerin ihtiyaçlarına göre biçimlendiriyordu. Ancak 1960’lar-
dan itibaren Protestanlık Lâtin Amerika’da yayılmaya başlamış ve 
Katolikliğe rakip olmuştur. Hızla pazar kaybına uğradığını gören Katolik 
Kilisesi ise pazar payını koruyabilmek önce devlet desteğine başvurmuş-

                                                      
25 Kalyvas (1996 ve 2003).  
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tur. Ancak başarılı olamayınca pazar kaygısıyla daha demokratik 
ideolojiler ve pratikler geliştirmek zorunda kalmıştır.26 

AB kriterleri arasında şu günlerde sıkça tartışılan, Alevî ve Hıristiyan  
cemaatlere daha fazla özgürlük sağlanması konusunu da bu bağlamda 
değerlendirmenin yararlı ve açıcı olacağını düşünüyorum. Sünnî Müslü-
manlığın dışındaki cemaatlere ne kadar özgürlük tanınabileceği bir yan-
dan, Türk kimliğinin ne kadar lâik ve hoşgörülü olduğunun sınanması 
olacaktır. Öte yandan, bu yeni cemaatler Lâtin Amerika’da olduğu gibi 
Türkiye’deki çoğunluk dini üzerinde demokratikleştirici bir etki yapabilir 
-tabiî bu konunun aşırı dinciler ve milliyetçi gruplarca istismarına izin 
verilmezse.  

Bu deneyimden yola çıkarak dinsel rekabetin her zaman demokratik-
leşmeye yardımcı olacağı tabiî iddia edilemez; tam tersine, başka şartlar 
altında radikalleşmeye ve kutuplaşmaya da yol açabilir. Bu kuramın il-
ginç tarafı ideolojik değişimin, bir önceki örnekte olduğu gibi,  ekonomik 
ve siyasî rekabetin niyetlenmemiş ve öngörülmemiş  bir yan ürünü olarak 
açıklanmasıdır. Bir diğer önemli nokta da var olan tarihsel koşullarda 
kilisenin demokratikleşmeden ekonomik yarar sağlıyor olmasının, ideo-
lojik değişimini daha inanılır ve kalıcı kılmış olmasıdır. Öte yandan her 
iki örnekte, dindar grupları temsil eden Kilise gibi merkezî bir organizas-
yonun varlığı ideolojik değişimi daha inanılır kılmıştır. Türkiye’de din 
hizmetlerini bu anlamda bir tekel olarak düzenleyen Diyanet İşleri’nin 
demokratik konsolidasyondaki rolü ve yeniden yapılandırılması ile ilgili 
tartışmalarda bu noktalar mutlaka göz önüne alınmalıdır.  

Bu analitik yaklaşımı Türkiye’deki lâiklik ve etnik siyaset tartışmaları 
bağlamında demokratik konsolidasyon sorusuna uyarladığımızda birkaç 
unsurun öne çıktığını görüyoruz. Sadece seçimsel çoğunluğun değil azın-
lığın da temel haklarını güvence altına alan liberal demokrasinin yerleş-
mesi ve konsolidasyonu bağlamında Türkiye’deki lâiklik tartışmalarını 
değerlendirdiğimizde, siyasî aktörler arasındaki güven sorununun ön 
plana çıktığını görüyoruz.27 Bu sorunun aşılması, aktörlerin çoğulculuğu 
samimi olarak benimsemelerinin yanında başkalarını da buna inandıra-
bilmelerini gerektirmektedir. Bu makaledeki kısıtlı yerde bu güven soru-
nun sadece bir boyutunu değerlendireceğim. İki saptama nedeniyle, AB 
‘çapası’ Türkiye’deki ‘dindar veya muhafazakâr’ siyasî aktörlerin inanılır 
biçimde demokratlaşma sürecini kolaylaştıran bir unsur olarak değerlen-
dirilebilir. Birincisi, toplumun yüzde yetmişinden fazlasının desteklediği 

                                                      
26 Gill (1998). 
27 Liberal demokrasi için bkz., Diamond (1997). 
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ve büyük ekonomik açılımlar getirmesi beklenen AB üyeliğini, tek başına 
iktidara gelmeyi veya iktidarda kalmayı amaçlayan bütün siyasî hareket-
ler 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 siyasî dengeler  nede-
niyle Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkiler.  

Türkiye’nin çoğunluğu Müslüman bir toplum olması, AB içinde Hı-
ristiyanlığın fazla ağırlık kazanmasını arzu etmeyen grupların istekleri 
doğrultusunda dengeleyici bir unsur olacağı için, son dönemde Tür-
kiye’nin tam üyeliğine taraftar kazandırmıştır. Gerçekten de, eğer demok-
ratik konsolidasyonunu gerçekleştirebilirse Türkiye AB’ye ve dünyada 
dinsel-kültürel kutuplaşmanın engellenmesine büyük katkılar sağlayabi-
lir. Türkiye’nin üyeliği, Avrupalı Müslümanların AB’yi benimsemesini 
kolaylaştıracak ve Birlik’in AB dışındaki ülkelerdeki imajını olumlu etki-
leyecektir. Bu bağlamda, Türkiye’de İslâmcı kökenli ama muhafazakâr 
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. An-
cak 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, kendi kamu-
oylarında var olan Avrupa’da İslâm’ın yayılması ile ilgili korkuları, Müs-
lüman ülkeler ve toplumlarla ilgili önyargıları ve haklı-haksız endişeleri, 
Türkiye aleyhine kullanacaklardır. Dolayısıyla karar vericiler düzeyin-
deki egemen hava kolaylıkla olumludan olumsuza dönüşebilir. Ayrıca, şu 
âna kadar hükümetler düzeyinde üyeliği için belli oranda bir destek bulan 
Türkiye’nin başarılı olmak için AB kamuoylarını da kazanması gerecek-
tir. Fransa’daki lâiklik 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 doğrultu-
sunda da Türkiye’nin dinsel kimliğini fazla ön plana çıkarması akıllıca 
bir strateji olmayacaktır. Burada konumuz için önemli olan şudur: Bu 
koşullar, dindar veya muhafazakâr demokrat olma iddiasındaki aktörlerin 
bu ideolojik taahhütlerini, yukarıda tartıştığımız anlamda daha inanılır 
kılan bir çapa işlevi görmektedir. Tabiî AB ile bütünleşme sürdükçe. 

Ülkemizde 1980’lerde başlayan ve 1990’larda ivme kazanan küresel 
ekonomiyle bütünleşme ve ihracata yönelik büyüme de benzer bir çapa 
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işlevi görüyor olabilir.28 Yukarıda TÜSİAD ile ilgili bahsettiğim türden 
bir süreç artık Anadolu’daki KOBİ’leri de kapsar hâle gelmiştir. Dolayı-
sıyla bu kesimlerin de, dış dünyayla ilişkilerin zedelenmesine  ve ekmek 
kapılarının kapanmalarına yol açacak siyasî hareketleri destekleme olası-
lıkları zayıflamıştır. Burada demokratik konsolidasyonu perçinleyecek 
olan, dışa açık ve demokrasi içinde büyümeden sağlanan faydaların top-
lumun daha da geniş kesimlerine yayılmasıdır.  

 Bu noktada bölgesel eşitsizlikler, özellikle Güneydoğu ve Doğu Ana-
dolu bölgelerinin kalkınmada geri kalmış olmaları demokratik konsoli-
dasyonun önündeki en önemli engellerden biridir. Bu bölgelerdeki 
yoksulluk, 1990’lı yıllarda Irak ile ticaretin durma noktasına gelmesiyle 
özellikle büyümüştür. Aynı dönemde yaşanan etnik ayrılıkçılık ve şid-
detin oluşmasında, bölgedeki yoksulluğun ve az gelişmişliğin büyük payı 
olduğunu, sorunun kimlik ve insan hakları boyutlarını azımsamaksızın, 
söylemeliyiz. Bu sorun otuz binden fazla insanın yaşamlarına ve ekono-
mide, demokratikleşmede ve dış ilişkilerde büyük kayıplara yol açmıştır.  

Ancak ayrılıkçı şiddetin demokratik konsolidasyon açısından en ö-
nemli sonucu, etnik-kültürel çeşitliliğin demokratik ve barışçı yollardan 
ifade ve temsili yolunda yitirilen zaman olmuştur. Türk siyasî sistemi 
yüzyılın başında yaşanan deneyimler sonucu etnik-kültürel çeşitlilikten 
aşırı kuşku duyan değerler geliştirmiş, bu değerleri Soğuk Savaş koşul-
ları, 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 ayrı-
lıkçı şiddetle ağırlıklı olarak askerî yöntemler kullanarak boğuşmak du-
rumunda kalan Türkiye’de bu sürecin çoğulcu-demokratik kurumsal de-
ğişimlere yansıması -kimlik siyasetinde belirgin bir canlanma gözlen-
mekle beraber- en az on yıl  gecikti.   

1999 sonrası güvenlik sorununun azalmasının ve AB kriterlerinin etki-
siyle  Türkiye, etnik-kültürel çeşitliliğin yaşanmasını ve ifadesini kolay-
laştıran önemli yasal reformlar gerçekleştirdi. Bunlar demokratik konso-
lidasyona ve AB ile ilişkilere katkı sağladı. 29 Uygulamanın da zamanla 
iyileşmesi beklenebilir. Ancak burada da demokratik konsolidasyon bir 

                                                      
28 Türkiye’deki Politik İslâm’ın dönüşümünün politik-ekonomik analizi için bkz. Öniş (2001). 
29 Kirişçi (2004); Somer (2004). 
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güven sorunuyla karşılaşmaktadır. Onbeş yıl süren şiddet ve terör ortamı-
nın bir mirası olarak, etnik çeşitlilikle ilgili toplumsal talepleri temsil 
etme iddiasındaki aktörler, etnik ayrılmacılıkla olan geçmiş veya sürege-
len bağlantıları nedeniyle sistemle  bütünleşememektedirler.  

Özellikle Irak’taki belirsizliklerin etkisiyle, Türkiye’nin yeniden bir 
etnik ayrılıkçı hareketle ve şiddet sarmalı ile karşılaşmasıyla demokra-
tikleşmenin sekteye uğrayabileceği sıkça dile getirilmektedir. Gerçekten 
de, ilk körfez krizi sonrasında Kuzey Irak’ta oluşan otorite boşluğu Tür-
kiye’deki ayrılıkçı terörü körüklemişti. Ancak bugünkü durum farklıdır. 
Türkiye anlaşılabilir nedenlerle Irak’ta bağımsız bir Kürt devletinin ku-
rulmasına veya etnik bazlı bir federasyona karşı çıkmakla beraber planla-
rını her olasılığı göz önüne alarak yapmalıdır. Dünyadaki benzer durum-
lara baktığımızda, örneğin İrlanda’nın, Birleşik Krallık’ın parçası olan 
Kuzey İrlanda’daki ayrılıkçı teröre karşı İngiliz hükümetiyle işbirliği ya-
pabildiğini görüyoruz. Burada Türkiye’nin AB ile bütünleşme çerçeve-
sinde 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 Tür-
kiye’nin ABD ve AB ile de çıkarları örtüşmektedir. Bu hedef gerçekleş-
tiği oranda Türkiye’deki etnik temelli siyasî aktörlerin de inanılır bir bi-
çimde demokratikleşmesi ve sistemle bütünleşmesi mümkün olabilecek-
tir.  

MİKRO-DÜZENLEYİCİ DEVLET VE DEMOKRATİK  
KONSOLİDASYON 
Demokratik konsolidasyonun en önemli, fakat yeterince anlaşılmayan ve 
yatırım yapılmayan unsurlarından biri de, kısaca toplumu oluşturan  bi-
reylerin birbirlerine güveni ve ortak hareket etme ve işbirliği kapasitesi 
olarak tanımlayabileceğimiz sosyal kapitaldir. Sosyal kapitalin, vatan-
daşların ortak hedeflerine ulaşmak ve devleti denetlemek gibi amaçlarla 
demokratik katılımda bulunmak için spontane veya örgütlü işbirliği 
yapma ve ortak hareketler (collective actions) organize etme yetilerini 
yansıttığı varsayılır.30 AKUT’tan sosyal demokratlara, toplumun ortak 
hareketlerinin kurumsallaşma ve bölünmeyi önlemekte karşılaştıkları so-
runlar sosyal kapital eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Sosyal kapital 
ile uzun vadede ekonomik kalkınma arasında da çok sıkı bir ilişki vardır 
ve sosyal kapital demokratik konsolidasyonu, bu mekanizma yoluyla da, 
yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, destekler.31 
                                                      
30 Buradaki ortak hareket kavramının formel bir tanımlaması için, bkz. Lichbach (1998).  
31 Bkz. North (1990). 
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Ancak sosyal bilimlerde önemli bir kavram hâline gelen sosyal kapi-
talin tanımsal sorunlarının çözüldüğünü ve nasıl üretildiğinin açıklanabil-
diğini söylememiz mümkün değildir. Birçok çalışma sosyal kapitali top-
lumun kültürüne veya etnik homojenliğine bağlı olarak açıklayarak bir tür 
kültürel determinizme düşmektedir.32 Eğer bu çalışmalar haklılarsa top-
lumların sosyal kapitallerini artırma konusunda kısa vadede yapabilecek-
leri pek bir şey yoktur. Oysa benim burada savunacağım gibi, sosyal ka-
pitali, bireyleri çevreleyen teşvik ve yaptırım mekanizmalarını ve sem-
bolleri değiştiren modern devletin düzenleyici politikalarıyla artırmak 
mümkün olabilir. Burada savunmak istediğim diğer bir düşünce de, ül-
kemizdeki demokratikleşme ve AB’ye ve küresel ekonomiye uyum tar-
tışmalarında devletin sermaye ve para piyasalarını düzenlemek gibi mak-
ro düzenleyici görevlerine gereken önem verilirken, mikro düzenleyici 
işlevlerinin, yani trafik, sağlık ve bireysel ekonomik alışveriş gibi alan-
larda günlük hayattaki insan ilişkilerini daha güvenilir ve düzenli yapan 
düzenlemelerin öneminin, yeterince ve açıkça vurgulanmamakta olduğu-
dur. Bu düşünceleri aşağıda daha detaylı savunurken iki soruyu daha tar-
tışmamız gerekecek. Sosyal kapitalin değişik çeşitlerinin demokrasi, 
kalkınma ve devlet-toplum sinerjisiyle ilişkileri nelerdir? Mikro ve makro 
alanlardaki düzenlemeler birbirlerini nasıl etkilerler?   

Sosyal kapitalin değişik türleri vardır ve bazı türleri belli bir noktadan 
sonra ekonomik kalkınmayı ve demokratikleşmeyi olumsuz etkileyebi-
lirler.33 Örneğin kısaca yerel sosyal kapital olarak tanımlayabileceğimiz 
hemşerilik, ortak cemaat veya ortak etnik kimlik ilişkileri üzerine kurulu 
sosyal kapital, söz konusu kimliği paylaşan kişiler arasındaki güveni ve 
böylece yardımlaşma ve işbirliğini kolaylaştırırken, bu kimliği paylaşma-
yan kişilerle olan güveni azaltabilir. Dolayısıyla bir noktaya kadar de-
mokrasi ve kalkınmaya olumlu katkı yaparken -örneğin yargı sisteminin 
etkisiz kaldığı ticarî ilişkilerde güvene dayalı ve dayanışmacı ilişkiler ku-
rulmasını, ekonomik krizlerde grup üyelerinin yardımlaşmasını ve yerele 
(gruba) özel sorunlar  bazında ortak demokratik tepki oluşturulmasını 
teşvik ederek- bir noktadan sonra, aynı yerel kimliği taşımayan  kişilerle 
ekonomik işbirliğini ve ulusal boyutlu demokratik hareketlenmeyi zor-
laştırarak, demokrasi ve kalkınmaya sekte vurabilir. Gerek ekonomik 
kalkınma gerekse demokratik konsolidasyon açılarından en önemli sosyal 
kapital türü, birbirini tanımak ve aynı yerel kimliği taşımak durumunda 
olmayan (anonim) vatandaşlar arasındaki güveni simgeleyen, jenerik gü-

                                                      
32 Örneğin, Fukuyama (1995). 
33 Woolcock (1998). 
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ven ve jenerik sosyal kapitaldir. Jenerik sosyal kapitalin yüksek olduğu 
toplumlarda, modern ekonomik ve demokratik gelişmenin gerektirdiği 
kişisel olmayan (impersonal) ilişkiler kurulabilmektedir. Burada bir pa-
rantez açmamızda yarar var; jenerik sosyal kapitalin güçlü olduğu top-
lumlarda yerele dayalı sosyal kapitalin de gelişmesi faydalı olabilir, böy-
lece kimlik dahil yerel çıkarların demokratik yolla ifadesi kolaylaşabilir. 
Ama jenerik sosyal kapitalin yerel sosyal kapitalle ikame edilmesi top-
lumdaki kişisel olmayan ve büyük ölçekli işbirliğini zayıflatacaktır.  

Devletlerin, daha doğrusu devleti yöneten iktidarların, kendi meşrui-
yetlerini ve güçlerini sağlamlaştırmak amacıyla toplumla nasıl bağlar 
kurdukları o ülkedeki sosyal kapitali etkiler. Devletler başarılı kalkınma 
politikaları uygulayabilmek için, hem birer organizasyon olarak kendi 
birliklerini korumak, hem de yukarıda da belirttiğimiz gibi, toplumla ba-
şarılı bağlar kurarak bir toplum-devlet sinerjisi yaratmak durumundadır-
lar.34 Ancak devletin bu sinerjiyi hangi gruplara dayanarak kurduğu 
önemli olacaktır. Buradaki önemli ayrım, dışa açık olarak tanımlayabile-
ceğimiz yani toplumdaki diğer gruplarla olan jenerik güven ilişkileri 
güçlü gruplarla, içe dönük olarak tanımlayabileceğimiz jenerik güven iliş-
kileri zayıf  gruplar arasındadır.35 Dolayısıyla devlet-toplum sinerjisi içe 
dönük gruplar üzerinden kuruluyorsa bu grupların toplumdaki sosyal, 
ekonomik ve siyasal ağırlıklarını artırır ve bu gruplara yönelimi artırarak 
jenerik soysal kapitali azaltabilir. Bu da Türkiye’de sosyal demokrat ve 
muhafazakâr demokrat ve dindar partileri ayırabilecek önemli bir özel-
liktir. Tabiî burada sosyal kapital literatürünün yeterince çözmediği bir 
yumurta-tavuk ilişkisinin de olduğunu vurgulamak gerekir: Toplumdaki 
jenerik sosyal kapitalin zayıf olduğu oranda (kendisi de bireylerden olu-
şan) devletin toplumla kişisel olmayan ve dışa açık gruplara dayanan 
ilişkiler kurması da mümkün olamamaktadır. Bu da bir kısır döngü yarat-
maktadır: Kalkınma ve demokrasi için jenerik sosyal kapitale ihtiyaç 
duyulmakta; ama onu üretecek türde devlet-toplum sinerjisi, yine jenerik 
sosyal kapitalin zayıflığı nedeniyle, oluşturulamamaktadır. 

Şimdi mikro ve makro düzenleme konusuna geri dönebiliriz. Özellikle 
mikro düzenlemelerdeki iyileştirmeler, jenerik sosyal kapitalin üretilmesi 
ve bahsedilen kısır döngünün kırılmasına hizmet edebilir. Dolayısıyla, 
demokratik konsolidasyon alanında da, mikro düzenlemeler makro dü-
zenlemelere göre daha belirgin bir etki yapabilir. Modern ve demokratik 
devletin meşruiyetinin sağlanmasına, trafik, sağlık ve çevresel ve kişisel 

                                                      
34 A.g.e. Ayrıca bkz. Migdal (2001). 
35 Türkiye’deki Politik İslâm’ın bu yönleri için bkz., Buğra (2002).  
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hijyen gibi alanlarda günlük hayattaki insan ilişkilerini daha etkin ve dü-
zenli yapan mikro düzenlemelerin, belki makro düzenlemelerden de faz-
la, katkısı olmuştur.36 Bunun bir nedeni, toplumdaki ortalama bireyin 
devletin mikro düzenleyici eylemleriyle günlük ve dolaysız yoldan ilişki 
kurarken makro düzenleyici eylemleriyle dolaylı yoldan -örneğin medya 
yoluyla- ilişki kurması olabilir. İkinci bir nedeni de, mikro düzenlemele-
rin jenerik sosyal kapitali dolaysız yoldan güçlendirmesi olabilir.37 

Makro düzenleyicilik daha çok toplumun devlete olan güvenini etki-
lerken, mikro düzenleyicilik hem jenerik sosyal kapitali, hem de dolaylı 
olarak bireylerin demokratik devlete güvenini etkileyecektir. Demokratik 
konsolidasyon için sosyal kapital devlete güvenden daha önemlidir. Dev-
lete -meşruiyet anlamında gerekli olan güvenin ötesinde- çok güven 
duyulması demokrasi açısından her zaman arzu edilir bir şey değildir; 
çünkü işleyen bir demokraside vatandaşların devleti etkin ve örgütlü bir 
biçimde denetlemesi, bunun için de devlete belli bir kuşkuyla bakması 
gereklidir.38 Oysa jenerik sosyal kapital, hem özellikle ulusal düzeydeki 
demokratik konsolidasyon hem de ekonomik kalkınma için son derece 
önemlidir. Demokrasi vatandaşların aynı toplumun hak ve sorumluluk 
sahibi üyeleri olarak birbirleriyle özdeşleşmelerini gerektirir, bu da arala-
rındaki günlük ilişkilerin düzenli ve adaletli olmasından beslenecektir. 
Öte yandan sistemin işlemesi için gerekli olan vergi vermek gibi sorum-
luluklarını yerine getirmek ve yolsuzluktan kaçınmak için, bireyler diğer 
bireylerin de sorumluluklarını yerine getirdiğine güven duymalıdırlar.39 
Belki de en önemlisi, genelde sosyal kapitalin ve yukarıda açıklanan ne-
denlerle özellikle jenerik sosyal kapitalin sivil toplumun gelişmesine ve 
katılımcı demokrasinin konsolidasyonuna büyük katkısı vardır.40 Çünkü, 
bireylerin  ortak çıkarlar ve hedefler için devletten bağımsız olarak işbir-
liği yapabilmesi -devleti denetleyici geniş tabanlı sivil organizasyonlar 
oluşturmak gibi- birbirini yakından tanımayan bireyler arasındaki güve-
nin yüksek olduğu toplumlarda çok daha kolay gerçekleşmektedir. Tür-
kiye yerel düzeyde sosyal yardımlaşma anlamında sosyal kapitali yüksek, 
ama jenerik sosyal kapitali göreceli düşük olan bir toplumdur. Bu da je-

                                                      
36 Eleştirel bir çalışma için, bkz. Baldwin (2003). 
37 Çünkü bu düzenlemelerin içerdiği teşvik ve yaptırımlar, etkiledikleri ilişkileri daha güvenli 
yaparlar. Buradaki güven kavramı için, bkz. Gambetta (Der, 1988).  
38 Belki bu yüzden devlete duyulan güven ile insanların demokratik sisteme katılımı arasında -
devlete güvenle ekonomik kalkınma arasındaki var olan ilişki gibi- pozitif bir ilişki bulunama-
maktadır. Levi ve Stoker (2000). 
39 Örneğin, Adaman ve Çarkoğlu (2003). 
40 Örneğin, Putnam et al. (1993).  
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nerik sosyal kapitali artırmayı demokratik konsolidasyonun önemli bir 
unsuru hâline getirmektedir. 

Burada anlaşılması gereken en önemli sorulardan biri de mikro ve 
makro mekanizmalar arasındaki ilişkidir.41 İçinde bulunduğumuz, makro 
düzenleyicilikle ilgili reformların da sorunlu olduğu reform sürecinde, 
kaynakları kısıtlı olan devletin her alana aynı oranda yatırım yapması el-
bette mümkün değildir. Ancak, devletin mikro düzenleyici kapasitesini 
artırmaya yönelik yatırımlar makro düzenleyici kapasiyete yönelik yatı-
rımların alternatifi olarak  görülmemelidir. Aşağıda göstermeye çalışaca-
ğım gibi, mikro düzenleyiciliğe yönelik yatırımlar makro düzenleyicilik 
potansiyelini de  olumlu etkilerler. Bu görüşle tutarlı olarak, Türkiye’deki 
yolsuzluk-sosyal kapital ilişkisi üzerine bir araştırma, iş adamlarının  dev-
letteki yolsuzluk oranıyla ilgili algılamalarını, kendi iş sektörlerine özel 
güvenin değil, “jenerik güvenin” (jenerik sosyal kapitalin) belirlediğini 
saptamıştır.42 Bu bulguyu açıklamak için, devletin ne kadar güvenilir 
olduğuyla ilgili algılamaları, iş adamlarının devletle olan kendi deneyim-
lerinden çok, toplumdaki jenerik güven ile ilgili gözlemlerinin belirlediği 
tezini ileri sürebiliriz. Bu açıklama doğruysa, mikro düzenlemeler yoluyla 
jenerik güven algılamalarını güçlendirmenin, makro yolsuzluklarda da 
iyileştirmelere yol açmasını bekleyebiliriz; çünkü insanlar çevrelerinde ne 
kadar yolsuzluk algılıyorlarsa, kendileri de yolsuzluğa o kadar eğilimli 
olmaktadırlar. Bir yandan da ilişkilerini güvence altına almak için kişisel, 
klientalist ilişkiler kurmaya yatırım yapmaktadırlar. 43 

Mikro düzenleyiciliği makro düzenleyiciliğe bağlayan mekanizma 
şöyle açıklanabilir: Bireylerin toplumsal yaşamdaki kuralların belirleyici-
liğine ve inandırıcılığına dair inançlarını, günlük yaşamlarında mikrodan 
makroya uzanan kuralların, kendilerine ve başkalarına ne derece uygu-
landığıyla ilgili gözlemleri belirler. İnandırıcılığı zayıflayan her kural, 
daha üst düzeydeki kuralların uygulanacağına dair beklentileri (ve aktör-
lerin bu kurallara uyma eğilimini) zayıflatır. 44 Örneğin günlük yaşamla-
rında basit trafik kurallarının yaptırımsızca ihlâl edildiğini kendilerinde 
veya başkalarında gören bireylerin daha önemli kuralların, örneğin inşaat 
standartları, uygulanmasıyla ilgili beklentileri de zayıflayacaktır. Bu şe-
                                                      
41 Mikro ve makro alanları tanımlamanın ve birbiriyle ilişkilendirmenin önemi ve kalkınma 
kuramlarını zorlayan yönleri için, bkz. Migdal (2001), özellikle 6. bölüm. 
42 Çarkoğlu ve Adaman (2003). 
43 Türkiye’de klientalist siyasetin gelişiminin çok partili demokrasinin gelişim biçimiyle ve 
devlet politikalarıyla açıklanması için, bkz. Heper ve Keyman (1998). Burada daha genel bir 
açıklama sunulmaktadır.  
44 Buradaki bireysel beklentilerin birbirini etkilemesini  ve mikro beklentilerin makro davranış-
ları etkileyişini, açıklayan mekanizmalar için bkz. Schelling (1978) ve Kuran (1995). 
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kilde büyüyen olumsuz beklentiler aşamalı olarak daha makro konularda 
kuralsızlığı da artırır. Trafik veya temizlikle ilgili mikro kuralsızlıklar, 
rüşvet gibi daha ciddi alanlara ‘yayılarak,’ sonunda bankacılık, eğitim, 
özelleştirme ve güvenlik gibi makro alanlarda da devletin düzenleyici 
kapasitesini ciddi biçimde zayıflatırlar.  

Burada basit bir örnekten yararlanılabilir. 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 stratejiye geçmekle mümkün oldu.45 Bu 
stratejiyle güvenlik güçleri çabalarını mikro suçları -duvarlara grafiti ya-
zılması veya metro vagonlarının  camlarının kırılması gibi- önlemeye yo-
ğunlaştırdılar. Bazı olumsuz sonuçları da olmakla beraber bu strateji önce 
mikro kurallardan başlayarak kuralsızlıkla ilgili beklentileri kırmak 
yoluyla makro suçlarda da önemli düşüş sağladı. Aynı zamanda yöneti-
min meşruiyetini arttırdı.  

Yukarıdaki çözümlemeden çıkan bir sonuç, devletin mikro düzenleyi-
ciliğini aşındıran popülist uygulamaların -trafik anarşisine, kaçak yapı-
laşmaya veya korsan sanat ürünlerinin satışına göz yumulması gibi- de-
mokratik konsolidasyona sanıldığından da çok zarar vereceğidir. İkinci 
bir sonuç ise, mikro kuralsızlıkları önlemeye yapılacak yatırımların, bü-
yük çaplı  yolsuzlukları önleme çabalarının verimini de önemli ölçüde 
arttıracakları ve demokratik konsolidasyona katkıda bulunacaklarıdır. 
Oysa ülkemizdeki yaygın görüş büyük sorunların büyük çözümler gerek-
tirdiğidir. Örneğin vergi kaçakçılığı gibi sorunlarla ilgili tartışmalar bile 
‘medeniyetler çatışması’ üzerine soyut çözümlemelere dönüşebilir. Ben-
zer şekilde, ekonomik kalkınma veya AB üyeliği gibi önemli hedeflere 
ulaşmada mikro düzenlemelerin rolü küçümsenir; her kar fırtınasında tra-
fiği kilitlenen ve birkaç iş günü kaybeden metropollere yabancı yatırım-
cıların gelmekte tereddüt edebilecekleri gözden kaçırılır. Bir diğer yaygın 
kanı da demokratik konsolidasyonsuzluk dahil bir çok önemli sorunun 
altında kültürel çarpıklıkların ve eğitimsizliğin yattığıdır. Bir akademis-
yen olarak özellikle eğitimin önemini yadsımayı düşünemem. Ancak her 
sorunun çözümünü uzun vadeli değişkenler olan eğitime ve kültüre bağ-
lamak bir erteleme aracı veya mazereti hâline de gelebilmektedir. İnsan 
davranışını kültürün ve eğitimin yanında, mikro ve makro düzenlemelerin 
temel araçlarını oluşturan teşvik ve yaptırım mekanizmalarıyla açıklayan 

                                                      
45 Bu deneyimin muhafazakâr bir perspektiften analizi için, bkz. Kelling ve Coles (1996).  
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politik ekonomi yaklaşımlarının bir katkısı da bu noktada ortaya çıkmak-
tadır.  

Burada savunulabilecek bir başka tez de devlet-toplum sinerjisini çoğu 
içe dönük olarak tanımlanabilecek yerel kimlik bazlı (etnik, dinsel veya 
mezhepsel) gruplarla kurmanın mikro -ve dolayısıyla makro-düzenleyici 
kapasitesini zayıflatacağıdır. Çünkü mikro düzenleyicilik bazen mağdur 
durumda olabilecek bireylerin güvenlikleri ve özgürlükleri için yerel de-
ğerlerle çatışmayı gerektirir. Ülkemizden bir örnek vermek gerekirse 
devlet bu nedenle düğünlerde ve toplumsal olaylarda havaya ateş etme 
âdetiyle veya alışkanlığıyla, çatışmak durumundadır. Devlet-toplum si-
nerjisinde yerel gruplara dayanmak, toplumdaki aynı yerele veya cemaate 
üye olmayan vatandaşlar arasındaki jenerik sosyal kapitali, devletin mik-
ro düzenleme kapasitesini düşürmek yoluyla da azaltacaktır. Bu noktada 
yine, Türkiye’deki demokratik konsolidasyona katkı sağlayacak siyasî 
projelerin, mikro düzenleyicilik konusuna da kafa yormaları gerektirdiği 
ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ 
Bu makalede savunduğum ana düşünceleri şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, 
küreselleşmenin ve bir bölgesel küreselleşme projesi olarak AB ile bü-
tünleşmenin, olumlu bir deneyim olarak yaşanması demokratik konsoli-
dasyonu gerçekleştirmeye bağlıdır. İkincisi, demokratik konsolidasyonun 
gerçekleştirilebilmesi için toplumdaki başlıca siyasî-ekonomik aktörlerin 
ideolojik olarak demokratlaşmaları ve bu ideolojik değişimin güvenilir 
bir taahhüt olabilecek bir biçimde ekonomik ve siyasî çıkar ilişkileriyle 
uyumlu olması gerekir. Üçüncüsü, demokratikleşme bazen anlaşılanın 
aksine toplumun devlet aleyhine güçlendiği bir olguya işaret etmez. Tam 
tersine, devletin düzenleyicilik ve meşruiyet alanlarında güçlenmesine 
ihtiyaç duyar. Dördüncüsü, Türkiye’deki demokratikleşme ile ilgili 
kuramsal tartışmalar makro (anayasa, siyasî partiler ve büyük çaplı 
yolsuzluklar gibi) ve mezzo (sivil toplum örgütleri gibi) düzeylere gere-
ken önemi verirken, bireylerin ve enformel grupların karar verici olduğu 
mikro düzey ihmal edilmektedir. Oysa mikro düzeyde değişime yoğun-
laşacak reformların getirisi, zannedildiğinden çok daha fazla olabilir.  
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