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Türkiye’de Laiklik 
güçlenmeden, 
bunun sivil toplum 
kuramında tanımı 
yapılan bir yapı ile 
ortaya çıkmasının 
mümkün olmadığını 
göz ardı etmektedir.  
Nitekim Türkiye’de 
son on yıldır 
yaşananlar 
laiklik olmadan 
sivil toplumun 
olamayacağını 
göstermiştir.

çığırtkanlık da akademisyenlerden 
aşağı kalır yanları yok.

Ortam bu olunca artık akademisyen 
ile bilim adamı ayırımını daha da 
netleştirmek gerekiyor. Akademis-
yen üniversitede çalışana, bilim ada-
mı ise bilim yapmaya çalışan yani 
gerçeği arayan kişi haline geldi. Bu 
ortamda özellikle sosyal bilimlerde 
artık bilim yapmak için üniversitede 
olmak da zorunlu değil diye düşün-
meye başladım. 
İdris Küçükömer bir akademisyen 
ve bilim adamı idi. Bugün yaşasa 
idi, “bilim adamlığı bana yeter” 
derdi.  Çünkü İdris Küçükömer 
gerçeği arıyordu. Bu arayışını her 
zeminde sürdürdü, siyasi partilere 
de girdi çıktı, fakat partizan, mili-
tan olmadı. Gerçeği arayışını hep 
sürdürdü.

I-Giriş

Türkiye’de akademisyen ol-
mak her zaman zor olmuştur. 
Hele sosyal bilimler ile uğra-

şıyorsanız bu zorluk daha da artar. 
Bunun iki nedeni vardır. Birincisi 
söylediğiniz, yazdığınız toplumu il-
gilendirir. Bundan dolayı başta dev-
leti yöneten hükümetten olmak üze-
re, tüm çevrelerden eleştiri alırsınız. 

İkincisi ise bu ülke de herkesin ken-
di çapında iktisatçı, sosyolog vb. ol-
duğu iddiasıdır. Bu son zamanlarda 
öyle bir çarpık hala geldi ki, akade-
misyenlere de bulaştı. Akşamları te-
levizyonlarda bir kısmı akademisyen 
olan yorumcular hemen her konuda 
otorite olarak konuşuyorlar.  Kimi-
leri iktidar ya da muhalefet partile-
rinin sözcüleri gibiler. Bu gruba ga-
zetecileri de katmak gerekir, haksız 
etmeyelim, onların da bu tür partizan 
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C.H.P. (Ortanın Solu)” (Küçükömer, 1989:79).

İdris Küçükömer çalışmasında bu ayrımı temel ala-
rak tezlerini kanıtlamak için (kendi ifadesi ile ki-
tapçık) Avrupa ve Osmanlı Devleti –Türkiye Cum-
huriyeti iktisat tarihine giriş çıkışlar yapmaktadır. 
Buradan da alt tezler geliştirmektedir. 

Bu alt tezleri teker teker değerlendirmekten kaçı-
nacağım. Makalede daha çok devletçilik tartışma-
sı üzerinde yoğunlaşacağım. Ancak İdris Küçükö-
mer’in tezlerini kanıtlamaya çalışırken kullandığı 
analizi de yer yer sorgulayacağız.  

Öncelikle Küçükömer’in çalışması yöntem açı-
sından zayıf kaldığını söyleyebiliriz.  Analizi tarih 
metodolojisi açısından sorunludur. Çünkü bugün-
kü (kendi dönemi için) kavramlarla geçmişi analiz 
etmeye çalışmaktadır. Bu eksikliğinin altında ana-
lizinde iktisat tarihini ayakları üzerine oturtan ça-
lışmaları (özellikle Annales Okulu’na)  kullanma-
masıdır. Feodalizm ile Osmanlı Tımar Sistemi ve 
feodalizmin çöküşü üzerine söyledikleri bu yargı-
mızı doğrulamaktadır.

İdris Küçükömer’in Cumhuriyete ve Cumhuriyeti 
kuranlara karşı bakışı oldukça önyargılıdır. Osman-
lı gibi hanedanın dışındakilere sadece “kul” kimliği 
layık görülen bir yönetim biçiminden nasıl “elitist” 
sınıflar çıkartıyor, anlaşılamamaktadır. Cumhuri-
yetin kurucularının geçmişine bakıldığında başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere elitist bir gele-
nek görmek mümkün değildir. Buna rağmen Küçü-
kömer  geleneksel sağ söylemin (Ona göre sol) po-
pülist yaklaşımına prim veren  bir analizi tüm kitap 
boyunca yapmaktadır. 

Sorun galiba cumhuriyetin kuruluş biçiminden kay-
naklanmaktadır. Burada Türk sağının da bana göre 
bilinçli olarak gözden kaçırdığı olgu “ulus bile ol-
mayan bir toplumda yeni bir yönetimin oluşturul-
masında başka bir yolun” olmadığıdır. Onlar bunu 
yadsımakta, “kul”dan demokratik toplum çıkardı, 
bonapartizme ne gerek vardı algısı üzerine yoğun-
laşmaktadırlar.

Küçükömer’in de, onun solcularının da (sağcıların) 
analizlerinde atladıkları olgu Osmanlı’nın artık 20. 
yüzyıla girerken kurumsal yapılanmasının çökmüş 
olduğudur. Küçükömer’in bu sürece eleştiri getirir-
ken, mutlak monarşiye karşı geliştirilen meşrutiyete 

II- İdris Küçükömer’in Osmanlı ve 
Cumhuriyete Bakışı 

İdris Küçükömer’i gündeme oturtan çalışması yaz-
dığı “Düzenin Yabancılaşması” adlı kitabı oldu. 
Kitap Türkiye’nin genç cumhuriyet yönetiminin he-
nüz oturtamamış olduğu değerlere karşı sıkı eleştiri 
getiriyordu. Küçükömer’in Cumhuriyet dönemine 
yönelik eleştirileri kısaca şöyle özetlenebilir:

 � Türkiye’nin “solcuları gericidir. Asker-sivil bü-
rokratik örgütlenmenin bir parçasıdırlar ve  hal-
kın iradesini önemsemezler. Solcular sivil toplu-
ma engelleyenlerdir. 

 � Asıl ilerici olanlar İslamcılar, sağcılardır. Çünkü 
onlar halkı temsil eder, çoğulculardır. 

 � 1961 Anayasası gericidir. 
 � Kurtuluş savaşı antiemperyalist değildir. Sadece 

Yunan-Türk savaşıdır.
Küçükömer Türkiye’de sol cenah ve sağ cenah ayrı-
mını ise şöyle yapmaktadır:

Sol Yan 
Birinci Grup
“Yeniçeri-Esnaf-Ulema Birliğinden Gelen Doğucu- 
İslami Halk Cephesine Dayanan: 

Jön Türklerin Prens Sabahattin Kanadı Hürriyet ve 
İtilaf 

İkinci Grup 

(Birinci Büyük Millet Meclis’inde Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti’nde) 

Terakkiperver Fırka Serbest Fırka 

Demokrat Parti Adalet Partisi 

Sağ Yan 

Batıcı-Laik Bürokratik Geleneği Temsil Eden: 

Jön Türklerin Terakki Ve İttihat Kanadı 

İttihat ve Terakki (Önce Cemiyet Sonra Fırka) 

Birinci Grup 

(Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti’nde) 

C.H. Fırkası (Partisi) 

C.H.P-M.B.K (Milli Birlik Komitesi). 
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diği istihaleler (başkalaşmalar, değişmeler), devle-
ti, sanayi işleri ile daha yakından ve radikal olarak 
uğraşmaya sevk etti.” (Kuruç, 1963:32). Bu sözler 
önemli, çünkü İnönü devletçi, Bayar liberal kanat-
tadır. İnönü liberal kanattaki Bayar yanlılarını daha 
sonra Aferistler olarak suçlar.  Üstelik yaptığı suç-
lamalar Küçükömer’in sivil ve sol olarak gördüğü 
kesime yöneliktir.2

Mustafa Kemal’in söyledikleri Küçükömer’in ki-
tabında da yer almaktadır. Ancak İdris Küçükömer 
yönetimi yağmacı olarak suçlamaktan vazgeçmez. 
Halbuki devletçiliğe geçiş Atatürk’ün kendi göz-
lemleri ile elitlerin değil, halkın sorunları içindir. 
W.M. Hale ise  devletçiliğe geçişte üç etkenin rol 
oynadığını söyler. Bunlardan ilki “buhranın baş-
laması ile birlikte düzenli bir ekonomik gelişmeyi 
garanti edebileceği yolunda serbest Pazar ekono-
misine duyulan yaygın güvenin sarsılmış [olması], 
ikincisi; koruyucu vergi tarifelerinin uygulanmaya 
başlanması özel yatırımları arttırmaması... üçün-
cüsü ise Atatürk’ün 1930 Ekim-1931 Mart ayları 
arasında yapmış  olduğu yurt gezisinden elde ettiği 
izlenimlerdir.  Atatürk gezi sürecinde  yeni rejimin 
halkın yerleşmiş yoksulluğunu yenmedeki başarı-
sızlığını görmüştür” (Hale, 1984:724).

Küçükömer bu eleştirileri yaparken Batı Ülkele-
rinde örneğin İngiltere’de sanayi devrimi sürecini 
unutmaktadır. Çitleme hareketin ulaştığı noktaları 
da atlamaktadır.3 Bu çokta şaşırtıcı değildir. Suçla-
maları sağcıların (Küçükömer’e göre sol yan) “II. 
Dünya Savaşı döneminde millete karne ile ekmek 
verdiler” savına benzemektedir. Suçlama yapılırken 
o dönemde hangi ülkede karne yoktu sorusu neden-
se sorulmaz.4

geçiş eylemlerine bile bakışı acımasızdır.  Bu bakış 
açısını genç Cumhuriyet’in devletçi ekonomi uygu-
lamasından, sermaye birikimi sürecine kadar götü-
rür. Aslında burada da çelişkili ifadeleri vardır. Bir 
taraftan devletçiliğe geçişe karşı çıkar, bir taraftan 
da Cumhuriyet Halk Partisinin devletçiliğe “çare-
siz” mahkûm olduğu yönünde ifadeler kullanır (Kü-
çükömer, : 1989:161).

Devletçiliği, Keynesyen İktisat politikalarını, Ba-
tılı Ülkelerde 1960’lı yıllardan sonra, Türkiye’de 
de 1970’den sonra eleştirmek moda oldu, kolay da 
oldu. Fakat bu yapılırken çoğu zaman özellikle de 
ülkemizin sağcıları tarafından 1929 Büyük Krizinin 
nasıl bir kriz olduğu unutulmaktadır. Devletçiliğe 
geçişte düşünsel temeli kuran Kadro dergisi etrafın-
dakilerin (Kadro Harekatı) yazılarında büyük buna-
lımın ekonomide yarattığı etkiyi görmek mümkün-
dür. Buna rağmen İdris Küçükömer kitabından 1929 
Krizini CHP’nin devletçiliğe geçiş için kullandığı-
nı, kendi ifadesi ile “ilkel sermaye birikimine” baş-
vurduğunu söylemektedir (Küçükömer, 1989:104). 
Halbuki Mustafa Kemal Atatürk’ün, dönemin Baş-
bakanı  İsmet İnönü’nün 1930 yılı Ağustosunda An-
kara-Sivas demiryolunun açılışında söylediklerini 
ve İnönü’nün sürekli çekişme içinde olduğu İktisat 
Bakanı Celal Bayar’ın (Küçükömer’e göre solcu) 
1934 yılında  yerli malları haftasındaki konuşmaları 
aynı paraleldir.

Mustafa Kemal şöyle diyordu: “Türkiye’nin tatbik 
ettiği devletçilik... Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğ-
muş, Türkiye’ye has bir sistemdir. Devletçiliğin... 
manası şudur: Fertlerin hususi teşebbüslerini... esas 
tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir mem-
leketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şey yapılma-
dığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını 
Devletin eline almak... Devlet... hususi teşebbüsle 
yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi 
ve... muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol... 
liberalizmden başka bir sistemdir” (Derin,  1940:3). 

İnönü bu görüşe şöyle katkı vermektedir: “...Libe-
ralizm nazariyatı bütün memleketin güç anlayacağı 
bir şeydir. Biz iktisadiyatta hakikaten mutedil dev-
letçiyiz” (Kuruç, 1962:9).

Benzer katkı Celal Bayar’dan şöyle geliyor: “Milli 
sermayelerin, çabuk ve maksatlarımıza uygun bir 
bünye alabilmemize kifayet edecek kadar çok kuv-
vetli olmaması…dünya ekonomik şartlarının geçir-
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gürlük, kadın hakları öne çıkarken, “Küçükömer’in 
solcuları” bunun tam tersini yapmışlardır.

Küçükömer’in yanıldığı nokta katılımcı demokra-
si denilen çoğunluğun taleplerine uygun sistemi, 
“demokrasi” ve “ilericilik” olarak görmesidir. De-
mokrasinin bu şekilde algılanması kuramsal olarak 
“demokrasinin  en ilkel” biçimi olduğunu göreme-
miştir.

Tüm bu eleştirilere karşı Küçükömer bir aydındır. 
Çünkü ülkesinin sosyal ve ekonomik yapısını bir 
laboratuvar olarak görür, içinde sürekli tezler ge-
liştirir. Küçükömer’in tezleri büyük ilgi çekmiştir, 
doğru kabul edilmiştir. Popper’in meşhur ifadesi 
ile “her teori yanlışlına kadar doğrudur”. Küçükö-
mer’in tezlerine de böyle bakmak gerekir 

Son Notlar:

1 *Bu makale daha önce şu kitapta yayınlanmış-
tır: Sivil Toplum Uç Beyi İdris Küçükömer, 
2016, Efil Yayınevi. Yaklaşık altı ay önce ya-
zılan bu makalede sağ kesim için yaptığımız 
saptamalar, yaşanan darbe girişimi ile uyuş-
muştur. Makale küçük gözden geçirmeler ya-
pılarak İTD’de yayınlanmaktadır.

2  Devletçiliğin öyküsü için temel başvuru kaynağı 
Boratav, 1982.

3  Çitleme için Bloch şöyle diyor: “Çitleme (enclosu-
res) o denli önemlidir ki, İngiltere tarihinin onsuz 
kavranabilmesi imkansızdır” (Bloch, 1985:26).

4  Bugün ki yeni CHP’de bu konuda sessizdir. Küçü-
kömer’in özlediği CHP 2000’li yıllardan bu yana 
artık faaliyettir.
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Bir başka örnek 1945 yılında Çiftçiyi topraklandır-
ma kanununun sulandırılarak kabul edilişidir. Kanu-
na karşı çıkanlar arasında Küçükömer’in solcu ce-
nahı içindeı yer alan Adnan Menderes, Emin Sazak 
gibi isimler vardı. Bu isimler daha sonra Demokrat 
Parti’nin önde gelen isimleri oldu. Bu isimler sade-
ce milletvekili değildi, hepsi aynı zamanda büyük 
toprak sahipleri idi.

İdris Küçükömer II. Dünya Savaşı Dönemi’nin ko-
şullarının getirdiği olumsuzlukları de  İnönü ve eki-
binin üzerine yükler. Fakat savaşa girmemenin bile 
halk için önemli bir başarı olduğunu görmez. Bu ba-
şarı önemlidir, çünkü Kurtuluş Savaşı sona erdiğin-
de arka arkaya yaşanan Balkan savaşlar, I. Dünya 
Savaşı nedeni ile Anadolu’da üretim faktörünün en 
önemli değişkeni olan emek bile yetersizdi. Erkek 
kadın nüfus eşitliği ancak II. Dünya Savaşı sonra-
sında eşitlenmiştir.  

Küçükömer’in yanılgılarının ana nedeni arayışının 
yerel olmasıdır. Dolayısıyla tezleri de, çözümleri de 
yereldir. Hâlbuki toplumlardaki gelişim dış dünya-
daki dinamiklerle beraber yürür.  Örneğin uzak yol 
ticareti feodalizmin çöküşünde etkili olmuştur. Av-
rupalıların uzak yollara düşüşün nedenlerinin başın-
da Osmanlı’nın İstanbul’u feth ederek ipek yolunu 
kapatmış olması gelmektedir.   Yine Avrupa sanayi 
devrimi ile sermaye birikiminde zirveye çıkarken, 
Osmanlı da özel mülkiyetin sınırlı olması, haneda-
nın mülke el koyması sermaye birikimini engelledi-
ği gibi, isyanları da beraberinde getirmiştir.

III-Sonuç

İdris Küçükömer kitabında bürokratik oligarşiyi 
yıkmak için sivil toplumu öne çıkartır. Bu çok doğ-
ru bir tavırdır. Ancak Küçükömer, bir İslam ülkesi 
olan Türkiye’de, Laiklik güçlenmeden, bunun sivil 
toplum kuramında tanımı yapılan bir yapı ile orta-
ya çıkmasının mümkün olmadığını göz ardı etmek-
tedir. Nitekim Türkiye’de son on yıldır yaşananlar 
laiklik olmadan sivil toplumun olamayacağını gös-
termiştir. 

Bu süreçte Küçükömer’in ilerici sol yan olarak 
nitelendirdiği İslamcı kesim sivil güç ile birey ve 
yurttaş kimliğine karşı bir yapıyı oturttular. Sivil 
toplumun en önemli özelliği “toplumun” egemen 
gücünün dışındaki “öteki” güçlerinde yaşamasına 
izin vermektir. Yine sivil bir toplumda bireysel öz-


