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ÖNSÖZ

Kültürel kodlar ve davranış kalıpları kişinin ait olduğu uygarlı-
ğın yüklediği istem dışı şartlandırmayla nesilden nesile aktarılır. 
Nesiller, rejimler ve çağlar belli sürelerle değişir. Zihniyet deği-
şimi ise çok daha yavaş ve uzun sürelidir. Bu bakımdan insan 
davranışlarını etkileyen zihniyet kodları ve kültür değişmediği 
sürece tam bir değişimden söz edilemez. Bu nedenle gelenekse-
lin yerine ikame edilen yeni ve modern olanda da eski alışkanlık 
ve davranış kalıplarına yansıyan zihniyeti görmek mümkündür.

Kültürel değişmelerin genellikle çok daha uzun bir süreçte 
gerçekleştiği dikkate alındığında böyle bir problem kaçınılmaz-
dır. Bu durum, yönetimin modernizasyonuyla eşzamanlı ola-
rak zihniyet değişiminin de gerçekleşmesinin zor olduğu anla-
mına gelir. Bu nedenle Osmanlı/Türk kurumsal modernleşme-
sine rağmen toplumun ait olduğu medeniyet ve kültürün tem-
sil ettiği ahlâki değer ve zihniyetin varlığını daha uzun süre de-
vam ettirmesi kaçınılmazdır. Bu da vakalar tarihi yerine “uzun 
zaman tarihçiliği” yaklaşımına uygun olarak “değişen düzene 
rağmen değişmeyen zihniyeti”, süreç ve kavramlar üzerinden 
bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkarır.

Bu çalışmanın giriş kısmında Osmanlı Devleti’nin geleneksel 
iktidar ve toplum yapısını çağdaşı Batılı iktidar ve toplum yapı-
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sıyla kıyaslayarak anlamaya çalıştım. Ardından geleneksel ikti-
dar yapısı ve zihniyetinin yerine ikame edilen modern devletin 
üç temel esası olan “kurumsallaşma, ihtisaslaşma ve meclisleş-
me” sürecini yine Batı’daki örneklerine de atıflar yaparak açık-
ladım. Böylece geleneksel ve modern devlet ve toplum yapısı-
nı izah ederek asıl mevzumuz olan imtiyazlı zümreler ile ayrı-
calıklarının daha kolay anlaşılması için bir zemin oluşturma-
ya çalıştım.

Kitabın ana bölümlerinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e üç im-
tiyazın izi sürüldü. Öyle ki Osmanlı geleneksel sisteminde ilmi-
ye sınıfı mensuplarının üç temel imtiyazı vardı. Bunlardan il-
ki eğitim ve atama imtiyazı olan beşik ulemalığı; ikincisi ilmiye 
mensuplarına en ağır ceza olarak sürgün cezasının verilmesi ve 
istisnaları olmakla beraber idamdan masuniyet; üçüncüsü de 
ilmiye mensuplarının mallarının müsadere edilmemesi, miras 
bırakma ve servet imtiyazları olan müsadereden masuniyet idi. 
Böylece ilmiye zümresi, ordu ve sivil bürokrasideki muadilleri-
ne nispeten atama/terfi, can ve mal güvenliği gibi temel üç ayrı-
calığın güvencesi altında yaşamlarını sürdürdü.

Bu imtiyazlar modern devletin teşekkül sürecinde, özellikle 
Tanzimat ve Meşrutiyet devrinde yavaş yavaş kaldırıldı. Ancak 
zihniyet kodlarının devamı, yeni imtiyazlı zümrelerin doğma-
sını kaçınılmaz kıldı. Beşik ulemalığı ve paşazade imtiyazları-
nın yerini II. Meşrutiyet devrinde “rical-i gayb” denilen İttihad 
ve Terakki Partisi mensuplarının imtiyazı; Cumhuriyet devrin-
de de “beyaz Türk” denilen yeni bir seçkinci sınıfın iktidar ve 
iktidarın nimetlerini kullanma imtiyazı aldı. Aynı şekilde siya-
seten katlin yasal olarak ilgasına rağmen muhalifi ortadan kal-
dırma yöntemi olarak siyasi idamlar ile ekonomik güçten yok-
sun bırakma amacıyla özel mülk ve emlakin hazineye devri yo-
luyla müsadere usulü 1960’lı yıllara kadar devam etti.

Hasılı geleneksel devletten tevarüs edilen kişizade imtiyazla-
rı modern devlet düzeninde de yeni hal ve renkler alarak varlı-
ğını sürdürdü. Geleneksel devlet yerine ikame edilen modern 
devlet düzeninde de iktidar ve iktidarın nimetleri belli bir züm-
re ile paylaşıldı, muhalifler zaman zaman idam edildi ve malla-
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rı hazineye aktarıldı. Öyle ki geleneksel devletin doğrudan ve 
çoğu zaman sorgusuz yaptığını modern devlet dolaylı ve sorgu-
lu yaptı. Bu durum “İktidarın Ruhu” olarak tanımlandı. Kitabın 
kapak resmi olarak seçilen Levnî’ye ait minyatürdeki görselde 
bulunan sofra sinisi devleti, çini sahan iktidarı ve nimetlerini, 
sofra sinisinin etrafındaki ulema ise iktidarın gücünü ve onun 
nimetlerinin paylaşımının resmi olarak yorumlandı.

Bu kitabın hazırlanmasının on beş yılı aşan uzun bir hikâ-
yesi var. 2004 yılında böyle bir çalışma yapmaya başlamıştım. 
Ancak doçentlik aşamasında farklı bir çalışma yapmam gerekip 
gerekmediğini hocalarım ve dostlarımla müzakere etmiştim. 
Prof. Dr. İsmail Kara, bu konuyu çalışmamı ve nitelikli eserle-
rin ancak uzmanlaşmak suretiyle yapılabileceğini söylemişti. 
Bu kıymetli telkine rağmen kaygılarım ağır bastı ve Aziz Şehre 
Leziz Su çalışmasını doçentlik takdim kitabı olarak hazırladım. 
Ancak konuyla ilgili malzemeyi de toplamayı sürdürdüm ve 
2015 yılında akademi hayatımda yoldaşım ve kıymetli dostum 
Prof. Dr. Bilgin Aydın ile kitabın son halini müzakere ettik. Ki-
tapta yer alan bazı bölümleri çıkarttık ve ayrı iki monografi ola-
rak çalışmayı uygun bulduk. Böylece bu çalışmanın sadece im-
tiyazları konu alan bir monografi olmasını kararlaştırdık. Ara-
ya fasılalarla başka çalışmalar girse de bu konu hep masamın 
üzerinde oldu. Konu da uzun süreli düşünmeyi, daha geniş bir 
alana dair okumayı ve araştırmayı gerektiriyordu. Nihayet İk-
tidarın Ruhu, Haziran 2019’da yeniden iki kapak arasına girdi.

Kitabın hazırlık sürecinde kıymetli mesai arkadaşlarım Doç. 
Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı, Doç. Dr. Halim Demiryürek, 
Doç. Dr. Refik Arıkan, Doç. Dr. Taner Bilgin ve Dr. Ali Oku-
muş konuyla ilgili gördükleri ve bildikleri kaynakları benim-
le paylaştı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Yücel kitabın 
ilk okuyucusu oldu, iki kez okuyarak önemli katkı ve tashihler 
yaptı. Kitabın sadece imtiyazları konu alan bir monografi olma-
sına beni yönlendiren Medeniyet Üniversitesi Bilgi Belge Yöne-
timi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Aydın kitabın ikinci oku-
yucusu olarak kıymetli tashih ve önerilerde bulundu. Ben de 
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kitabı birer kez daha baştan sonra okuyup hem yeni kaynaklar 
hem de imla ve ifade bakımından güçlendirdim. Nihayet kıy-
metli hocam Prof. Dr. İsmail Kara ve İletişim Yayınları editö-
rü Aybars Yanık kitabı son kez okuyarak değerli tashih ve dü-
zeltmeler yaptılar.

Böylece dost ve meslektaşlarımın beni cesaretlendiren kıy-
metli tavsiye ve olurlarıyla kitap yayın sürecine girdi. Türk ta-
rihi, kültür ve zihniyetinin uzun bir zaman diliminde izlerinin 
takibi olan bu eserin hazırlanmasına katkı sunan tüm dost ve 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Kitabın okuyucusuna da 
kolay okuma ve daha iyisini yazma dileklerimi iletiyorum.

İLHAMİ YURDAKUL

Bilecik, 2022
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G İ R İ Ş

İKTİDAR VE TOPLUM

Geleneksel devlet düzeninde iktidar ve toplum

Geleneksel Batı ve Doğu devlet düzeninde kral veya padişah, 
tanrısal bir ihsanla hükümdar olarak iktidarı ve onun nimet-
lerini toplumun katmanlarından belli bir zümreyle paylaşır-
dı. Dolayısıyla aynı kaynaklardan beslenen Doğu ve Batı devlet 
ve toplum anlayışının izahı da benzerlik gösterirdi. Geleneksel 
devlet “patrimonyal yapıda olup egemenlik gücü, mülk ve te-
baa, mutlak biçimde hükümdar ailesine ait sayılırdı ve yalnız 
onun lütuf ve inayetine erişenler, toplumun en şerefli ve zen-
gin tabakasını oluştururdu”.1 Bu kısa izahtan sonra şimdi gele-
neksel iktidar ve toplum düşüncesini izah edelim.

Avrupa devlet geleneğinde iktidar ve toplum

Antik Yunan, Helen ve Roma geleneğinden beslenen Avru-
pa’da devrin tıp ve felsefe metinlerinde iktidar ve toplum taba-
kaları insan bedenine benzetildi. Öyle ki bu ilişki “eğer beden 

1 Halil İnalcık, Şair ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik 
Bir İnceleme, Doğu Batı, Ankara, 2003, s. 9-10. Yaşlıların yönetimi olan Geron-
tokrasi, Ataerkillik ve Patrimonyalizm için bkz. Max Weber, Bürokrasi ve Oto-
rite, çev. Bahadır Akın, Adres, Ankara, 2014, s. 75-110.



18

tahrip edilirse ne bir baş ne de bir ayak kalır,” diye özetlendi. 
Dolayısıyla Avrupa’da geleneksel iktidar, devlet ve toplum po-
litik beden metaforu üzerinden izah edildi.2

Bu benzetmeye göre kralın iki bedeni vardı. Birincisi bizzat 
kendi bedeni, ikincisi de ülkesiydi. Toplumsal zümrelerin tem-
sil edildiği bu ikinci bedende baş kralı; göz ve kulaklar aristok-
ratlar ve ruhbanları; kollar şövalyeleri; el parmakları kralın hiz-
metlilerini; bacaklar tüccarları; ayaklar ise halkı/köylüyü ifa-
de ederdi. Soylular savaşarak, ruhbanlar dua ederek, köylüler 
ise çalışarak görevlerini yerine getirirdi. Kral, iktidarı ve iktida-
rın nimetlerini gözü-kulağı mesabesinde olan aristokratlar ve 
ruhbanlarla paylaşır; tüm yükü kralın ayaklarıyla temsil edilen 
halk-köylü çekerdi. Avrupa geleneksel düzeninde devlet birey-
lerden değil, toplumun farklı zümrelerinden oluşur, bedenin 
organları ve görevleri gibi devletin idari yapısı ve görevleri de 
benzer bir yapı ve hiyerarşiyle sembolize edilirdi.3

Rönesans ve reform devriyle eşzamanlı olarak Avrupa’da 
pek çok bilimsel gelişme yaşandı. Kopernik (1473-1543), Gali-

2 Bu düşünce Sokrates (M.Ö. 469-399) öncesi geleneğe dayanır ve İslâm dünya-
sında Eflatun olarak bilinen Platon’un (M.Ö. 427-347) Devlet adıyla Türkçe-
ye çevrilen Republic adlı eseri ile Aristoteles’in (M.Ö. 384-322) Politika adıy-
la Türkçeye çevrilen Politics adlı eserinde temellendirilir. Claire Richer Sher-
man, Imaging Aristotle, (e-books colletion), Los Angeles, 1995, Figür 63, s. 
216-217; Fred D. Miller, “Aristotelian Statecraft and Modern Politics”, Lenn 
E. Goodman ve Robers B. Talisse (ed.), Aristotle’s Politics Today, Suny Press, 
New York, 2007, s. 13-32; Andrea Falcon, Aristotle and the Science of Nature, 
Cambridge University Press, New York, 2005, s. 57; Sir David Ross, Aristot-
le, Routledge, Londra, 1995, s. 100-110; Eflatun, Devlet, çev. Sabahattin Ey-
yüboğlu ve M. Ali Cimcoz, Remzi, İstanbul, 1971, s. 227-255; Aristoteles, Po-
litika, çev. Mete Tunçay, Remzi, İstanbul, 2000. Aristoteles tarafından temel-
lendirilen görüşe göre evrendeki her şey “hava, ateş, toprak ve su” maddele-
rinden müteşekkildi. Evrendeki düzen ve denge, bu elementlerin belli bir ni-
zam ve oranda olmasına bağlıydı. Aynı şekilde “kan, balgam, kara safra ve sarı 
safra” olarak adlandırılan bedendeki dört salgı da insanın ruh ve beden sağlığı 
için belli bir düzen ve dengede olmalıydı. Aristoteles’in (M.Ö. 384-322), Ga-
lenus (M.S. 129-199), İbn-i Sina (980-1037) ve diğer takipçileri de bedendeki 
dört sıvı tezini savundu. Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Av-
rupa (1450-1789), çev. Hamit Çalışkan, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2012, s. 
70-72. Belma Yıldırım, Batı Sanatında İnsan Bedeni ve Değişen Anlamı, yayım-
lanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul, 2008, s. 58.

3 Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789, s. 380. 


