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GİRİŞ 

 

Bu çalışma, siyasetin bilimselleştirilmesi olgusu üzerinden düşünce kuruluşları 

tarafından pratiğe aktarılan bilim ve siyaset anlayışı ile birlikte bu kuruluşların siyasal 

süreçteki konumlarını, rol ve işlevlerini ele almaktadır. Bilim-siyaset ilişkisinin odağı 

olan bilgi-iktidar arasındaki ilişki ve bu ilişki içinde yer alan aktörlere dair çalışmaların 

tarihi oldukça eskiye dayanır. Bu çalışmalar Platon’dan günümüze kadar uzanmaktadır. 

Filozofun bilgeliği ile başlayıp ardından entelektüelin ve günümüzde uzmanın bilgisinin 

iktidarın meşrulaştırılmasındaki yeri ve etkilerine yönelik bu tartışmalar esas olarak İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır. Bunun temelinde ise devletin kesin bilimsel 

verilerle hareket etme isteği yatmaktadır.  Bu beklenti bir yanda devlet eliyle yapılan 

bilimsel araştırmaların çapı ve kamu hizmetlerindeki bilimsel danışmanlığın boyutlarını 

güçlendirmiş, diğer yanda ise devlet ve idarede çalışan uzman sayısını artırmıştır. 

Dolayısıyla 1950’lerle birlikte davranışsalcı devrimin etkisiyle benimsenen yeni 

siyasallık anlayışı siyasal olan ile rasyonel olanı birleştirmek üzerinden ilerlemiş, bilimsel 

tekniklerden yararlanarak herkesi kapsayıcı kararların alınabileceği ve böylelikle farklı 

beklentileri ifade eden çıkarlar arasındaki tartışmaların engellenebileceği varsayılmıştır.  

 

Bu varsayım, bilim ve akıl yürütmeye dayalı değerlerin egemen olduğu ve bilgi 

üretiminin piyasa süreçlerine eklemlendiği bir yönetim kavrayışını inşa etmiş,  “bilginin 

elde edilmesi, örgütlenmesi, denetimi ve kullanılması” da temel bileşenler olarak kabul 

edilmiştir. Dahası savaş sonrası “şüpheli kitle” olarak değerlendirilen kamuoyuna 

güvenin azalması ve ikna edilmesi gereken bir yapı olarak bakılması nedeniyle de 

alınacak kararları, kamusal müzakere yerine, rasyonel bilgi temeline dayandırarak yeni 
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bir meşrulaştırma yolu bulmuştur. Kamusal iradeyi zayıflatan hatta gereksizleştiren bu 

bakış açısı akılcı karar alma ile rasyonelleştirilmiş bir siyaseti de beraberinde getirmiştir.  

 

Siyasetin rasyonelleştirilmesi eğilimi, savaş sonrası modern demokrasinin 

yeniden inşasına yönelik çabalarla örtüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde ampirik 

bir demokrasi kuramı biçiminde gelişen çoğulcu demokrasi anlayışı, toplumda 

farklılaşma, çatışma ve örgütlenmiş çıkar grupları aracılığıyla yurttaşların devleti 

denetleme yarışına girmeleri gerektiği varsayımına dayandırılmıştır. Bununla birlikte, alt 

sınıfların özerk bir siyasal hareket olarak gelişmesinin önlenmesi ve istemlerinin 

yönlendirilebilir durumda tutulması için de uzmanlardan yararlanılmıştır. Siyasal 

topluluğun düşünme ve inanma biçimlerini, etkilenme tarzlarını, karşı koyma tutumlarını 

açığa çıkarabilmek amacıyla “kamuoyu”nun bilimsel olarak tanımlanma süreci, siyasal 

ilgilerinin ölçülmesi ile artan bilimsel araştırmalar, devlet ile bilimsel teknik verileri 

sağlayan uzmanlar arasındaki ilişkileri zamanla kurumsallaştırmış ve “bilimsel siyaset” 

anlayışının oluşturulmasına yardım etmiştir (Köker, 2007:23). Böylece Max Weber’in 

rasyonelleştirme olarak adlandırdığı sürecin yeni bir aşamasına geçilmiş ve devlet ile onu 

yönetenlerin yanlış karar, denetimsiz eylemlerden ve programlardan kurtarılabileceği 

varsayılmıştır.  

  

Siyasal süreçte sayıları giderek artan uzmanlardan ve bilimsel bilgiden yararlanma 

eğilimi, yurttaş katılımını biçimsel ve resmi süreçlere indirgerken halkı da düzenlenmesi 

ve yönlendirilmesi gereken bir kitle olarak görmüştür. Şüpheyle yaklaşılan bu kitlenin 

denetlenmesi ve yönlendirilmesinin araştırma ve ikna süreçlerinin rasyonelleştirilmesi ile 

gerçekleştirileceği inancı yaygınlaşmıştır. “İkna süreçlerinin rasyonelleştirilmesi” siyasal 

kararların halkın iradesinden çıkan kanaatler temelinde değil, bilimsel araştırmalara 

dayanan uzman görüşleri temelinde alınması anlayışını yaygınlaştırmıştır. Böylelikle 
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halkın iradesi siyasal süreçten dışlanırken bilim, bu sürecin başat unsuru haline 

getirilmiştir.  

 

Modern bilim, siyasal kararların rasyonelleştirilmesi ve kitlelerin bilimin 

tarafsızlığı söylemiyle ikna edilmesinde üstlendiği rol nedeniyle özgün bir işlev 

yüklenmiştir. Bilim, devletin artan sorumluluk ve görevlerini yerine getirmek için 

1950’lerden itibaren yönetsel yaklaşımları ve yönetim kuramlarını tamamlayıcı, 

kamuoyunu yönlendirici ve ikna edici karar ve uygulamaları meşrulaştırıcı işlevleri de 

yerine getirmiştir. Analiz, araçsal ve stratejik eylemleri planlama, yorumlama ve geleceğe 

dair kestirimlerde bulunma gibi tekniğe özgü işlevler devlete ve devleti yönetenlerin 

hizmetine sunulmuştur. Bu eğilimler birbiriyle ilişkili iki tür gelişmeye temel 

hazırlamıştır: 

 

1. Modern devlet yönetiminde bilimsel bilgi, karar verme süreçlerinin 

rasyonalizasyonu açısından büyük değer taşımıştır. Bununla birlikte 

rasyonelleştirmenin aktörleri devlet nezdinde ve kamu yönetiminde ayrıcalıklı 

rollere kavuşmuştur.  

 

2. Devlet-bilim arasındaki ilişkinin kurumsallaşması, bilgi talebini arttırmış 

ve bunun sonucu olarak üniversitelerin bilgi talebini tek başına karşılayamaması 

bilgi üretimini üniversite dışındaki kurum ve enstitülere kaydırmıştır. 

 

Bu iki gelişme daha önce ekonomik süreçte denenen ve ürün/hizmet üretimini 

daha etkili ve verimli hale getiren uygulamaların siyasete aktarılmasının zeminini 

hazırlamış, siyaset kurumu yalnızca siyasal iktidarın ele geçirilmesi ve alınan kararların 

herkesi bağlayıcılığını kapsayan bir süreç olmanın dışında sistemi gelecekte tehlikeye 
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sokma ihtimali bulunan unsurların kestirilmesi ve mücadelesini de kapsar hale 

getirilmiştir. Böylelikle toplum ve devlet, bilimsellik ve rasyonellikle temellendirilen 

kararlar aracılığıyla yönetilirken üniversite dışında devletin yararlanabileceği araştırma 

ve bilimsel enstitülerin önemi artmaya başlamıştır: 

   

Dünya ekonomisinin büyümesi yalnız devlet aygıtları ve iktisadi girişimlerde 

değil, bunların yanı sıra araştırma kurumlarında da büyük bir ölçek genişlemesine 

yol açtı. Belli başlı güçler, Soğuk Savaş’ın verdiği ivmeyle temel bilimlere yatırım 

yapmaya başladılar, sonrada bu yatırım sosyal bilimlere de yönelecekti… Bu 

ekonomik girdi, sosyal bilimlerdeki bilimselleşmeyi daha da arttırdı ve 

mükemmelleştirdi. Bütün bunların sonucu, başta ABD olmak üzere önde gelen 

büyük devletlerin, çoğu ABD merkezli vakıfların ve daha az oranda da uluslararası 

şirketlerin sağladığı maddi kaynaklarla bilgi ve uzmanlık birikimini bir araya 

getiren birkaç büyük, merkezi bilimsel araştırma odağının oluşmasıydı 

(Gulbenkian Komisyonu, 2009: 38-39).   

 

Ekonomik desteğin artması ile birlikte yeni bilimsel araştırmalar yapabilmek, 

bilgi üretme tekelini elinde bulunduran üniversitelerin dışında da mümkün hale gelmiş ve 

böylece özerk araştırma kuruluşlarına ve “öğrencisiz üniversite” olarak tanımlanan 

düşünce kuruluşlarına kaymıştır. Bilim ve siyaset arasında sürekli bir iletişimi mümkün 

hale getiren düşünce kuruluşları amaçlarını “siyasetin dışında kalarak toplumsal sorunlara 

bilimsel çözümler bulmak” olarak açıklamışlardır. Siyasal kanaat ve fikir oluşturma 

sürecinin, yönetimin toplumsal sorunları çözmek için yürüttüğü siyasal süreçlerden ayrı 

yürütülmesi gerektiği fikri üzerine inşa edilen düşünce kuruluşları, 1950’den sonra 

Amerika Birleşik Devletleri’nde sayılarının hızlı artışı ve ardından Avrupa’da da 

yaygınlaşmaları ile birlikte bir endüstriye dönüşmüştür. Düşünce kuruluşları ve diğer 

enstitülerin yaygınlaşması siyasal olanı dönüştürmüş, artan rasyonelleşme ve teknik bilgi  

“teknokrasi” denilen yeni bir öğretinin yükselişini başlatmıştır. Siyasetin bilimsel 

temelinin güçlendirilmesinin ötesinde, bu yeni teknokratik ideoloji, “bilimsel siyasete” 
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gereksinim duyan geleneksel siyasal sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini 

savunmuştur. Siyaset bilimi, örgüt sosyolojisi ve yönetsel bilimlerdeki kantitatif 

yaklaşımlar, siyasal karar vericiler için bir değer olmuştur. Bu siyaset anlayışı, gelecek 

için plan ve programlar üreten, pazarlama stratejisine denk düşen bir uzmanlık alanı 

olarak siyaset kavrayışının yaygınlaşmasına da izin vermiştir (Köker, 2007:23). Bu 

gelişmelerin sonucu olarak siyasal sürece eklemlenen ekonomistler, sosyologlar ve 

siyaset bilimciler bu yeni endüstride rekabet etmeye başlamışlardır (Fischer, 1990:94).  

 

Siyasetin bilimselleşmesi ve siyasal iletişimin bilimsel bir disiplin olarak 

akademide gelişmesi ile eşzamanlı1 olan bu sürecin doğal sonucu, devletin yaptırdığı 

araştırmaların ve kamu hizmetlerindeki uzmanların sayılarının artması olmuştur (Keskin, 

2002:4). New Deal ile başlayarak sosyal refah devleti modelinin kurulmasına kadar geçen 

süreçte bilim insanlarından, hukukçulardan, teknik ve ekonomik uzmanlardan 

yararlanılmıştır. Böylece Keynesyen devlet, uygulamada kullanılabilir bilgi talebinin 

artışına paralel olarak uzmanların siyasetin biçimlendirilmesi konusunda büyük bir etkiye 

kavuşmalarının da zeminini hazırlamıştır.  

 

Yönlendirilebilir ve düzenlenebilir bir toplum anlayışının benimsendiği, teknik 

uzmanların şekillendirdiği sosyal refah devleti anlayışı, sosyal güvenlik uygulamaları ile 

kurumsallaşmış olsa bile enflasyon ve işsizliğin artması, buna karşılık büyümenin 

tökezlemesi, Keynesgil makroekonomik politikaların etkinliğine olan güvenin 

sarsılmasına neden olmuştur. Batı toplumlarında otuz yıl boyunca yürürlükte olan refah 

devleti rejimi etrafında oluşan toplumsal oydaşma da yavaş yavaş dağılmıştır (İnsel, 

                                                 
1 Köker, siyasetin bilimselleşmesi ile siyasal iletişimin paralellik göstererek yükselişini, siyasetin 

bilimselleşmesi ile birlikte sürekli yeni uzmanlık alanları yaratılması ya da uzmanları akademik alana 

taşıyarak bilimsellik iddialarını çoğaltması ile açıklamaktadır. Siyasal iletişimin akademik rüştünü ispat 

etmesini mümkün kılan gelişmeyi ise siyasal meşruiyetin sağlanmasına bilimsel bir düzenek hazırlama 

girişimleriyle ele almaktadır (2007:22).  
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2005:8).  Sermaye, devlet ve işçi sınıfı arasında kurulan uzlaşının dağılmasıyla bürokratik 

teknik rasyonalite ilkelerine göre yönetilen devlet müdahaleciliği ve özel çıkar grupları 

aracılığıyla kaynaştırılan ekonomik demokrasi fikrine yaslanan Keynesyen sosyal refah 

devleti, eleştirilerin merkezine yerleştirilmiştir. Özellikle 1970’lerden itibaren 

makroekonomik krizlerin etkisiyle yeni liberal politikaların artması sonucu neoliberal 

ideologların eleştirileri, Keynesyen politikaların desteklediği sosyal refah devleti ve 

düzenlenmiş pazar ekonomisini hedef almıştır. 1950’lerden bu yana dar bir çevrenin uzun 

soluklu çabalarıyla güçlenen, 1970’lerin sonunda çıkışlarını “muhafazakâr devrim” adı 

altında sunan neoliberal etkinin bu kadar hızla genişlemesindeki ana unsur, yaşanan 

ekonomik kriz olmuştur. (İnsel, 2005:8). Bu yıllarda tartışılmaya başlanan bir diğer kriz 

ise yurttaşların siyasete olan ilgisinin azalması, aktif eylemden uzaklaşması, temel siyasal 

kurumlar ve liderler karşısındaki güvensizlikle şekillenen “kapitalizmin krizi” olmuştur. 

Sağın “yönetilemezlik”, solun ise “meşruiyet krizi” olarak tanımladığı kapitalizmin ikinci 

büyük krizinin başlıca nedenleri arasında, temsili demokrasinin seçkinlerin denetimi ve 

egemenliği altında bilimselleşmesi gösterilmiştir (Doğanay, 2003:23-27). 

 

Kapitalizmin krizi, sadece ABD’de değil, Kıta Avrupası ülkelerinde de bilimsel 

ve teknik seçkinlerin egemenliğini ilan ettikleri bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde bütün önemli kapitalist devletlerde neoliberal-muhafazakâr iktidar 

değişimlerinin gerçekleşmesi sosyal demokrat dönemin de sonunu ilan etmiştir (Keskin, 

2011:75). Neoliberalizmin ekonomi politikaları üzerine söylemleri kadar kültürel 

alandaki bireyci, rekabetçi, kültürel kimlik merkezli toplulukçu söylemleri, 1960’lı 

yıllarda doğan ancak 1970’li yıllarda kendini göstermeye başlayan yeni muhafazakâr 

siyaset felsefesindeki yansımasını geleneksel değerlere yapılan vurgu ile tamamlamıştır. 

Yönetilemezlik teşhisi konulan aşırı demokrasinin krizine çözüm getirecek yeni siyasal 

düzen tasarımında sınırlayıcı demokrasi modeline başvurulmuştur (Keskin, 2014:319).  
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Önceleri bilimsel siyasal danışmanlığı temsili demokrasinin geleceği için bir 

tehlike olarak gören yeni muhafazakârlar, meşruiyetlerini ve otoritelerini “bilimsel bilgi” 

üzerine kurdukları gerekçesiyle uzmanları “yeni seçkinler” olarak değerlendirmiş olsalar 

da, 1970’lerin ortalarından itibaren bu yaklaşımları değişikliğe uğramış ve  “başarı”, 

“teknik” ve “bilim” gibi konu ve alanların yüceltilmesi ile birlikte siyasal alanda yeni bir 

strateji geliştirmenin getirdiği gereksinim ile sosyal bilim kökenli siyasal danışmanlardan 

bu defa kendileri yararlanmaya başlamışlardır (Keskin, 2005:6). 1970’lere kadar 

Keynesyen politikaları meşrulaştırmak için başvurulan düşünce kuruluşları, etkilerinin 

farkına varılmasıyla birlikte, 1970’lerden sonra yeni muhafazakâr politikaları kamunun 

gündemine taşımaları için kullanılmıştır. Bu gelişmeyi besleyen iki etken ise 

neoliberalizmin kullandığı “çoğulculuk” ve “sivil toplum” vurgusu olmuştur. Böylece 

daha hızlı alınması gereken siyasal kararlar için parlamentonun yerine birer sivil toplum 

kuruluşu olan düşünce kuruluşlarına danışılması meşru kılınmıştır. İktidarın ve yönetimin 

planlanabileceği ve böylece rasyonelleştirilebileceğine işaret eden “Big Science” (Büyük 

Bilim Dönemi) sürecinde araştırma ve geliştirmeye yapılan vurguyu bu defa neoliberal 

politikalara destek veren düşünce kuruluşları benimsemiş ve slogan haline getirmiştir. 

Bunun sonucu olarak bazı düşünce kuruluşları belli bir ideoloji için bilgi üreten 

kuruluşlara dönüşmüş ve iktidarın sözünü meşrulaştırmada kendilerine açılan alanı 

doldurmuşlardır (Köker, 2007:25). Washington’da siyasal danışmanlık pek çok farklı 

eğilimin taleplerini karşılamıştır. Düşünce kuruluşlarının etkinliklerinin boyutları arttıkça 

itibarlarını da yükselten taraflı projeler üretmeye devam edilmiştir. (Ricci, 1993:149). 

 

Yeni sağ politikaların meşrulaştırılması ve hayata geçirilmesinde düşünce 

kuruluşlarının önemli bir rol üstlenmesiyle birlikte siyaset, uzmanlar aracılığıyla 

yapılabilir bir faaliyete dönüşmüştür. Özellikle kültürel üretim pazarının genişlemesi ve 
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medyanın artan önemiyle birlikte akademisyenler ve entelektüeller uzmana dönüşerek 

yeni bir sınıfa dâhil olmuşlardır. Yeni muhafazakâr stratejinin hayata geçirilmesi 

sürecinde siyasallaşan entelektüel ve uzmanlar muhafazakâr amaçlar için kullanılmaya 

başlanmıştır (Keskin, 2011:68-84).  

 

1980’lerde neoliberal-muhafazakâr partilerin neredeyse bütün kapitalist ülkelerde 

iktidara gelmesi ile tamamlanmış, küreselleşme olarak adlandırılan strateji ile neoliberal 

kapitalizm anlayışı iyice yerleşmiştir. Bu görüşlere yakın duran düşünce kuruluşlarının 

etkisi güçlenince siyasette “fikirler savaşını kazanmak, kamusal düşünceyi yönlendirmek 

ve ekonomik-politik gelişmeleri etkilemek”, siyasal taraflılıklarını açıkça ifade etmeye 

başlayan uzmanların en önemli hedefleri haline gelmiştir (Keskin, 2011).  

 

İngiltere’de Margaret Thatcher hükümetinin (1979), ABD’de Ronald Reagan’ın 

başkanlığında (1981) uygulanan neoliberal politikalar, Türkiye’de 1980 sonrasında 

Anavatan Partisi lideri Turgut Özal’ın (1983) iktidara geldiği yıllarda yeni sağ anlayışıyla 

hayat bulmuştur. Bu yeni sağ anlayışın barındırdığı liberal fikirler iki temel üzerinde 

şekillenmiştir. İlki bürokratik-hantal devlete karşı çıkarılan ‘girişimci birey’; diğeri ise 

muhafazakâr bir kimlik üzerinden devlete karşı çıkarılan ‘millet’ tir (Özkazanç, 2005:8). 

Toplum ile piyasanın ilişkilendirilerek tanımlandığı neoliberal yönetim rasyonalitesinde 

uzmanlık ile yönetim teknolojileri birbirine eklenmiş ve uzmanlık otoritesi siyasal karar 

alma süreçlerine dâhil edilerek devlet de teknik bir aygıta dönüşmüştür. Dünyadaki 

örneklerine benzer biçimde Türkiye’de de Turgut Özal ile birlikte neoliberal politikalar 

uygulanmaya başlamış ve de siyasal süreç içerisinde parlamentonun ve siyasi partilerin 

değer yitirmesiyle ortaya çıkan boşluk, bir tartışma ortamını yaratmak yerine, ekonomik, 

teknolojik ve idari uzmanlığa başvurularak “rasyonel siyaset” ile giderilmek istenmiştir. 

Böylece bilim çevrelerinden gelen kişilerin de yer aldığı araştırma ve danışma kurumları, 
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siyasal reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları siyasal alanda büyük bir güç kazanmıştır. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak neoliberalizmin bilgi ile yönetme isteği, siyasetin teknik 

algılanışının yaygınlaşması ile ihtiyaç duyduğu zemini hazırlamıştır.  

 

Türkiye’de ilk örneklerine 1960’lı yıllarda rastlanan düşünce kuruluşları 

açısından 80’li yıllar bir dönüşüm başlatmıştır. 1961 Anayasasının özgürlükler alanını 

genişletmesiyle birlikte örgütlenme ve ifade özgürlüğünün anayasal güvenceye alınmış 

olması ve siyasi serbestleşme, araştırma kuruluşu kurmak isteyenleri cesaretlendirirken 

1980 darbesinin özgürlüklere getirdiği kısıtlamalarla birlikte apolitizasyonun artması ve 

karar alma süreçlerinin rasyonalizasyonu düşünce kuruluşlarının gelişimini yeniden 

canlandırmıştır.  

 

2000’li yıllardaki düşünce kuruluşlarının dünyadaki hızlı artışına Türkiye de eşlik 

etmiş ve çok sayıda yeni düşünce kuruluşu kurulmuştur. Sayıları giderek çoğalan düşünce 

kuruluşları gerek siyasal gündemin belirlenmesi ve karar alma süreçlerine etkileri gerek 

medyadaki görünürlükleri ile varlıklarını daha fazla hissettirmişlerdir. Kamuoyunun 

iradesi yerine rasyonel ilke ve tekniklerin kararların meşrulaştırılmasının zeminine 

yerleştirilmesi siyasal süreçlerde giderek daha fazla uzman görüşüne başvurulması ile 

devam etmiştir. Bu devamlılık 2002 Genel Seçimleri’nden günümüze Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin “muhafazakâr demokrasi” programıyla sürdürdüğü iktidarında 

geçerliliğini korumuştur.  

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmaya başlayan bilim ile siyaset arasında 

artan ilişkinin başlattığı siyasetin bilimselleşmesi olgusunu düşünce kuruluşları üzerinden 

inceleyen bu çalışmanın amacı, giderek uzmanların bilgileri ile yapılabilir bir faaliyet 

haline gelen siyaset içinde yeni bir aktör olarak konumlanan düşünce kuruluşlarının 
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siyasal süreçteki konumlarını, rol ve işlevlerini incelemektir. Çalışmanın temel varsayımı, 

siyasetin bilimselleşmesi eğiliminin Türkiye’de 1980’lerden sonra yaygınlaşmaya 

başladığı ve bu eğilimin sonucu olarak sayıları giderek artan düşünce kuruluşlarının 

Türkiye’de siyasal sürece daha fazla dâhil olmalarıyla birlikte siyasetin önemli 

aktörlerinden biri haline geldikleri, karar alma süreçlerine etkide bulundukları, siyasal 

iktidarlarla daha yakın ve karşılıklı ilişki kurduklarıdır. Ayrıca bu çalışmada şu ikincil 

varsayımlardan hareket edilmiştir: 

 

a) Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının 1980’li yıllarda sayılarının artış 

göstermesinde ve 1990’lardan itibaren yaygınlaşmasında ekonomik alanda 

uygulamaya konulan neoliberal siyasetin rasyonel ilke ve tekniklerden 

faydalanarak yönetme eğilimi yatmaktadır.  

 

b) Düşünce kuruluşlarının ekonomik ve siyasal iktidar sahipleri tarafından 

fonlanması yapısal bağlılığı beraberinde getirmekte ve düşünce 

kuruluşlarının özerkliğini sınırlandırmaktadır. Ürettikleri bilgiye iktidar 

sahiplerinin talepleri doğrultusunda şekil vererek karar alma süreçlerine 

yurttaşların iradesi yerine iktidar sahiplerinin iradesini eklemlemektedirler.  

 

c) Bilimselleştirilmiş teknik bir siyasal dilin oluşturulmasına katkıda bulunan 

düşünce kuruluşları, kullandıkları teknik dil aracılığıyla geniş kitleleri bu 

tartışmaların dışında bırakarak siyasal süreçlerden yurttaş denetimini 

engellemektedir.   

  

d) Düşünce kuruluşları ile siyasal mekanizmalar arasındaki ilişkinin 

sonuçlarından biri de seçkinlerin dolaşımıdır. İki taraf arasında geçişkenlik 
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hızlanmış, eski siyasal aktörler düşünce kuruluşlarına; düşünce kuruluşu 

uzmanlar da yeni siyasal aktör olma yoluna girmiştir.  

 

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümde bilim-siyaset ilişkisinin kuramsal arka 

planı ele alınacaktır. Bu bölümün ilk kısmında bu ilişkinin düşünsel izleği serimlenmeye 

çalışılacak; ardından ikinci kısımda bilim-siyaset ilişkisi üzerine teorik tartışmalar 

çoğulcu, teknokratik, eleştirel ve postmodern teori başlıkları altında incelenecektir.  

 

Genel hatlarıyla aktarılan siyaset-bilim ilişkisine dair kuramsal çerçeve 

kapsamında bu çalışmanın paylaştığı düşünce, çoğulcu ve özellikle teknokratik teori 

tarafından ortaya koyulan pozitivist bakış açısının bilim ile siyaset arasında kurulan 

ilişkiyi tüm boyutlarıyla analiz etmemize izin vermediğidir. Postmodern teori ise 

modernliğe ve modern teoriye yönelik eleştirileri ile maske indirme görevini yerine 

getirmekte birlikte rasyonellik, hakikat, temsil ve toplumsal sistem kavramlarını reddeden 

bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Modernliği suçlu koltuğuna oturtarak Aydınlanma, 

demokrasi ve toplum teorisinin ilerici mirasından vazgeçmesi nedeniyle postmodern teori 

de modern toplumların temel yapılarını ve süreçlerini analiz etmemize imkan 

vermemektedir. Pozitivizme yaslanan yaklaşımların nesnelleştiriciliğine karşı toplumun 

rasyonel örgütlenmesini ve insan etkinliğinin özgürleştirici potansiyellerini engelleyen 

şeyleşmeleri belirlemememize olanak tanıyacak eleştirel teori çerçevesinde modern, 

eleştirel, özdüşünümsel ve özgürleşimci bir perspektif ortaya konulmaya çalışılacaktır 

Çalışmanın takip ettiği eleştirel tutum, siyasal süreçlerde bilimsel bilginin meşrulaştırıcı 

bir araç olarak kullanılmasına neden olan çoğulcu ve teknokratik teorinin savlarına 

yönelecektir. Başka bir ifadeyle siyasetin bilimselleştirilmesinin ideolojik işlevselliği, 

pozitivist anlayışın yüceltilmesine gönderme yapılarak ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 
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İkinci bölümde siyasal alanda bilimsel çabaların örgütlenmesinin tarihsel 

kökenleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasal ve ekonomik gelişmeler ekseninde 

ele alınacaktır. Bu bölümün ikinci kısmında Amerika Birleşik Devletleri’nde düşünce 

kuruluşlarının doğuşu ve gelişim süreci, son kısımda ise Türkiye’deki düşünce 

kuruluşlarının tarihsel gelişimleri anlatılacaktır. 

 

Üçüncü bölümün gövdesini ampirik çalışma oluşturmaktadır. Bu bölümde 

Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarında görev yapan uzmanların bilim ve 

siyaseti nasıl tanımladıkları üzerinden bir profil çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla 

nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği ile elde edilen 

bulgular değerlendirilmiştir. Düşünce kuruluşlarının işleyişi üzerine odaklanan 

analizlerde organizayon yapıları, fiziki olanakları ve bilimsel uzmanların demografik 

özellikleri ortaya koyulmaya çalışılmış; yürütülen çalışma çıktılarının tanımlanma 

biçimleri, yürütülen çalışmaların aşamaları ve de düşünce kuruluşlarını güçlü yapan 

özelliklere dair değerlendirmelere yer verilmiştir. Düşünce kuruluşlarında üretilen 

bilginin nasıl tanımlandığı, siyaset ve bilim ilişkisinin kavranışı, düşünce kuruluşları ile 

siyaset arasındaki ilişkinin nasıl değerlendirdildiği bu bölümde ele alınan bir diğer başlığı 

oluşturmaktadır. Bu bölümünün son başlığında ise düşünce kuruluşlarının toplumsal 

rolleri, çalışma çıktılarının komuoyu ile nasıl paylaşıldığ ve de düşünce kuruluşu ile 

yurttaş ilişkisini nasıl değerlendirdiklerine odaklanılmıştır.  
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I.BÖLÜM 

 

BİLİM-SİYASET İLİŞKİSİNİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ 

 

1.1. BİLİM-SİYASET İLİŞKİSİNİN KURUMSALLAŞMASININ 

DÜŞÜNSEL ARDYÖRESİ 

 

Bu bölümde genel olarak bilim-siyaset ilişkisi, özelde ise bilimsel pratiklerin 

siyasal süreçle olan bağı, farklı perspektifler ve kuramsal yeğlemeler aracılığıyla 

incelenmektedir. Tarihsel ve normatif boyutlarıyla ele alınan bu bölüm, 1950’lerden 

itibaren bir eğilim olarak belirginleşen siyasal aktörler ile bilimsel uzmanlar arasındaki 

danışmanlık ilişkisinin kökenine inmekte ve günümüze kadar getirmektedir. Birinci 

bölüm bu çerçevede bilgi sahibi kişilerin yönetiminin yüceltildiği, entelektüel elitizmin 

kurulduğu Antik Yunan’dan başlamaktadır.  

 

Siyaset arenasında bilen kişiye atfedilen ayrıcalık ve güce dair tartışmaların ilk 

izlerini Platon2’un “Devlet” adlı kitabında bulmak mümkündür. Devleti yönetme görevini 

“filozof”ların üstlenmesi gerektiğini şu sözleriyle aktarır: “Filozoflar bu devletlerde kral, 

önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl 

gücü birleşmedikçe (…) bence bu devletlerin başı dertten kurtulamaz”, çünkü Platon’a 

                                                 
2 M.Ö. 5-4. yüzyıllar arasında yaşamış olan Platon, Sokrates’in polise ilişkin düşüncelerini kendi görüşleri 

ile yoğurarak sistemleştirmiş ve siyasal elitizmi doruk noktasına ulaştırmıştır. Onun düşüncesinde polisteki 

en üstün meslek, bütün toplumun yazgısını elinde tuttuğu için devlet yöneticiliğidir ve bu nedenle, devlet 

yönetiminin bu işte uzmanlaşmış, bilgili kişilerin “profesyonel politikacılar”ın eline bırakılmalıdır 

(Ağaoğulları, 2009:219).  
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göre “Bilgece karar vermek bir bilgi işidir. İnsanlar bilgisizlikleriyle değil, bilgileriyle 

doğru karar verirler (Platon, 2011: 126,182).”  

 

Platon’un devlet anlayışına göre kanunları koymak, topluluk hayatını düzenlemek 

filozofların yani bilen kişilerin görevi olmalıdır. Çünkü yığın hiçbir zaman filozof 

olamayacaktır; bunun nedeni de sadece bir avuç insanın, eylemlerini akla dayatmak 

gereksinimi duymasıdır. Bu nedenle Plato’na göre devletin yüksek yöneticileri, özel bir 

eğitimden geçtikten sonra seçilen bir avuç “seçkin” olmalıdır. Ayrıca, bu kişiler devlet 

yönetimiyle olduğu kadar bilimin gelişmesiyle de uğraşmalıdır (Gökberk, 2005:63). 

 

Seçkinci bir bakış açısına sahip olan Platon, devleti yönetme görevini iktidarı inşa 

etmek ve sürdürmek için gerekli bilgiye sahip olan filozofa vermiş ve devletin otoritesini 

“bilgi ve bilim” üzerine temellendirerek devletin egemenliğini meşrulaştırma yoluna 

gitmiştir (Platon, 2011:126). Bilen ile bilmeyen arasına bir güç ilişkisi kuran bu bakış 

açısı, paternalist ve otoriter niteliğe sahip olması nedeniyle eleştirilmiştir.  

 

Platon’un karar alma süreçlerinde bilen kişilerin yer alması gerektiğine dair 

savlarının temelleri, pratik yaşamın sorunlarını çözmek için bilgiye başvuran ve bu 

bilgiye ahlaksal3 bir değer yükleyerek ahlakı entelektüel bir çerçeveye oturtan Sokrates’in 

düşüncesine dayanmaktadır. Her alanda bilginin önemine vurgu yapan, doğru eyleme 

giden yolun doğru bilgiden geçtiğini savunan Sokrates için her sanat ve zanaat gibi siyaset 

de bilgiyi, uzmanlığı gerektirmektedir. Her mesleğe özgü iş, o mesleğin nasıl yapılacağı 

bilgisini öğrenmiş kişilerce yerine getiriliyorsa, en üstün ve en güç sanat olan siyaset için 

                                                 
3 Sokrates için başlıca sorun ahlaksaldır. Amacı, yurttaşları ruhlarına özen göstermeleri için uyarmak ve 

ahlakça yetkin, erdemli kişiler olmalarını sağlamaktır. Erdem ile bilginin özdeşliğine sıkı sıkıya bağlı olan 

Sokrates, yaşamın amacı olan mutluluğa erdem ile ulaşılacağını savunmuştur. Erdemli olmak iyi insan 

olmak demektir. İyilik ise bir akıl ve bilgelik sorunudur. Erdem ile bilginin özdeş olması, bilgiye ahlaksal 

bir değer yüklerken, diğer taraftan ahlakın entelektüel bir çerçeve içine oturtulması anlamına gelmektedir 

(Ağaoğulları, 2009:145).  
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de bu kural geçerli olmalıdır. Yönetimin bilgili ve erdemli kişilerin elinde bulunması 

gerektiği düşünüşünden hareketle Sokrates’in yaklaşımının temelinde entelektüel 

seçkinci bir ton ortaya çıkmaktadır. Siyasette bilgi ve uzmanlığı gerekli görmesi 

nedeniyle “demokratik amatör siyaset” ilkesi yerine, oligarşinin tezi olan “profesyonel 

siyaset” ilkesini gündeme getirmekle birlikte Sokrates bir seçkinci olarak 

nitelendirilmemektedir. Çünkü her ne kadar yurttaşlık bilincini bilgiye bağlamış olsa da 

aslında onun için bilgi, sadece yurttaşlar için değil tüm insanların mutluluğu için 

kazanılması gerekmektedir. Bilginin objesi olan tümeller insanın dışında değil, içinde 

olmakla birlikte kişi kendi başına, bilgiyi bulunduğu yerden çıkaramamaktadır. Çünkü 

“episteme4” kolektif bir uğraşıdır ve birlikte çalışma ve araştırmayı gerektirmektedir. 

Toplumdaki yanlış bilgiyi, eski düşünsel yapıları yıkarak ve böylece insanların 

karanlıktan kurtulmasına5 yol açarak doğruya yani epistemeye ulaşmak için “diyalog”6 

yöntemini kullanmak, diğer bir ifadeyle insanın ruhunda saklı bulunan doğru bilgilerin 

gün ışığına çıkmasını sağlamak gerekmektedir. (Gökberk, 2005:46; Ağaoğulları, 

2009:150, 152, 153; Cevizci, 2010:1418). Böylece polisin iyiliğini bilen gerçek 

yurttaşların sayısı artacak ve demokrasi mümkün olacaktır; aksi takdirde yığınların 

despotizmine dönüşecektir. 

 

 

                                                 
4 “İlkçağ Yunan felsefesinde, sanı, kanaat ya da inanç anlamına gelen doxadan farklı olarak, doğru bilgi, 

bilimsel ya da sistematik bilgi, ilk ilkelerden hareketle kanıtlanabilir olan zarurî bilgi için kullanılan terim” 

(Cevizci, 2010:568).  
5 “Hayatın normlarına aklın ışığını tutmak” vurgusu nedeniyle Gökberk ve Ağaoğulları Sokrates’in 

düşüncesindeki aydınlanmacı yöne dikkat çekmektedirler (Gökberk, 2005:43; Ağaoğulları vd., 2009:240).  
6 Sokratik diyalog, birbirini tamamlayan iki teknikten oluşmaktadır: alay (ironie) ve  doğurtma (maieytike). 

Alay, toplumdaki yerleşik kanılardan kaynaklanan yanlış bilginin çürütülmesiyle epistemeye ulaşılmak için 

gerekli olan temizliğin yapılmasını ya da Sokrates gibi hiçbir şey bilmediğinin bilincine varılmasını 

sağlamaktadır. Bilgisizliği yüzüne vurulan, gelenekselleşmiş kanılardan kurtulan kişi, aklı ile kendi içine 

bakmaya ve doğruları bulup çıkarma olanağına ulaşmış olacaktır. Diyalog yöntemini sürdüren filozofun 

görevi ise doğurtma yöntemi ile karşısındakinin ruhunda uyur durumda bulunan doğruları ortaya çıkararak 

bilinir kılmak olmalıdır. Filozofun yönlendirici soruları, bireyselden evrensele doğru ilerleyerek yalnızca 

akıl ile kavranabilen bilgiye, yani tümelin bilgisine ulaşmayı mümkün kılacaktır (Ağaoğulları, 2009:142; 

Köker, 164). 
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Sokrates eleştirilerini bilgisiz halka değil, halkı bilgisiz bırakan, yanlış bilgi ile 

kandıran siyasetçilere, profesyonel söylevcilere, kısaca demagoglara yöneltmekte; 

filozofu ise karşılıklı konuşma tekniği yani diyalog ile yurttaşların yanlış bilgiden 

kurtulmasına yardımcı olmakla görevlendirmektedir. Platon ise seçkinci yaklaşımıyla 

yurttaşları bilgisizliğin içine hapsetmekte ve karar alma yetkisini bilen kişi olarak filozofa 

devretmektedir.  

 

 

 

Platon ve Sokrates’in yaklaşımında ortaya konulmaya çalışıldığı gibi Antik 

Yunan’daki soyut ve kurgusal siyasal düşünce Roma’da yerini salt eyleme bırakmış; bu 

nedenle Romalılar, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olmalarına 

rağmen siyasal konularda neredeyse hiçbir özgün düşünce geliştirememişlerdir. Romalı 

düşünürler, genellikle Yunan düşünürleri izlemekle, Yunan düşünce sistemleri arasında 

sentez kurarak bunları Roma’ya uygulamakla yetinmişlerdir (Ağaoğulları ve Köker, 

2011:13-14). Roma İmparatorluğu’nun egemen ideolojisini besleyen temel kaynak 

durumuna gelmeyi başarmış olan Stoacılar7 da Platon gibi kralların filozof yapılarak 

yeryüzünün her alanında doğrunun (iyinin) egemenliğinin kurulması düşünüşünü bir kez 

daha ortaya atmışlardır (Ağaoğulları, 2009:435). Eserlerinde Stoacı felsefenin ve Platon 

ile Aristoteles’in etkilerine açık biçimde rastlanan Cicero8, Roma siyasal düşünüşünün en 

                                                 
7 Ağaoğulları, insanları bilgeler ve bilge olmayanlar olmak üzere ikiye ayıran Stoacıların siyasal danışman 

olarak görevler üstlendiklerini şu sözlerle aktarmaktadır: “Bilge ahlakı zedelenmedikçe siyasal sorumluluk 

üstlenmeyi kabul eden Stoacılar, Helenistik monarşilerle yakın ilişkiler içine girmişlerdir. Bu dönemde, 

çevresinde eğitimci ya da danışman olarak görevli bir Stoacı bilgesi olmayan bir kral, bir despot hemen 

hemen yok gibidir” (Brehier, 1938; akt. Ağaoğulları, 2009:435).  
8 M.Ö. 106 ve 43 yılları arasında yaşamış olan Cicero, hukuk ve felsefe öğrenimi gördükten sonra Roma’da 

avukatlık yapmıştır. Mesleği sayesinde elde ettiği ün, siyasal yaşama katılarak başarılı olmasında etkili 

olmuştur. Roma tarihinin en büyük siyaset söylevcisi olarak kabul edilmektedir (Ağaoğulları, 2009:142; 

Köker, 49). 
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önemli temsilci9 olmuştur (Şenel, 1996:195).  Roma aydınları ve soyluları arasında 

yayılmaya başlayan ve siyasetten uzak durmayı salık veren Epikürosçu10 görüşlerin 

aksine seçkinci yaklaşımını açıkça ortaya koyan Cicero, Roma’nın iyiliği ve aristokratik 

ağırlıklı Cumhuriyet’in korunması için soyluların siyasete dört elle sarılmalarını ve 

yönetimi tekelleri altına almalarını savunmuştur (Ağaoğulları ve Köker, 2011:57). 

Cicero’ya göre doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmeyi mümkün kılan doğru akıl 

bilgelerin zihninde bulunmaktadır, bu nedenle bilge kişiler devletin hizmetinde olup 

topluma yararlı olmalıdırlar11 (Ağaoğulları ve Köker, 2011:53, 57).  

 

 

 

 

Akıl vermedeki bilgeliğinden dolayı aristokrasiyi yeğleyen Cicero gibi siyasal 

görüşlerinde Stoacılardan etkilenmiş olmasına rağmen Seneca12, bilge kişinin bilgelik ve 

felsefeyle uğraşarak insanlara yararlı olabilmeleri için siyasete karışmamasını 

öğütlemiştir (Şenel, 1996:199). Çünkü ona göre bilge, kendini siyasal yaşamın bozucu 

etkilerinden kurtarmalı ve felsefeyle uğraşarak kamusal iyiliği gözetmeli, insanlara 

erdemi öğretmeye çalışmalıdır. Bu düşünceleriyle Seneca, bilgenin düşünceleriyle 

geleceğin toplumunu hazırlama, etkileme yoluna başvurması gerektiğini ve ancak bu 

                                                 
9 Cicero bu konumunu, Roma Stoacılığının doğal hukuk öğretisini formülleştirip, kendinden sonraki Roma 

düşünüşünü bu yönde etkilemesiyle elde etmektedir (Şenel, 1996:195).  
10 Epiküros için mutlu bir yaşam bilgili olmayı, diğer bir ifadeyle bilgeliği gerektirmektedir. İnsan, bütün 

erdemlerin kaynağı ve en üstünü olan bilgeliği sayesinde, yani aklını kullanarak doğru düşünebilir, hazları 

sonuçları bakımından tartıp değerlendirebilir, isteklerinin sınırlarını belirleyebilir, boş inançlar karşısında 

korkuya kapılmaktan kurtulabilir, kendi benliğinin bilincine varmayı ve kendine egemen olmayı 

öğrenebilir. Ancak onun düşüncesinde bilgelik ile toplumdan uzak durma arasında karşılıklı bir etkileşim 

bulunmaktadır. Çünkü insan ancak doğaya uygun bir yaşam sürerek özünü gerçekleştirip mutluluğa 

ulaşabilecektir. Bu nedenle kişi, bilge olduğu için toplumdan uzak durur ya da diğer bir ifadeyle, toplumdan 

uzak kalabildiği sürece kişi bilgedir (Ağaoğulları, 2009:405, 411).  
11 “Yönetime doğuştan yatkınlıkları olanlar, duraksamaksızın devlet işlerine girmelidirler. Çünkü yurttaş 

topluluğu başka türlü yönetilemez, ruh yüceliği başka türlü gösterilemez” (Cicero; akt. Şenel, 1996:197).  
12 M.Ö.4-M.S.65 yılları arasında yaşamış olan Seneca, siyasetten çok ahlak üzerinde durmuş olmasına 

rağmen, onun toplumsal-siyasal düşünceleri ile eylemleri arasında büyük çelişkiler gözlemlenmiştir 

(Ağaoğulları ve Köker, 2011:78). 
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şekilde bütün insanları ve tanrıları kapsayan devlete ( bir diğer ifadeyle, Stoacıların 

“evrensel devleti13”ne) hizmet edebileceğini savunmaktadır (Ağaoğulları ve Köker, 

2011:81). 

 

Romalı düşünürleri etkisi altına alan Stoacılık, Hristiyan felsefesinin oluşmasına 

büyük katkıda bulunmuş, Hristiyanlık dini Batı’nın düşün ortamını etkisi altına almaya 

başlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Avrupa’da başlayan yeni 

dönem ile birlikte şekillenen Ortaçağ düşüncesi, Hristiyanlık dininin de etkisiyle ahlak, 

din ve siyaseti birbirinden ayırmamış, siyaseti din ile temellendirmiştir; (Ağaoğulları ve 

Köker, 2011:84, 89, 91, 94-95). Roma’nın 5. yüzyıl sonlarındaki çöküşü ile 15. yüzyıl 

arasında kalan bu uzun dönem boyunca siyasal iktidar, ruhani olan ile dünyevi olan 

arasındaki ilişkiler bağlamında çözümlenmeye çalışılmıştır. Ortaçağ’dan sonra “yeniden 

doğuş” anlamına gelen ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir devrimin başlangıcı olarak 

kabul edilen Rönesans, modern toplumun, modern siyasal düşünce ve örgütlenmenin 

başlangıç noktası olmuştur. “Yeniden doğuşu” olduğu kadar “ortaçağdan kopuş”u da 

simgeleyen bu dönemin en özgün siyasal düşünürlerinden biri de Niccolò Machiavelli 

olmuştur.  

 

 

 

Siyasetin her türlü değer yargısından soyutlanarak ele alınması gerektiğini ortaya 

koymuş olan Machiavelli14, modern siyaset kuramının, hatta siyaset biliminin en önemli 

                                                 
13 Stoa Okulu’nun Romalı düşünürler üzerinde önemli bir yer edinmesinde kosmopolitist düşünceleri 

savunmasının büyük etkisi olmuştur. Stoacılara göre, bütün insanların evrensel akıldan pay almış 

olmalarından  ve böylece doğal yasayı kavrayabileceklerinden ötürü, tek bir dünya devletinin gerçekleşmesi 

mümkündür. Burada sözü edilen devlet, tanrısal yasaların hüküm sürdüğü ve bütün insanların kardeşçe 

yaşadığı evrensel devlet yani “kosmopolis”tir. Ancak insanların farklı devletlere bölünmüşlüğünün ortadan 

kalması için aklın egemen olması gerekmektedir (Ağaoğulları, 2009:430).  
14 Machiavelli (1469- 1527), Platon’dan başlayarak kendisinden önceki klasik siyasal düşünce 

geleneğinden farklı olarak, siyaseti sadece bir eylemler bütünü olarak ele almış, kurgusal olmayan bir 
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kurucusu sayılır. İktidar sorunuyla temellendirdiği siyaset, ona göre aşkın kavramlardan 

arındırılması gereken “teknik bilgi” işidir ve bu bilgi, siyasal eylemleri çözümleyip 

siyasetin özü kavranarak elde edilebilir (Köker, 2008:9). Dolayısıyla, bilimsel donanıma 

sahip olan kişilerin bu bilgiyi siyasal aktörün hizmetine sunması gerektiğinin altını çizer. 

Yöneticiler bilgi sahibi kişilerin gerçeği söylemelerine izin vermeli ve görüş alışverişinde 

bulunmalı; ancak kendisi de bilgi sahibi olan yönetici, doğru kararlar vermek için bilimsel 

donanımlara sahip olan siyasal düşünürün bilgisine başvursa dahi siyasal kararlar, son 

kertede siyasal aktörün kararı olmalıdır. Çünkü Machiavelli, yöneticinin bilge insanlar 

tarafından yanlış yönlendirilmesi sonucunda saygınlığını yitirebileceğinden 

endişelenmektedir (Machiavelli, 2011:90): 

 

Sağduyulu bir hükümdar (…) sarayına bilge insanları almalı ve ancak bir başka 

şeyle değil, sorduğu sorularla ilgili olarak konuşmalarına, gerçeği söylemelerine 

izin vermeli ve fikirlerini aldıktan, her şeyle ilgili bilgi edindikten sonra kendi 

başına karar vermelidir. Onlarla toplu olarak ve teker teker görüştüğünde öyle 

davranmalı ki ne kadar özgürce konuşulursa o kadar çok söylenilenin kabul 

göreceğini herkes algılamalı. Bunun dışında kimseyi dinlememeli, alınmış 

kararları kovalamalı ve kararlarında inatçı olmalıdır. Bu yolun dışında kalan ya 

dalkavukların oyuncağı olur ya da o görüşten o görüşe göre durmadan karar 

değiştirir: Bunun sonucunda hükümdar sayğınlığından yitirir. 

 

 

Siyasetin ne olduğu üzerine düşünen Machiavelli’nin tersine, siyasetin nasıl 

olması gerektiği üzerinde duran Thomas More15 ise “Utopia” adlı kitabını ahlakçı bir 

                                                 
siyaset kuramı geliştirmiştir. Ona göre siyaset biliminin, diğer bir ifadeyle siyaset sanatının ereği, olması 

gerekeni düşünüp tasarlamak yerine “olanı inceleyerek açıklamak” olmalıdır. Böylece Machiavelli, siyasal 

düşünceyi a priori (deney öncesi) kuramlardan, değer yargılarından kurtararak siyasetin dünyevileşmesi 

yönünde önemli bir adım atmış ve Bacon’dan önce deneysel yöntemi başlatarak bunu siyasal alana 

uygulamıştır (Ağaoğulları ve Köker, 2008:175).  
15 1478-1535 yılları arasında feodalizmden kapitalizme geçişin sancılarının derinden hissedildiği 

İngiltere’de yaşamış olan More, Machiavelli gibi siyasal gerçeklerin bilincinde olsa da bu gerçekleri 

oldukları gibi kabul etmek yerine, bunları baştan aşağı değiştirmek kaygısı gütmüştür (Ağaoğulları ve 

Köker, 2008:249).  



20 

 

yaklaşımla yazmıştır. Bir düş ülkesini anlattığı bu kitabında, siyasal iktidarın otoritesini, 

babanın çocukları üzerinde kurduğu otoriteye benzeterek Platon gibi paternalist16 bir 

iktidar hayal etmiştir. Bu iktidarın sahibi, Platon’un filozof kralına benzer biçimde en 

yetenekli ve en bilge kişi olmalıdır. Mevcut siyasal düzenin eleştirisini yaptığı ve öğütler 

verdiği kitabında iyi bir kralın, danışmanları konusunda dikkatli olmasını salık 

vermektedir. Bu uyarısının arkasında bilgi sahibi danışmanların, para ve onur kazanma 

hırsı nedeniyle krala dalkavukluk yapabilecekleri endişesi yatmaktadır. Hatta bu 

endişesini daha ileri götürecek ve daha önceki söyledikleriyle çelişecek biçimde 

bilgelerin devlet işlerinden uzak durması gerektiğini söyleyecektir. Çünkü More’a göre 

“Krallar, şu Latince olan servire (köle olmak) ile inservire (hizmet etmek) sözcükleri 

arasında pek fark görmezler” (Ağaoğulları ve Köker, 2008:235-274). 

 

More gibi içine doğduğu düzenin eleştirisinden hareketle daha iyi bir rejimin nasıl 

mümkün olabileceğini kaleme alan Etienne de La Boetie17, More’dan farklı olarak ütopik 

çözüm yolları aramanın peşine düşmemiştir (La Boetie, 2011:71). Siyaset olgusunu 

iktidar ilişkileri biçiminde algılamış ve insanların gönüllü kulluk etmesi olarak 

yorumlamıştır. “Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev” adlı yapıtında önce seçkinci bir 

yaklaşımla halkın boyun eğişini alçaklığıyla açıklasa da daha sonra bunun siyasal 

iktidarın ideolojik koşullaması ve güçsüzleştirmesinin sonucu olduğunu söylemiştir. 

Hatta ideolojik olarak ergin olamama durumuna indirgenmiş insanın, bilimle güçlenmiş 

aklını kendi başına kullanarak özgür olabileceğini söylemiş, ancak tekrar seçkinci bakış 

açısına geri dönerek bunu başarabileceklerin sadece iyi bir kafa yapısına sahip kişiler 

olabileceğini vurgulamıştır. Kafalarını sadece eğitim ve bilgi ile sağlamlaştırmış kişilerin 

bağımsız düşünebileceğinden yola çıkarak bütün umudunu bir avuç aydına bağlamış ve 

                                                 
16 More ülkenin babası olarak düşlediği yöneticilere önemli bir görev verir: “Halkın zorbası değil, babası 

olun” (Akt. Ağaoğulları ve Köker, 2008:250) 
17 Soylulaştırılmış bir burjuva olan ve Orleans Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gören La Botie 1530-1563 

yılları arasında Fransa’da yaşamıştır (Ağaoğulları ve Köker, 2008:276).  
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“entelektüel seçkinci” bir tavır ortaya koymuştur (La Boetie, 2011:39; Ağaoğulları ve 

Köker, 2008:275-308). 

 

Tarihin belirleyici özelliğini bilim ve teknolojinin18 yükselişi ve büyümesi olarak 

saptayan Francis Bacon19’ın felsefesinin merkezinde de bilim yer almıştır. Bilimin ve 

bilimsel araştırmanın önemi üzerine yazılar kaleme almış ve insanları aydınlatma işlevi 

nedeniyle bilimin gelişmesi gerektiğini savunmuştur. İdeal toplum düzenini anlattığı, bir 

bilim ütopyası olarak da adlandırılan, “Yeni Atlantis” kitabında uzmanlığa dayalı bir 

toplum modeli kurgulayarak filozofların yerini bilginin muhafızı, ahlak yargıcı ve gerçek 

bilim insanı işlevlerini üstlenecek hikmet sahibi bilgelerden oluşan bir topluluğa 

bırakmıştır (Bacon, 2011; Harvey, 2010:27). “Bilgi güçtür” deyişiyle bilgiye sahip 

olmaya ayrıcalıklı bir yer atfetmiş olan Bacon’ın düşüncesinde bilimsel rasyonalite, 

toplumun özünü oluşturmuştur (Fischer, 1990:67).  

 

 

 

 

 Bacon’ın bilimsel bilgiye dayalı toplum görüşü Aydınlanma20 hareketinin bilme 

istemi ve iktidar istenci arasında kurduğu özdeşlikte toplumsal bir projeye dönüşmüştür. 

                                                 
18 Teknolojiyi sadece makineler gibi maddi nesneler olarak düşünmek, modern teknolojinin önemini 

kavramada yetersiz kalacaktır. Daha geniş anlamıyla teknoloji, hem maddi hem de sosyal insan 

aktivitelerini biçimlendiren rasyonel yöntemlerin bütününü ifade etmektedir. Bu bağlamda, terim, 

“sistematik, disiplinli ve hedeflere yönelik yaklaşımı” ifade etmektedir (Fischer, 1990: 61).  
19 Bacon'ın (1561-1626)  felsefesinin merkezinde bilim vardır. Bilimin insanları aydınlatma ve geliştirme 

işlevini öne çıkarmıştır. O'na göre bilim, doğanın özüne yönelmelidir. Doğayı deneyle kavramaya 

çalışmıştır. Pragmatizm ile sonuçlanacak olan deney temeline dayanan İngiliz felsefesinin ilk tohumlarını 

atmıştır (Cevizci, 2010:175). 
20 Aydınlanma, 18. yüzyılda Amerika ve Avrupa’da etkili olan, geleneksel olarak İngiliz Devrimi ile 

başlatılıp Fransız Devrimi ile bitirilen felsefi bir hareket ve daha da önemlisi, bu hareketin sonuçlarıyla 

belirginlik kazanan toplumsal ve siyasal sürece gönderme yapmak için kullanılmaktadır. Bu hareketin 

amacı, insanları, esasta “kötü, bu nitelikle “köleleştirici1 olduğuna inanılan mit, önyargı ve hurafenin 

(dolayısıyla bunları üreten ve kurumsallaştırdığı varsayılan dinin) temsil ettiğine inanılan “eski düzen”den 

kurtararak “iyi” ve “özgürleştirici” olduğu kabul edilen “akıl düzeni”ne sokmaktır. Bu nedenle Aydınlanma 

aynı zamanda “akıl çağı” olarak da adlandırılmaktadır (Çiğdem, 2009:13-14).  
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Akla büyük bir güven besleyen Aydınlanma düşüncesinde insanın, aklı ile her türlü dışsal 

belirlenimden bağımsız, etkin, eleştirel ve değiştirici bir yetiye sahip olacağı ve bu yetisi 

sayesinde özgürleşerek kendisinin efendisi konumuna yükseleceği inancı hakim 

olmuştur. İlerleme fikrine kucak açmış, gelenekle kopuşu hedeflemiş, insanları 

zincirlerinden koparmak için bilginin ve toplumsal örgütlenmenin kutsal kabuğunu 

kırarak rasyonel aklın gücü ile denetleme eğilimini güçlendirmiştir. Doğa yasalarını 

keşfederek doğa üzerinde güç ve kontrol elde etme olanağına kavuşulacağına inanan 

Aydınlanma düşünürleri, doğa bilimlerinin başarısı ispatlanmış yöntemleriyle insan ve 

toplumu da yeniden inşa etmek istemişlerdir. İnsanın aydınlanıp özgür olması için aklını 

kendi başına kullanmayı öğrenmesi gerektiğini düşünen Aydınlanmacılar, aynı zamanda 

halkın büyük çoğunluğunun bunu becerebilecek yetenekten yoksun olduğu düşüncesini 

de paylaşmışlardır. Ergin olmayı başarabilecek ayrıcalığa sahip olanlar sadece seçkin bir 

azınlıktır. Bu anlamda entelektüel seçkinci bir tutum takınan Aydınlanma düşünürleri, 

gerçeğin bilgisine sahip kişiler olarak aydınları yani kendilerini gördükleri için, toplumu 

her türlü kötülükten koruma ve iyiliğe götürme görevinde siyasal iktidar sahibini bilgi 

yoluyla aydınlatma görevini üstlenmekte de hiçbir sakınca görmemişlerdir (Çiğdem, 

2009:16; Ağaoğulları vd., 2009:314-333). Böylece Aydınlanma ile birlikte siyasal iktidarı 

bilgi temelinde inşa etme, toplumsal değişiklikleri aklın gücü ile denetleme eğilimi 

yaygınlık kazanmıştır.  

 

Seçkinci düşüncelere sahip diğer Aydınlanmacı düşünürlerden ayrılan ve 

Aydınlanma’nın tarihinde bir dönüm noktası21 olan Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir” 

adlı makalesinde La Boetie’ye gönderme yaparak Aydınlanma’yı “insanın kendi suçu ile 

                                                 
21 Çiğdem “Aydınlanma Düşüncesi” adlı çalışmasında Kant’ın Aydınlanma hareketi içerisinde bu kadar 

önemli yapan unsurun, Kantçı felsefenin üzerinde yükseldiği dayanakları kendi mantıksal sınırlarında 

tüketmesiyle ilgili olduğunu söylemektedir. Ona göre Kant, Katı Avrupası’nın rasyonalizmi ile Anglo-

Sakson ampirizmi ya da deneyciliği, kendi bağlamlarında kavuşamadıkları bir tutarlılığa kavuşturmuştur 

(Çiğdem, 2009:89).  
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düşmüş olduğu bir ergin olamama durumundan kurtulması” olarak tanımlamıştır. Ergin 

olamama durumundan çıkışın yolunu göstermek için Horatius22’un Latince bir şiirinden 

alıntı yaparak “Sapere aude” (aklını kendin kullanmak cesareti göster) sözünü kullanmış 

ve bunun, aklını başkasının kılavuzluğuna gerek duymaksızın kullanabilmekten geçtiğini 

söylemiştir (Gözkan, 2017). İnsanın aklını kullanma yetisizliğine neden olan otorite ve 

gelenek, insanın özgürlük ve mutluluk arayışında engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda 

Kant için Aydınlanma, önyargılardan, otoritelerden kurtulmayı sağlayan arındırıcı bir 

gelişmedir (Arendt, 1992:31).  

 

İnsan bilişinin sınırları, diğer bir ifadeyle bilinebilenin sınırlarını aşan düşünme 

eylemi, Kant'a göre insan "ihtiyacı"; diğer bir ifadeyle, insan yetisi olarak aklın 

ihtiyacıdır. Düşünmenin kendi başına gerçekleştirilecek bir eylem olmasına rağmen, 

herhangi bir şekilde mümkün olabilmesi için başkalarının varlığına ihtiyaç duyduğunu 

öne süren Kant için akıl, "kendini izole etmek için değil, topluma katılmak için 

kullanılmalıdır (Arendt, 2005:340; Arendt, 1992:29, 31): 

 

Güce sahip olanların, konuşma ya da yazma özgürlüğümüzü elimizden 

alabilecekleri, ama düşünme özgürlüğümüzü asla elimizden alamayacakları 

söylenir. Oysa düşüncelerimizi ilettiğimiz ve düşüncelerini bize ileten kişilerle, 

bir topluluk halinde düşünmeseydik, ne kadar ve ne ölçüde doğru düşünebilirdik 

ki! Öyleyse insanı, düşüncelerini kamuya açık bir şekilde iletme özgürlüğünden 

mahrum eden dış güçlerin düşünme özgürlüğünü de, yani uygar yaşamımızda 

elimizde kalan ve mevcut durumun tüm kötülüklerine çare olabilecek tek 

hazinemizi de elimizden aldığını, tereddüt etmeden söyleyebiliriz (Kant; 

akt.Arendt, 2005: 340).   

 

 

                                                 
22 Quintus Horatius Flaccus (MÖ 65 - MÖ 8), Augustus döneminin Romalı şairidir.  
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Özgür ve eşit özneler arasında özgürlüklere engel olmayan, mümkün bir 

müzakereyi inşa etmek isteyen Kant, özneler arası dolayıma ve uzlaşıma işaret eden, 

dahası tarafları buna zorlayan müzakere koşulları öne sürmektedir; çünkü bu koşullar, 

düşüncelerin ve eylemlerin geniş bir alana hitap etmesinin gereğidir. Böylece Kant, 

aydınlanma ve otonomiye ilişkin modern projeye demokrasiyi eklemlerken, modern 

müzakere modeline de felsefi bir güç kazandırmıştır (Arenas, 2013; akt. Satıcı, 

2014:137). Alınacak kararlardan etkilenecek tüm tarafların müzakereye eşit şartlarda 

katılabilmesinin gerekliliğini öne sürerek Platon’un filozof kralının seçkinciliğini 

eleştirmiş; hatta Aristoteles ile Platon'a karşı, Sokrates’in diyalog yönteminde filozofa 

biçtiği rolden hareketle filozofların yönetmemesi gerektiği, sadece yöneticilerin 

filozofları dinlemeye istekli olması gerektiğini savunmuştur (Arendt, 1992:29; Keskin, 

2010:25). Bu düşüncesiyle Kant, bilen kişi olarak filozofu siyasetçiye üstün bir konuma 

yerleştirmek yerine, müzakere sürecine katılan taraflardan birisi olarak 

konumlandırmıştır.  

 

 Kamuoyunun giderek önemli bir organa dönüştüğü bir dönemde Aydınlanma 

düşünürleri, bir yandan modern toplumun entelektüel temellerini inşa ederlerken, diğer 

taraftan kamuoyunu etkilemeyi başarmış ve bilimlerin doğruluğu bulmayı örgütlemesi, 

devletin ve toplumun örgütlenmesi konusundaki başarılarının kamu tarafından da kabul 

edilmesini sağlamışlardır (Habermas, 2001:174). Eski düzendeki Kilise ve İncil’in 

otoritesine karşı aklın otoritesini inşa ederek otorite karşıtı bir söylem geliştirmek yerine, 

geleneksel toplumsal yaşamı “akıl imparatorluğunun saygıdeğer üyeleri23” olarak 

yeniden inşa etmek istemişlerdir. Her ne kadar insanların doğal eşitliğini vurgulamış 

                                                 
23 Aydınlanma’nın özneleri olarak “les philosophes” kamuya yönelik bir aydınlatma ve bilgilendirme 

faaliyetinin önemine inanmış olmaları ve bütün faaliyetlerini kamuya yönelik olarak gerçekleştirmiş 

olmalarından ötürü, bir bakıma “modern entelektüeller”in ilk ilk örneklerini oluşturmaktadırlar. Bunların 

arasında yer alan Montesquieu, Voltaire, Newton, Locke, Buffon, Franklin, Hume, Rousseau, Diderot, 

Condillac, Helvetius, d’Alembert, Kant, Turgot, Condorcet ve d’Holbach gibi isimler Aydınlanma 

düşüncesini şekillendirmişlerdir (Gay, 1977; akt. Çiğdem, 2009:21-22).  
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olsalar da, toplumsal ve zihinsel (entelektüel) eşitsizlik nedeniyle “ergin olma”yı seçkin 

bir azınlığın ayrıcalığı olarak görmüş ve “halkın çıkarını gözetme, genel iyiliği sağlayarak 

yönetme” görevini de Aydınlanma’nın düşüncelerini benimsemiş olan bir despota teslim 

etmekte bir sakınca görmemişlerdir. Bu yönüyle, mutlak bir güçle donatılan ve 

Aydınlanma’nın ilkelerini benimseyip uygulayan monarşik bir siyasal iktidar olarak 

tanımlanabilecek “aydın despotizmi”, Aydınlanma’nın temel düşünsel taşlarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Ağaoğulları vd., 2009:314, 320, 328). Her ne kadar 

mutlakiyetçi bir kuramı benimsememiş olsalar da, bir kralın aydınlatılabileceği fikrine 

bel bağlayarak aydın despotizmine ilişkin görüşlerini ortaya koymuşlardır. Bunu 

yaparken, filozofları yani kendilerini, gerçeğe sahip kişiler olarak kabul etmelerinden 

ötürü şu mantığı yürütmüşlerdir:   

 

Gerçeği topluma dayatmak, böylece toplumu her türlü kötülükten kurtarıp iyiliğe 

götürmek siyasal iktidar aracılığıyla olacağından, yapılacak ilk iş iktidar sahibini 

gerçeğe-felsefeye kazandırıp aydınlatmak olacaktır. Tabii ki bu işi 

gerçekleştirecek olan kişi filozoftur, gerçeğin dostu olan ve toplumu kurtarmayı 

amaçlayan filozof (Ağaoğulları vd. 2009:331).  

 

Bu akıl yürütme, Platon’un “filozof-kral” anlayışı ile benzerlik göstermektedir. 

Böylece Aydınlanmacılar, cahil, bilgisiz ve bağnaz halktan hiçbir beklentileri olmadığı 

için entelektüel seçkinci düşüncelerini siyasal seçkinciliğe taşımış, toplumun kaderini ise 

aydın danışmanlarca bilgilendirilen “filozof-kral”ın ya da “aydın despot”un ellerine 

bırakmışlardır (Ağaoğulları vd., 2009:333).  

 

 Platon’un filozof-kralında, Bacon’ın hikmet sahibi bilgesinde, Aydınlanmacıların 

aydın despotunda karşımıza çıkan ve bilgiye sahip olması nedeniyle toplumu yönetmeye 

muktedir görülen filozof/entelektüel düşüncesi, aklın yüceltilmesi ile birlikte bu görevi 

teknik bilgiye sahip bilimsel uzmanlara bırakacak olan teknokratik düşünceye giden 
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yolun taşlarını döşemiştir. Halka şüphe ile bakan ve bu nedenle “halka rağmen halk için” 

karar verme yetkisini saygın insanlar azınlığına bırakan düşünceyi izleyen görüş 

teknokratik toplum modelinde yerini siyasete ve siyasal aktöre şüpheyle bakması 

nedeniyle teknokratlara bırakacak kadar ileri gidecektir. Bunu entelektüel eşitliğin 

olmaması üzerinden meşrulaştıran Aydınlanmacı düşünce, halk kitlelerinin konuşma ve 

kararlara katılma özgürlüğünü elinden alarak insanlığı özgürleştirme hedefine hizmet 

etmek isterken evrensel bir baskı sistemine mahkum etmiştir; demokratik eşitliğe 

inanmayan teknokratik düşünce ise sorunların çözümünde sadece teknik akla başvurarak 

kamuoyunu alınacak kararlardan dışlaması nedeniyle benzer bir baskı sistemi 

geliştirecektir. Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle daha yüksek sesle tartışılmaya 

başlanan teknokrasi düşüncesi, Saint-Simon ve August Comte tarafından bilimsel 

rasyonalite ile arasında bağ kurularak ileriye taşınmıştır.   

 

Teknokrasinin babası olarak kabul edilen Claude Henri de Saint-Simon24’un 

düşüncelerini şekillendiren gelişmeler, Fransa’da 1789 Devrimi ve Sanayi Devriminin 

ardından patlak veren toplumsal krizler olmuştur. Toplumun endüstriye dayandığı yeni 

sosyal düzen beraberinde yeni sorunlar getirmiştir. Bilim ve teknoloji ile şekillenmiş olan 

modern toplumda ortaya çıkan sosyal sorunların çözümünde yine bilim ve teknolojinin 

kullanıldığı, aydınlanmamış olan kitlelerin teknik uzmanlarca kontrol edilmesinin 

zorunlu olduğu teknokratik bir vizyon çizmiştir. Sanayi Sistemi (1821) adlı yapıtında 

modern toplumun birbiriyle uyum içinde işleyen ekonomik ve siyasal sistemlerinin ancak 

bilimsel ve pozitif ilkeler üzerinde örgütlenebileceğini ileri sürmüştür  (Swingewood, 

2010:37). Saint-Simon’a göre bilim pozitiftir; dolayısıyla bilim, kendi öngörü ve 

doğrulama ilkeleri aracılığıyla pratiğin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, kurulmasını 

                                                 
24 Genellikle Henri de Saint-Simon olarak anılan Saint-Simon kontu, Claude Henri de Rouvroy 1760-1825 

yılları arasında Fransa’da yaşamıştır (Meriç, 2010:28).  
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önerdiği yeni sosyal düzende her şeyi kapsayan bir ideoloji olarak bilim ve teknolojiyi 

merkeze yerleştirmiş, endüstri ve devlet yönetiminde bir “uzman yönetimi” sistemi 

öngörmüştür. “Yönetsel Devlet”25 anlayışı ile hayata geçirilecek bu sistemde teolojiden 

boşalan koltuğa bilimi oturturken, toplumsal düzenlemeyi gerçekleştirmek üzere ruhban 

sınıfının yerine uzmanlar ve bilim insanlarından oluşan seçkin bir zümreye yer vermiştir 

(Fischer, 1990:69). Uzmanların bilgisine ağırlık verecek olan yeni siyasal sistem ile 

yöneticilerin keyfi isteklerini ve çıkarlarını denetlemek istemiştir. Bilimsel ve teknolojik 

bilgi aracılığıyla yürütülecek “toplum mühendisliği”nin herkes için en iyi olanı 

keşfedeceğine inanmıştır. Ancak uzmanlar hiyerarşisi tarafından yönetilen bürokratik bir 

güç sistemi kurması nedeniyle de toplumsal tabakalaşma26 düşüncesinin öncüsü kabul 

edilmiştir (Bottomore ve Nisbet, 2010:236).  

 

Newton’nun matematik yasaları ve ilkeleri ile insan ilişkilerinin temelini oluşturan 

düzenin ve mantığın bulunabileceği düşüncesi, Saint-Simon’u derinden etkilemiştir. 

Ancak Saint-Simon’un geliştirmeyi başaramadığı “pozitif bilgi” sentezini August 

Comte27 ortaya koymuştur. Bu nedenle Saint-Simon pozitivizmin habercisi olurken, onu 

temellerine oturtma görevini Comte tamamlamıştır.  Saint-Simon gibi Comte da bilim ile 

insanlığın ilerlemesi arasında bütünsel bir bağ kurmuştur. Pozitivist epistomolojinin 

yöntemsel prensiplerini her olay ve alana uygulama çağrısında bulunan Comte, modern 

teknokratik düşüncenin de temelini atmıştır.  

 

                                                 
25 Saint-Simon “Yönetsel Devlet” (Administrative State) olarak tarif ettiği yeni devlette, sistemin 

yönetiminin bilim insanları ve teknisyenler tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Daha 

sonraki eserlerinde bu konumu “üçlü erk” olarak ifade ettiği bir yapı ile değiştirir: Bilim insanları ve 

teknisyenlerin yerini sanayi yöneticileri, filozoflar ve sanatçılar alır (Fischer, 1990:70). 
26 Emeği, sosyal bir ödev olarak gören Saint-Simon için toplum ikiye ayrılmaktadır: çalışanlar ve aylaklar. 

Aylaklar ya da diğer adlandırmasıyla eşek arıları, rahip, asker, toprağa terini katmayan mülk sahibi yani 

çalışmadan yiyenleri temsil ederken; topluma yararlı iş görenler ise bal arılarıdır. Bu sınıfın içerisinde 

tüccarlar, fabrikatörler, çiftçiler, bankacılar, bilginler, sanatçılar, memurlar ve işçiler yer alırlar (Meriç, 

2010:61).  
27 Comte’un (1798-1857) düşüncelerinin şekillenmesinde bir dönem sekreterliğini yaptığı Saint-Simon’un 

etkisi büyüktür (Gökberk, 2005:412). 
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Pozitivist bilgi anlayışını “üç hal yasası” üzerine inşa eden Comte’a göre 

toplumların bilgi üretme ve bilgiyi temellendirmeleri üç farklı aşamadan geçerek 

gelişmektedir. Bilgi, teolojik ve metafizik aşamalardan geçerek pozitivist aşamaya 

ulaşmıştır ve pozitivizmin zafer kazanmasıyla birlikte teolojik ve metafizik bilgi ortadan 

kaybolacaktır. Comte’un üç hal yasası ile bilimleri sınıflandırmasındaki amacı, 

matematik, fizik, kimya ve biyolojide egemen olan pozitivist düşünce biçiminin, siyaset 

alanında da ortaya çıkacağını göstermek ve giderek karmaşıklaşan modern toplumun 

pozitif bir biliminin (sosyolojinin) oluşmasına yol açacağını kanıtlamaktır (Aron, 

2007:78). Bilimin ve endüstrinin hegemonyası olan “Pozitif Devlet” ile son bulacak bir 

tarihsel süreç tasavvur eden Comte, bu devlette işçi sınıfı ile yöneten sınıflar arasında 

arabulucu rol üstlenecek olan bir dinin gelişimini savunmuştur. Bu amaçla “insanlık dini” 

olarak ifade edilen “sosyokrasi” kavramını geliştirmiş ve bu yeni düzende, sosyologlar 

tarafından yönetilen bir toplum tasarlamıştır (Fischer, 1990:71; Swingewood, 2010:273; 

Aron, 2007:114). Saint-Simon’a benzer biçimde siyasetçilere güven duymayan Comte, 

sanayi toplumunda, bilim insanlarından oluşan kurgusal bir katmanın egemen olduğu 

toplum tasarısıyla modern sosyal bilimin teknokratik kökenlerinin altını çizmiştir.  

 

Comte’un günümüz savunucularına göre, onun pozitif bilgi teorisini, sosyokrasi 

fikrinden ayrı tutmak gerekmektedir. Bu yazarlar için pozitivizm, bir bilgi teorisidir ve 

modern sosyolojinin yükselişinde etkili olmuştur. Comte’un sosyolojik pozitivizmi, 

sanayi toplumunun kökeni ve gelişmesinin açıklanmasında ve de toplumsal olguların 

incelenmesinde pozitif ampirik yöntemleri kullanmasını sağlamıştır. Gerçek bilginin 

sadece pozitif ampirik yöntemin kullanılmasıyla elde edilebileceğine işaret eden Comte, 
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yasalar ile öngörüyü28 özdeşleştirmiş; böylelikle toplumsal alanlar üzerinde daha fazla 

egemenlik kurabilme olanağını yaratmıştır (Köker, 2008:28).  

 

Siyasetçiler ile bilimsel teknik seçkinlerin yer değiştirmesi gerektiğine dair Bacon’a 

kadar uzanan savlar Saint-Simon ve Comte ile birlikte yeniden canlanmış ve 19. yüzyıl 

teknokratik düşüncesi şekillenmiştir. İki düşünür yazılarında; yeni bir seçkinler sınıfı 

olarak tanımladıkları bilimsel nitelikli uzmanlara dikkat çekmiş, örgütlerde ve devlette 

pozitivizm ve planlama yoluyla toplum mühendisliğinin merkezi rolünü öne 

çıkartmışlardır (Fischer, 1990:74).  

 

Comte’un kurgusal toplum modelini eleştiren Alman düşünür Max Weber29’e göre 

toplumun tarihsel bir boyutu vardır ve bu nedenle hiçbir toplumla ilişkisi bulunmayan 

yeni bir toplumun icat edilmesi ya da yaratılması mümkün değildir (Bottomore ve Nisbet, 

2010:191). İşbölümü esasına dayanan uzman bürokrasinin Avrupa’da yayılmasına 

tanıklık etmiş olan Weber’in sosyolojisinde bürokrasi, uzmanlar ve rasyonelleşme önemli 

bir yer kaplamaktadır. Weber’in felsefi düşüncesinin merkezini ise bilim ve siyaset ile 

bunlar arasındaki dayanışma ve bağımsızlık bağları oluşturmaktadır (Aron, 2007:460). 

 

Weber’in çalışmalarının arka planında yatan birleştirici temalardan biri olan 

“rasyonelite”30 kavramı, bilimsel ve teknik aklın toplumsal hayatın farklı alanlarında 

                                                 
28 “Savoir pour prevoir, prevoir pour pouvoir” (Öngörmek için bilgi, iktidar için öngörmek) deyişi ile bu 

anlayışı açıkça ortaya koyan Comte, siyaseti pozitif bilim seviyesine çıkartmış ve bilimselliğin iktidara 

belirli öngörüler kazandırabileceğini ifade etmiştir ((Bottomore ve Nisbet, 2010:269)   
29 Weber (1864-1920) siyaset ile ahlak, siyaset ile din, siyaset ile bilim, din ile ekonomi, hukuk ile ekonomi, 

siyaset ve din; sanat ile teknoloji, sanat ile ahlak vb. arasındaki ilişkiler üzerine temel yazılar yazmıştır. Bu 

ilişkilerin yalnızca bir türünü ele almakla yetinmemiş, hepsini incelemiştir (Bottomore ve Nisbet, 

2010:191).  
30 Weber’in modernite teorisi rasyonalite düşüncesiyle şekillenmektedir; diğer bir ifadeyle modernizasyon 

sürecini, rasyonalizasyon süreci ile açıklamaya çalışmıştır. Rasyonalizasyon süreci ise bürokratikleşme, 

biçimselleşme, toplumsal bütünlüğün tüm alanlarda araçsallaşması ile işlevselleşmiştir. Rasyonalite 

teorisiyle kapitalist iktisadi etkinliği, burjuva özel mülkiyetini ve bürokratik otoriteyi açıklamak istemiştir 

(Çiğdem, 2010:77-78). 
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uygulanması sonucu kültürel, toplumsal, entelektüel ve ekonomik rasyonalizasyon 

süreçlerinin işlevsel hale gelmesini ifade etmektedir. Bu nedenledir ki, geleneksel 

toplumdan modern topluma geçiş, bir “rasyonelleşme süreci” şeklinde olmuştur (Çiğdem, 

2010:149; Timur, 2012:110).  

 

Weber’e göre insan eyleminin her boyutunu hesaplanabilir ve kontrole elverişli hale 

getiren rasyonalizasyon evrensel ve sistematik bilgi arayışıyla bilimde; yenilenen kâr ve 

emeğin örgütlenmesiyle kapitalist ekonomide; rasyonel olarak düzenlenmiş hukuk 

sistemi ve yasalara bağlı bir yönetimle devlette ve özel olarak yetiştirilmiş görevlilerin 

örgütlenmesiyle idari bürokraside31 kendini göstermiştir (Çiğdem, 2010, 154-155). 

Geleneksel toplumun dünyayı anlamaya yarayan dinsel öğelerinin yerini alan bilimsel ve 

teknik aklın kurumsallaşması, modern toplumun sekülerleştirilmesine ve dünyanın 

entelektülleştirilmesine; kısaca Weberyan bir tabirle “büyünün bozulmasına32” neden 

olmuştur. Modern dünyayı şekillendiren aklın bu yeni biçimi, “bilgi ve deneyimin 

matematize edilmesine”, “toplumsal yaşamın ve bilimsel bilginin edinilmesinde rasyonel 

kanıtlar konusunda ısrara” ve “uzmanlar tarafından teknik olarak düzenlenmiş örgütlerin 

yaygınlaşmasına” neden olmuştur (Fischer, 1990:62). 

 

Bilimsel ve teknik akıl yaygınlaştıkça varolan bilgi biçimlerini de şekillendirmiştir. 

Böylece, modern toplumun hesaplanabilirlik, verimlilik ve öngörülebilirlik arayışının 

sonucu olarak ortaya çıkan bilimsel ve teknik bilgi, hızla “üstün” ya da “yüksek” bilgi 

                                                 
31 Weberci bürokrasi teorisi, yalnızca emir ve itaat ilişkisi içerisinde belirli durumlarda belirli kural ve 

prosedürlerin uygulanması için eğitilmiş bir grup bireyin analiziyle sınırlı değildir; kendi kurucu öğelerine 

sahip “modern varlığın bürokratizasyonu” sürecini göstermeyi de amaçlamaktadır. Bürokrasi, işlevlerini 

yapısallaştırarak ve düzenden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan kitleleri depolitize ederek nesnel bir 

iktidar aygıtı oluşturmaktadır. Bürokrasi içerisinde rollerin farklılaştırılması sonucu ortaya çıkan 

uzmanlaşmayı da haklılaştırma görevi görmektedir (Çiğdem, 2010:162-163).  
32 “Bilimin ve bürokratik toplumsal örgütlenmenin hiç durmazmış gibi görünen ilerlemenin karşısında, 

Weber, büyülemenin, kültürümüzün kurumsal merkezlerinden gitgide daha çok uzaklaştığına inanıyordu. 

Aşırıya gittiğinde bu süreç yaşamı, bir aptal tarafından anlatılsın ya da anlatılmasın, kesinlikle hiçbir şey 

ifade etmeyen, anlamı çekip çıkarılmış bir masala dönüştürmüştür (Scheider, 1993:xiii; akt. Ritzer, 

2019:109).” 
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statüsü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler özel eğitimli uzmanların idari 

bürokraside ve kapitalizmin gelişkin kurumlarında önemli bir kişi olarak ortaya çıkması 

sonucunu doğurmuştur (Weber, 2011:313-314).  

 

 

Kapitalizmin kârını sürekli olarak yenilemesini mümkün kılan araçsal olarak 

rasyonel eylem33, modern devletin öngörme ve düzenleme isteğine de karşılık vermiştir. 

Rasyonelleşmenin artan egemenliğinde endüstrileşme, bürokratikleşme ve kapitalizm ile 

şekillenen modern yaşam bir “demir kafes” haline gelmiştir ve bu demir kafesten artık 

kaçış yoktur (Fischer, 1990:66).   

 

Weber, büyünün bozulması ve demir kafes ile betimlediği rasyonelleşmiş toplumun 

yazgısını belirleyen güç olarak modern bilimin gelişimini işaret ederken teknik 

rasyonelitenin toplumsal yaşam üzerindeki etkisinden de endişe etmiştir (Habermas, 

2001:187). Bilimin bir meslek olarak örgütlenmesi, her şeyden önce şimdiye kadar 

görülmemiş ve duyulmamış bir uzmanlaşmayı zorunlu kılmıştır ve teknik uzmanların 

giderek artan egemenliği altında yaşam giderek daha yabancılaşmış görünmektedir. 

Bireyler, kendilerini aşan bir bütüne bağımlı, büyük bürokratik sistemlerde sadece işin 

bir bölümünü gerçekleştirmeye mâhkum, yaşam boyunca hiçbir kurtuluş umudu olmadan 

umutsuzca bilimsel ve teknik bilgiye sahip uzmanların bürokratik dünyasına mahkum 

olmuşlardırlar (Aron, 2007:515).  

 

Weber’in modernite eleştirisinin bir boyutunu dünyanın büyünün bozulması 

yoluyla “anlam kaybı” oluştururken, diğer boyutunu ise artan rasyonelleşmenin sonucu 

                                                 
33 Weber’in eylem tipolojisi, “araçsal olarak rasyonel (zweckrational), değer olarak rasyonel (wertrational), 

duyusal ve geleneksel eylem”i içermektedir. “Araçsal olarak rasyonel (zweckrational) eylem”, aktörün 

rasyonel olarak araştırılan ve hesaplanılan amaçlarına ulaşabilmek için ‘şartlar’ ve ‘araçlar’ olarak 

varsaydığı beklentiler tarafından belirlenmektedir (akt. Çiğdem, 2010:152).   
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olarak “özgürlük kaybı” oluşturmaktadır. Bu noktada özgürlüğün mümkün iki yolu olarak 

bilim ve siyaseti gören Weber’e göre, “olan” (sein) ile olması gereken” (sollen) arasındaki 

fark bilim ile siyaset arasındaki ilişkiye karşılık gelmektedir (Çiğdem, 2010:43). “Meslek 

Olarak Bilim” adlı konferansında34 üniversitenin kendisini siyasete açması düşüncesine 

şiddetle karşı çıkan Weber, bu iki alan arasındaki etkileşime ise duyarsız değildir. Pratik 

bir siyasal tutum almak ile siyasal yapıları ve parti kurumlarını incelemenin birbirinden 

farklılığına dikkat çekerek uzman ile siyasetçinin işlevini birbirinden kesin bir şekilde 

ayırmıştır. Bununla birlikte değer yargılarından arınmış olarak pozitivist bilimin siyasal 

karar almaya destek vermesinde bir sakınca görmemektedir, çünkü kültürel bilimler 

belirli bir eylemin muhtemel sonuçlarının öngörülebilmesine yardım edebilmektedir. O 

halde bilim ile siyaset arasında kurulacak araçsal bir ilişkide bilim insanı ya da uzman, 

siyasetçiye karşı bağımsız ve tarafsız kalmak kaydıyla kararların alınması aşamasında 

yardımcı olabilecektir. Ancak her ne kadar siyasal aktör tarafsız bir uzmanın teknik 

bilgisinden faydalansa da siyasal eylemin rasyonel olarak temellendirilmemesi 

gerekmektedir; çünkü pratik bir karara gerekli meşruluk sadece akılla kazandırılamaz. 

Weber’e göre bunun sadece bir şartı vardır; bir yanda teknik bilgiye sahip uzmanlar ve 

diğer yanda iktidar güdüsüne sahip ve istenç yoğun liderler arasında eksiksiz bir işbölümü 

söz konusu olabilirse siyasetin bilimselleşmesi mümkün olabilecektir (Habermas, 

2010:90). Aksi takdirde, karar verme süreçlerini rasyonalleştirmek uğruna insiyatifin 

bilimsel analizler yoluyla teknik planlama yapabilen uzmanın eline verilmesi, 

siyasetçilere pratikte yalnızca kurgusal bir karar verme etkinliği bırakacaktır.  

  

Platon’dan başlayarak Weber’e kadar uzanan düşünceler yumağının içinde siyaset 

arenasında bilgi sahibi olan kişilerin üstlenecekleri görevler, siyasal aktörler ile bilgi 

sahibi kişiler arasında görev dağılımının sınırları ve bu ilişkinin sonuçlarına dair düşünsel 

                                                 
34 “Meslek Olarak Bilim” (Wissenschaft als Beruf) 1918’de Münih Üniversitesi'nde verilen bir konferanstır.   
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tartışmalar,  20.yüzyılda bilgi-iktidar ilişkisi ekseninde teorik tartışmalarla 

sürdürülmüştür.  

 

1.2. BİLİMSEL UZMANLAR İLE SİYASAL AKTÖRLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN KURAMSAL BOYUTLARI 

 

Yukarıda düşünsel ardyöresi verilen bilimsel uzmanlar ile siyasal aktörler 

arasındaki ilişki bu bölümde belirli kuramsal çerçeveler içinden değerlendirilecektir. Bu 

bağlamda özellikle 1950’lerden itibaren bilim-siyaset ilişkisini ve bu ilişkideki tarafları 

inceleyen literatürde yaygın olarak ortaya konulan kuramlar ele alınacak ve tartışılacaktır. 

Söz konusu bu teoriler “çoğulcu teori”, “teknokratik teori”,  “eleştirel teori” ve 

“postmodern teori” olarak ayrımlaştırılabilmektedir. Bölümün son başlığı olan düşünce 

kuruluşlarının siyasal olan ile ilişkisi ve düşünce kuruluşlarının rol ve işlevleri de yine 

kuramsal perspektifler üzerinden yorumlanacaktır.  

 

1.2.1. Çoğulcu Teori 

 

Çoğulcu teori, bilim-siyaset ilişkisi bağlamında geliştirilen ve halen egemen olan 

yaklaşımı simgelemektedir. Bu teorinin kökeni 20. yüzyılın ilk yarısına dayanmakla 

birlikte halen üniversitelerde de okutulan en güçlü yaklaşım olma özelliğini 

sürdürmektedir. Bu bağlamda önce çoğulcu teorinin kökenine inilmekte, ardından ise 

çoğulcu teori içinden siyaset-bilim ilişkisi çözümlenmektedir.   

 

Teorinin temelini oluşturan ve 1920’lerde İngiltere’de ortaya çıkan çoğulcu 

düşünce, tek bir düşüncenin egemenliğine karşı çeşitlilik ve farklılığın önemini öne 

çıkarması, en önemli siyasal değer olarak özgürlüğün tek bir elde toplanması ile değil, 
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farklı gruplar arasında dağıldığı bir iktidar yapısı ve gruplar arasında rekabete dayalı bir 

siyasa oluşturma süreci ile korunabileceğini savunması nedeniyle liberal düşüncenin de 

temel dayanaklarından biri olmuştur. Anglo-Amerikan siyaset tarihinin ve 20.yüzyıl Kıta 

Avrupası ülkelerinin tecrübelerini içine alan ampirik ve normatif bir kuram şeklinde 

gelişen çoğulculuğun modern anlamını kazanması 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

ABD’de ampirik yönteme dayalı bir siyaset bilimi anlayışı ile gerçekleşmiştir (Held, 

2008:158; Oğuz, 2012:1; Zabcı, 1999:220). Liberal temsili demokrasinin zaaflarını 

gidermek üzere 1950’den sonra siyasal katılım etrafında şekillenen teori, savaşın 

ardından artan totaliter eğilimleri açıklama ve bu eğilimlerin önünü kesecek 

mekanizmaları tanımlama çabasıyla siyasal iktidar ile yurttaşlar arasında kurulacak 

köprüyü bilimsel ve realist metotlarla temellendirme iddiasını taşıyan ampirist çizgide 

ilerlemiştir (Doğanay, 2003:14). ABD’deki siyasal çalışmalarda kendine önemli bir yer 

edinerek çağdaş siyasal düşünceye damgasını vuran Amerikan çoğulculuğu, Joseph Alois 

Schumpeter’in görüşleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş ve davranışçı gelenek 

içinde yer almıştır. 1970'lerin sonlarında, taşıdığı kavramsal ve ampirik sorunlar 

nedeniyle, çeşitli eğilimlere ve okullara dağılmıştır (Zabcı, 1999:231).  

 

Çoğulculuğun anahtar kavramı, monizme ve düalizme karşıt olarak “çok 

üyelilik”tir. Dolayısıyla çoğulcu yaklaşıma göre “gerçek”, yaşam tarzına göre değişen bir 

yapıdır ve bu nedenle hiçbir düşünce ya da yaşam biçimi mutlak doğru olma iddiasını 

ileri süremez. Bireylerin yaşam deneyimlerinin çeşitliliği ve bu deneyimlerden elde 

ettikleri sonsuz sayıda doğrusu olabileceği savunulmaktadır. Bu nedenle bütün çıkarların 

ancak örgütlenerek seslerini duyurabilecekleri ve bu sayede çıkarlar arasındaki dengenin 

sağlanabileceği varsayımına dayanmaktadır. Amerikan çoğulculuğu siyaset anlayışını, 

karar alma süreçlerine çok farklı ve çeşitli çıkarların etki edebilmesi için rekabete dayalı 

demokrasi anlayışının benimsenmesi,  çıkar grupları arasında dengenin gözetilmesi ve 
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geniş çıkarlar ağının bir araya getirilerek ortak noktalar aranması yoluyla uzlaşının 

sağlanması üzerine inşa etmektedir. Demokratik çoğulcu bir sistemde şu özellikler öne 

çıkmaktadır (Dye ve Zeigler, 1993a:10-11): 

 

1. Her ne kadar yurttaşlar karar verme süreçlerine doğrudan katılmasalar da 

liderler, pazarlık ve uzlaşma sürecinin ardından kararlar alır. 

2. Lider gruplar arasındaki rekabet bireylerin çıkarlarının korunmasına yardımcı 

olur. Gücü dengeleyici merkezler (örneğin iş liderleri, sendika liderleri ve hükümet 

liderleri arasındaki rekabet) birbirini kontrol edebilir ve her bir ilginin gücünü kötüye 

kullanmasını ve bireye baskı yapmasını engelleyebilir. 

3. Bireyler, seçimlerde rakip elitler arasından seçim yaparak kamu siyasetini 

etkileyebilir. Seçimler ve partiler, liderleri eylemlerinden sorumlu tutmaya izin verir. 

4. Bireyler karar alma süreçlerine doğrudan katılmasalar da, örgütlü gruplara 

katılarak etki gösterebilirler. 

5. Liderlik grupları herkese açıktır ve yeni gruplar oluşturularak siyasi sisteme 

erişim sağlanabilir. 

6. Toplumdaki siyasi etki eşit olmayan bir biçimde dağılmış olmasına rağmen, güç 

geniş bir şekilde dağılmıştır. Karar almaya erişim genellikle insanların belirli bir karara 

ne kadar ilgi duydukları ile belirlenir. Liderlik akıcı ve hareketli olduğu için, güç kişinin 

kamusal meselelere olan ilgisine, liderlik becerilerine, demokratik süreçlerle ilgili 

bilgisine, örgütlenme ve halkla ilişkiler becerisine bağlıdır. 

7. Toplum içinde birden çok liderlik grubu faaliyet gösterir. Bir kararda etkili olan 

grup diğer kararlarda etkili olamayabilir. Hiçbir elit, tek başına tüm konularda karar 

almaya hâkim değildir. 
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8. Kamu siyaseti zorunlu olarak çoğunluk tercihini yansıtmaz, ancak ilgi 

gruplarının etkileşimiyle ortaya çıkan siyasal kararlar, toplumun tercihlerinin makul bir 

ortalamasıdır. 

 

Kısaca özetlemek gerekirse yönetimin demokratik olup olmadığını belirleyen 

ölçüt, çıkar grupları arasındaki rekabet sürecidir. Amerikan çoğulculuğunda, hükümet ya 

da devlet, çıkar grupları ile siyasal kararlar arasında bir dolayım olarak ele alınmaktadır. 

Bu perspektiften devlet özerk bir konumda değildir. Bu yönüyle Amerikan çoğulculuğu, 

siyasal iktidarın kurumsal biçimi ve özelliklerine değil, çıkar gruplarının/ikincil 

birliklerin rolüne odaklanması nedeniyle İngiliz çoğulculuğundan farklılaşmaktadır. 

Ancak çoğulculuktan söz edebilmek için gerekli olan tüm çıkar gruplarının siyaseti eşit 

oranda etkileyebilmesi koşulu, çıkar gruplarına üyeliklerin seçkinler tarafından 

gerçekleştirilmesi nedeniyle olanaklı görülmemiştir. Bu nedenle, siyasal kararları almak 

ve rasyonel tercihler yapmak bakımından halkın gerekli yeteneklere sahip olmadığını ileri 

süren Schımpeter’in düşünceleri çerçevesinde çoğulcu teorinin güç/iktidar mücadelesi 

“seçkinler arası mücadeleye” indirgenmiş, değer yargılarından arındırılmış siyaset bilimi 

anlayışının gelişmesine neden olmuştur. Bu gelişme siyasette artan bilimselleşme 

eğilimini35 yoğunlaştırmakla birlikte, siyasetin de tıpkı doğa bilimlerinin yöntemlerine 

benzer özellikler taşıyan ve sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmalarda kullanılabilir  

yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. Siyaset 

                                                 
35 Ampirik kanıtlara dayalı rasyonellik zemininde kurulacak olan bu yeni bakış açısının gelişmesinin 

ardında yatan itici güç ise Amerika Birleşik Devletleri’nde İlerlemeci Hareket ile birlikte yerleşmeye 

başlayan yönetimde ve siyasette bilimselleşmedir.  (Fischer, 1990:51). Bilimselleşmenin artışında etkili 

olan bir diğer gelişme ise savaş yıllarının, büyük ölçekli ampirik araştırmaların yürütülmesi ve disiplinleri 

aşan araştırmaların gelişimi için bir fırsat sunmuş olması ve bu dürtülerin kurumsallaşması için önemli bir 

test alanı işlevi görmesi olmuştur (Katznelson, 1997:265).  Bu süreçteki gelişmeleri Chomsky şu sözlerle 

aktarmaktadır: “İkinci Dünya Savaşı sırasında hayli teknolojik gelişmeler yaşanmıştı. Bilgisayar yolda idi. 

Genellikle elektronik alanı hızla gelişiyordu. Daha önceleri olmayan yeni araştırma yöntemleri gelişiyordu. 

(…) 1950’lerin başında biyolojinin büyük bir kısmının biyokimya ile birleşmesine tanık olundu, ki bu en 

azından bilimin birleşmesi kavramına işaret ediyordu. Yeni fizikten (quantum fiziği) hiç değilse temel 

biyoloji yoluyla teorik kimyaya kadar tüm bir yelpaze, bir şekilde tek bir üniter yapının parçalarıdır. 

Bakılacak bir sonraki alan, kuşkusuz, beyin bilimleri, akıl ve davranış bilimleri vs. idi” (Chomsky, 

1997:190). 
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incelemelerinde egemen olan pozitivist anlayış, normatif açıdan “olması gereken”i değil, 

pozitif açıdan “olan”ı incelemenin gerekli olduğu bilincini yaygınlaştırmıştır (Kapani, 

2010:26, 132; Zabcı, 1999:220; Köker, 2008:57) ve akademik siyaset araştırmaları 

çalışma nesnesi olarak “davranış” üzerine odaklanmıştır. Toplumsal olayları bireylerin 

eylemleri ile ilişkilendirerek gözlem ve çözümleme birimi yapmış olan Weber’in eylem 

kuramı, siyasal kurama birey ve grup davranışlarının incelenmesi olarak aktarılmıştır 

(Zabcı, 199:221). Davranışların tahmini ve bu yolla kontrolünü sağlama isteğine yanıt, 

epistemolojik kaynağı pozitivizm ve İngiliz ampirizmi olan “davranışsalcı 

yaklaşım36”dan gelmiştir (Fischer, 1990:25, 343; Miller, 1972:796, akt. Ayhan Türkbay, 

2019:12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Bu yaklaşımın gelişmesinde Charles E. Merriam , Harold Laswell, David Truman, Gabriel Almond, 

Robert A. Dahl gibi önemli isimlerin içinde yer aldığı Chicago Üniversitesi’nin büyük etkisi olmuştur. 

Böylece 19. yüzyılın sonunda Amerika siyaset bilimi çalışmalarının merkezi olan Columbia 

Üniversitesi’nin yerini Chicago Üniversitesi almıştır (Berndtson:1987:90-93). Charles M. Merriam 

kurucusu olduğu Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC)’nin başkanlığı sırasında siyaset biliminde 

biçimsel yaklaşımdan farklı olarak politik araştırmanın odağına siyasal davranışın alınabileceğini kabul 

etmiştir. Aynı zamanda siyaset bilimi profesörü olan Merriam’ın önderliğinde Chicago Üniversitesi, 

davranışsalcı yaklaşımın merkezi haline gelmiştir. Daha sonra bu yaklaşımın tanınmasında önderlik 

yapacak olan Harold Laswell, öğretim üyesi olarak görev yaparken; David Truman, Gabriel Almond, 

Herbert Simon ve Robert A. Dahl ise Maerriam’ın lisansüstü öğrencileridir (Dahl, 1961:763). Dahl, 

Amerikan siyaset biliminde davranışsal yaklaşımın oluşturulmasına yardımcı olan altı neden tespit etmiştir: 

(1) Charles Merriam'ın Chicago Üniversitesi'ndeki erken dönem çalışmaları ve 1920'ler ve 1930'larda 

Chicago Üniversitesi'nde davranışsal siyaset biliminin çiçeklenmesi, (2) 1930'larda Alman bilgin göçmen 

akını, (3) İkinci Dünya Savaşı ve savaşı deneyimleyen neslin “teori ve gerçeklikle yüzleşme” deneyimi, (4) 

Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC)'nin kurulması, (5) Michigan Üniversitesi ve Columbia 

Üniversitesi'nde sosyal bilimsel araştırmanın geliştirilmesi, (6) Carnegie, Rockefeller ve Ford Vakfı gibi 

kuruluşların maddi katkıları (akt. Berkenpas, 2016:6) 
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Davranışsalcı yaklaşımın “davranışsalcı devrim37”e dönüşmesinde etkili olan 

ölçme tekniklerinin gelişimi ile seçmen davranışı üzerine yürütülen çalışmalar yeni oy 

verme çalışmalarıyla desteklenmiştir. Ölçme tekniklerindeki ilerleme, seçmenlerin 

siyasal tercihlerini yaparken nasıl davrandıkları konusunda güvenilir genellemelere 

ulaşma ve böylece siyasal olayları kontrollü bir şekilde gözlemleme fırsatı yaratmıştır 

(Dahl, 1961:766). Davranışsalcı yaklaşım ile birlikte teori, siyasal düşüncelerin 

oluşumunu inceleyen tarihsel boyutundan uzaklaşarak ampirik bir temelde gerek seçmen 

davranışlarını gerekse siyasal kurumların işleyişini öngörme işlevi üstlenmiştir. Bilginin 

kesin ve tarafsız olduğu kabulü ile ampirik yönteme yaslanırken, bir yandan da siyasal 

etik sorular, karmaşık ve düzensiz konular olarak görülerek rafa kaldırılmış ve de 

uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulmayan alanlarda çalışmaktan uzak durulmuştur. Bu 

yaklaşımda araştırmacının, normatif bir teorisyen olarak görülmemesi nedeniyle ampirik 

ilişkileri ortaya çıkarmak üzere teori üreten ve insan davranışlarını test eden çalışmalar 

yürütmesi beklenmiş ve bu çalışmalardan çıkarılacak veriler ışığında karar verme 

süreçlerinde oluşabilecek hata payı azaltılmak istenmiştir (Packenham, 1973:300). 

Dönemin önde gelen sosyal bilimcileri, siyasal katılımı kamuoyu araştırmalarına 

indirgeyen teknik bilgiye ve bu bilginin siyasa sürecine aktarılmasıyla ortaya çıkmakta 

olan siyasetçinin yeni rolüne meydan okumak yerine, bu yeni durumun gerekliliklerine 

göre demokrasi ilkelerini ayarlamayı içeren çözümler üretmişlerdir (Fischer, 1990:25, 

343). Böylece benimsenen yeni siyasallık yaklaşımında siyasal toplumun 

                                                 
37 Davranışsalcı yaklaşımın gelişiminde önemli rolü olan Merriam, 1923 yılında Chicago Üniversitesi 

Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı olarak yürüttüğü görevin yanı sıra 1924 yılında kurulan SSRC’nin başkanı 

ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği (APSA)’nde üstlendiği görevler ile Amerikan siyaset biliminin önemli 

figürlerinden birisi olmuştur. John D. Rockefeller ve Franklin D. Roosevelt ile varolan kişisel ilişkileri bu 

başarılarının arkasında önemli bir rol oynamıştır. Dahl’ın da altını çizdiği gibi Rockefeller Vakfı başta 

olmak üzere, Carnegie ve Ford Vakfı, Chicago Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel çalışmaların önemli 

fonlayıcıları olmuşlardır. Merriam’ın politikacılarla ve endüstri ile kurduğu yakın ilişkilerin, bu fonların 

elde edilmesinde önemli katkısı olmuştur. Bu ilişkiler pek çok Chicago Üniversitesi siyaset bilimcisinin 

New Deal’da danışman olarak görev almasının da yolunu açmıştır (Berndtson:1987:92). 
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yönlendirilebilir ve düzenlenebilir olduğu anlayışı kabul edilmiş ve bilimsel çalışmalar 

bu amaç etrafında yürütülmüştür. 

 

Çalışmalarının merkezine ideolojik aşırılıklarla yüklü kitle siyasetinin 

tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve siyasal katılımın koşullarını düzenlemeyi yerleştirerek 

liberal demokratik rejimin sürdürülmesi görevini üstlenmiş olan sosyal bilimciler, 

Anthony Gramsci’nin “organik aydınları” tanımlamasında belirttiği gibi bu projenin 

meşruiyet uzmanları olarak işlev görmüşlerdir (Katznelson, 1998:247; Özgüden, 

2015:90). Davranışsalcı yaklaşımın öne çıkan organik aydınlarından David Truman, 1951 

yılında kaleme aldığı ve ampirik analiz yolu açarak siyaset biliminin normatif hedef ve 

sınırlarını açıklığa kavuşturduğu “The Govermental Process” adlı kitabında “hastalıklı 

siyaset”e karşı siperler inşa ederek Amerikan demokrasisini istikrarlı ve güvenli tutmada 

gerekli kurumsal ve ideolojik koşulları ortaya koyduğunu ifade etmektedir (Katznelson, 

1998:245). Modern toplumun, çok sayıda ve farklı çıkarlar etrafında örgütlendiğini dile 

getirmekte; bu çıkarları uyumlaştırmak ve en fazla sayıda çıkarın temsilini sağlamanın, 

modern devletin yerine getirmesi gereken bir işlev olarak belirlemektedir (McLennan, 

1989: 18-19; akt. Zabcı, 1999:224). Liberal demokrasinin geleceği konusunda endişeleri 

olan Truman, liberal rejimleri totaliter38 tahribatlara karşı sağlamlaştıracak kavram ve 

kurumların tehlikede olduğunu dile getirerek siyasal liberalizmi tazelemek ve 

güçlendirmek için ampirik teorinin ve araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine ağırlık 

vermektedir (Katznelson, 1998:247).  

 

                                                 
38 Siyasal rejimleri çoğulcu olan ve olmayan ölçütü içinde sınıflandırarak "demokratik" ve "totaliter" ya da 

"hegemonik" siyasal rejimler ayrımının yaygınlık kazanmasında öncülüğü Amerikan çoğulculuğu 

yapmıştır. Soğuk savaş döneminin atmosferinde davranışsalcıların Marksizme karşı verdikleri ideolojik 

mücadelede, totaliter tanımına en uygun rejim olarak Sovyetler Birliği’ni işaret etmişlerdir (Zabcı, 

1999:216).  
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Davranışsalcı yaklaşımın bir diğer temsilcisi olan Robert Dahl ise siyasal liderler 

arasındaki rekabete dayalı demokrasi tanımını “çıkar grupları arasındaki rekabete dayalı 

demokrasi” tanımına taşımaktadır. Truman’ın yaklaşımına benzerlik içerisinde Dahl’ın 

demokrasi kuramında grupların kendi aralarında gerçekleştirdiği pazarlık sürecinin 

“aşırılığa” karşı bir engel oluşturacağı ve siyasal çatışmalara evrilebilecek çıkar 

çatışmalarını yumuşatarak ittifakların oluşmasını sağlayacağı için siyasal iktidar, çeşitli 

çıkarlara dayalı siyasal gruplar veya liderler arasında paylaştırılmalıdır (Zabcı, 

1999:223). Demokrasiyi, yurttaşların hükümetin kararları üzerinde etkili olabilmelerine 

yardımcı olan liderler ve kurumlarla “seçilmiş elit poliarşi”si olarak tanımlamakta 

(Kapani, 2010:136); siyasal katılmayı ise halkın karar alıcıları seçmesine, seçimler arası 

dönemdeyse baskı grupları oluşturarak seçilmiş liderleri kontrol etmesine 

indirgemektedir. Bu bakış açısından karar alma süreçlerinin demokratik olabilmesi, çok 

sayıda liderin ve örgütün bu süreçte yer almasına bağlanmıştır (Zabcı, 1999: 229); çünkü 

kanı ve tutumlarını oluşturmasında kamuoyu önderlerinden etkilenen, yönetsel 

politikalarla giderek daha az ilgilenen insanlar, taleplerini ancak çıkar grupları 

aracılığıyla dile getirebileceklerdir (Doğanay, 2003:15). Bu bakış açısından uzmanlar da 

toplumsal çıkar gruplarını temsil etme ya da taleplerini karar vericilere iletme işlevini 

yerine getirmeleri bakımından çoğulcu bir siyasal ortamın yaratılmasına katkı yapacak 

bir unsur olarak kabul edilmektedir (Keskin, 2011:66).  

 

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra hükümet planlama ajanslarında önemli 

görevlerde yer alarak elde ettikleri deneyimleri siyasal alanda daha fazla rol üstlenmek 

için kullanmak isteyen sosyal bilimciler arasında öne çıkan isimlerden birisi de Harold 

Lasswell olmuştur. Lasswell’in ampirik ve çok-disiplinli yeni bir problem çözme 
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yönelimi sunan siyaset bilimi bakış açısı39 ile Amerikan siyasa süreci, modern teknolojik 

çağın gerçeklerine uygun hale getirilmek için yeniden tasarlanmıştır (Katznelson, 

1997:249; Fischer, 1990:94). Davranışsalcı yaklaşıma rehberlik eden Lasswell’in 

çalışması geliştirilerek birçok araştırmada kullanılmış, Elihu Katz ve Paul Lazarfeld’in 

katkılarıyla “kanaat önderliği” fikrine ulaşmış ve bu döneme damgasını vuran 

araştırmalarda demokratik sistemin sürdürülmesi için etkin güç olarak “liderlik” ön plana 

çıkarılmıştır. Kanaat önderlerinden başlayarak parti liderlerine ve hükümet üyelerine 

kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde seçkinlerin demokratik değerler üzerinde uzlaşma 

sağlaması sorunu, modern demokrasinin temel sorunu kabul edilmektedir. Böylece 

davranışsalcı yaklaşım bilimsel tekniklerin geliştirilmesi görevinin yanına demokratik 

değerlerin pekiştirilmesi için yol göstericilik görevini de eklemiştir (Köker, 2007:36). Bu 

düşünceler ışığında, modern toplumlarda yurttaşların kamu düzenine ilişkin 

geliştirebilecekleri ya da uygulayabilecekleri herhangi bir projesi olamayacağı için 

demokrasiyi, siyasetçiler ile üst kademe kamu görevlilerini kapsayan siyaset sınıfının 

yönetimi olarak yorumlayan Schumpeter’in çizdiği teknokrat tabloya uygun olarak özgür 

rekabet ortamında, çoğulcu bir siyasal ve toplumsal düzende “rekabetçi seçkinci” tavır bu 

yaklaşımda ön plana çıkmaya başlamıştır (Vergin, 2011:133-134). Bu bakış açısıyla 

şekillendirilen siyasal sistem, karar vericiler ile halk arasında arabuluculuk görevini 

üstlenecek sosyal bilimcilere siyasal karar alma süreçlerinde daha fazla yer açılması 

sonucunu doğurmuştur.  

 

                                                 
39 Lasswell bu yeni bilimi, geleneksel olarak parçalanmış sosyal bilimlerin sınırlarını aşacak bir yenilik 

olarak sunmuştur: antropoloji, fizik, psikoloji ve tarihin yanı sıra ekonomi, organizasyon teorisi ve siyaset 

bilimi üzerine çok-disiplinli bir bilim. Temel bir ahlaki amacı, yani Amerika ve dünyada demokrasinin 

korunması ve ilerletilmesi işlevini yerine getirecek bu yeni bilim, “demokrasinin siyasa bilimi”  olacaktır 

(Lasswell, 1951; akt. Fischer, 1990:342): “Amerikan’ın baskın geleneği, insan setinin üstünlüğünü değil, 

insanın onurunu teyit eder. Bu nedenle, vurgu insan onurunun daha eksiksiz gerçekleştirilmesi ile ilgili 

bilginin geliştirilmesi üzerinde olacağı öngörülmektedir. Kolaylık sağlamak için buna “demokrasinin 

siyasa bilimi”nin evrimi diyelim. .. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasa bilimi yöneliminin, demokrasi 

uygulamasını geliştirmek için gereken bilgiye yönlendirilmesi muhtemeldir.” 
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Siyasal katılımın, devlet ve sivil toplum arasında uygun kurumsal düzenlemelerle 

bilimsel uzmanların arabuluculuğunda yürütülmesi ve yönlendirilmesinde bir sakınca 

görülmemiştir. Daha sonradan “demokratik seçkincilik” olarak adlandırılacak bu yeni 

demokrasi görüşü ile teknik karar alma artış gösterirken, bilimsel uzmanlığın siyasal 

alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler, uzmanların demokratik yetkiyi 

baltalayacağı korkusunun giderilmesini sağlamış, bir yandan da uzmanı 

demokratikleştirerek siyasal arenada kabul edilebilir kılmıştır (Weingart, 1999:152; 

Fischer, 1990:51, 343, 497-498). 

 

Siyasallaşmış ve bilim dışı bulunan ideolojilere karşı pozitivist siyaset teorisinin 

bilimsel kesinlik ve nesnelliğine yaslanan çalışmalarıyla değerlerden arınmış bilimin 

siyasete üstün olduğu fikrinin yaygınlaştırılması, yurttaşları siyasal kararların yaratıcıları 

olmaktan çıkararak demokratik karar alma modelini ussallaştırmıştır (Fischer, 1990:59). 

Kitlelerin aşırılıklarının engellenmesi adına seçkinlerin denetimi ve egemenliği altında 

siyaseti bilimselleştiren uzmanlara, siyasetin rasyonalitesini artırmaları, toplum için bir 

düzen inşa eden kolektif bağlayıcı kararları daha hızlı alabilmeleri ve de siyasal kararların 

bilgi ve meşruluk zeminini güçlendirmeleri çerçevesinde yaklaşılmakta ve 

olumlanmaktadır. Çoğulcu teorinin bilim-siyaset ilişkisine dair eleştirileri ise siyasal 

katılım ve uzmanlığın demokratikleştirilmesi, bilgi sahibi olmayanlar ile uzmanlar 

arasındaki ilişki, bilgi üretiminin ve bilgi üreten kurumların demokratikleşmesi, siyasal 

sistem ile bilim sistemi arasındaki ilişkiler ve sınırlar, yeni profesyonellik alanları ve 

siyaset ile ilişkileri çerçevesinde sınırlandırılmaktadır (Keskin, 2011:13). Bilimsel 

uzmanın, karar alma sürecine dahil edilmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak siyasal bir rol 

üstlenmiş olmasına rağmen, kamuya hesap verme sorumluluğunun olmaması, uzman-

müşteri ilişkisinin yaratabileceği anti demokratik sonuçları değerlendirme dışında 

tutulmuş ve görmezden gelinmektedir (Weingart, 1999:153, 156).  
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Modern toplumun karmaşıklaşan yapısı ile birlikte artan toplumsal 

hoşnutsuzlukların çözüme kavuşturulmasının uzmanlık bilgisi gerektirmesi nedeniyle 

siyasetçilerin bu sorunları analiz ederek çözümler getirebilmesi için 

“profesyonel40”lerden destek almasının önemi vurgulanmaktadır (Gouldner, 2015:213). 

Sosyal bütünleşme ve seçkinlerin meşruiyetinin yeni kaynağı olarak kullanılan bilim, 

değişmez doğruların kaynağı olarak kabul edilirken bilim topluluğu da homojen bir 

sosyal grup olarak algılanmaktadır (Weingart, 1999:154). Siyasal karar alma ile karar 

alma süreçleri için tavsiye verme arasındaki ayrıma vurgu yaparak bilimsel uzmanlar, 

siyasetçilere karar alma süreçlerinde bilimsel veriler ışığında tavsiye veren “danışman”lar 

olarak ele alınmaktadır. Reform programlarının hayata geçirilmesinde birlikte çalışan 

uzmanlar ile siyasetçiler arasındaki ilişki beş aşamalı olarak ilerlemektedir. İlk olarak, 

Amerikan demokrasisinin istikrarı ve devamı için uygulamaya koyulacak reform 

programlarında görevler üstlenecek, teorik bilgilerini pratiğe aktarmak için sorumluluk 

alacak, çoğunluğu sosyal bilimcilerden oluşan uzman grupları bir araya getirilmektedir. 

İkinci aşamada, sosyal veya ekonomik problemler uzmanlar tarafından tanımlanarak bu 

problemlere çözüm getirecek siyasi reformların çerçevesi belirlenmekte ve bir sonraki 

aşamada çözüm önerilerinin tartışılması ve fikir birliğinin sağlanması için gazeteci, sivil 

toplum kuruluşlarının liderleri ve endüstri kuruluşlarının yöneticileri ile toplantılar 

düzenlenmektedir. Dördüncü aşamada, toplantıda ortaya atılan varsayımlar, bilgiler ve 

yorumlar ışığında reform politikalarının taslağı oluşturulmaktadır. Son aşamada ise halk 

                                                 
40Pozitivistlerin sosyal bütünleşme ve yeni seçkinlerin meşruiyetinin ana kaynağı olarak bilimi 

göstermişlerinin yerine Talcott Parsons, bilime daha az vurgu yaparak onun yerine “profesyonellik” 

kavramını öne çıkarmıştır. Bu çabanın arkasındaki itkilerden biri, 1930’larda Amerikan ekonomisinde 

yaşanan çöküşü yöneten seçkinlerin meşruiyetinin sarsılması Amerikan seçkinleri için meşruiyetin yeni 

temellerini bulma gerekliliği olurken; bir diğeri gündelik hayatın içine iyice yerleşmiş olan bilim ve 

teknolojinin kamuoyunun gözünde değerini kaybetmiş olmasının yanı sıra ekonomik buhranın teknolojik 

gelişmenin neden olduğu aşırı üretime bağlanabileceği düşüncesi olmuştur. Parsons’a göre modern toplum 

ne bürokratik ne de kapitalisttir; “düzenli ama ‘manevi’ bir nitelik taşıyan profesyonel bir toplumdur”. 

Böylece pozitivizmden profesyonelliğe geçiş sağlanırken, bilimin rasyonel ve görgül unsurları elenmemiş 

ancak profesyonelliğin etik unsuruyla kaynaşmıştır (Gouldner, 2015: 213-214).  
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desteğini sağlamak için ses getirecek bir kampanya ile reform programı kitle iletişim 

araçlarından kamuoyuna duyurulmaktadır (Fischer, 1993:25).  

 

Bilimsel uzmanların reform programlarının içeriklerinin belirlenmesine destek 

vermeleri ile birlikte siyasal süreçlerde danışmanlık görevini de yerine getirmeleri 

nedeniyle siyaset için bilimsel tavsiyeler, çoğulcu teori içinden yürütülen çalışmalarda 

“siyasal süreç danışmanlığı” ile “siyasal içerik danışmanlığı” boyutlarından ele 

alınmaktadır. Bu ayrımın nedeni, Anglo-Amerikan siyaset bilimi anlayışında siyasetin 

birbirinden ayrılan ve inceleme konusu yapılan üç farklı boyutunun bulunmasıdır. 

Siyasetin biçimsel (polity), süreçsel (politics) ve içeriksel (policy) boyutlara ayrıldığı 

çalışmaların inceleme konuları da farklılık göstermektedir: Toplumun kendini 

örgütlenmesi olarak siyasal kamunun kurumsal düzeni ile ilgili çalışmalar, siyasetin 

biçimsel boyutunu; iktidardan pay alma ve iktidar konumlarına yönelik siyasal tartışma 

ve çatışma süreçlerinin sorgulanmasını içeren çalışmalar, siyasetin süreçsel boyutunu 

incelerken; toplumsal ilişkilerin biçimlendirilmesine yönelik eylemleri ve kolektif karar 

alma biçimlerinin içeriksel boyutuna odaklanan çalışmalar ise siyasa boyutuna ilişkindir 

(Köker, 2007:19; Keskin, 2014:281). Bu bakış açısından siyasal aktörlerin iktidarı elde 

etmeleri ve sürdürmelerine hizmet eden tavsiyeler, siyasal programların mevcut ile 

istenen koşulları arasındaki farkı azaltmaya yönelik tavsiyelerden ayırt edilmektedir. 

Rakipleri arasındaki yarışta iktidar pozisyonlarını güvence altına almak ve yeniden 

seçilmek isteyen siyasal aktöre tavsiyeler veren bilimsel uzman, kamuoyunun ilgi 

duyduğu konuları belirleme ve bunların siyasallaştırma işlevini yerine getirmektedir 

(Steiner, 2009: 29, 188-189).  

 

Gerek iktidarın elde edilmesinde gerekse siyasi gündemde yer alan problemlerin 

tanımlanmasında tavsiyelerine danışılan bilimsel uzmanlar, siyasal sistem içerisinde yer 
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alan pek çok aktörden birisi olarak kabul edilmektedir. Bilimin siyasetteki rolü ile ilgili 

değerlendirmeler araçsal işlevine, yani sorunlara güvenilir cevaplar verme rolüne 

odaklanmıştır. Bilimsel uzmanlığın bu faydası, onu karar almada doğal olarak arzu edilir 

kılmaktadır. Böylece uzmanlar, reform planlamalarına araçsal rolleri için kabul edilirken 

potansiyel bir meşrulaştırma işlevi de üstlenmektedirler. Bu açıdan bilimin siyasette 

kullanılması iki temel işlev görmektedir: “araçsallaştırma” ve “meşrulaştırma” 

(Weingart, 1999: 155).   

 

Kitlelerin sesini danışmanlık göreviyle siyasal aktörlere aktarmanın yanında 

hükümet tarafından görevlendirildiği reform programlarında alınacak kararlara aktaran 

bir aktör olarak bilimsel uzmanların kitle iletişim araçlarında yer alması, siyaset 

arenasının teknik dilini sokaktaki insanların anlayacağı dile tercüme ediyor olmaları 

nedeniyle hoşgörüyle karşılanmaktadır. Bu noktada çoğulculuk açısından sorun, bilimsel 

uzmanların medya aracılığıyla görünür olmalarından ziyade tavsiye/eylem sınırlarının 

ortadan kalkmasıdır. Bilimin siyasete üstün olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasıyla 

birlikte bilim insanlarının medyadaki görünürlüklerinin ve tanınırlıklarının artmasının, 

siyasal aktörlerin etki ve gücünü tehdit edebileceği dile getirilmektedir. Tarafsız teknik 

bilginin sesi olarak kabul edilen bilim insanları, siyasal partilerin ve toplumsal 

hareketlerin meşruluklarının sorgulanmasına neden olurken sokaktaki insanların onayı ya 

da muhalefetini de uzmanlık bilgisi içermemesi nedeniyle anlamsızlaştırmaktadır. Bu 

gelişmelerin siyaseti, rasyonel analiz yapabilme becerisine indirgenmesi sorunu ile karşı 

karşıya bırakabileceği ifade edilmektedir (Keskin, 2011:118). 

 

Siyasal alanda üstlendiği rol ile bilim insanının siyasal bir aktöre dönüşmesinin 

sonuçları bu teori kapsamında, siyasetin bilimselleşmesi olarak ele alınırken; bu 

gelişmenin bir diğer sonucu olarak bilimin siyasallaşmasının yaratacağı sorunlar da 
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değerlendirilmektedir. Siyasal sistem içinde daha etkin bir konuma ulaşan bilimsel 

uzmanların siyaset arenasında kurdukları ilişkileri kendi çıkarları için kullanmaları, 

araştırmaları için fon bulabilmek adına teknolojik mucizeler vaat etmeleri ve belirli 

programlar için lobi yapmaları vb. tehditler oluşturabileceklerine dair endişeler, teori 

dışından yazanlar tarafından dile getirilmektedir. Bu endişelerin nedeni bilimsel 

uzmanların etkisinin, iktidar merkezlerine erişimleri kadar, aynı zamanda komuta ettikleri 

üstün kabul edilen bilgiye de bağlı olduğu inancıdır. Ancak karar verici konumdaki 

siyasetçilerin karşılaştığı sorunların doğası göz önüne alınarak bilimsel bilgiye 

güvenilmesi gerektiği algısı yaratılmakta, oluşan tepkiler önemsizleştirilmektedir. Hatta 

temsili demokrasi ilkelerinin erozyonundan korkanlara karşı, “ideolojinin sonu”nun ilanı 

ile siyasetin bilimselleşmesi, teknokratik boyuta taşınmış; 1960 ve1970’li yıllarda baskın 

bir tema olmuştur (Weingart, 1999:153; Bell, 2013). Gerek Amerikalı araştırmacıların 

gerekse Amerikalı siyasal aktörlerin çoğulcu liberal temel değerleri paylaşmaları, 

ideolojik farklılıkları kolaylıkla dışarıda bırakabilmelerine, objektiflik ve ampirik yöntem 

ile ideolojik olandan uzak bir siyaset iddiasında bulunan pür bilimcilik anlayışı ile kendi 

ideolojilerinin üstünü örtme görevini üstlenmelerine neden olmuştur (Packenham, 

1973:303).   

 

1.2.2. Teknokratik Teori 

 

Çoğulcu teorinin siyasal süreçlerde danışmanlık göreviyle sınırlandırdığı bilimsel 

uzmanlara, sahip oldukları bilgiye dayanarak meritokratik41 atama yoluyla karar verme 

yetkisini devreden teknokratik teori, teknolojik ilerlemeye ve endüstrileşmeye siyasal ve 

ideolojik bir yanıt niteliği taşımaktadır. Sanayi devriminin beraberinde getirdiği bilimsel 

                                                 
41 “İnsanları hizmetlerinin niteliğine göre yargılayan meritokrasi, aristokrasinin bir türü ya da tipi olmak 

durumundadır. Çünkü meritokrasi özel güç ya da yeteneklere sahip elit bir insan grubu yaratır” (Cevizci, 

2010:1085).   
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ve teknolojik değişiklikler sonrası siyasal dönüşüme ilişkin geliştirilen teoriler içerisinde 

en bilineni olarak karşımıza çıkmaktadır (Keskin, 2014:297). Bu başlık altında teknik ve 

bilimsel uzmanlığa yaptıkları vurgu nedeniyle teknokratik düşünce içinden siyaset-bilim 

ilişkisine dair bakış açıları ortaya koyulacaktır.   

 

17. yüzyıl ile birlikte modern Batı geleneğinin bilimsel ve teknolojik dünya 

görüşünü şekillendiren ve “modernite” olarak adlandırılan dönemin ürünü olan 

teknokratik düşünce, 20. yüzyılda hızlı sanayileşmeye eşlik eden bir dizi uzun vadeli 

yapısal ve ideolojik değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bilimsel tekniklerin 

kullanılması, yeni bir kapitalist örgütlenme biçiminin doğuşuna neden olmakla birlikte 

endüstrinin rasyonelleştirilmesinde, bilim ve teknoloji politikasının geliştirilmesinde 

önemli roller oynamıştır. Endüstri alanındaki dönüşümde önemli payı olan “bilimsel 

yönetim” anlayışının kurucusu Frederick Winslow Taylor, teknokratik düşüncenin 

evriminde önemli bir rol üstlenmiş ve James Burnham bu süreci “yönetim devrimi” olarak 

ilan etmiştir (Bell, 1973:352; Burnham, 1941:74). Büyük ölçekli sanayinin gelişimini 

ivmelendiren teknolojik gelişmeler, düzen, verimlilik ve ilerlemeye dayalı yeni bir 

toplumun sembolü olarak ortaya çıkarken teknik uzmanlık (özellikle de mühendislik 

mesleği) yeni sosyal sistemin ideallerini somutlaştırmak için kullanılmıştır. Yeni 

kapitalist örgütlenme biçiminin planlama ve teknoloji konusundaki vurgusu, benzeri 

görülmemiş bir uzmanlık ihtiyacını beraberinde getirmiştir.  Bu dönemde teknik 

uzmanlığın rolünü vurgulayan en önemli yazarlardan olan Thorstein Veblen, “The 

Engineers and Price System” (1919) adlı çalışması ile teknokratik düşüncenin ideolojik 

temellerini atan isimlerden birisi olmuştur. Endüstrinin gelişimini ve verimliliğini artıran 

ve bu nedenle toplumsal sorunların çözümü için bir anahtar olarak görülen “yönetim 

bilimi” ve “teknik uzmanlık”, teknokratik inanışın siyasi ve kültürel alanlarda 

yaygınlaşmasına neden olmuştur (Berger, 2020).  
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İlerlemeci Dönem’den başlayarak New Deal programı ve Büyük Bilim 

Dönemi’nde Amerikan siyaset pratiğinde kendisine giderek daha fazla yer bulan 

teknokratik dürtü, 1950’lerle birlikte siyasal karar alma süreçlerini teknik seçkinlerle 

sınırlandırmış, geleneksel demokratik katılımın teorik olarak uygulanabilirliğini 

yitirmesine neden olmuş, halk ile seçkin karar vericiler arasında oluşan boşluğun bilim 

insanları tarafından kapatılacağı fikrini yaygınlaştırmıştır. Bu gelişmeler, siyasal 

ideolojinin yerini bilimsel, teknolojik ve rasyonel-araçsal akıl yürütme biçimlerinin 

alabileceğine olan inancı güçlendirmiştir.  

 

Bu döneme damgasını vuran endüstrileşme ve teknolojik ilerlemeye siyasal ve 

ideolojik bir yanıt niteliğini taşıyan teknokratik teori, teknik olarak eğitilmiş bilgi 

seçkinlerinin egemen olduğu bir yönetişim sürecine ve siyaseti, teknik olarak 

tanımlanmış idari araçlara dönüştürmeye meyilli teknik karar verme modeline işaret 

etmektedir (Fischer, 1991:333).  

 

Teknokratik teorinin önemli isimlerinden James Burnham’a göre, yeni ekonomik, 

sosyal ve siyasal kurumlar aracılığıyla örgütlenen dönüşüm sürecinin sonunda sosyal 

yapıda meydana gelen değişiklikler, farklı bir sosyal grup veya sınıfın (yöneticilerin) 

baskın veya egemen sınıf olmasına neden olacaktır. Veblen ve Burnham’a benzer şekilde 

John Kenneth Galbraith da “The New Industrial State” adlı kitabında teknolojik 

gelişmenin dönüşüme uğrattığı iktidar ve karar verme yetkisinin, teknoloji ve planlama 

için gerekli olan teknik bilgi, deneyim ve beceriye sahip kişilerden oluşan bir topluluğun 

eline geçtiğini öne sürmektedir. Planlamayı, teknokratik misyona ulaşmak için temel bir 

teknik olarak görmekte, planlamacıyı ise teknik bilgi, yetenek ve deneyimi nedeniyle 

karar vermeye yetkili kişi olarak kabul etmektedir (Burnham, 1941:74; Gouldner, 



49 

 

1993:148; Galbraith, 1967:82). Galbraith gibi Daniel Bell de “The Coming of Post 

Industrial Society” adlı yapıtında tekno-yapının42 öneminin altını çizmiştir. Sanayi 

sonrası toplumu tanımlayan ilk kişi olarak Daniel Bell, sosyal değişme ve toplumsal 

kararların alınmasında teorik bilginin rolüne işaret etmekte ve karar süreçlerinde yeni 

bilgi tekniklerinin rolüne vurgu yapmaktadır. Teknokratik görüşün benimsenmesi 

yolundaki taşları döşeyen Galbraith gibi Bell de teorik bilgiye sahip karar vericileri 

“planlamacı” olarak nitelendirmiş ve ekonomik ve sosyal planlamayı, hem üretim 

stratejilerinin hem de hükümet politikasının belirleyici özellikleri olarak kabul etmektedir 

(Fischer, 1990:101). 

 

Veblen, Burnham, Galbraith ve Bell gibi yazarlar tarafından dile getirilen 

teknokrasi ideolojisini altı madde ile özetleyen Putnam, bunları şöyle sıralamaktadır 

(1977: 385-387):  

1. Teknokratlar, “tekniklerin siyasetin yerini alması gerektiğine” inanmakta ve 

kendi rolünü apolitik olarak tanımlamaktadırlar 

2. Siyasetçilere ve siyasi kurumlara karşı şüpheci hatta düşmanca 

davranmaktadırlar. Siyasetin bir teknik meselesine indirgenebilmesi ve azaltılması 

gerektiğine, yani siyasi kararların tartışılmamış değer tercihleri yerine siyasal aktörlerin 

dar görüşlü çıkarları veya teknik bilgi temelinde alınması gerektiğine inanmaktadırlar. 

3. Siyasal demokrasinin açıklığına ve eşitliğine inanmamaktadırlar. 

4. Sosyal ve siyasal çatışmanın en iyi ihtimalle yanlış yönlendirildiğine ve en kötü 

ihtimalle de akıl dışı olarak tanımlanması gerektiğine inanmaktadırlar. 

                                                 
42 Galbraith politika planlayıcıları, ekonomistler, mühendisler, yönetim uzmanları, sosyal bilimciler ve 

teknoloji uzmanlarından oluşan yönetici sınıfı “tekno yapı” olarak adlandırmaktadır (Galbraith, 1967:71-

75).  
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5. Kamusal sorunları analiz eden teknokratlar, siyaseti pragmatik terimlerle ve 

pratikte tartışmayı tercih ederek ideolojik veya ahlaki kriterleri reddetmektedirler. 

Sorunlar ortaya çıktığında ise rasyonel, bilimsel bir şekilde çözülmelidir.  

6. Değerler açısından teknolojik ilerlemeye ve malzeme verimliliğine büyük önem 

vermekle birlikte sosyal adalet konularında daha az endişe duymaktadırlar.  

 

Bu ideolojiyi benimseyen teorisyenler, teknokratik yönetim sisteminin yükselişini 

dillendirmişler ve toplum yönetiminde teknik uzmanların kritik rol üstlendiği bir 

toplumsal düzenin yaklaşmakta olduğunu haber vermişlerdir (Fischer, 1990:102-103).  

 

Teknokratik ideolojiyi benimseyerek tekniği, siyasetin tahtına oturtmak isteyen 

Edward Shills, Raymond Aron ve Daniel Bell başta olmak üzere “ideolojinin sonu”nu 

tartışmaya açan teorisyenler tarafından liberal demokrasinin zaferi ilan edilmiştir. 

Kapitalizmin teknolojik ilerlemenin güçlerini kullanarak maddi refah yaratma kabiliyeti 

ön plana çıkarılırken; kapitalizmin bu başarısı karşısında ideolojilerle yüklü kamusal 

tartışma, demokrasinin ilerlemesine katkı yapmak yerine refahın ilerlemesinin önünde 

engel olarak gösterilmektedir. Kamusal tartışmanın yerini alacak bilimsel uzmanlık 

sayesinde kapitalizm gelişmeye ve refahı artırmaya devam edebilecektir. Bu düşüncelerle 

şekillenen teknokratik bakış açısı, geleneksel siyasal ideolojilerin yerini bilimsel, 

teknolojik ve rasyonel-araçsal akıl yürütme biçimlerinin alması gerektiği inanışını 

vurgulanmaktadır. Sosyal, ekonomik ve siyasal değişim sürecinin sorunsuz bir şekilde 

düzenlenebilmesi için teknik açıdan objektif bilgi kullanımına ihtiyaç olduğunun kabul 

edildiği bu dönem “reformun profesyonelleşmesi43” ve “entelektüel eylemin altın çağı44” 

olarak tanımlanmaktadır (Fischer,1990:94-96). “İdeolojinin sonu” tezi ilan edilerek bir 

                                                 
43 Moynihan, Daniel P., (1965), “The Professıonalızatıon of Reform”, The Public Interest, No.121, s.6-16.  
44 White, Theodore H., (1967), “The Action Intellectuals”, Life, June 9, 16, 23.  
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yandan teknokratik bilinç güçlendirilmiş, bir yandan da siyasal kararların bilimsel 

uzmanlara bırakılmasının, temsili demokrasinin ilkelerini erozyona uğratmak yerine 

güçlendireceği inanışının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Siyasal karar alma sürecinin “siyasal” değil rasyonel ve bilimsel esaslara 

dayandırılarak “metodolojik karar alma”ya dönüştürüldüğü yeni bir sistemde teknik 

hesaplara dayandırılacak kararlar ile “siyasetsiz” siyaset yaratılmak istenmiştir. Böylece 

toplum yönetiminde teknik uzmanların kritik bir rol üstlenmesi gerektiği fikri üzerine 

kurulan “teknokratik rehberlik” teorisi, siyasetçilerin uzmanlara bağımlılığını kabul 

etmiştir. Teknik uzmanının siyaset arenasında artan rolü geleneksel siyasetçilerin gücünü 

aşındırıp aşındırmayacağı tartışma konusu olmaya devam ederken, sanayi sonrası 

teorisyenler için uzmanlık bilgisine sahip bilimsel/teknik seçkinler, yönetimi ekonomik 

ve siyasal seçkinlerle paylaşan güçlü bir sınıf olarak gelişmiştir. Zbigniew K. 

Brzezinski’ye göre özel becerilere ve entelektüel yeteneklere sahip yeni seçkinler, 

geleneksel siyasi liderlere meydan okumaktadır. Bilgi, iktidarın bir aracı haline gelmiştir 

ve bilginin etkili bir şekilde harekete geçirilmesi, iktidarı elde etmenin önemli bir yolu 

olmuştur. Brzezinski, bu değişimin altında yatan nedeni Bell’e benzer biçimde ideolojinin 

azalması ile açıklamaktadır.  Technetronic devrim45 öncesinde yaşanan şiddet içeren ve 

rakip ideolojilerden beslenen devrimlerden (Fransız Devrimi ya da Bolşevik Devrimi 

gibi) farklı olarak sessiz ve ideoloji dışı bir devrim yaşanmaktadır. Bu devrimin 

yaratacağı yeni toplumsal oluşum ise yeni toplumsal yapıları ve yeni yönetim biçimini 

gerektirmektedir; ki bu görevi yerine getirecekler de teknik uzmanlar ve toplum 

mühendisleri olacaktır (Brzezinski, 1970:12). 

 

                                                 
45 Bell’in kullandığı “post-endüstriyel” terimi yerine “technetronic” terimini kullanmayı tercih eden 

Brzezinski, bunun nedenini zamanın değişimindeki temel dürtülerin karakterini daha doğrudan aktarması 

olarak açıklamaktadır. Çünkü ona göre, “sanayi” terimi de “tarım sonrası” dönem olarak adlandırılabilecek 

başka bir şeyi tanımlamaktadır (Brzezinski:1970:9). 
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Endüstrileşme sonrası ortaya çıkacak yeni toplumda uzmanlığın rolüne dair en 

açık formülasyonlarından biri Heinz Eulau tarafından ortaya atılmıştır. Bu yeni düzenin 

beraberinde getireceği "profesyonel devlet" ile birlikte gerçekleşecek “yetenek devrimi” 

ve “danışma topluluğu”na odaklanan Eulau’ya göre ortaya çıkacak bu siyasi 

kümelenmede profesyonel uzman, karar süreçlerindeki siyasi seçkinlerin statüsüne 

eşdeğer bir statüye yükselecektir. Profesyonel uzmanlardan oluşan bu yönetim sistemi 

“insan ihtiyaçlarının keşfedildiği, insani amaçların formüle edildiği ve hızla değişen 

teknolojik bir toplumun gereksinimlerine katılımcı, temsili veya bürokratik süreçlerden 

daha iyi bir biçimde insan sorunlarının ele alındığı bir yönetim sistemi olacaktır. Kısaca 

profesyonel uzmanlık, yeni düzenin siyasi ve sosyal bölünmelerine çözümler üretecektir. 

Profesyonellere daha fazla güvenmek, "hem siyaset hem de idare düzeyinde bireysel ve 

kolektif seçim yapmanın kabul edilen bileşenleri" haline gelerek yeni "normlar ve 

davranış biçimleri" getirecektir. Profesyonellere daha fazla güvenmenin analitik ve 

ideolojik avantajlarını vurgulayan Eulau, profesyonel yetenekleri, hem etkili hükümet 

politikası oluşumunun anahtarı olarak tasvir etmekte, hem de “ilgisiz” bilgiye katkılarının 

sürece meşruiyet sağlayacağını göstermek istemektedir (Fischer, 1990: 104).  

 

Saint-Simon'dan bu yana teorisyenler, teknokratik bir toplumda sorunlara 

çözümler getirecek olan aktörlerin uzmanlar olması nedeniyle siyasetin ortadan 

kalkacağını savunmuş olsalar da Bell, karar vericilerin daha fazla görünür olması 

nedeniyle her zamankinden daha fazla siyaset içermesi ile sonuçlanabileceğine de dikkat 

çekmektedir. Bilgi ve teknolojinin merkezi rolü, yalnızca siyasi karar almanın önemini 

vurgulamaktadır. Oysa burada bilgi kriterlerine karşı daha sorumlu olduğu görülen özel 

bir siyaset türü ortaya çıkmaktadır; kısaca siyaset, bir uzmanlık siyasetine 

dönüştürülmektedir. Sanayi sonrası ortaya çıkan siyasetin ampirik epistemolojilere ve 

özgün sorgulamanın mantığına dayandığı varsayılmaktadır. Buna göre, uzmanlık siyaseti 
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nihayetinde bilimsel görüşe ve siyasal argümanlarının ampirik geçerliliğine 

dayanmaktadır. Yeni sosyal düzenin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilginin üretileceği ve bu 

bilgiyi üretecek uzmanların yetiştirildiği organizasyonlar olarak üniversiteler ve araştırma 

enstitüleri ise birincil kurumlar olarak özel bir konum elde etmektedirler.  Brezezinski’ye 

göre technetronic toplumda sistematik siyasal planlamanın ve sosyal yenileştirimin 

kaynağı olarak üniversiteler, düşünce kuruluşu haline gelmektedir. Teknokratik stratejide 

üniversite dışında yer alan siyasa planlama organizasyonları olarak düşünce 

kuruluşlarının merkezi bir rol oynadıklarının altı çizilmektedir. Yalnızca araştırma ve 

tavsiyelerin nesnel üreticileri olarak değil, hem liberal hem de muhafazakar gündemlerin 

örgütlenmesi için anahtar araçlar kullanan, kamu ve özel sektörün önde gelen siyasi ve 

ekonomik liderlerini akademinin etkili siyasal aydınları ile bir araya getiren kurumlar 

olarak düşünce kuruluşları, fikirleri harekete geçirmekte ve modern kurumsal devlet 

sistemi için siyasal direktifler oluşturmaktadırlar. Sanayileşme sonrası dönüşüm ve onun 

“yüksek teknoloji” kurumları için stratejiler formüle etme, planlama ve meşrulaştırma 

görevlerini yerine getirmektedirler (Bell, 1999:262-263; Fischer, 1990:105; Brzezinski: 

1970:12).  

 

Bell ve Brezezinski tarafından üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında üretilen 

bilimsel bilginin kurucu öneminin vurgulanması, toplumsal planlama stratejilerini 

şekillendiren sosyal bilimlerin teknokratik rehberlik işlevini gözler önüne sermektedir. 

Sosyal bilimler, çoğulcu teorisyenler tarafından nesnel gerçekliğin peşinde bir faaliyet 

olarak gerekçelendirilirken; teknokratik teorinin içinden yazan teorisyenler onun araçsal 

bir problem çözme yönelimini ortaya koymaktadır. Böylece teknokratik bakış açısından 

sosyal ve siyasal bilimlerin, yönetim ve siyasa planlamada kullanılmak üzere bilgi üreten 

sosyal teknolojilere indirgendiği görülmektedir.  
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 Gerek teknokratik gerekse sanayi sonrası gelişme için bir yol belirleme ve 

meşrulaştırma mücadelesi içinde olan çok sayıda teorisyende ortak olan tema, uzmanlık 

siyaseti olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknokratik yazarlar, bilimsel ve teknik 

seçkinlerin, pozitivist metodolojilerin, planlama tekniklerinin, yönetim ve organizasyon 

teorisinin, idari devletin ve yeni sınıfın yükselişini vurgulamaktadırlar. Bu kavramların 

altını ısrarla çizmelerinin temelinde güçlü bir teze olan bağlılıkları yatmaktadır:  Bilimsel 

ve teknik karar almanın, siyasi karar almaya göre giderek daha fazla öncelik kazanması 

gerektiğine duydukları inanç. Bu inanca eşlik eden kavramlar halen teknik uzmanlığın 

merkezi rolünü tanımlamak için ana akım sosyoloji kavramları olarak güncelliğini 

korumaktadır.  

 

Yönetsel ve siyasal kararların değer tercihleri yerine teknik bilgi temelinde ele 

alınması gerektiği vurgusunun öne çıktığı siyasal vizyon, tekno yapı ve onun teknokratik 

ahlakı ile birlikte ABD’de hükümet, şirket ve üniversite idari yapılarına yerleşmiştir. 

Uzmanlık siyasetinin geleceğini belirleyecek olan, tekno yapıların geleneksel seçkinlerle 

ilişkileri olacaktır. Seçkinler ile teknokratlar arasındaki yakın ittifak, karşılıklı yarar 

sağlayan bir strateji potansiyelini ortaya koymaktadır. Yönetsel planlama sistemlerinde 

giderek daha merkezi roller üstlenen teknokratlar, kendilerini iktidarın yeni seçkinleri 

olarak sunmak yerine, modern örgütsel sistemin hizmetkarları olarak sunma eğilimi 

göstermektedirler (Fischer, 1990:110-112). Oysa ki teknokratlar yönetim ve planlama 

uzmanları olarak görev yapmanın yanı sıra seçkinci siyasi anlayışın ideolojik taraflarını 

gizleme yönünde işlev görmektedirler. Giderek daha fazla uzmanın eklemlendiği karar 

alma süreci bilimsel bilgiye ve rasyonel zekaya sahiplik üzerinden işgal edildiği oranda 

alınacak kararlara halkın katılımı önünde daha yüksek duvarlar örülecektir (Dickson, 

1981:72).  
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Demokratik değerleri aşındırması nedeniyle teknokratik teoriye karşıt görüşler, 

liberal siyasetin radikal eleştirisinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Great Society'nin 

ve Vietnam Savaşı’nın liberal (Demokrat Parti) siyasetiyle hayal kırıklığını dile getiren 

eleştiri, refah devletini ve yönetimsel uzmanlık ideolojilerini temel siyasal sorunlar olarak 

seçmiştir. Çoğulcu bakış açısının aksine uzmanlık ideolojisini eleştiriye tabii tutmuş ve 

uzmanların/entelektüellerin rolü hakkındaki endişeleri merkezi bir konuma yükseltmiştir. 

Bu perspektiften yönetim ve siyasa uzmanları, siyasi iktidar peşinde koşan yeni bir 

“teknokratik sınıf" olarak tanımlanmış; hatta liberal siyasal ve ekonomik oluşumun sosyal 

mühendisleri olarak gösterilmişlerdir. Ayrıca bu teknokratik sınıfın yükselişi, liberal 

kurumsal refah devletinin merkezi yönetim stratejisi olarak analiz edilmiştir. Alvin W. 

Gouldner (1970) ve Noam Chomsky (1971) gibi yazarlar, uzmanları siyasi sürecinin 

arkasındaki itici bir güç olarak resmetmişlerdir (Fischer, 1991:334): 

 

… sosyolojinin liberal teknologları aslında, orta düzey refah otoritelerinin ve 

kurumlarını eleştirisinin sosyal olarak memnuniyetsiz olanlar için bir tür paratoner 

hizmeti gören, en yüksek makamların merkezileşmiş kontrolünü güçlendiren ve 

ana kurumlar için sosyal kontrolün yeni araçlarını sağlayan yeni bir ‘ombudsman 

sosyolojisi’ni yaratmaktadır. Sosyolojideki liberal teknologlar kendilerini, yalnızca 

‘uygulanabilir’ sınırları için diğerlerinin sıkıntılarını ortadan kaldırmak istedikleri 

için Refah Devleti ile birlikte iyi niyetle çalışan kişiler olarak sunmakta ve bunu 

deneyimlemektedir. Ama onlar, bu devlete sundukları kolaylıklar ölçüsünde onun 

kendileri için sağladığı kişisel ödüllendirmelerden söz etmemektedir. (Gouldner, 

2015:654) 

 

Üst düzey siyasa uzmanları, hem yeni muhafazakârlar hem de radikal teorisyenler 

tarafından, kamu politikasının siyasi ve ahlaki hakemlik rolünü üstlenmek isteyen yeni 

bir sınıf olarak tasvir edilmişlerdir (Fischer, 1990: 145). Yeni sınıf üzerine yazan en 
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önemli isimlerden Gouldner46, “Entelektüelin Geleceği” adlı kitabında, yeni toplumsal 

yapıları inşa etme görevini üstlenecek olan yeni sınıfa dair farklı görüşleri 

sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre Bell ve Galbraith yeni sınıfı, “iyi 

entelektüeller” olarak ele almaktadır ve yeni bir tarihsel seçkin konumuna 

yerleştirmektedirler. Talcott Parsons’ın “eski sınıfın müttefiki” olarak ele aldığı yeni 

sınıf, işlerine tutkun profesyonellerden oluşan yararlı bir gruptur. Yeni sınıf terimini ilk 

kez kullanan Mihail Bakunin ise “efendi sınıfı” olarak konumlandırmaktadır; dünyaya 

yeni pek bir şey getirmeyen ve eski sınıf gibi toplumun geri kalan bölümünü sömürmeye 

devam eden ama sömürü için para yerine bu defa eğitimi kullanan sosyalist47 bir 

entelijensiya olarak ele almaktadır. Chomsky’nin yeni sınıfı “iktidarın hizmetkarları” 

olarak ele aldığını ileri sürmektedir ve bu görüşe göre yeni sınıf, eski (paralı) sınıfın 

hizmetindedir. Böylece eski sınıf, sahip olduğu gücü korumaya devam etmektedir ve yeni 

sınıfı da toplumdaki egemenliğini sürdürmek için kullanmaktadır. Gouldner, son 

sınıflandırmasına kendi görüşünü yerleştirmiştir. Bu görüşe göre yeni sınıf “kusurlu 

evrensel sınıf” olarak tanımlanmaktadır; çünkü yeni sınıf seçkincidir ve kendi çıkarları 

doğrultusunda hareket etmektedir. Sahip olduğu özel bilgiyi, kendi çıkarlarını ve gücünü 

geliştirmek ve de kendi iş ortamını denetimi altında tutmak için kullanmaktadır. Gücünü 

her geçen gün daha da büyüten yeni sınıfın, Chomsky’nin iddia ettiğinden çok daha güçlü 

ve bağımsız; Galbraith’ın düşündüğünden ise daha güçsüz durumda olduğunu ileri 

sürmektedir (Gouldner, 1993:14-16).  

                                                 
46 Kaleme aldığı “Entelektüelin Geleceği” adlı kitabında yalnızca teknisyenlerden ya da mühendislerden 

oluşan bir sınıf olarak ele almak yerine teknik entelijensiyayı ve entelektüelleri de kapsayacak daha genel 

bir kurama ulaşmaya çalışmıştır (Gouldner, 1993).  
47 Teknokrasi teorisi, çoğu sosyalist rejimi yönlendiren merkezi bürokratik karar alma sistemlerini 

yönlendirmeye ve meşrulaştırmaya da uygun bir zemin sağlamıştır. Bilimsel planlama fikirleri ve 

teknikleriyle, özellikle de Marksist iktisatçıların şekillendirdiği fikirlerle kolayca hizalanan teknokratik 

kavramlar sosyalist teori ve uygulamanın evriminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak teknokratik stratejiler 

hiçbir şekilde sosyalist sistemlerle sınırlı kalmamış, faşist ve liberal hükümetlerin altında da popüler 

olmuştur. ABD gibi kurumsal liberal devletler söz konusu olduğunda, teknokrat teoriler ve uygulamalar, 

endüstriyel ve kurumsal işyerlerinin rasyonelleştirilmesinde, ekonomik ve düzenleyici politikaların 

şekillenmesinde ve daha yakın zamanda bilim ve teknoloji politikasının geliştirilmesinde önemli roller 

oynamıştır (Fischer, 1990: 25). 
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Radikal teorisyenlerle benzer biçimde yeni muhafazakarlar da geleneksel çoğulcu 

teorinin ilkelerine bağlı kalmakla birlikte siyasa uzmanlarını temsili hükümetin geleceği 

için bir tehdit olarak görmüşler; özellikle Great Society döneminde sosyal bilimlerin 

yanlış kullanımlarından rahatsız olmuşlardır. Irving Kristol, Edward Banfield, Jeane 

Kirkpatrick, Nathan Glazer ve Samuel Beer gibi isimler kendilerini radikal 

teorisyenlerden uzaklaştırsalar da “yeni bir sınıf” olan teknik entelijansiyanın egemen 

olduğu yeni gelişen teknokratik bir hükümet sisteminden bahsetmeye başlamışlardır 

(Steinfels, 1980:51). Kristol yeni sınıfı, serbest piyasaya karşı muhalif tutumu ve planlı 

ekonomiye olan eğilimi nedeniyle güçlü ve kötü bir sınıf olarak görmektedir. Samuel 

Beer ise “teknolojik bir ele geçirme” olarak tanımlamayı tercih etmiştir (Gouldner, 

1993:157). 

 

Teknokrasi sorununun hiçbir zaman uzmanların sorunu olmadığını vurgulayan 

Frank N. Laird ise teknokrasiyi “sorunların teknik açıdan, popüler siyasetten çıkarılması 

sonucunda yapılanması” olarak tanımlamakta ve teknokrasiyi, uzmanın yükselişi ile 

değil, yurttaşın düşüşü ile ilişkilendirmektedir. Laird’e göre, sorunlar teknokratik olarak 

tanımlandığı sürece, kapsamlı, güçlü halk katılımı programlarının dahi sonuç üzerinde 

çok az etkisi olacaktır. Ona göre hem yurttaşa hem de siyasa sürecine fayda 

sağlayabilecek katılım, yurttaşların sorunların tanımlanmasını etkileyebilme 

kapasitesinde yatmaktadır. Aksi takdirde, herhangi bir engelle karşılaşmayan katılım bile 

alınacak kararları belirleme potansiyeline sahip olamayacaktır. Mücadelenin niteliği ne 

olursa olsun, teknokratik siyaset yurttaşları mücadelenin dışında tutmaktadır (Laird, 

1990:58). 

 



58 

 

Teknokratik siyasetin tehditlerine karşı bir diğer alternatif ise Putnam’dan 

gelmektedir. Demokrasinin çatışmaya bağlı olmasından hareket eden Putnam, 

teknokratik bir komplo tehdidinin, teknik yeteneklere sahip “counter-elite48”lerin ortaya 

çıkması ile hafifletilebileceğini ileri sürerken; Laird, teknokrasinin bir uzmanlar sınıfı 

sorunu olmadığı için counter-elitelerin de bu sorunun çözümü olmayacağını ileri 

sürmektedir. (Putnam, 1977:409; Laird, 1990:58) 

 

1.2.3. Eleştirel Teori 

 

Pozitivist bilgiye önemli bir yer atfeden çoğulcu teori ile daha üstün akıl yürütme 

kapasitesine sahip olduğu gerekçesiyle bilimsel uzmanların egemenliğindeki yönetimi 

yücelten teknokratik teorinin savlarına karşılık eleştirel teori, bilginin kökenini 

sorgulamaya tabii tutmaktadır. Bir yandan toplumsal ilişkiler üzerine düşünülmeden 

egemen fikirlerin kabul edilmesine karşı çıkarken; bir yandan da entelektüel ve maddi 

üretim süreçlerini sorgulamayan tutuma eleştiriler getirmektedir.  

 

Eleştirilerin ortaya çıkışında çoğulcu teori ve teknokratik teorinin bilim ile siyaset 

arasında kurulan ilişkinin siyaseti, değerlerle yüklü ideolojilerden uzaklaştıracağı; bilimin 

tarafsızlığı temelinde herkesi kapsayıcı bir sürece doğru götüreceği yönündeki 

iddialarının gerçekleşmemesi yatmaktadır. Görünüşün eleştiriye tabi tutulması yoluyla 

kurulan ilişkilerin doğasını anlaşılır kılmayı amaçlayan eleştirel düşünce, siyasal 

süreçlerde pozitivist bilginin daha fazla yer alması ile birlikte ideolojinin son bulacağı 

yönündeki iddiaların ideolojik boyutunu gözler önüne sermeye çalışmaktadır. Siyasetin 

bilimselleşmesi ile birlikte entelektüellerin üstlendiği uzman rolünün teoride tarafsız 

olacağı kabulünün pratikte siyasal ve ekonomik çıkarlardan yana taraf olması ve 

                                                 
48 Counter-elite: Karşı-uzmanlar.  
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demokratik kamusal tartışmanın alınacak kararlardan dışlaması eleştirilerin 

yoğunlaşmasıyla sonuçlanmıştır.  

 

Eleştirel teoriden söz edilebilmesini sağlayan merkezi öneme sahip temalar 

Frankfurt Okulu üyelerinin49 çalışmalarının içinde belirlenmiştir. (Köker, 2008:70). 

Frankfurt Okulu’nun çalışmaları Aydınlanma’nın ve kapitalist modernliğin geçirdiği 

değişikliklerin, kapitalist üretim tarzının, Aydınlanma aklının tarih içerisinde neden 

olduğu temel dönüşümün ve bu dönüşümü savunanların gerekçelerine yönelik 

eleştirilerin toplamıdır (Best ve Kellner, 2016:303).  Bütünleşik eleştirel çalışmalardan 

ziyade çeşitli ve kısmen sonuçları itibariyle çelişkili düşünceler bütünüdür. Bu anlamda 

“Eleştirel Teori” kavramlaştırması, sınırları çizilmiş ortak bir düşünce çizgisi yerine, 

felsefe ve bilimlerdeki köklü geleneğin ve bu alanlardaki güncel yönelimlerin eleştirisi 

aracılığıyla özgürleşimci olanakları sorgulayan bir konuma işaret etmektedir (Taş, 

2011:73).  

 

Eleştirel çalışmalar kısmen Marksizm’den esinlenmekle birlikte belli noktalarda 

Ortodoks Marksist görüşlerden ayrılmaktadırlar. Karl Marks’ın kültür ve ideolojiyi 

üstyapının unsurları olarak gören bakış açısını ele almışlar ve üzerinde yeniden 

düşünmüşlerdir. Antonio Gramsci, Georg Lukács, Karl Korsch, Louis Althusser ile 

Frankfurt Okulu’nun da dahil olduğu Neo-Marksist düşünürler, mevcut toplumsal 

ilişkilerin korunması ve yeniden üretilmesinde kültür ve ideolojinin önemli işlevlerine 

dikkat çekmişlerdir (Yaylagül, 2010:91-92). Pozitivizme ve ampirizme dayanan 

geleneksel teorinin50 savlarına itiraz olarak yükselen eleştiriler, varolan toplumsal ilişkiler 

                                                 
49 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ve Herbert Marcuse başlıca kurucuları arasında yer alırken, 

bugünkü önde gelen ikinci kuşak temsilcisi Jürgen Habermas’tır (Bottomore, 1989:4).  
50 Horkheimer tarafından 1937’de kaleme aldığı “Geleneksel ve Eleştirel Kuram” adlı çalışmasında 

“geleneksel kuram”, pozitivizm/ampirizm biçiminde modern felsefede ifade edilen modern doğal bilimlerin 

açık ya da örtük dünya görüşü olarak yorumlanmıştır (Bottomore, 1989:14).  Bu bağlamda geleneksel 

kuram, toplumun kendini yeniden üretim süreçlerine yerleşmiştir. Böylece tecrübeyi mevcut toplumdaki 
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ve iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde bilen kişi olarak uzmanların ne gibi bir rolü ve 

işlevi olduğunu sorgulamışlardır.  

 

Pozitivizme yöneltilen eleştirilerde öne çıkan vurgu “bilimsel bilgi” anlayışı ile 

ilgilidir. Pozitivizmin bilimsel bilgiye atfettiği doğruluk ölçütlerinin epistemolojik 

eleştirisi, pozitivizmin “bilimin tekliği” anlayışının eleştirisini beraberinde getirmekte ve 

metodoloji sorununa yönelmektedir. Eleştirinin son basamağı ise bilim-felsefe ayrımı ile 

ilişkilidir. Bu bakış açısından siyaset teorisini, ampirizm temelli pozitif bir bilim olarak 

kavrama ve bu kavrayışın içerdiği açıklama, siyaset teorisine toplumsal sorunlara çözüm 

bulma görevi yüklemesi, değerlerden arındırılmış, nesnel,  doğru bilgiye ulaşma yolu 

olarak diğer bilgi türlerinden üstün olduğunu kabul etmesi (ki bu bakış açısı nesnel bilgiyi 

olumlaması nedeniyle pozitivizmin değer yüklü olduğunu ortaya koymaktadır) ve mevcut 

iktidar ilişkilerini meşrulaştırma görevini yerine getirmesi nedeniyle bir ideoloji51dir. 

Pozitivist anlayışının iddia ettiği gibi siyaset, değerlerden arındırılması gereken bir pratik 

yerine etik ilkelerle iç içe geçen bir pratiktir ve özünü de konuşma ve eylem 

oluşturmaktadır. Ancak bu nitelikleri taşıyan siyaset anlayışı 19. yüzyıldan itibaren 

terkedilerek pratik felsefenin bir dalı olmaktan çıkarılmış ve modern deneysel bilimler 

modeliyle temellendirilerek siyaset biliminin kurumsallaşması mümkün kılınmıştır. 

Deneysel bir bilim olarak konumlandırılmasının en önemli sonucu ise siyaseti iktidar elde 

etmek için insanların yarıştıkları bir faaliyet olmaktan uzaklaştırmış, “uzman siyasetçi”ye 

alan açan bir zanaata dönüşmesi olmuştur. Siyaseti bir zanaat olarak algılayan 

pozitivizmin modern toplumsal örgütlenmedeki belirleyiciliği, siyasal iktidarı 

                                                 
yaşamın yeniden üretiminden kaynaklanan sorunlar temelinde örgütlemektedir ve böylece kapitalist 

toplumdaki sorunlu yapı ve işleyişin üretimine yardımcı olmaktadır (Gülenç, 2015:181).  
51 Böylece pozitivizmin bilimci (scientist) bir ideoloji olduğu ortaya çıkarken, eleştirel teorinin de mevcut 

egemenlik ilişkilerini reddetmesi ve özgürleşimci bir toplum tasarımına yönelmesi nedeniyle “ütopyacı” 

boyutu da gündeme gelmektedir (Köker, 2008:89).  
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insanlardan bağımsızlaştırmış ve siyasal iktidarın insanlar üzerindeki egemenliğine 

meşrulaştırıcı bir temel kazandırmıştır (Köker, 2008: 88, 90-94, 103, 106).  

 

 Modern demokratik sistemlerde uzman siyasetçinin bilimsel bilgisine yaslanan 

siyasal kararları, tarafsızlığı ve herkesi kapsayıcı olduğu kabulüyle meşrulaştırılmaktadır. 

Oysa Karl Marx’n ekonomi politik eleştirisi üzerine kurulu olan eleştirel teoriye göre tüm 

bilgiler sınıf temellidir (Fiske, 2003:221) ve bütün neopozitivist sosyal bilim ve 

uzmanları, burjuva sınıf ideolojisinin bir parçasını temsil etmektedir (Schuon, 1972; akt. 

Keskin, 2011:126). Bu saptamayı başlangıç noktası olarak ele alan eleştirel teorisyenler 

“entelektüelleri”, devrimci projenin başarısızlığının ve giderek totaliter ve baskıcı hale 

gelen savaş sonrası toplumun egemen olduğu bir çağda eleştirinin ayrıcalıklı alanı ve 

Marksist geleneğin en iyi unsurlarının bir deposu olarak ortaya koymuşlardır. Bu teori 

içinden, entelektüellerin modern toplumdaki yükselişini ve işlevini, iktisadi ve siyasi 

belirlenimlerini ve başka toplumsal pratikler ve kategoriler ile ilişkilerini içine alacak 

kadar kapsamlı bir çözümlemeyi ise Anthonio Gramsci ortaya koymuştur. Buradan 

hareketle, Gramsci’nin entelektüeller sorunu konusunda başlıca Marksist teorisyen 

olduğu ve Marksizmin bu araştırma alanına katkısının büyük ölçüde onun teorisine 

dayandığı kabul edilmektedir (Thomas, 2013:540-541). 

 

Gramsci, sadece bilgiye sahip olan kişi olarak değil sahip olduğu bilgiyi, bir 

sınıfın hegemonik projesine hizmet etmek ve toplumsal güçlerin siyasal iktidarda 

yoğunlaşmasına aracılık etmek üzere kullanan kişi olarak “entelektüel”ler üzerine 

kuramsal çözümlemesini geliştirmiştir. Modern toplumlarda entelektüellerin, kendine has 

bir sınıf olarak “göreli özerkliğini” savunma yönünde hareket etmiş olan Gaetano Mosca, 

Vilfredo Pareto ve Weber’den farklı olarak Gramsci, entelektüeli hakim üretim 

ilişkilerindeki ve siyasal alandaki işlevleri temelinde kavramıştır. Entelektüelin 
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konumlandırıldığı kültürel-düşünsel uğrak, bir yandan sokaktaki insanların olağan 

varoluş tarzlarının uzanamayacağı bir aşkınlık statüsüne yerleştirilmelerine neden 

olurken, diğer yandan toplumsal konumlarının sınıfsal çatışmanın dışında ya da üstünde 

sunulması ile sonuçlanmıştır (Yetiş, 2014:218). Oysa Gramsci’nin entelektüellere ilişkin 

sınıf analizi, siyasal bir doğaya sahiptir ve bu nedenle aydınların toplumsal işlevleri 

üzerinden sınıf pozisyonları, ancak bir sınıfın siyasal özlemleri ile organik biçimde 

kaynaştıkları noktada anlaşılabilmektedir (Thomas, 2013:550).  

 

Entelektüelleri devleti analiz etme ve hegemonyanın52 inşa sürecindeki rolleri 

bağlamında değerlendirmiş olan Gramsci’nin başlıca tezine göre entelektüeller özerk, 

bağımsız bir toplumsal sınıf oluşturmamaktadır (Cogniot, 1997:9). Bu noktada 

Gramsci’nin “geleneksel entelektüel” ve “organik entelektüel” kategorileri anlamını 

kazanmaya başlamaktadır. Kendilerini sınıfsal açıdan bağımsız zanneden geleneksel 

entelektüeller, eski düzenin geleneğini sürdürme işlevini yerine getirirken; organik 

entelektüeller ise her yeni ilerici sınıfın yeni bir sosyal düzen kurması görevini 

üstlenmektedirler (Anderson, 2007:11).  

 

Kökeni, maddi üretim dünyasındaki önemli işleve dayanan her toplumsal grup aynı 

zamanda organik, bir ya da birden fazla entelektüel tabakayı beraberinde getirir. 

Bunlar yalnızca ekonomik yapıda değil, dahası toplumsal ve politik alanda da 

türdeşlik ve kendi işlevinin bilincini sunarlar. Kapitalist işletmeci, kendisiyle 

beraber aynı zamanda endüstri teknisyenini, ekonomi politik uzmanı, yeni kültürün 

ve yeni hukukun vb. örgütleyicilerini de yaratır (Gramsci, 1980:222; akt. Keskin, 

2011:127).  

                                                 
52 Gramsci için “hegemonya” siyaset ve ideolojiyle ilgili düşüncelerinin örgütleyici odağı olan bir 

kavramdır. Ona göre devlet, sivil toplum ile siyasal toplumun bir toplamıdır; diğer bir ifadeyle devlet eşittir 

zor artı rızadır. Siyasal toplumun baskın özelliği yasal yaptırımlar ya da doğrudan kaba kuvvet yoluyla zor 

kullanmasının yanında ideolojiyle birlikte işleyen ikna yöntemlerini kullanmasıdır. Diğer bir ifadeyle 

siyasal toplum, toplumsal rızayı örgütleyerek sivil toplumda hegemonyanın kurulması ve yeniden 

üretilmesi işlevini yerine getirmektedir. Bu işlevi yerine getirme görevini de entelektüeller aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir (Özgüden, 2015:88; Anderson, 2007:12).  
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Üretim sürecindeki değişimlerle birlikte rasyonelleşme, önceki tarihsel dönemlere 

kıyasla bilimsel ve kültürel alanlarda daha fazla uzmanlık gerektiren işbölümü 

zorunluluğunu yaratmıştır. Bu süreç aydınların toplumsal konumlarını da etkilemiş ve 

“mutlak entelektüel”den “uzman entelektüel”e doğru bir dönüşüm sürecini başlatmıştır 

(Gramsci, 1971:117; akt. Yetiş, 2014:219). Uzman entelektüel olarak, egemen sınıfın 

ideolojisini yaymak amacıyla devlet aygıtında ya da kültürel-entelektüel alanlarda 

etkinlik gösteren yeni bir kategoriyi oluşturan organik entelektüeller, bağlı oldukları 

sınıfın gelişme dinamiklerine uygun koşulları oluşturmuşlardır. Çünkü Gramsci’ye göre 

siyasal iktidarın elde edilmesi için ekonomik ve siyasal cephelerde başarılı olmak kadar 

kültür cephesindeki mücadeleyi de kazanmak önemlidir. Bu nedenle özellikle sivil 

toplumda faaliyet gösteren organik entelektüeller, siyasi toplum ile sivil toplum 

arasındaki sınırda devam eden örgütleyici rolleri ile aslında siyasi toplumda da görev 

almaktadırlar. Sivil toplum alanında üstlendikleri, görünüşte siyasal olmayan görevleri 

ile prestij ve cazibe noktaları olarak işlev görmektedirler (Thomas, 2013: 547-548). Bu 

prestijin kendilerine sağladığı ayrıcalıklı konumları ile yeni entelektüeller, sürekli ikna 

eden bir mühendis olarak yeni sınıfın çıkarları doğrultusunda sivil toplumu örgütleme 

görevini yerine getirmektedirler. Bu anlamda entelektüeller, egemen sınıfın toplumsal 

hegemonya ve siyasal hükümet alt işlevlerini üstlenen vekilleri konumuna gelmektedirler. 

Üretim süreçlerinde ayrıcalıklı konum sağlamış sınıf adına toplumun diğer kesimleri 

üzerinde ikna süreçleriyle kendiliğinden rıza oluşturarak toplumsal hegemonya işlevini 

yerine getirmekte; rıza göstermeyen sınıflar üzerinde uygulanan zorlama ile siyasal 

yönetim işlevine de hizmet etmektedirler. Bu yaklaşımıyla Gramsci, geleneksel 

yaklaşımların entelektüellerin işlevlerini, sadece kültür ve ideoloji alanlarında oydaşma 

sağlamakla sınırlandırmasının ilerisine taşıyarak, entelektüellerin tahakküm işlevini 
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örgütleyen devlet aygıtına hizmet etmeleri bağlamında genişletmektedir (Yetiş, 

2014:223).  

 

Toplumsal yapının tüm alanlarında görevler yerine getiren entelektüelleri, belirli 

bir hiyerarşi içerisinde yapılandıran Gramsci, bu derecelendirmeyi entelektüel yaratım, 

örgütlenme ve yönetim işlevleri arasında yapmaktadır. Yaratıcı bir üretim etkinliğini 

tasarlayan ve hegemonya kuracak dünya görüşlerinin geliştirilmesinde rol alan 

entelektüelleri, bu hiyerarşinin en üstteki yönetim aşamasına yerleştirmektedir. 

Entelektüelin bu ayrıcalıklı konumu elde etmelerindeki belirleyici unsur ise kültürel, 

bilimsel ve ideolojik alanlarda sahip oldukları birikimleridir (Yetiş, 2014:224).  

 

Gramsci’nin entelektüeller konusundaki derinlikli çözümlemesi, sahip olduğu 

bilginin görünüşte siyasal olmayan karakterinden ve bu bilginin kendisine sunduğu 

ayrıcalıklı konumdan faydalanarak düşünce üreten entelektüelin, yerine getirdiği 

görevlerle egemen sınıfın sivil ve siyasal toplumda tahakküm ve hegemonya inşasına 

eklemlenmesi nedeniyle, tam da siyasal bir görev üstlendiği sonucuna ulaşmaktadır.  

 

Gramsci’nin teorisiyle benzer savlara sahip olan Frankfurt Okulu üyeleri de 

bilginin tarihsel olarak koşullandığı, toplumsal sonuçlarından bağımsız olarak kendi 

başına bir amaç olmadığı ve toplumsal sınıfların çıkarları ile bağlantılı olduğu vurgusu 

yapmışlardır (Koçak, 2010:9, 12). Bilgi ile çıkarlar arasında kopmaz bir ilişki bulunduğu 

savını ortaya atmış olan Frankfurt Okulu düşünürlerine göre, bilgi kendisini 

üretemeyeceğine göre, bilginin üretiminde entelektüelin aktif müdahalesi bulunmaktadır 

(Swingewood, 2010:310). Modern toplumun teknokratik-bürokratik yeni bir egemenlik 

biçiminin kaçınılmaz tırmanışı ile sayıları giderek artan teknik uzmanlar, bilgiyi egemen 

sınıfın çıkarları doğrultusunda manipüle edilebilecek bir metaya dönüştürmüştür ve 
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entelektüelin özerk rolünü fiilen yok etmiştir. Bütün bunlar entelektüelleri 

merkezileştirirken bürokratik devlet kurumlarına eklemlenmeleri ile “bilim memurları”na 

dönüştürmüş ve görece özgür konumlarını aşındırmıştır (Swingewood, 2010:307; Spurk, 

2008:212).   

   

Teknokratik-bürokratik yeni bir egemenlik biçimine neden olan bilim ve 

teknolojinin ideolojik boyutuna yönelik eleştiri, pozitivist bilim felsefesi tarafından 

gereksinildiği ileri sürülen, değer yargılarını dışarıda bırakan ya da güç eşitsizliklerine 

ilişkin herhangi bir eleştiri getirmeyen bilimsel siyaset düşüncesine odaklanmıştır. 

“Siyasetin bilimselleştirilmesi” konusu Habermas tarafından iktidarın rasyonelleşmesi 

sürecinin bilim insanları ile kamuoyu arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini anlama çabası 

olarak ele alınmıştır. Eleştirilerini uzmanların egemen olduğu teknokratik bir yönetimde 

her türlü irade oluşumunu anlamsızlaştırması, kitlelerin siyasetin dışında bırakılması 

yoluyla göstermelik bir kamusal alanın kurulmuş olması üzerine yoğunlaştırmıştır. Bilim 

ve teknolojinin ayrıcalıklı bir konuma yükseltilmesi hatta bir ideolojiye dönüşmesi 

sonucunda ekonomik ve toplumsal belirleyici unsur olarak toplumun her alanına nüfuz 

ettiği saptamasında bulunmuştur (Bottomore, 1989:33). Siyasetin bilimselleşmesi 

yönünde artan eğilimleri devlet siparişiyle yapılan bilimsel araştırmaların çapı ve kamu 

hizmetlerindeki bilimsel danışmanlığın boyutlarının genişlemesi ortaya koymaktadır. 

Siyasetin bilimselleştirilmesi ile birlikte siyasal iktidarın rasyonel yönetime 

indirgenmesini demokrasiden vazgeçmekle eleştiren Habermas, böylece siyasal irade 

oluşumunun demokratik süreçlere ihtiyaç duymadığını ifade etmektedir (Habermas, 

2010:95).   

 

Siyasetin bilimselleştirilmesinden söz edebilmek için bilimlerin kamuoyu ile 

ilişkilerinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Habermas, alınacak kararlarda insiyatifin 



66 

 

sadece bilimsel analiz ve teknik planlamaya teslim edilmesinin, karar verme etkinliğinin 

tamamlanmamış bir rasyonelleştirmenin yaması olarak işlev göreceğine işaret etmektedir. 

Siyasetçiler ile uzmanlar arasında kurulan ilişki kurumsallaştıkça kamuoyu son aşamada 

muhatap alınmakta; siyasetin bu dar anlayış ve uygulaması ise halk kitlesini 

politikasızlaştırmakta, siyasal kamusal alanın çökmesine ve pratik sorunları kamusal 

tartışmadan dışlama eğiliminde olan bir iktidar sisteminin kurulmasına yol açmaktadır 

(Habermas, 2010:91, 96, 102).  

 

Siyaset ile bilim arasındaki ilişkinin, bilimsel araştırmaları yürüten uzmanlar ile 

sipariş veren siyasal aktörler arasında sürdürüldüğüne dikkat çeken Habermas, bu 

ilişkinin ancak kamuoyu ile tamamlanabileceğini ifade etmektedir. Ancak bilimsel 

araştırma sonuçlarının özgürce paylaşılması gizlilik gerekçeleriyle bloke edilmektedir. 

Kamusal alan ile bilim arasındaki bir diğer engeli ise bilimsel araştırma sürecinin 

örgütlenmesinden kaynaklanan bürokratik kuşatma olarak ortaya koymaktadır. Çünkü 

bilimsel bilginin müşterisi/hedef kitlesi, öğrenen bir halk kitlesi ya da tartışan bir kamusal 

alan değil; tersine bilimsel araştırma çıktılarını uygulamaya koyacak olan sipariş 

vericisidir. Oysa ki Habermas’a göre, açık bir dünya programı bilimsel bilginin özgürce 

değiş tokuşunu gerektirmektedir (Habermas, 2010:103, 105).  

 

Siyasal sorunların bilimsel dile tercüme edilmesi kadar bilimsel sonuçların da 

kamuoyunun anlayabileceği gündelik dile tercüme edilmesi gerektiğinin altını çizen 

Habermas, uzmanların araştırma çıktılarında kullandığı teknik dil nedeniyle siyasal 

kamusal alanın geniş kitleleri bu tartışmaların dışında bıraktığını savunmaktadır. Bu 

dışlama ise alınacak kararların tartışmalardan uzaklaştırılarak giderek teknik sorunlara 

indirgenmesine yol açmaktadır (Habermas, 2010:104). 
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Siyasetin bilimselleşmesi ve iktidarın rasyonelleşmesi temelinde yeni bir 

siyasallık anlayışı kurulurken bu anlayış, siyasetçilerin daha çok insanı etkileme ve ikna 

etme arayışlarına cevap vermektedir. Bilimsel araştırmaları yürüten uzmanlar 

siyasetçilerin ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmelerine hizmet etmektedir. Bu bilgiyi 

üreten ve siyasetçinin hizmetine sunan uzmanları Wolfgang Abendroth, “iktidar 

seçkinleri” olarak tanımlamaktadır. Siyasa üretme sürecinde işlevsel bir rol üstlenen bu 

uzmanların kökenleri akademik eğitimleriyle bağlantılıdır. Çünkü üniversiteler bu 

işlevsel seçkinlerin yetiştirildiği önemli bir yerdir. Üniversitelerde eğitilmiş ve seçilmiş 

uzmanlar, devlet ile üniversite arasındaki bağı da güvence altına almaktadır (Habermas, 

1984:69). 

 

Profesörler artık üniversiteler için değil, üniversite içinde çalışıyorlardı, zira başka 

yerden daha cazip bir teklif geldiğinde oraya transfer olabileceklerini çok iyi 

biliyorlardı” (Lewontin, 1998:59). 

 

Frankfurt Okulu’nun bir diğer temsilcisi olan Herbert Marcuse ise teknik aklın 

siyasal içeriğini geç kapitalist toplum teorisi için çıkış noktası olarak kullanmıştır. Ona 

göre siyaseti bilimselleştirerek varlığını sürdürmeyi güvence altına almak adına teknik 

bilgiyi kullanan iktidar kadar, teknik bilgiyi iktidarın kullanımına sunan bilim 

insanlarının amaçlarının da maddi temelleri bulunmaktadır (Habermas, 2010:39-40).  

Marcuse’un teknik ve iktidar eleştirisi, bilim insanlarının değerlerden bağımsız çalışmalar 

yürüterek ürettiği bilgiyi toplumsal iyi için hizmete sunduğunu kabul eden teknokratik 

inanışın eleştirisi için uygun bir zemin sunmaktadır.  

 

Bilimsel ve teknolojik rasyonelleştirmeyi insan denetiminin ötesinde toplumu 

biçimlendiren soyut güçler olarak ele alan Marcuse, 20. yüzyılda araçsal akla 

kapitalizmin norm ve buyruklarının nüfuz etmiş olduğunu ve kapitalizmi güvence altına 
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alan bir rasyonalitenin doğmuş olduğunu savunmaktadır. Teknolojik rasyonalite siyasi 

rasyonalite haline gelmiştir ve gelişmiş sanayi uygarlığında rahat, pürüzsüz, makul, 

demokratik bir özgürlüksüzlük üretmektedir. Bu rasyonalite, reklamcılıktan analitik 

felsefeye, sosyal bilim yöntemlerinden psikoloji, boş zaman ve tüketime kadar uzanan 

teknolojik, araçsal ve herşeyden önce pozitivist bir akıl biçiminden oluşmaktadır (Brown, 

2017:138; Bottomore, 1989:38; Habermas, 2010:37). 

 

Weber’in “rasyonelleştirme” dediği şeyde Marcuse, rasyonelliğin değil, tersine 

rasyonellik adına, zikredilmemiş siyasal iktidar biçiminin yattığına inanmaktadır. Bu tür 

bir rasyonellik, stratejiler arasında doğru seçime, teknolojilerin uygun kullanımına ve 

amaca uygun sistemlerin kurulmasına kadar uzanmaktadır. Yapısı gereği denetim 

kurmayı içeren bir eylem tipi olarak değerlendirdiği amaç-rasyonel eylemin dayandığı 

teknik akıl, ona göre bizzat ideolojiktir. Sadece tekniğin kullanımını değil, kendisini de 

hesaplanmış ve hesaplayan iktidar olarak değerlendiren Marcuse, iktidarın amacının 

maddi olduğunun altını çizmektedir. Çünkü endüstriyel olarak ilerlemiş kapitalist 

toplumlarda iktidar, siyasal iktidarın ortadan kalkmasına yol açmadan, sömürücü-baskıcı 

karakterini yitirerek rasyonel olma eğilimi göstermektedir. Üretici güçlerin bilimsel ve 

teknik ilerlemeyle eşitlenmiş yükselişini meşruluğunun zemini haline getiren iktidarın 

rasyonelliği, böylece varlığını sürdürmeyi de güvence altına almaktadır (Habermas, 

2010:38).  

 

Devlet etkinliği teknik görevlere indirgendiğinde ve teknik görevlerin çözümünün 

ise uzman bilgisinde arandığı ölçüde kamusal tartışma devre dışı bırakılmaktadır. 

Kamusal tartışmalar, sistemin dışındaki sorunlara taşınmasıyla halk kitlesinin 

politikasızlaştırılmasını beraberinde getirecektir. Habermas’ın sorduğu “Kitleler kendi 

poltikasızlaştırılmalarına nasıl inandırılacaklar?” sorusunu yanıtlamak için Leon H. 
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Mayhew’in “The New Public” adlı çalışmasına bakmak yerinde olabilir: Mayhew, “yeni 

kamu”da bu görevin “teknik uzmanlar” adını verdiği yeni toplumsal aktörler tarafından 

yerine getirildiğini söylemektedir (Habermas, 2010: 58; Mayhew, 1997:4). İktidarın 

rasyonelleştirilmesinin egemen prensip haline geldiği yeni kamunun bu uzmanları 

(kamuoyu araştırmacıları, siyasal danışmanlar, medya uzmanları, halkla ilişkiler 

uzmanları53 vd.) kamu iletişiminde hakim olan ikna metotlarını geliştirmektedir. Siyasal 

iletişim alanına müdahale ederek yurttaşlar ile siyasetçiler arasındaki mesafeyi genişleten 

teknik uzmanlar, geliştirdikleri egemenlik yöntemlerini daha da teknikleştirerek kitle 

söylemi aracılığıyla kamuoyu üzerinde geçerli bir denetim kurmakta ve kamuoyunun 

anlamını yitirmesine neden olmaktadır (Keskin, 2010:142).  

 

Gösterinin gücünün kullanılması ile hükümet etme tekniklerinin fiili 

değişikliklerini ele alan Guy Debord, ikna metotlarıyla tahrif edilmiş ve güvence altına 

alınmış olan gösterinin uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ileri sürer ve ekler; “bütün 

uzmanlar devlete ve medyaya hizmet ederler ve uzmanlıkları ancak bu şekilde tanınır”. 

Her uzman kendi efendisine hizmet etmektedir ve Debord’a göre en iyi hizmeti veren 

uzman, yalan söyleyen uzmandır. Birey ise olayları kendi kendine idrak edemediğinde 

resmi olarak uzman tarafından güvenceye alınmaktadır. Entelektüelden uzmana doğru 

dönüşüm ile birlikte uzman da medya gösterisinin bir parçasına dönüşmüştür. Kendisini 

finanse eden iktidar güçlerinin ideolojisini medya aracılığıyla meşrulaştıran uzman, maaş, 

ödül gibi kazançlar elde etmenin yanında tanınırlığını artırmakta; böylece medya, aynı 

zamanda uzmanın amaçlarına da hizmet etmektedir. Mayhew’a göre, kamuoyu manipüle 

edilerek kamusallığın düşüşü gerçekleşmiş ve eleştiriyi önleyen bir düzen 

                                                 
53 Mayhew, yeni toplumsal aktörler olarak düşünce kuruluşu uzmanı ile halkla ilişkiler uzmanı arasındaki 

benzerliği ikna metotlarını kullanmaları temelinde ele almaktadır. Düşünce kuruluşu uzmanları, tıpkı halkla 

ilişkiler uzmanları gibi, ikna metotlarını kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesini bir gösteriye 

dönüştürmektedir. Bu gösteri yoluyla kamuoyu, siyasal tartışmaların sadece seyircisi olarak geri plana 

itilmektedir.  (Mayhew, 1997).   
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oluşturulmuştur. Debord’a göre ise artık ne agora ne de genel topluluk mevcuttur; 

insanların kendilerini ilgilendiren gerçekleri tartışabilecekleri hiçbir yer yoktur, çünkü 

kendilerini medyatik tartışma ve onu nakletmek üzere örgütlenmiş güçlerin ezici 

varlığından asla uzun süreli olarak kurtulamayacaklardır (Debord, 2010:10, 186, 188; 

Mayhew, 1997:5).  

 

Bilimsel düşüncenin, gösteri çağında kendisini gösteri hakimiyetinin hizmetine 

adamayı tercih ettiğini belirten Debord, artık bilimden dünyayı anlaması ya da herhangi 

bir şeyi iyileştirmesinin beklenmediğini; beklenen tek şeyin, sadece olup biten her şeyi 

anında doğrulaması olduğu saptamasını yapmaktadır (Debord, 2010:206).  

 

Gösteri çağında bir “illüzyonist” olan bilim insanlarının nesnelliğin, çıkarsızlığın, 

saflığın ve yaratıcılığın timsali olarak kendileriyle ilgili imgelerine yönelik sert eleştiriler 

yönelten bir diğer isim ise Pierre Bourdieu’dür. Onun sosyolojisinde entelektüeller ve 

bilim insanları, iktidar mücadelesi alanları içerisinde ele alınmaktadır. Alanlar, değerli 

kaynakların denetimi için mücadele arenalarıdır ve alan mücadeleleri de belirli sermaye 

biçimleri etrafında dönmektedir. Ekonomik, siyasi, kültürel sermayenin iktidar 

mücadelesi alanında kültürel ve aynı zamanda simgesel sermayeye sahip olması 

nedeniyle entelektüeller ve bilim insanları da yer almaktadırlar. Ancak entelektüeller ve 

bilim insanları sınıfsal konumları itibariyle hem hakimdirler, hem de tahakküm 

altındadırlar. Sahip oldukları sermayenin sağladığı iktidar ve ayrıcalıklardan 

yararlanmaları nedeniyle hakim sınıfa mensupturlar. Sahip oldukları iktidar, sosyal 

düzene meşruiyet kazandırabilme ya da mevcut meşruiyetini ortadan kaldırabilme 

gücünden ileri gelmektedir. Bununla birlikte entelektüeller ve bilim insanları, siyasi ve 

ekonomik sermaye sahipleriyle girdikleri ilişkilerde tahakküm altındadırlar (Bourdieu, 

2015:19; Swartz, 2013:100, 167, 174, 308).  
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Toplumsal etkilerin ötesinde herhangi bir evrensel bilgi, evrensel değer ve 

evrensel inanç olabileceği iddialarını reddeden Bourdieu, kültürel ve simgesel 

sistemlerin, belirli grupların faaliyetlerinden ve çıkarlarından doğan tarihsel birer insan 

inşaası olduklarına ve de gruplar arasındaki eşitsiz iktidar ilişkilerini meşrulaştırdıklarına 

dikkat çekmektedir. Entelektüel ve bilimsel pratiklerin de temelde çıkara dayalı uğraşlar 

olduğunu savunmaktadır. İktidar kullanımı, meşrulaştırmaya ihtiyaç duymaktadır; 

entelektüeller ve bilim insanları sahip oldukları sermayelerin meşrulaştırma gücüyle 

tahakkümü mümkün kılmaktadırlar (Swartz, 2013:125, 128). Oysa Bourdieu, mücadele 

alanının içerisinde tahakküm kurmaya hizmet etmek yerine bilimsel bilginin “gizli olanı 

ifşa etme” ve “tahakkümü sorgulatma” rolü üstlenerek özgürleştirici de olabileceğini 

savunmaktadır. Bilim insanlarının üstleneceği siyasal ve bilimsel mücadele, toplumsal 

mücadelelerden bağımsız değildir; ancak burada sahip olduğu sermayeyi düzeni 

meşrulaştırmak için kullanmak kadar, muhalefet etmek için kullanmakta da özgür 

olduklarını hatırlatmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında Bourdieu için bilimsel bilginin 

özgürleştirici bir siyasal yönü de bulunmaktadır (Bourdieu, 2015:22-24).  

 

Sanayi sonrası toplumlarda ortaya çıkan toplumsal sorunların çözümü için siyasa 

üretme sürecine eklemlenen uzmanlar, iktidar seçkinleri ile geniş kitleler arasında 

üstlendikleri görevlerle entelektüelden uzmana dönüşürken, iktidar seçkinlerinin 

amaçlarına hizmet eden kararları meşrulaştırarak toplumun eleştirmenleri olma görevini 

bir kenara bırakmışlardır. Bu durum kamuoyunun işlevi ve demokratik iradenin inşasının 

yeniden tartışılmasına neden olmuştur. Bilimsel bilgi yüceltilerek karar alma süreçleri 

dönüşüme uğratılmış, böylece kamuoyunun iradesi bu süreçten dışlanmıştır. Siyasetin 

ihtiyaç duyduğu rasyonellik, uzmanlar tarafından siyasetçinin hizmetine sunulurken 

kamuoyundan uzaklaştırıldığının altı çizilmiştir. Sahip oldukları bilgi ve becerilerle 



72 

 

toplum içerisinde giderek daha siyasal ve ayrıcalıklı bir konum elde ederlerden kitlelerin 

siyasetten uzaklaştırılmalarına neden olmaları sorunsallaştırılmıştır.  

 

1.2.4. Postmodern Teori  

 

1960’lı yıllarda New York’ta genç sanatçılar, yazarlar ve eleştirmenlerce 

kullanılan postmodernizm terimi 1970’li ve 1980’li yıllarda daha geniş bir kullanıma 

ulaşarak Daniel Bell, Julia Kristeva, Jean-François Lyotard, Gianni Vattimo, Jacques 

Derrida, Micheal Foucault, Jürgen Habermas, Jean Baudrillard ve Fredric Jameson gibi 

teorisyenlerin ilgisini çekmeye başlamasıyla Avrupa ve ABD’de yaygınlık kazanmıştır 

(Featherstone, 2005:28; Sarup, 2010:186). Entellektüellerin kendi projelerinin evrensel 

potansiyeline duydukları güveni yitirmelerini temsil eden postmodern teorinin 

(Featherstone, 2005:79) temelleri, anti-modernist bir bakış açısında, evrensel, nesnel, 

rasyonel bilgiye ve rasyonel süreçlerin belirlediği hakikate kuşkulu yaklaşım ile birlikte 

akıl kavramına kendinden bir değer yükleyen Aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen 

eleştiride ortaya çıkmaktadır (Jameson, 2008:102; Sarıup, 2010:16, 186).  

 

Eleştirel teoriye benzer biçimde postmodern teori de geleneksel felsefe ve toplum 

teorisine karşı eleştiriler getirmektedir. Her ikisi de toplumsal gerçekliğe sınırlar tesis 

eden akademik işbölümüne saldırmakta, bunu yaparken disiplinler üstü söylemlere 

başvurmakta ve akademik teorilerden farklı olarak teoriyi pratiğe, söylemi ise siyasete 

doğru yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Ancak aralarında benzerlikler kadar farklılıklarda 

bulunmaktadır. Eleştirel teori, birçok postmodernistin reddettiği54 bazı sınırlar çekmek ve 

kategorik ayrımlar yapmak istemektedir. Bir bütün olarak bakıldığında postmodern 

                                                 
54 Örneğin postmodern bir teorisyen olan Jean Baudrillard, eleştirel teorisyenlerin muhafaza etmek 

istedikleri radikal toplum teorisinin politik ekonomi, sınıf, diyalektik, özgürleşim ve sosyalizm gibi 

kategorilerini reddetmektedir (Best ve kellner, 2016:301).  
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teorisyenler ise geleneksel felsefeyi ve toplum teorisini yıkmak ve yeni teorik-siyasal 

perspektiflerle yeniden inşa etmek isteyerek daha ileri gitmektedirler (Best ve Kellner, 

2016:301).   

 

Postmodernizme ilişkin teorik açıklamaların 1970’lerden itibaren tüm dünyada 

dolaşıma girmesine karşılık, felsefenin postmodern eleştirisinin habercileri Friedrich 

Nietzsche, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, William James ve John Dewey ile 

Marquis de Sade, Georges Bataille ve Antonin Artaud gibi yazarlar olmuştur (Best ve 

Kellner, 2016:44).  Modern inancın ve temsilin eleştirisini yaparak evrensel tek bir 

yorumun, hakikatin olamayacağını vurgulamış olması nedeniyle bir bakıma postmodern55 

düşüncenin öncüsü sayılan Friedrich Nietzsche bilimi, kendi yorumunu tek hakikat olarak 

dayatmış olması ve bu sayede diğer yorumları dışlaması nedeniyle eleştirmiştir. 

Hakikatin değerinin sorgulanması gerektiğini vurgulamış ve en üst değerin hakikat değil 

güç istenci olduğunun altını çizmiştir. Güç isteminden ayrı bir evrensel hakikatin 

bulunmadığını söyleyen Nietzsche, bu yönüyle Michel Foucault’u etkilemiştir (Keskin, 

2010:131). Her ne kadar, kendi düşüncesinin postmodern öncüllerden kaynaklandığını 

açıkça kabul etmemiş olsa da Foucault’un yaklaşımı ile Nietzsche’nin görüşleri ve 

perspektifi arasında birçok ortak yön bulunmaktadır (Vergin, 2011:284). Hakikatin ve 

bilginin iktidarla sıkı bağlar içinde olduğu görüşünü Nietzsche’den etkilenerek geliştiren 

Foucault, devletin uzmana dönüşen entelektüeller sayesinde insanlar üzerinde tahakküm 

kurduğunu, çünkü bilginin iktidar olduğunu ve bilgiye sahip olanlara da iktidar veren bir 

kaynak olduğunu ileri sürmektedir. Bilginin nötr ve nesnel (pozitivizm) ya da 

özgürleştirici (Marksizm) olduğunu düşünen modern teorilere karşı, bilginin iktidar 

                                                 
55 “Postmodern” teimini ilk kez kullanan Arnold Toynbee “A Study of History” (1945) adlı kitabında dünya 

tarihi içerisinde Rönesans ile başlayan ve 19. yüzyılın son çeyreğine kadar devam etmiş olan modern 

çağdan bir kopuşa işaret etmek etmektedir. Modern çağın ilerleme ve akla yaptığı vurguya karşılık 

postmodern çağ irrasyonellik, belirsizlik ve anarşi inançları ve duygularıyla ilişkilendirilmiştir (Kumar, 

2013:132).  
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rejimlerinden kopartılamaz olduğunu vurgulamaktadır (Best ve Kellner, 2016:82). Ancak 

onun düşüncesinde iktidar olumsuz değil, olumlu bir olgu olarak karşımıza çıkar; çünkü 

iktidar üretir: gerçekliği, nesne alanlarını ve hakikat ayinlerini.  Bilgiyi üreten, iktidar 

olduğu gibi bilgi de iktidar üretmektedir ve her iktidar bilgi kurucu, bilimsel niteliği 

gereği de tarihsel ve iktidar oluşturucudur. Bu açıdan bakıldığında bilgi üreticileri olarak 

bilim insanları iktidarın kurulmasında söylem üreten kişilerdir; hem iktidarı kurmakta, 

hem de iktidarın bilgisini üretmektedirler. Bu düşünceden hareketle Foucault’ya göre 

bilginin ancak iktidar ilişkilerinin dışında konumlandığını, bilginin iktidarın talep ve 

çıkarlarının dışında gelişebileceğini düşünmemize neden olan geleneği ve bilgiyi, iktidarı 

yadsımanın koşullarından biri olarak konumlandıran inanışı terk etmemiz gerekmektedir 

(Canpolat, 2005:99, 87, 101). 

 

Verili ve doğal görünmesinin yanı sıra aslında iktidar ve tahakkümün olumsal56 

toplumsal-tarihsel inşaları olan modern bilgiyi, rasyonellik biçimlerini ve modern 

toplumsal kurumları sorunlaştırarak eleştiren Foucault, hakikatin, bilginin ve akıl 

biçimlerinin iktidar ilişkilerinin dışında olmadığını anlatmak istemiştir (Brown, 

2017:133; Best ve Kellner, 2016:61). Sosyal bilimlerin egemenlik ve haklara dayalı eski 

siyasal düzeni alt üst ederek “aklın siyasal iktidarı”nı artırdığını; disipline edici 

mekanizmalar ve insan davranışı için normlar oluşturması aracılığıyla gündelik hayat 

uzamlarını fethettiğini ve de yeni bir iktidar rejimini kurumsallaştırdığını ileri 

sürmektedir (Philip, 2007:86; Best ve Kellner, 2016:66). 

 

Bilgi/iktidar arasındaki döngüsel ilişkide işlev gören entelektüeli “bilgisini, 

uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini siyasi mücadele alanında kullanan kişi” olarak 

tanımlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren siyasi mücadelelerde kitlelerin yanlarında duran, 

                                                 
56 Olumsal, zorunlu olmayan, zorunluluk barındırmayan.  



75 

 

onlara yol gösteren “evrensel entelektüel”in 20. yüzyılda teknik-bilimsel yapıların 

gelişmesiyle birlikte “spesifik entelektüel”e dönüştüğünü vurgulamaktadır. Bu 

dönüşümle birlikte Foucault’ya göre entelektüelin  “evrensel peygamber” rolü 

kaybolmuştur; entelektüel çalışma ise bir uzman çalışması halini almıştır (Foucault, 

2005:48; Foucault, 2007:60; Best ve Kellner, 2016:82): 

 

Entelektüelin siyasileşmesi geleneksel olarak iki şeyden hareketle oluyordu: Burjuva 

toplumunda, kapitalist üretim sisteminde ve bu sistemin ürettiği veya dayattığı 

ideoloji içinde bir entelektüel olarak konumundan ve belli bir hakikati ortaya 

çıkardığı, hiç algılanmadıkları yerlerde siyasi ilişkileri göz önüne serdiği ölçüde 

kendi söyleminden… Entelektüel, hala hakikati görmemiş olanlara, hakikati 

söyleyemeyenler adına, hakikati söylüyordu; entelektüel vicdandı, bilinçli, belagatti 

(Foucault, 2005:32).  

 

Devletin ya da sermayenin hizmetindeki yetkili mercilerden başka bir şey 

olmayan spesifik entelektüeller (mühendisler, yargıçlar, profesörler), evrensel bir bilinç, 

özgür bir özne olarak evrensel entelektüellerin tam zıddı bir konumda yer almışlardır. Bu 

nedenle spesifik entelektüel ortaya koyduğu genel söylemi nedeniyle değil, kendi 

denetiminde tuttuğu bilgi sayesinde siyasi mücadele alanında yer almaktadır (Foucault, 

2005:47-48): 

 

Entelektüelin üç yönlü bir spesifikliği vardır: Kendi sınıfsal konumunun 

(kapitalizmin hizmetindeki küçük burjuva ya da proletaryanın “organik” entelektüeli 

olarak) spesifikliği; bir entelektüel olarak durumuyla (araştırma alanı, 

laboratuvardaki yeri, üniversitede, hastanede, vb. boyun eğdiği ya da başkaldırdığı 

siyasi ve ekonomik talepler) bağıntılı biçimde yaşam ve çalışma koşullarının 

spesifikliği; son olarak da, toplumumuzdaki hakikat siyasetinin spesifikliği 

(Foucault, 2005:51).  

 

Spesifik alanındaki uzmanlık bilgisi ile entelektüel, hakikat (siyasi, ekonomik, 

kurumsal) üretimi rejimine hizmet etmektedir. Ancak entelektüel, spesifik bilgisini 
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kullanarak hegemonya sistemini sürekli kılabileceği gibi aynı bilgiyi kendi spesifik 

alanında yerelleşmiş iktidar ilişkileri ve teknikleriyle savaşarak hakikati üreten siyasi, 

ekonomik, kurumsal rejimi değiştirmek için de kullanabilecektir. Burada 

Bourdieu’nün düşüncesine benzer biçimde Foucault’nun entelektüele tanıdığı bir diğer 

rol, hakikati her türlü iktidar sisteminden kurtarması değil, hakikatin gücünü 

toplumsal, ekonomik ve kültürel hegemonya biçimlerinden kurtarmasıdır. Sonuç 

olarak Foucault için siyasi sorun, yanılgı, yanılsama, yabancılaşmış bilinç ya da 

ideoloji değildir; bizzat hakikatin kendisidir (Foucault, 2005:84).  

 

Foucault gibi Zygmunt Bauman da bilgi/iktidar konusunda kendi kendini 

sürdüren bir mekanizmaya işaret etmekte, bilginin güç uygulamanın bir aracı olduğunu 

yinelenmektedir. Bilgi sahibi olmak iktidara/güce sahip olmayı kolaylaştırmakla 

birlikte bu bilgiyi hizmetine sunduğu bilgi muhafızlarının iktidarını/gücünü de 

artırmaktadır. Entelektüel ile iktidar arasında kurulan bilgi merkezli ilişki, karşılıklı 

meşrulaştırma işlevini yerine getirirken karşılıklı bağımlılığı da ortaya çıkarmaktadır 

(Bauman, 2003b:19, 28).  Bu bağımlılık sadece bilgi üreticisi ile bilgi hizmetinin 

müşterileri arasında kalmamış, tüm toplumu kapsayacak kadar genişlemiştir.  

 

Modern pratiği, düzen yaratmaya devam etmek için müphem57liğin kökünü 

kazıma çabası olarak gören Bauman’a göre bu, modern siyasetin, modern aklın ve 

modern yaşamın özüdür. Modernlik düzen üretimiyle ilgilenir ve müphemlik ise 

modernliğin atık maddesidir; bu nedenle de modern dönemin en hakiki endişe ve kaygı 

kaynağı olmaktadır. Müphemliği yok etmek için girişilen her çaba ise daha fazla 

müphemlik üretmektedir (Bauman, 2003a:18,19, 27). Modern insanın müphemliğe 

karşı yürüttüğü düzenli ve rasyonel olarak yapılandırdığı savaşın beklenmedik ancak 

                                                 
57 Müphem, belirsiz; açık ve belirgin olmayan (www.sozluk.gov.tr).  
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kaçınılmaz sonuçlarından birisi de uzmanlık bilgisine bağımlı hale gelmiş olmasıdır. 

Uzmanlık bireylere, belirsizlik ve müphemlikten kurtulmanın, dolayısıyla da yaşam 

dünyalarını denetlemenin araç ve yetilerini vaat etmektedir; “uzmanlara bağımlılığı” 

bireyin kurtuluşu, bu bağımlılığı da özerklik olarak sunmaktadır. Bauman’a göre 

uzmanlık, kendine olan gereksinimi kendisi yaratıp beslemektedir. Bilim ise başlıca 

belirsizlik kaynaklarının tartışmasız yöneticisi olmaktadır; klasik iktidar ve bağımlılık 

kalıbı da böylece yeniden üretilmektedir (Bauman, 2003a:271, 284). Bu ifade ile 

Bauman, Weber’in “rasyonalitenin demir kafesi”ne benzer bir biçimde, modern 

insanın müphemlikten kurtulmak için başvurduğu modern pratiklere daha fazla 

bağımlı hale geldiğini vurgulamaktadır. 

 

Belirsizliğin yarattığı güvensizlik duygusundan yararlanmanın sadece 

uzmanlara ait olmadığını; tarih boyunca büyücülerin, rahiplerin, bilim insanlarının ve 

siyasal aktörlerin bile rollerini şekillendiren ana malzeme olduğunun altını çizen 

Bauman, bu gereksinimin şiddeti ile bağımlılık ilişkisinin de güçlendiğini 

vurgulamaktadır. Bilgiye sahip olanları, bu bilgiye ihtiyaç duyanlardan ayıran çizgi 

bilginin/bilgiye sahip olanların tahta oturtulması ile sonuçlanmıştır; ki bu sonucu 

doğuran “bilgi”, toplumsal üstünlüğün meşrulaştırılmasında merkezi rol oynamaktadır 

(Bauman, 2003b:18, 26).  

 

Entelektüel kategorisinin yapısal öğe olarak yer aldığı biçimlendirmenin 

özelliklerini çözümlemeye çalışan Bauman bunları şöyle sıralamaktadır: Birinci 

olarak, bu biçimlendirmeyi oluşturan bağımlılık, bireylerin (tek başlarına ya da 

oluşturdukları gruplar halinde) yaşamlarını kendi başlarına sürdürmelerini olanaksız 

kılan, toplumsal olarak üretilmiş “yetisizliğe” dayanmaktadır. Bu nedenle bir 

başkasının tavsiyesine, yardımına ya da aktif müdahalesine gerek duymaktadırlar. 
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İkincisi, bu yetersizlik, tavsiye verenleri belirsizliğin kaynaklarına yakın bir yere, 

dolayısıyla bir iktidar konumuna yerleştirdiği için gerçek bir bağımlılığa yol 

açmaktadır. Böylece bilgiye dayalı bir iktidar alanı ortaya çıkmaktadır. Buradan 

hareketle üçüncüsü, hükmedilenlerde eksik olan şey ortaya çıkmaktadır: gerekli bilgi 

ve kaynaklar. Hükmedenler bu bilgiyi ellerinde bulundurmakta ya da bilginin 

dağıtımına aracılık edip onu denetlemektedirler veya sahip oldukları bilgiyi 

uygulamak ve böyle bir uygulamanın ürünlerini paylaşmak için gerekli kaynaklara 

ulaşma imkanlarına sahiptirler. Böylece bilge kişiler ve uzmanlar, 

hükmedebilmektedirler. Son olarak, egemenliklerinin şiddeti ve kapsamı, belli bir 

bilge kişiler ve uzmanlar grubunun hizmet verdiği bir alandaki bilgi yokluğunun neden 

olduğu belirsizlik ya da yoksunluk duygusunun ne kadar müzminleşmiş olduğuna 

bağlıdır. Var olan belirsizlik ya da yoksunluk duygusunu yaratmak veya 

yoğunlaştırmak, diğer bir ifadeyle denetimleri altında tuttukları bilgi türünün 

toplumsal olarak vazgeçilmez olmasını sağlamak o grubun yetenekleri ile doğru 

orantılıdır (Bauman, 2003b:28-29).  

 

Bilgiye sahip olanların iktidar üretmek amacıyla kullandığı bilgi ve 

kaynakların, bilgiye sahip olmayanlar tarafından kabul edilmesi ve sorgusuzca 

tüketilmesi için toplumsal olarak vazgeçilmez ve faydalı olduklarına ikna edilmeleri 

gerekmektedir; bu da bilgi ile gereksinim arasında bir bağlantının kurulması ile 

mümkün olmaktadır. Yeni potansiyel faydaların ve böylece satış değerinin 

yaratılmasının yolu da yeni ihtiyaçların yaratılmasından geçmektedir. Tüketici 

piyasasında satılan bir metaya dönüşen bilginin, böyle kaldığı sürece genel piyasa 

kurallarına tabi olacağını söylemektedir (Bauman, 2003a:281-282).  
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Benzer biçimde, bilgi sorununu bir iktidar sorunu olarak konumlandıran 

Lyotard’a göre bilgi, dünya ölçüsündeki iktidar yarışında en önemlisidir. Bilginin 

tedarikçileri ile kullanıcılarının bilgiyle ilişkisi, ticari metaların üreticileriyle 

tüketicilerinin ilişkisinde görüldüğü gibi, yani piyasa değeri biçimine bürünmeye doğru 

gitmektedir ve daha da gidecektir. Başka bir deyişle bilgi de artık satılmak için 

üretilmektedir ve yeni bir üretimde değerlendirilmek için kullanılmaktadır: her iki 

durumda da mübadele içindir. Diğer bir ifadeyle, kendisi için bir amaç olmaktan çıkmıştır 

ve “kullanım değeri”ni yitirmiştir (Lyotard, 2013:14-15, 16, 22).  

 

Foucault gibi Lyotard da modern bilginin eleştirisi ve yeni bilgiler yönünde 

çağrılarda bulunulması üzerine yoğunlaşmıştır. Modern bilim kendisini, hakikat, refah ve 

ilerlemeyi ürettiği, cehalet ve safsatadan kurtardığı iddiası ile meşrulaştırmıştır. Devlet 

de bilimin kendini bir destan olarak tasavvur edebilmesi için bilimsel çalışmaları 

desteklemektedir. Böylece bilimsel bilgi üzerinden kendini inanılır kılmakta, karar 

vericilerin ihtiyacı olan kamusal rıza veya onayı yaratmaktadır (Best ve Kellner, 

2016:234; Lyotard, 2013:57).  

 

Bilimsel bilgi ile anlatısal bilgi ayrımı yapan Lyotard’a göre bilimsel bilgi 

anlatısal bilgiyle baştan beri rekabet ve çatışma içinde olmuştur. Geleneksel toplumlarda 

geçerli bir bilgi türü olarak anlatılar (halk hikayeleri, söylenceler, masallar vb.) hem 

toplumsal kurumlara meşruluk kazandırmaktadırlar hem de yerleşik kurumların 

bütünleşmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil etmektedirler. Anlatı 

geleneği, topluluğun kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı ilişkiye dayalı yetki paylaşımının 

(“nasıl yapacağını bilmek”, nasıl konuşacağını bilmek”, nasıl dinleyeceğini bilmek”) 

tanımlanmasına dönük bir gelenektir. Bilimsel bilgi ise dil oyunlarına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu dil oyunu ile düzanlamı alıkoyarken, diğerlerini dışlama eğilimindedir. 
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O nedenledir ki, anlatısal bildirimlerin geçerliliğini sorgulayan bilim insanları, hiçbir 

biçimde uslamlamaya ya da tanıtlamaya konu olamayacakları gerekçesiyle bu bildirimleri 

dışlamaktadır. Oysa bilimsel bilgi, bilginin tümü değildir; hem bilimsel bilgi hem de 

bilimsel olmayan anlatısal bilgi eşit derecede zorunludur (Sarup, 2010:191; Lyotard, 

2013:20). Bilimsel bilginin meşrulaştırıcı zeminine oturtulan karar alma süreçlerinden 

halkın geleneksel bilgisinin dışlanmasını ve yerine bilimsel topluluğun bilgisinin 

getirilmiş olmasını eleştiren Lyotard, bu konudaki sorgulamasını yönelttiği sorular ve bu 

sorulara verdiği yanıtlarla sürdürmektedir:  

 

“Toplum adına karar vermeye kimin hakkı var? Buyrukları, onlara tabi olan 

insanlar için norm değeri taşıyan özne kim?” Sosyo-politik meşruiyetin bu şekilde 

sorgulanması, yeni bilimsel tutumla birleşiyor: Kahramanın adı halk, meşruiyetin 

alameti onun uzlaşısı, normlaştırma tarzı da konuşup tartışma. İlerleme fikri 

buradan doğal olarak çıkıyor: Aslında bilginin birikimini sağladığı varsayılan 

hareketten başka bir şeyi temsil etmiyor, fakat bu hareket yeni sosyo-politik 

özneyi de içine alacak şekilde genişliyor. Bilginler topluluğunun doğru ve yanlış 

konusunda kendi içinde tartışması gibi, halk da haklı ve haksız konusunda 

kendisiyle görüşüp danışma halinde; o topluluk nasıl bilimsel yasalar 

biriktiriyorsa, halk da aynı şekilde medeni yasalar biriktiriyor; topluluk nasıl 

yasalarını yeni bilgilerin ışığında gözden geçirip yeni “paradigmalar” üretiyorsa, 

halk da aynı şekilde kurucu hükümlerle uzlaşısının kurallarını yetkinleştiriyor 

(Lyotard, 2013:61).   

 

Bilimsel bilgi sorununun devlet sorunuyla iç içe geçmiş olduğunu söyleyen 

Lyotard’a göre bilimin, devletin ve/veya sivil toplumun çıkarlarına hizmet etmesi 

gerektiği unutulmuş; insanlığın bilgiyle ve bilgi sayesinde onur ve özgürlükçe 

yükseldiğini söyleyen hümanist ilke ihmal edilmiştir. Bilimsel bilgiye erişim hakkı 

engellenen halk tarafından “bilim hakkı” yeniden ele geçirilmelidir. Çünkü özgürlük 

kahramanı olarak insanlığı konu alan söylem içinde devlet, meşruiyetini kendinden 
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değil, halktan almaktadır. Öyleyse yeni bilgilerin halk içinde yayılması sayesinde, 

ulusun kendisi de özgürlüklerine kavuşmuş olacaktır (Lyotard, 2013:62-64).  

 

 Bu başlık altında ele alınan postmodern teorisyenler, bilginin dayandırılacağı 

sarsılmaz temel arayışından, evrenselleştirici ve totalleştirici iddialarından ve 

kuruntulu rasyonalizminden ötürü modern teoriyi eleştirmektedirler. Diğer bir ifadeyle 

postmodern teori, gerçekliği yansıttığına inanılan modern inancın ve temsilin 

eleştirisini yaparak, teorilerin kendi nesneleri üzerine kısmi perspektifler sunduğunu 

ve dünyaya ilişkin temsillerin tarihin ve dilin dolayımından geçtiğini savunan 

perspektifçi ve görecelikçi bir konuma sahiptir. Aynı zamanda postmodern teori 

çokkatlılık, çoğulluk, bölük pörçüklük ve belirlenmemişlik lehine baskıcı olduğu 

gerekçesiyle rasyonellik, totalite, konsensüs ve toplumsal sistem gibi modern 

kavramları reddetme eğilimindedir. Modern siyasetin kurumsal iktidar biçimlerine 

meydan okuyarak merkezsizleştirilmiş yerel temelli mikrosiyasetten yana tavır ortaya 

koymaktadırlar (Best ve Kellner, 2016:20-21). Modernitenin ürünü olan bilimsel 

bilginin dışlayıcı sınırları, halkın özgürleşimine hizmet etmek amacıyla iktidar 

seçkinlerini dışarıda bırakmak yerine; sahip olduğu teknik dil oyunları aracılığıyla 

bilimsel bilgiye erişim imkanlarını elinden aldığı kamuoyunu dışlamaktadır. Oysa 

“yasa koyucu” role sahip olan modern entelektüel, tekniğin gitgide insan bilimlerinin 

yerini aldığı teknokapitalist toplumda merkezden kendisi de uzaklaştırılmıştır ve 

postmodern çağın entelektüeli, artık sadece bir “yorumcu” olmuştur (Bauman, 2003b). 

Entelektüel seçkinciliğin zedelenmesi olumlu bir gelişme olarak görülebilirse de, 

postmodern söylem bazı entelektüellere kendilerini, kültürel sermayenin yeni 

kaynaklarını toplayan ya da “sadece zevk için” teori oluşturan yeni avangardlar olarak 

konumlandırma fırsatı sağlamıştır.  
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 “Bilimsel Uzmanlar İle Siyasal Aktörler Arasındaki İlişkinin Kuramsal 

Boyutları” başlığı altında çoğulcu, teknokratik, eleştirel ve postmodern teorilerin 

içinden yazanlar tarafından önce bilim ile siyaset, ardından da bilimsel uzmanlar ile 

siyasal aktörler arasındaki ilişkinin nasıl bir perspektiften değerlendirildiği ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Bu dört teori ile sınırlandırılan kuramsal tartışma bilim-

siyaset ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan siyasetin bilimselleşmesi olgusunu 

değerlendirmemiz için farklı bakış açıları sunmaktadır.  

 

Siyasetin hedefini, toplumsal sorunlar için kesin çözüm önerileri geliştirilmesi 

olarak ortaya koyan çoğulcu teorinin, bilime ise siyasetçinin karşı karşıya kaldığı 

sorunlara yanıt bulması konusunda yardım etme görevi vererek siyaset ile bilim 

arasında araçsal bir ilişkiye işaret etmektedir. Çoğulcuların modern toplumda kamusal 

görevlerin çoğaldığı, toplumsal sorunların karmaşıklaştığı ve sorunların çözümünde 

bilgi ve uzmanlığın gerekli olduğu yönündeki değerlendirmeleri bu çalışmanın temel 

kabullerinden birisi olmakla birlikte bu değerlendirmenin temeline yerleştirdikleri 

bilimsel bilgiye ve bu bilgiye sahip olan uzmanların tarafsızlığına dair ön kabulleri 

siyasal aktörler ile bilimsel uzmanlar arasında kurulan ilişkinin doğuracağı sonuçları 

sorgulamamıza kapı aralamamaktadır.  

  

Sahip olduğu teknik ve bilimsel bilgi nedeniyle uzmanların kararlarını siyasal 

aktörlerin kararlarına yeğleyen teknokratik bakış açısı ise toplumsal bilgi türleri 

arasında bir hiyerarşi yaratması ve bu hiyerarşinin en üstüne bilimsel bilgiyi 

yerleştiriyor olması nedeniyle bu bilgiyi sorgulamamıza izin vermemektedir. Ayrıca 

siyaseti teknik bir karar alma sürecine indirgemesi, bilimsel bilgiye sahip olmayan 

yurttaşların demokratik katılım haklarını elinden alarak seçkinlerin egemenliğindeki 
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yönetimi haklılaştırmasından ötürü antidemokratik öğeler içermesi nedeniyle 

eleştirilmesi gereken bir bakış açısı olarak ele alınacaktır.   

 

 Rasyonellik, hakikat, temsil ve toplumsal sistem kavramlarını reddeden 

postmodernistler ise modern söylemlerin ve pratiklerin kusurlarını ortaya çıkarmak ve 

onların üstesinden gelmek için yeni kategorilerin, düşüncenin, yeni değer ve siyasetin 

yaratılması çağrısında bulunmaktadır. Modernliğe ve modern teoriye yönelik 

eleştirileri ile maske indirme görevini yerine getirmekte birlikte postmodern teori, 

modernliği suçlu koltuğuna oturtmakta ve Aydınlanma, demokrasi ve toplum 

teorisinin ilerici mirasından vazgeçmektedir. Oysa modern teorinin totalleştirici 

sonuçlarını ve pozitivizmi sorgusuzca kabul etmesi nedeniyle eleştiriyi hak etse de 

düşünümsel, özeleştirel olması nedeniyle de dogmatizmden çıkışa olanak 

tanımaktadır. Ayrıca yanlışlanmaya ve gözden geçirilmeye karşı açık duran bir teori 

modeli sunması nedeniyle modern toplumların temel yapılarını ve süreçlerini analiz 

etmemize de fırsat vermektedir.  

 

Diğer teorilerden farklı olarak pozitivist teorinin nesneleştiriciliğine karşı 

modern, eleştirel, düşünümsel ve özgürleşimci bir teoriyi tutarlı bir şekilde savunmuş 

olan eleştirel teori, modern teorinin toplumsal rasyonelleşme fenomenini analiz ederek 

özgürleşim üretmeyi hedeflemektedir. Eleştirel teorinin bu hedefi, toplumun rasyonel 

örgütlenmesini ve insan etkinliğinin özgürleştirici potansiyellerini engelleyen 

şeyleşmeleri belirlemememize olanak tanımaktadır. Rasyonel bir hayat formu 

yaratmayı, pozitivist anlayışın benimsediği ampirizm temelli bilimsel bilgiyi 

kullanarak değerlerden arındırmayı gerektiren teorik bir sorun olarak değil pratik bir 

sorun olarak ele alması ve özüne de konuşma ve eylemi yerleştirerek sorgulamasını 
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toplumun rasyonel örgütlenmesinin imkanlarının nasıl mümkün olabileceği üzerinde 

yoğunlaştırmışı nedeniyle çalışmanın takip ettiği eleştirel tutum olacaktır.  

 

1.3. DÜŞÜNCE KURULUŞLARI ÜZERİNE KURAMSAL TARTIŞMALAR 

 

Bilimsel bilginin siyasal süreçlere aktarılmasında aracılık görevi üstlenen düşünce 

kuruluşlarının yaygınlaşması II. Dünya Savaşı sonrası yıllara denk gelmektedir. Siyasal 

olanın rasyonelleştirilmesi, karar verme süreçlerinin bilimselleştirilmesi sürecinde 

düşünce kuruluşları bu tarihten itibaren özgül bir rol oynamaya başlamıştır. Bu süreçte 

devletin ihtiyaç duyduğu kesin verilerle yönetme talebi ile birlikte siyasa sürecine katkı 

sunmak üzere görünürlükleri artan düşünce kuruluşlarının rol ve işlevlerine ilişkin iki 

temel görüş ortaya çıkmıştır. Bu tartışmanın bir tarafını “çoğulcu yaklaşım” oluştururken 

diğer tarafını Neo-Marksist yazından etkilenerek çoğulcu yaklaşım ile Marksist ilgiyi 

buluşturmak isteyenlerin öncülük ettiği “yeni seçkinler yaklaşımı” oluşturmaktadır. Yeni 

seçkinci teorisyenler esas olarak düşünce kuruluşlarının gerçekten entelektüel üretim 

organları olmadığını göstermekle ilgilenirken, çoğulcular onları savunma eğilimi 

göstermektedirler (Medvetz, 2012a: 12). 

 

Toplumun, siyasa üreticileri arasında güç ve statü için rekabet eden gruplardan 

oluştuğu inancına yaslanan Amerikan çoğulcu geleneğini benimseyenler açısından 

düşünce kuruluşlarının siyasa sürecine etkisine olumlu yaklaşan isimler arasında Donald 

E. Abelson, Diane Stone, James McGann, R. Kent Weaver ve Andrew Rich öne 

çıkmaktadır. Düşünce kuruluşlarının “siyasa oluşturma süreçlerinin kalitesine ve 

şeffaflığına, siyasi kültürün geliştirilmesine ve böylece açık bir demokrasiye duyulan 

güvenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunabileceği” yönündeki kabul, çoğulcu 

görüşün ortak bakış açısı olarak karşımıza çıkmaktadır (Schneider, 2002:24).  
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Çoğulcular, düşünce kuruluşlarının büyümesinin ve çeşitliliğinin demokrasinin 

olumlu bir özelliği olduğunu savunmaktadırlar (Mafinezam, 2003:29). Stone, düşünce 

kuruluşlarının sayısındaki artışı ve aralarında rekabeti siyasal aktörlere ve karar vericilere 

daha fazla bilgi kaynağına erişim imkanı sunacak olması nedeniyle olumlamaktadır 

(Stone,1996:28).  Abelson ise düşünce kuruluşlarını fikirlerin alınıp satıldığı “düşünce 

pazarı”nda işçi sendikaları, lobi firmaları, işçi sendikaları, lobicilik firmaları, sosyal 

hareket örgütleri ve dernekler gibi çok çeşitli toplumsal gruplar arasında kamu 

politikasını şekillendirmek için rekabet eden bir tür örgüt olarak analiz etmektedir 

(Abelson, 2002a:201). Stone ve Abelson’un tanımlamalarında öne çıkan “rekabet” 

vurgusu bütün grupların siyasal sisteme eşit erişim imkanlarına sahip olduğunun 

varsayılmasından ileri gelmektedir. 

 

McGann ise düşünce kuruluşlarını tanımlarken genellikle akademik ve siyasa 

yapıcı topluluklar arasında, devlet ile sivil toplum arasında, değişimin aracıları olarak 

fikirler ve eylemler arasında “katalizör olma” özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Gittikçe 

karmaşıklaşan, birbirine bağımlı ve veriye boğulmuş bugünün dünyasında düşünce 

kuruluşlarının, ürettikleri bilgi ve sistematik analiz ile demokratik hükümetleri ve sivil 

toplumları destekleme ve sürdürme potansiyeli olduğunu savunmaktadır (McGann, 

2009:171; McGann, 2020:13; McGann, 2003: 85-90). Çok sayıda farklı fikir ve bilginin 

üretilmesi ve karar vericilere sunulmasının siyasa sürecinin demokratikleşmesine olumlu 

katkı yaptığına dikkat çeken McGann, siyasetin giderek teknik bir meseleye 

indirgenmesini ve sorunların çözümünün kamusal tartışmadan uzaklaştırılmasını ise 

görmezden gelmektedir.  
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Düşünce kuruluşlarının fikirler dünyası ile eylem dünyasını birbirine bağlayan 

aracılar olarak görüldüğü çoğulcu yaklaşımda, bilim ile siyaset arasında bir “köprü” işlevi 

gördükleri betimlemesine sıklıkla rastlanmaktadır. Stone ve Gernett’a (1998:16) göre 

düşünce kuruluşları, akademi ile karar vericiler arasında bir köprü olarak algılanmaktadır. 

Çünkü bilim insanları, araştırmalardan elde edilen ham verileri işleyerek karar alıcılar 

için siyasa sürecinde kullanılabilecekleri bilgiye dönüştürmede önemli bir rol 

oynamaktadırlar. Düşünce kuruluşları, bu önemli görevi yerine getiren entelektüeller için 

özgürce düşünme ve üretme imkanı buldukları “sığınak” işlevi görmektedir. Düşünce 

kuruluşu çatısı altında çalışmalar yürüterek deneyimler kazandıktan sonra üst düzey 

bürokraside görevlendirilerek transfer olan ve daha sonra bürokraside edindikleri 

deneyimler ile geri dönen uzmanların hareketliliği ise düşünce kuruluşlarının “döner 

kapı58” işlevi görmesi ile açıklanmaktadır (Abelson, 2016:145). Böylece düşünce 

kuruluşları, deneyimlerini karar verici bir pozisyonda kullanmak isteyen akademisyenler 

ve analistler için bir “atlama tahtası” işlevi görürken, siyasal iklimin değişmesi sonucunda 

görevinden uzaklaşmış bürokratlar tarafından “bekleme salonu” olarak kullanılmaktadır.   

 

Çoğulculara göre, bilimsel bilginin siyasallaştırılması aracılığıyla siyasi gündemi 

belirleme, kamuoyunu ve kamu politikasını şekillendirme görevi üstlenen düşünce 

kuruluşları, aynı zamanda iç ve dış siyasaların nasıl formüle edilmesi ve uygulanması 

gerektiği konusunda da farklı fikirlerin ortaya atılması ve bu konudaki tartışmaların 

şekillendirilmesine hizmet etmektedirler (Abelson, 2002a:50; Stone ve Garnett, 1998:16). 

Finansman, görünürlük ve akademisyenler konusunda birbirleriyle rekabet eden düşünce 

                                                 
58 Abelson, düşünce kuruluşlarının bu işlevini aktarmak için “revolving door” tanımını kullanmaktadır. Bu 

işleviyle ilgili verdiği bir örneği şu sözlerle aktarmaktadır: “Washington siyasetindeki kariyerleri aniden 

sona erdiğinde, siyasa yapıcılar sık sık daha serbest kalmak ve anılarını yazmak için düşünce kuruluşlarına 

geri dönüyorlar. Siyasi görevlerde bulunmanın statüsünden faydalanarak kazançlı bir görev elde etmek 

isteyenler önde gelen bir düşünce kuruluşlarına katılıyorlar. ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik 

Danışmanı olarak görev yapmış Condoleeza Rice da dahil olmak üzere birçok deneyimli siyasi aktör için 

düşünce kuruluşları huzurevine dönüşüyor. Rice şu anda Stanford Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan 

Hoover Enstitüsündeki görevine devam etmektedir” (Abelson, 2016:145-146). 
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kuruluşları, medyaya erişim sağlama, siyasa yapıcılara rapor sunmada öne çıkabilmek 

amacıyla konferanslar, çalışma grupları, seminerler düzenlemekte ve araştırmalar 

yürütmektedirler. Ortak hedefleri ya da çıkarları olan farklı fikirler ve aktörler arasında 

iletişim hatları oluşturmak amacıyla hükümet, hukuk, üniversite, ordu, uluslararası 

kuruluşlar gibi çeşitli arka planlardan insanları bir araya getiren düşünce kuruluşları, 

siyasa ağlarındaki aktörleri mevcut faaliyetler ve araştırmalardan haberdar etmek için bir 

altyapı oluşturmaktadırlar (Abelson, 1998:530; Stone ve Garnett:1998, 17). Düşünce 

kuruluşlarını fikirlerin ve aktörlerin kesişim noktası olarak konumlandıran bu yaklaşım 

içinden yazanlar tarafından, üretilen bilginin paylaşıldığı/paylaşılması gereken aktörler 

arasında yurttaşlara ise yer verilmediği görülmektedir.  

 

Çoğulcu yaklaşımı benimseyen teorisyenlerin59 düşünce kuruluşlarını 

tanımlamakta kullandıkları kriterleri gözden geçiren Urrutia, bu tanımlamalarda 

“bağımsız bir kuruluş olma60”, “kar amacı gütmeyen bir kuruluş olma”, “genel çıkarlara 

adanmışlık, araştırmaya odaklanan kalıcı bir çalışma ekibi” ve “tartışmaya katılmak 

amacıyla yenilikçi tekliflerin ve ileriye dönük kamu politikalarının üretilmesi”ne vurgu 

yapıldığını tespit etmiştir. Düşünce kuruluşlarının özerkliği hakkında temkinli bir 

yaklaşım ortaya koyan bu isimler, siyasi, idari ve ekonomik güçlerden bağımsızlık 

perspektifinden bakmaktadırlar. Urrutia ise akademik, politik ve ticari diğer kurumlarla 

aralarındaki bağları olduğunu kabul etmekle birlikte yine de düşünce kuruluşlarını siyasa 

sürecindeki bağımsız aktörler olarak tanımlamaktan yanadır. Ancak meşruiyet için 

ihtiyaç duydukları dengeyi elde etmek adına bu kurumlarla “yakınlaşma” ve “geri 

çekilme” hareketinin sonsuz döngüsüyle karşı karşıya kaldıklarını da göz ardı 

etmemektedir. Geri çekilme ile kendilerini yakın oldukları kurumlardan ayırma (veya 

                                                 
59 Bu değerlendirme için McGann, Weaver ve Abelson’un çalışmalarında yer verdiği kriterleri kullanmıştır 

(Urrutia, 2013:4). 
60 Bağımsızlık düzeyi, tüzükleri ve finansman kaynakları özel veya kamu / özel ve karma veya devlet 

güçleriyle doğrudan bağlantıları tarafından belirlenmektedir (Urrutia, 2013:4). 
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onları finanse edenlerden uzaklaştırma) ve böylece bağımsızlıklarını teyit etme 

eğilimindeyken; yakınlaşma ile bu kurumlarla yeniden bir bağımlılık kurarak, kendilerine 

sunulan sembolik ve maddi kaynakların tadını çıkarmaktadırlar (Urrutia, 2013:4). 

Yakınlaşma ve geri çekilme açıklaması ile Urrutia, finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

her ne kadar fon sağlayıcılarla bir araya gelseler de bu durumun entelektüel özerkliklerini 

kaybetmelerine yol açmayacağını göstermeye çalışmaktadır.  

 

Düşünce kuruluşlarının finansal ihtiyaçlarına değinen Weaver ise sayılarının artışı 

ile birlikte düşünce kuruluşu yöneticilerinin finansman, imaj, personel ve üretim 

konularında alacakları kararlarda dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Fon 

sağlayıcıların genellikle kurumların imaj ve itibarını satın aldıklarının altını çizerek 

ortaya koyduğu “düşünce pazarı” vurgusu ile siyasal alanın söylemsel ilişkilerini pazarın 

rekabetçi ilişkilerine indirgemektedir (Weaver, 1989:571-577). Araştırmalarda nesnel ve 

güvenilir bilgiyi öne çıkarmaktadır; çünkü Weaver’ın bu konudaki tek kaygısı politika 

savunuculuğu bakış açısının finansman desteği konusunda hükümet ve bazı vakıfları 

korkutabilecek olmasıdır.  

 

Siyasa sürecine dahil olan düşünce kuruluşu uzmanlarının bağımsız 

kalabilmelerinin önemine vurgu yapan bir diğer isim olan Andrew Rich, “Think Tanks, 

Public Policy and the Politics of Expertise” adlı kitabında düşünce kuruluşlarına ve siyasa 

uzmanlığına ilişkin iyimser tutumunu şu sözleriyle aktarmaktadır (2004:3):  

 

Siyasa oluşturmada daha fazla uzman, iyidir. Yirminci yüzyılın büyük bölümünde bu 

yargı doğruydu; uzmanlar bu görevleri yerine getirdi. Çalışmaları bazen başkaları 

tarafından oldukça politik amaçlarla kullanılmış olsa bile, uzmanlar görünüşte tarafsız 

ve bağımsız kalmayı başardılar. Uzmanlar, titizlikle hazırlanmış, rasyonel ve uzun 

vadede karar vericilerin çalışmalarına yardımcı olan fikirler ve politika reçeteleri 

sundular (Rich,2004: 2-3).   
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Bununla birlikte Rich, çalışmasının son bölümünde mevcut düşünce kuruluşlarının 

siyasa oluşturma sürecindeki rolünü tarafsız analizden ziyade çarpık ve önyargılı 

yorumlara daha fazla odaklanmış olmaları nedeniyle eleştirmektedir (Rich, 2004:204). 

Siyasa oluşturma sürecini rasyonelleştireceği iddiasıyla siyasa uzmanlarına normatif bir 

otorite atfeden çoğulcular, genellikle siyasa uzmanının “tarafsız” kalmak yerine 

“partizan” ideologlara dönüşmelerini ise kınamaktadırlar. Uzmanları, özgürce 

düşünebilen entelektüel bilgi üreticileri olarak konumlandırmakta ve tartışmaların 

konusunun ise düşünce kuruluşlarının ve dolayısıyla uzmanların içinde yer aldıkları güç 

ağlarının dışında sürdürdüklerini ileri sürmektedirler. Düşünce kuruluşlarının entelektüel 

üretimlerini hangi güçlerin şekillendirdiği, kamusal tartışmayı sınırlandırıp 

sınırlandırmadıklarını yerine çalışma çıktılarının etkilerine odaklanarak “yol göstericilik” 

görevini ön plana alan çoğulcu varsayım, düşünce kuruluşları tarafından yürütülen 

faaliyetlerin kamu politikasına dönüşüp dönüşmemesine, diğer bir ifadeyle düşünce 

kuruluşlarının ancak bu tür sonuçları doğrudan şekillendirdikleri ölçüde etkili oldukları 

tanımlamasına izin vermektedir. Oysa düşünce kuruluşlarının siyasi mücadele 

bağlamında karar alma süreçlerindeki işlevleri üzerinden yürütülen bu tür açıklamalar, 

fikirlerin popülerleştirilmesi için rekabeti engelleyen ve mevcut düşünce kuruluşları 

tarafından benimsenen siyasa perspektiflerinin çeşitliliğini abartan “güç asimetrileri”nin 

görünmesini engellemektedir (Pautz, 2011:6). Bu açıdan yeni seçkinler yaklaşımı 

düşünce kuruluşlarının daha eleştirel bir analizine izin vermektedir.  

 

Çoğulcuların iyimser bakış açılarının aksine iktidarın belirli seçkin gruplar 

arasında paylaşıldığını kabul eden ve siyasal gücün, siyasal iktidar konumlarının 

denetlenmesi ve karar alma mekanizmalarına müdahale edilmesi sonucunda ele 

geçirildiğine dikkat çeken yeni seçkinler yaklaşımı, düşünce kuruluşlarının ekonomik ve 
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siyasi liderlerin uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini ileri süren yazarların buluştuğu bir 

diğer yaklaşımdır. Bu yaklaşımdan yazanların çoğu C. Wright Mills’in 1956 yılında 

kaleme aldığı ve ABD’de toplumun sermaye, siyasi ve askeri elitler tarafından üçlü bir 

etkileşimle yönetildiği iddiasını ileri sürdüğü “İktidar Seçkinleri” adlı kitabından 

etkilenmişlerdir (Medvetz, 2012a:30). Mills, Amerika’da çoğulcuların iddia ettiği gibi 

yaygın ve dağınık bir iktidarın olmadığını; aksine iktidarın tek bir elde merkezileştiğini 

göstermek istemiş ve Amerikan toplumunu yöneten iktidar seçkinlerinin siyasal, 

ekonomik ve askeri çevrelerden oluştuğunu belirtmiştir (Mills, 1974:28). 

 

C. Wright Mills'in başlattığı seçkinci teori geleneğinden türetilen bakış açısı, 

düşünce kuruluşlarını finansal ve siyasal seçkinlerden oluşan kapalı bir ağın entelektüel 

mekanizması olarak tasvir etmektedir. Mills’in takipçileri, düşünce kuruluşlarının tarafsız 

araştırma ve analiz merkezleri olarak değil, egemen sınıfın siyasi gündeminin hizmetinde 

stratejik olarak kullanılan araçlar olarak analiz edilmesi gerektiğini savunmuşlardır 

(Medvetz,2012:8). David M. Ricci, Joseph Peschek, Thomas Dye, William Domhoff gibi 

yazarların çalışmalarıyla ortaya atılan bu bakış açısından düşünce kuruluşları, bilgiyi 

iktidarın hizmetine sunmakta ve mevcut iktidar ilişkilerini meşrulaştırmak ve iktidar 

seçkinlerinin konumlarını sağlamlaştırmak için "bilim insanlarının" çalışmalarını 

kullanmaktadırlar. Özellikle Peschek gibi Neo-Marksist teorisyenler için düşünce 

kuruluşları, egemen sınıfa kapitalizmin içkin çelişkileriyle başa çıkmada yardım ederek 

sermaye sahiplerinin çıkarlarını korumaktadır (Mafinezam, 2003:41).  

 

Mills’i takip ederek düşünce kuruluşları üzerine odaklanan akademik ilgi özellikle 

G. William Domhoff'tan etkilenmiştir. G.William Domhoff , “Who Rules America” adlı 

kitabında ele aldığı bu örgütlerin, büyük bankalar ve şirketlerle uyum içinde seçkin 

“siyasa planlama ağı” ile önemli bağları olduğunu ve tüm büyük gelir getiren mülklerin 
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sahipleri adına iktidarın kullanılması için örgütsel temeli sağlayan siyasa grupları, 

vakıflar ve üniversite araştırma enstitüleri ile birlikte bu ağın dört ana bileşeninden birisi 

olduğu saptamasında bulunmaktadır. Seçkinler ağının merkezinde ekonomik gücü elinde 

bulunduranlar yer almaktadır. Merkezin hemen dışında yer alanlar, ekonomi ve 

bankacılık sektöründen gelen üst düzey yöneticilerdir. Üçüncü grupta bulunanlar hizmet 

sınıfı işlevi görmekte ve toplumsal değerlerin eşit dağıtıldığı izlenimi uyandırmaktadır. 

Bu ağın en dışında ve dördüncü grupta yer alanlar ise teknokratlar ve siyasa planlama 

uzmanlarıdır. Siyasal danışmanlar, uzmanlar ve toplumun tüm alanlarından (bilim, 

medya, kültür, teknik) gelen yardımcılardan oluşan bu seçkin topluluk, kültür 

sermayeleriyle diğer sınıfları birbirine bağlamakta ve aralarındaki iletişimi sağlayarak, 

ortak siyasal söylemlerin geliştirilmesine öncülük etmektedirler (Keskin, 2010:56). Bu 

konumları gereği düşünce kuruluşlarını zengin ve güçlü bir seçkinler ağının elindeki 

araçlar olarak gören Domhoff, düşünce kuruluşlarını tarafsız ve teknik araştırma 

merkezleri maskesi takan, ancak özünde halkla ilişkiler ve lobi faaliyeti yapan firmalar 

olarak ele almaktadır (Domhoff, 2006:87; Domhoff, 2012:25-27). Her ne kadar düşünce 

kuruluşları teknik özellikleri ve görünüşteki titizlikleri açısından ayırt edici raporlar veya 

politika önerileri yayınlasalar da asıl amaçları "yukarıdan aşağıya politika yapma" işine 

yardımcı olmaktır. Bu argümanlarıyla Domhoff, düşünce kuruluşlarını kamu politikası 

oluşturma sürecine her biri kendi kaynakları, stratejileri ve hedefleriyle dahil olan ve de 

organize çıkar grupları arasında dinamik bir etkileşimin ürünü olarak kavrayan çoğulcu 

perspektife de karşı çıkmaktadır (Medvetz, 2012:8).  

 

Domhoff gibi Thomas Dye da siyaseti, yalnızca hükümetler arası süreçler ile 

hükümet dışından gelen açık çıkar grubu baskısının sonucu olarak inceleyen siyaset 

bilimcilerin, siyasal süreçte siyasa planlama gruplarının önemini gözden kaçırdıklarını 

ileri sürmektedir. Bu nedenle Dye siyasa planlama gruplarını, Amerika Birleşik 
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Devletleri'ndeki başlıca ekonomik ve toplumsal güç kaynakları ile ilgili olarak incelemiş 

ve siyasa üretme sürecindeki rollerine ilişkin genel bir model geliştirmiştir (Peschek, 

1987:7, 9).  

 

Dye’a göre tüm toplumlar seçkinler tarafından yönetilmektedir ve demokrasi, 

romantik bir kurgudur. Finansal gücü kamusal karar alma sürecine bağlayan Amerika’nın 

seçkinlerini belirlemek ve onların yönetimlerini nasıl sürdürdüklerini göstermek isteyen 

Dye, bu amaçla “oligarşik siyasa yapım modeli”nden bakmayı tavsiye etmektedir. 

Gerçeklikten bir soyutlama olarak ele aldığı bu model ile siyasa yapım sürecinin 

araştırma, planlama ve formülasyonunu yürüten vakıflara, üniversitelere ve siyasa 

planlama gruplarına para sağlayan kurumsal ve kişisel serveti göstermektedir. Sürecin her 

aşaması, bu sürece dahil olan kurumlar, kurumsal liderler ve en zenginler tarafından 

yönetilmektedir; bu nedenle karar alma süreci de "karar alamama61" süreci olarak 

işlemektedir. Dye'ın ana sonucu, "yakın siyasa yapıcı62 grupları finanse eden kurum, 

kurumsal lider ve zenginlerin tüm siyasa oluşturma sürecinin merkezi koordinasyon 

noktaları olduğu" yönündedir. Bu insanlar ve gruplar, kamu siyasetinin amaçlarından çok 

araçlarla; diğer bir ifadeyle “uygulamanın ayrıntıları” ile ilgilenmektedirler. Onun 

görüşüne göre, "siyasa değerlendirme gündemi, diğer elitler tarafından, yakın siyasa 

yapıcılar karar alma sürecine dahil olmadan önce belirlenmektedir. Kısaca iktidar 

seçkinleri ağı içerisinde yer alan ve büyük sermaye gücüne dayanan düşünce kuruluşları, 

ekonomi ve siyasetin önemli temsilcilerinin çıkarlarına hizmet edecek siyasaları 

                                                 
61 Dye, bu durumu "non-decision-making" olarak adlandırmaktadır (Dye, 1993:310).  
62 “Yakın siyasa yapıcı” (proximate policy-maker) ifadesini Charles E. Libdbloom’un “The Policy- Making 

Proces” isimli çalışmasından ödünç alarak kullandığını vurgulamaktadır. Lindblook bu çalışmasında “yakın 

siyasa yapıcı” ifadesini şu şekilde kullanmaktadır: "New England kasabası toplantısı gibi bir şey tarafından 

yönetilebilen küçük siyasi sistemler dışında, tüm vatandaşlar acil veya yakın politika yapıcılar olamaz. 

Hemen (veya yakın) karar verme görevini küçük bir azınlığa teslim ederler. " (Lindbloom, 1968; akt. Dye, 

1993:328-329).  
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kamuoyunun gündemine sokabilecek mekanizmaları harekete geçiren yeni seçkinlerden 

oluşan organizasyonlardır  (Peschek,1987:10-11; Dye, 1993:310-312).  

 

Dye gibi oligarşik siyasa yapım modeli savunan Peschek, düşünce kuruluşlarını 

“yalnızca araştırma ve önerilerin objektif üreticileri olarak değil, aynı zamanda önemli 

ekonomik dönüşüm zamanlarında ideolojik değişimi ve siyasi yeniden gruplaşmaları 

yansıtan ve buna bağlı olarak şekillendiren iktidar blokları ve siyasa gündemiyle 

bağlantılı aktif ajanlar olarak” analiz etmektedir (Peschek, 1987:10-11). Peschek gibi 

Neo-Marksist gelenekten yazan Radhika Desai, bu organizasyonları “ikinci el fikir 

satıcıları” olarak tanımlamaktadır. Desai’ye göre entelektüel yaratıcılıkları olmayan bu 

kuruluşlar, belirli fikirleri toplama, şekillendirme ve koruma işlevlerini yerine 

getirmektedirler. Siyaset, medya ve finans dünyası ile aralarında var olan yakın ilişkiler 

aracılığıyla siyasa planlama ağı içerisindeki stratejik konumdaki seçkinlerin görüşlerinde 

değişim gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler. Bu becerileri ile düşünce kuruluşları, 

siyaset düzeyinde hegemonik ideolojinin yayılmasında çok önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Desai, 1994:30-31). Alex Demirovic ise düşünce kuruluşlarının 

devletin neoliberal bir tarzda yeniden örgütlenmesi için bir dizi araçtan biri olduğunu 

savunmaktadır. Ona göre, gayri resmi bir siyasa tavsiyesi praksisi aracılığıyla devlet 

yeniden örgütlenmektedir ve devlet üzerindeki kontrol, burjuvazinin önderliğindeki 

“hegemonik blok” tarafından yeniden sağlanmaktadır. (Demirovic, 2007; akt. Pautz, 

2011:8). 

 

James A. Smith de “The Idea Brokers” adlı kitabında, düşünce kuruluşlarının 

sahip oluğu bilgi ve uzmanlığı, siyasal nüfuzu arttırmanın temeli haline gelmesi nedeniyle 

şüpheli bulmaktadır. Özellikle güçlülere tavsiyelerde bulunmak isteyen “akıl 
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tekniksyenleri63” pratik amaçlar için parlak fikirler üretmekle ilgilenmekte ve yaptığı işi 

entelektüel bir aktivite olarak maskelemektedirler. Mali kazanç ve prestij gibi kişisel 

çıkarları peşinde koşan akıl teknisyenleri, demokrasiyi baltalayan bir güce dönüşmektedir 

(Smith, 1993: xv-xxi, 10; Morley, 1986). Akıl teknisyenleri olarak işlevler üstlenen 

düşünce kuruluşu uzmanları, demokratik ve katılımcı siyaset biçimlerinin 

canlandırılmasına katkıda bulunmak yerine, kamu tüketimi için akılda kalıcı siyasalar, 

ifadeler ve sloganlar sağlama görevini yerine getirmektedirler (Shalbak,2015 :215).  

 

Thomas Medvetz ise siyasi ve entelektüel pratiği birbirine bağlayan birincil 

araçlar olarak ele aldığı düşünce kuruluşlarını, akademik, siyasal, ekonomik ve medya 

alanlarının kesişme noktasında bulunan yeni bir kurumsal yapı, bir tampon bölge olarak 

değerlendirmektedir. Siyasi tanınma, finansman ihtiyaçlarını karşılama ve medyanın 

ilgisini uyandırmak gibi öncelikli hedefleri, özgün siyasa önerileri sunma kapasitelerini 

sınırlandırmaktadır. Siyasi, entelektüel, ekonomik ve medya ile olan ilişkiler ağı 

nedeniyle orijinal sorular sormaktan, finansal bağışçıların, politikacıların veya medya 

kuruluşlarının çıkarlarına ters düşen politika reçeteleri oluşturmaktan uzak 

durmaktadırlar. Medvetz’e göre düşünce kuruluşlarının bu şekilde kurumsallaşması, 

entelektüel uygulama tarzını da kurumsallaştırarak bilgi üreticilerini kamusal ve siyasal 

hayatın sınırlarına itmekte ve nihayetinde bağımsız olarak üretilen bilginin değerini 

baltalamaktadır (Medvetz, 2012a:7). 

 

Düşünce kuruluşlarının sağlıklı bir demokrasi için üstlenmesi gereken iki rol 

belirleyen Medvetz, ilkini “karmaşık sorunları ele alıp çözmek ve mantıklı bir şekilde 

özetlemek” olarak belirlemektedir. Bunu hem halk eğitimi hem de karar vericiler için 

                                                 
63 “Akıl teknisyenleri” (mental technicians) terimi H. Stuart Hughes tarafından  1956’da kaleme alınan “Is 

the Intellectual Obsolete” adlı makalesinde kullanılmıştır (Smith, 1993:10, 242).  
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değerli görmektedir. Ancak finans sağlayıcıların belirli bir amaç için ayırdıkları 

finansman ile çalışmalarını yürüten düşünce kuruluşları için bu rolü üstlenmenin pek 

geçerli olamayacağının da altını çizmektedir. Düşünce kuruluşlarının üstlenmesi gereken 

ikinci rolü, “yeni konuları siyasa gündemine taşımak” olarak belirlemektedir. Entelektüel 

bağımsızlığın amacının sınırların olmaması değil, bir özerklik ethosuyla sınırlandırılmak 

olduğunu, bu nedenle uzmanların çalışmak istedikleri konularda özgürlüklerini 

yitirmemelerinin önemini vurgulamaktadır (Medvetz, 2015:3). 

 

Düşünce kuruluşları üzerine süren tartışmalar analiz edildiğinde çoğulcu 

yaklaşımın bu kuruluşların varlığını kamu yararı ile ilişkilendirdiği ve farklı çıkar 

gruplarının sesi olmaları nedeniyle demokrasiyi besledikleri yönündeki argümanlar 

ağırlık kazanmaktadır. Tarafsız ve rasyonel verileri karar vericilerle paylaşarak siyasa 

sürecini güçlendirdikleri yönündeki bakış açısı, siyasal gündemin seçkinlerce 

oluşturulduğu ve onaylandığı gerçeğini görmezden gelmektedir. Yeni seçkinler yaklaşımı 

ise bu kuruluşların hepsinin seçkin “siyasa planlama ağında” önemli bağlar 

oluşturduğunu söylemektedir ancak hepsinin aynı örgütsel türün üyeleri olarak 

gösterilmesi ve seçkinler arasındaki mücadeleleri düşünce kuruluşları üzerinden 

çözümlemeye çalışmaları nedeniyle eleştirilmektedir (Medvetz, 2012:30; Fischer, 

1993:34).  

 

Her iki yaklaşımın düşünce kuruluşlarında üretilen bilgiye dair bakış açıları iki 

farklı kutupta yer almaktadır. Çoğulcu yaklaşım düşünce kuruluşlarının demokrasilerde 

üstlendikleri önemli rolü, ürettikleri bilgi üzerine kurmaktadır. Özgürce düşünme ve 

üretme imkanı yaratan düşünce kuruluşlarında tarafsız ve bağımsız kalmayı başarabilen 

uzmanların, nesnel ve güvenilir bilgi üreticisi olarak düşünce pazarında farklı fikirlerin 

üretilmesini sağladıklarını ve böylece karar vericiler için bilgi zenginliği yarattıklarını 
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iddia etmektedirler. Düşünce kuruluşlarında üretilen bilgiye şüpheyle yaklaşan yeni 

seçkinler yaklaşımı ise tarafsızlık maskesi takarak ürettikleri bilgiyi iktidarın hizmetine 

sunduklarını ve böylece mevcut iktidar ilişkilerini meşrulaştırma görevini yerine 

getirerek demokrasiye hizmet etmek yerine oligarşik bir siyasa yapım sürecinin 

işlemesine hizmet ettiklerini ileri sürmektedirler.  

 

Yeni seçkinler ve çoğulcu perspektifler arasındaki bir diğer çelişki, entelektüeller 

hakkındaki tanımlayıcı anlayışlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Entelektüelin 

siyasal ve etik bağlılık sorunu etrafında yürütülen bu tartışmada yeni seçkinler perspektifi, 

düşünce kuruluşlarının gerçek anlamda entelektüel müdahale ve üretim birimleri 

olmadıkları ve bu kurumlarda çalışan uzmanların da gerçek anlamda entelektüel 

olmadıkları saptaması yaparak iktidarın hizmetkârları olarak işlev gördüklerini öne 

sürmektedir. Çoğulcular ise düşünce kuruluşlarını bir tür entelektüel organizasyon ve 

uzmanları da özgür düşünen entelektüel üreticiler olarak ele alma eğilimi 

göstermektedirler (Eyal ve Buchholz, 2010:122). 

 

Çoğulcu ve yeni seçkinci yaklaşımların ele aldığı sorunlardan bir diğeri de 

düşünce kuruluşlarının “özerkliği sorunu”dur. Yeni seçkinci yaklaşımlar düşünce 

kuruluşlarının egemen toplumsal güçlerden özerk olduklarını kabul etmezken, çoğulcular 

düşünce kuruluşlarının özerkliğini vurgulayarak öne çıkarma eğilimindedirler. 

Çoğulcular için düşünce kuruluşları, destek elde etmek ve siyasa oluşturma sürecini 

etkilemek için uzmanlığa ve bilgiye dayanan ve temelde bağımsız, çıkar temelli olmayan 

ve kar amacı olmayan siyasi kuruluşlardır. Çoğulcu yaklaşımların aksine yeni seçkinci 

bakış açısından tüm toplumsal süreçler ve yapılar gibi düşünce kuruluşları da seçkin 

güçler tarafından kontrol edilmektedir; çünkü satın alma gücü düşünce pazarında da 

kazanmaktadır. Düşünce kuruluşları seçkinler tarafından finanse edilerek, finansörlerin 
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çıkarları için araştırma ve planlamalar yürütmekte ve bunu karar vericilere iletmektedirler 

(Shalbak, 2015:13).  

 

Çoğulcular düşünce kuruluşlarını tanımlamak ve onları düşünce kuruluşları 

olmayanlardan ayırmak için sıklıkla bilişsel özerklik dilini kullanmaktadırlar. Örneğin 

Nelson W. Polsby düşünce kuruluşları ile kamu politikası araştırma enstitülerini şu 

terimlerle birbirinden ayırmaktadır: “Gerçek düşünce kuruluşları, araştırmacıları kendi 

entelektüel gündemlerini belirlemekte serbest bırakmaktadır ancak kamu politikası 

araştırma enstitülerindekiler entelektüel önceliklerini belirlemekte özgür değillerdir”. 

Tanımsal bir ilke olarak böyle bir ayrım, bir akademisyenin "fiilen var olan" düşünce 

kuruluşlarının gerçekten bilişsel özerkliğe sahip olup olmadıklarını belirlemek için 

yapabileceği herhangi bir girişimi anında devre dışı bırakacaktır. Başka bir deyişle, 

Polsby'nin açıklaması totolojiktir: çünkü onun yaptığı ayrım üzerinden ya bir düşünce 

kuruluşu belirli bir düzeyde bilişsel bağımsızlık sağlar ya da "gerçekten" bir düşünce 

kuruluşu değildir (akt. Medvetz, 2012: 10-11). Yeni seçkinler yaklaşımından yazanlar bu 

totolojiden uzak kalmayı başarmalarına rağmen onlar da siyasa üretmenin gerçekten 

çoğulcu bir mücadele olmadığını ortaya çıkarmak için düşünce kuruluşlarını incelerken 

odaklandıkları tek şey, egemen sınıfın entelektüel paralı askerleri olduklarıyla 

sınırlandırılmaktadır.  

 

Düşünce kuruluşlarına, kapitalizmin korunmasına ve seçkinci çıkarların 

savunulmasına yönelik yönetici sınıf iktidarının bir mekanizması olarak kavrayan yeni 

seçkinler ve çoğulcu mücadelenin damgasını vurduğu politik bir ortamda araçlar olarak 

daha açık uçlu olarak sınıflandıran çoğulcu yaklaşımlardan farklı bir perspektiften 

bakılması gerektiğini söyleyen Medvetz, bunun nedenini, düşünce kuruluşlarının çok 

çeşitli olası etkileri olan heterojen bir organizasyon dizisi olmalarıyla açıklamaktadır. 
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Çünkü Medvetz’e göre akademi, siyaset, iş dünyası ve medya alanlarının kesişme 

noktasında yer almaları nedeniyle her ortama etki etmelerinden ötürü düşünce 

kuruluşlarının etkilerini yakalamak için sadece siyasa alanına odaklanmak artık yetersiz 

kalmaktadır (Medvetz, 2012a:12-14). Bu amaçla düşünce kuruluşlarının nihai siyasal ve 

entelektüel eğilimlerini analiz etmek yerine, düşünce kuruluşlarının özelliklerini ve 

amaçlarını deneysel sorular olarak incelemeye izin veren daha esnek bir teorik yaklaşım 

benimsemenin daha işlevsel olacağı sonucuna varmaktadır.  

 

Hartwig Pautz ise düşünce kuruluşlarının toplumsal işlevini analiz etmek için neo-

Gramscian bir anlayış önermektedir. Ekonomik temellerin egemenliğini vurgulayan 

yapısal Marksistlerin aksine, maddi güçlerin yanı sıra politik öznelliği ideolojik pratikler 

içinde ve aracılığıyla inşa edilmiş olarak görmekte ve politik üstyapıya da vurgu 

yapmaktadır. Pautz’a göre Gramsciyan hegemonya, söylem, sivil toplum ve 'entelektüel' 

kavramlarını geç kapitalist toplumda düşünce kuruluşlarının işlevini anlamak için yararlı 

görünmektedir. Düşünce kuruluşlarını, mevcut toplumsal düzene rıza göstermenin 

yeniden üretildiği sivil topluma gömülü olan ideolojik aygıtlar olarak ele almaktadır. 

Çünkü düşünce kuruluşları, günlük sosyal uygulamalar aracılığıyla sosyal gruplar 

arasında zorlayıcı olmayan güç ilişkilerinin sürdürülmesine veya kurulmasına katkıda 

bulunan sendikalar, dini kurumlar, okullar gibi işlev görmektedir. Bu işlevini, hegemonik 

veya hegemonya arayan düzenin hem bir dizi siyasa fikrini hem de interaktif bir siyasa 

inşası ve iletişim sürecini kapsayan meşrulaştırıcı söylemler üreterek yerine 

getirmektedir. Bu nedenle, düşünce kuruluşu entelektüellerini 'büyük anlatıların' 

filozofları veya 'hatipleri' olarak değil, Gramsci'nin siyasa ile ilgilenen 'geleneksel 

entelektüelleri' olarak sınıflandırmaktadır. Ancak düşünce kuruluşu analistleri, en iyi 

biçimde, kapitalizmin "organik entelektüelleri" ağının bir parçası olarak 

tanımlanmaktadır. Kalıcı ikna ediciler olarak toplumun teknik, yönlendirici ve örgütsel 
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ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Böyle bir anlayış üzerinden düşünce kuruluşlarının, 

kültürel, ahlaki, etik ve entelektüel alanlarda kendini söylemsel olarak meşrulaştırma 

yeteneğine dayanan gelişmiş kapitalizmin hayatta kalmasında bekçi olarak bir rol 

üstlendikleri ve hegemonyanın söylemsel (yeniden) üretimindeki pek çok aktör arasında 

bir aktör oldukları da ileri sürülmektedir. Böylece Pautz’a göre neo-Gramscian analiz, 

düşünce kuruluşunun sivil toplum aktörleri ağı içindeki bir organizasyon olarak 

anlaşılmasına izin vermekte ve de fikirlerin ve maddi koşulların karşılıklı bağımlılığını 

dikkate almaktadır. Düşünce kuruluşlarının çok çeşitli olması, siyasa sorunları ve farklı 

siyasa önerileri üzerine sıklıkla çelişen görüşleri, hegemonik bloğu oluşturacak bir fikir 

birliğinin ortaya çıkabileceği bir dizi çıkarların kendilerini ifade etmelerine izin 

vermektedir. Kısaca Pautz’un bakış açısından neo-Gramscian perspektif, özünde liberal 

kapitalist demokrasiye bağlı bir örgüt olarak düşünce kuruluşlarının eleştirel 

değerlendirmesi için uygun bir çerçeve sunmaktadır (Pautz, 2011: 1-17). 

 

Genel hatlarıyla sunulan düşünce kuruluşlarına dair kuramsal çerçeve içinde, bu 

çalışmada benimsenen düşünce modern toplumların karmaşık yapısının neden olduğu 

sorunların çözümü için farklı bakış açılarından üretilmiş bilgiye ve bu bilgiyi üretecek 

uzmanlara ihtiyaç duyulduğu yönündedir. Ancak sadece bilimsel uzmanlar tarafından 

üretildiği için sorgulanmadan ve kamuoyu ile müzakere edilmeden karar alma süreçlerine 

dahil edilen bilginin (rapor, politika notu, analiz vb.) siyaseti rasyonelleştireceği 

kabulünden hareket ederek düşünce kuruluşlarında entelektüel üretim süreçlerinin 

işleyişini sorgulamadan bu sürecin çıktılarının değerlendirilmesinin mümkün 

olamayacağı savunulmaktadır. Bu nedenle çalışmanın takip ettiği eleştirel tutum, siyasal 

süreçlerde bilimsel bilginin meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanılmasına neden olan 

pozitivist ideolojiye yönelecektir. Başka bir ifadeyle siyasetin bilimselleştirilmesinin 

ideolojik işlevselliği, pozitivist anlayışın yüceltilmesine ve kamusal iradeye ihtiyaç 
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duymayan yeni siyaset yapma biçimine gönderme yapılarak ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. 
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II.BÖLÜM 

 

BİLİM-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DÜŞÜNCE KURULUŞLARI 

 

2.1. SİYASAL ALANDA BİLİMEL ÇABALARIN ÖRGÜTLENMESİNİN 

TARİHSEL KÖKENLERİ 

 

Bilim-siyaset ilişkisine dair tartışmalar 1950’lerden sonra yaygınlık kazanmış olsa 

da bilimsel bilgi ile siyaset pratik arasında kurulan ilişkisi yeni değildir. Tarih boyunca 

var olan bu ilişki özellikle modern devletin kuruluş sürecinde belirginleşmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki İlerlemeci Dönem ile birlikte yoğunlaşan bu ilişki, İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından siyasetin geçirdiği dönüşüm ile görünürlük kazanmış ve bütün Batı 

demokrasilerinde ortaya çıkan uzmanlık bilgisine dayalı bir siyaset anlayışı ile 

kurumsallaşmıştır.    

 

Siyasetin uzmanın bilgisi ile şekillendirilmesinin kökenleri, modern devletin ilk 

örneği olan mutlak monarşilerde görülmektedir (Poggi, 2012:71). Daha iyi yönetmek, 

düzeni ve adaleti sağlamak için ihtiyaç duyduğu bilgiyi, sarayında görevlendirdiği 

uzmanlar ve danışmanlardan yararlanarak elde etmiş olan mutlak monark, feodal ilkelerin 

gücünü yitirmesiyle birlikte geleneksel araçlarla üstesinden gelinemeyecek kadar geniş 

çaplı idari görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Boyut ve nitelik olarak da büyüyen 

toplumsal sorunlar daha büyük bir tasarımı zorunlu kılmıştır. Bu nedenledir ki yeni devlet 

yönetiminde prens uzmanlara, danışmanlara, kısacası “daha iyi bilenler”e ihtiyaç 

duymuştur (Bauman, 2003:48-49). 16. yüzyıla kadar bilgiyi elinde tutan ruhban sınıfı, 



102 

 

prenslere hizmet eden ilk tabaka olmuştur.  Siyasal ve ekonomik çıkar mekanizmasının 

dışındaki kişiler olarak ruhban sınıfı, statüsü nedeniyle prensin yönetiminin yönetsel 

araçlarının dışında ve prensin zümrelere karşı mücadelesinde destek veren tabakalardan 

birisi olarak kabul edilmiştir.  Prense siyasal danışman olarak hizmet veren ikinci tabaka, 

hümanist eğitim görmüş “literati” olmuş ve ruhban sınıfına göre daha siyasal bir rol 

üstlenmiştir. 16. yüzyıl Avrupa’sında burjuvazinin yükselişi ile birlikte gücünü yitiren 

feodal soylular, siyasal ve diplomatik hizmetlerde kullanılan diğer bir tabaka olmuştur. 

Bu kesimler dışında Kıta Avrupası’nın siyasal yapısının oluşumunda belirleyici rol 

oynamış olan bir diğer grup üniversiteden yetişmiş hukukçulardır.  Prense hizmet eden 

bir tabaka olarak hukukçular, rasyonel devletin yapılanmasının öncü aktörleri olmuştur 

(Weber, 2008:146-164). Böylelikle modern oluşu ile danışmanlar ya da bilimsel nitelikli 

uzmanlar arasında bağ kurulmuştur. Bu da teknik rasyonalite ile bürokratik yönetimin 

gelişmesinin birlikte meydana geldiğinin göstergesidir; dahası bürokrasinin bilen 

insanlara duyduğu gereksinim üniversiteleri, teknik rasyonalitenin yükselişinde de rol 

oynayan önemli kurumlardan birisi haline getirmiştir.   

 

Tarihsel olarak üniversiteler, ortaçağ kentinde, toplumsal işbölümünün gelişimi 

sürecinde ‘okul’un bir uzantısı olarak bir lonca örgütlenmesi biçiminde, feodal bir statü 

içinde doğmuştur. 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar mutlak monarşilerin kurulması 

sürecinde önemli değişikliklere uğrayan üniversiteler giderek artan biçimde siyasal 

otoritenin kontrolü altına girmişlerdir. O zamana kadar kiliseye bağlı olan üniversiteler, 

devletin artan ihtiyaçlarına yanıt vermeye; devlete bilgili hukukçular ve ehliyetli 

memurlar yetiştirmeye başlamışlardır (Timur, 2000:57). Modern toplumlarda artan 

işbölümü pratik bilgi uzmanlarına ihtiyacı artırırken, modern devletin kararlarını 

dayandırabileceği daha kesin bilgiye duyduğu gereksinim ise yeni bilgi kategorilerinin 

ortaya çıkmasına yol açmıştır.  (Gulbenkian Komisyonu, 2009:15). Bu tarihsel koşullar 
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içerisinde üniversiteler, 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılda, bilginin yaratıldığı başlıca 

kurumlar olarak yeniden canlanmıştır. Dünyanın entelektüelleştirilmesi ve 

rasyonalizasyonu misyonunu üstlenen üniversiteler, insan aklına ve hesaplanabilir 

bilginin üstün otoritesine ayrıcalık atfetmiş, böylece teknik rasyonalite ve modern 

teknokratik dünya görüşünün şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, giderek 

daha kesin bir hesaplama ile metodolojik başarının merkezi hale geldiği bir sosyal 

sistemde, teknik uzmanın önemli bir kişi olarak ortaya çıkması kaçınılmaz olmuş 

(Fischer, 1990:63) ve rasyonel örgütlenme biçimi, uzmanlık sistemlerinin (teknik beceri 

ve profesyonel uzmanlık) kurulmasının zeminini oluşturmuştur (Giddens, 2010:25-27).    

 

19. yüzyıldaki bilimsel temele dayanan bu görüşler ve teknik gelişmeler, bilgi 

sahibi olmayı; aynı zamanda sanayiciler, teknoloji uzmanları, bilim insanları ve bilimsel 

kurumlar arasında sürekli ve yakın bağların kurulmasını gerekli kılmıştır (Hobsbawn, 

2013:160). Sanayi sonrası toplumun temelini oluşturan “bilginin elde edilmesi, 

örgütlenmesi, denetimi ve kullanılması”, sermayeyle daha yakın ilişkiler kuran devlet 

yönetiminde bir gerekliliğe dönüşmüştür. Böylece bilginin disiplinlere ayrılması ve 

meslekleşmesi, diğer bir ifadeyle yeni bilgi üretmek ve bilgi üretenleri üretmek üzere 

devamlılık gösteren kurumsal yapıların oluşturulması süreci başlamıştır. Devletin 

kararlarını dayandırabileceği daha kesin bilgiye duyduğu gereksinim, bilginin üretildiği 

başlıca kurumlar olarak üniversiteleri öne çıkarmış ve yönetsel devlet anlayışı, endüstri 

ve devlet organlarında çalışmaya başlayan üniversitelerde yetişmiş bilimsel/teknik 

uzmanlar aracılığıyla hayata geçirilmiştir. Bu yeni devlet anlayışı ile endüstri, devlet ve 

üniversiteler arasındaki işbirliği artarken üniversiteler, “endüstri, devlet ve bürokrasiyi” 

desteklemek amacıyla rasyonelleştirilmiş, sistemi güvence altına almayı, çatışmalara 

çözüm üreten yöntemler geliştirmeyi ve ön değerlendirmeler ile araştırmalar yapmayı 

amaç edinmiştir (Keskin, 2011:41).  
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Bütün bu süreç, yani teknik ve bilimin, toplumun kurumsal alanlarına daha fazla 

yerleşip kurumları dönüştürmeleri eski meşrulaştırmaları tasfiye etmiş ve yeni 

meşrulaştırma zeminini oluşturmuştur (Habermas, 2010:36). Söz konusu bu meşruiyet 

siyasette de etkisini göstermiş, ekonomik işletmelerin verimliliklerini artırmak amacıyla 

faydalandığı uzmanlardan profesyonel politikacıların da meşruluk kazanmak için 

yararlanmaları süreci başlamış, böylece “siyasetin bilimselleşmesi” mümkün kılınmıştır 

(Weber, 2008:160). Modern devletin gelişimiyle başlayan nesnel değerlendirme ve 

bilgiye dayanan yönetme anlayışı (Poggi, 2012:130) 20. yüzyılda devlet politikasına 

dönüşmüştür. 

Siyasal alanda bilimsel çabaların örgütlenmesinin tarihsel kökenleri, siyasetin 

bilimselleşmesinin en güçlü şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nin “İlerlemeci 

Dönem”inde savunulmuş olması nedeniyle, ABD’deki siyasal ve ekonomik gelişmelerle 

mercek altına alınacaktır. Bu tarihsel arka plan ile birlikte ilerletilecek olan düşünce 

kuruluşlarının doğuşu, yayılımı ve değişen karakteri, iki dünya savaşı ve sonrasındaki 

Soğuk Savaş döneminde siyasal ve ekonomik koşulların neden olduğu kriz yılları ile 

birlikte siyaset sahnesinde görünür olmaya başlayan yeni muhafazakarlık ve 

neoliberalizm ekseninde sürdürülecektir. 

 

Bilim-siyaset ilişkisinin yoğunlaşmasının ABD’de kurumsallaşmasının ardından 

düşünce kuruluşlarının Türkiye’de hangi siyasal ve ekonomik koşullarda ortaya çıktıkları 

ve kurumsallaşmalarının seyri bu bölümün devamında ele alınacak diğer başlığı 

oluşturmaktadır.  
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2.2. DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ TARİHSEL İZLEĞİ: AMERİKA 

BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ 

 

2.2.1. İlerlemeci Dönem İle Yükselen Bilimselleşme 

 

Avrupa merkezli Aydınlanma düşüncesi ve yarattığı akıl düzeninin siyasete 

aktarılması farklı ülkelerde çeşitli biçimler almıştır. Atlantik’in diğer tarafında, ABD’de 

içerik değiştiren bu düşüncenin izleri, bilim ve siyaset arasındaki ilişkide yeni bir dönem 

başlatarak hem siyasi sistemi hem de bilim sistemini dönüştürmüştür. İlerlemeci Dönem 

ile birlikte bilim, iktidarın merkezine doğrudan erişim imkanı bulurken, siyasal alanda 

bilimsel uzmanların rolü daha önce görülmemiş oranda artmıştır.  

 

ABD’de siyasal alanda bilimsel bilginin kullanılmasının kökenleri teknokratik 

entelektüellerin önderlik ettiği ve iş dünyasının destek verdiği İlerlemeci Dönem’e ve bu 

dönemde yaşanan siyasal ve ekonomik değişikliklere64 dayanmaktadır. İlerlemeci 

Hareket ile bilimsel bilginin siyaset arenasında daha fazla yer bulmasının altında yatan 

dört temel faktör, “endüstriyel alanda yaşanan gelişmelerin itici gücü olan teknik 

uzmanlığın sosyo-ekonomik düzeni geliştireceğine duyulan teknokratik inanışın 

yükselişi”, “sanayileşmenin ekonomik sermayeyi derinleştirmesi sonucunda kurulan 

büyük hayır kurumlarının araştırma merkezlerini finanse etmesi”, “üniversitelerde sosyal 

bilim disiplinlerinin gelişmesi ile birlikte teknokrasiye inanan entelektüellerin siyaset 

                                                 
64 Kuzey’in Güney’deki köleliği ve ayrılıkçılığı sona erdirerek sanayileşme dönemine geçiş arzusu ve 

ekonomik paylaşım mücadelesi İç Savaş’a (1861-1865) yol açmıştır. Kolonyal dönemde Güney’de kölelik 

ve bağımlı hizmetle sağlanan ucuz işgücü ile temel tarım ürünlerinin ihracatına dayalı bir ekonomik 

büyüme varken, Kuzey’de kapalı ev ekonomileri sanayileşme/imalat yönünde gelişmektedir. Ekonomik 

büyümenin ve genel ekonomik yapıdaki değişimin asıl kırılma noktası İç Savaş olmuş ve köleliğin sona 

ermesi ve devletin güçlenmesi ile birlikte 20. yüzyılda ekonomi iki temel evreden geçmiştir (Hatipoğlu, 

2015: 104). 
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alanında kullanılmak üzere bilgi üretmesi” ve “büyüyen devlet yapısı içinde uzmanların 

danışmanlık rolü üstlenmeleri” olarak analiz edilebilir.  

 

İlerlemeci Hareket, 19. yüzyılın son otuz yılı veya diğer bilinen adıyla Yaldızlı 

Çağ (Gilded Age “1870-1900”)’da meydana gelen kapitalizmin hızlı ve kuralsızca 

gelişmesinin sonucunda aşırı büyüyen ekonominin65 düzenlenmesi gerektiğini düşünen 

reformcular tarafından yönlendirilmiştir. Theodore Roosevelt ve Thomas Woodrow 

Wilson'u cumhurbaşkanı seçen siyasi bir hareket olarak “İlerlemecilik”66 esas olarak, 

1870 ile 1920 arasında Amerikan siyasal ekonomisinde gerçek bir yönetsel devrim 

yaratmıştır (Fischer, 1990:77). Orta sınıfın standartlarını yükseltmiş olan “sanayileşme” 

ve beraberinde ortaya çıkan “sınıf çatışması”, “göç” ve “kentleşme”nin neden olduğu 

toplumsal sorunları ele almayı amaçlayan bu devrim, bir reform hareketine dönüşmüştür. 

19. yüzyılın sonlarında popüler olan sosyal bilim ve bilimsel yönetim hareketlerinin bir 

sonucu olarak sosyal bilimlerden gelen ve partizan olmayan uzmanlığın, sorunları 

çözebileceğine ve karar alma sürecini bilgilendirerek hükümetin verimliliğini 

artırabileceğine dair inanış, İlerlemeci Dönem’de yaygınlık kazanmıştır (McGann, 

1992:734). Bu inanışı hayata geçiren İlerlemeciler siyaseti, “değerleri ve ideolojik 

çatışmayı” yerinden edecek bir dizi idari işleve dönüştürmeyi hedeflemişlerdir (Medvetz, 

2007: 58).  

                                                 
65 19. yüzyıl Amerikan ekonomisinin hızla büyümesini tetikleyen başat unsur demiryollarının hızlı gelişimi 

olmuştur. Sanayinin ve ticaretin taşımacılık talebini karşılayarak, başlı başına bir endüstri ve istihdam 

kaynağı olarak ülke içinde ulaşım ve iletişim  sektörünün de büyümesini sağlamıştır. Demiryollarının yanı 

sıra ucuz ve sürekli işgücü ile birlikte bu aşırı büyümeyi açıklayan bir diğer unsur, Amerikan sanayi 

devlerinin doğuşudur. Bu durum ekonominin lokomotifi olan tarımın yerini imalat sektörünün almasını 

beraberinde getirmiştir. Kitlesel üretime olanak sağlayan makinaların icat edilmesi ve üretim tesislerinin 

buna göre tasarlanması üretim süreçlerinde devrim yaratmıştır. Elektriğin yaygın kullanımı ve buluşlar 

sonucu alınan patentler kitle üretimini hızlandırmış, demiryolları ile nakliye ücretlerinin düşürülmesiyle 

artan üretim ve rekabet ile birlikte yerel ve bölgesel pazarların ulusal ölçeğe taşınması, üretimin sistemli 

olarak nicel ve nitel ölçekte büyümesine neden olmuştur (Hatipoğlu, 2015:154).   
66 Bu terim, yeni örgütlülüğün ana hatlarını ve Progressive Parti tarafından ileri sürülen reform gündemi ile 

büyük ölçekli kuruluşların ulusal sistemdeki görünümünü tanımlamak için kullanılmıştır. Temel olarak, 

sanayileşme, göç ve kentleşme gibi toplumsal sorunları ele almayı amaçlayan orta sınıf profesyonel bir 

reform hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal sanayiciliğe geçişin beraberinde getirdiği toplumsal 

kargaşaya bir cevap niteliği taşımaktadır (Alexander, 2008:326).  
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Ekonomide daha fazla istikrar ve adil büyüme sağlayarak ulusal hedeflere 

ulaşmak için özel sektör ve kamusal yaşam arasında uygun bir denge kurmakla ilgilenen 

İlerlemeciler, laissez-faire67 anlayışının neden olduğu eşitsizlik, kötü çalışma koşulları ve 

finansal krizler gibi sorunlara karşı ekonominin kontrolünü sağlayacak devlet 

müdahalesini savunmuşlardır. Müdahalecilik konusundaki yönelimleri, ulusal refahı 

ilerletmesi için ekonomi üzerinde devletin demokratik kontrolünü içermektedir (Teixeira 

ve Halpin, 2011:1). Toplumsal sorunları seçkinci bir tavırla ele alan eğitimli 

profesyonellerin önderlik ettiği reform hareketine ve teknokratik düşüncenin yükselişine 

katkıda bulunanlar arasında, “New Republic”in kurucusu ve İlerlemecilerin en güçlü ve 

açık sözlü yazarlarından biri olan Herbert Croly; toplumun yeni bilimsel vizyonunu 

titizlikle formüle etmeye çalışan Lester Ward; “The Engineers and the Price System” 

kitabıyla mühendisin rolünü vurgulayan en önemli yazarlardan biri olan Thorstein Veblen 

yer almıştır (Fischer, 1990:79,84).   

 

Toplumsal sorunların çözümünde ve verimliliğin artırılmasında bilimsel bilgiden 

yararlanılması yönündeki paradigma değişikliğini68 zorunlu kılan en önemli gelişme F. 

W. Taylor69’un emek sürecini rasyonelleştirme ve kontrol etmeyi içeren “bilimsel 

yönetim” anlayışının yaygınlaşması olmuştur. Sistematik bilgi biçimine dayalı bu yeni 

                                                 
67 İlerlemeciler, en çok Adam Smith ve David Ricardo ile ilişkilendirilen, piyasaların kendi kendine 

bırakılması gerektiği ve devletin ekonominin doğal ritmine müdahale etmemesini içeren “laissez-faire” 

argümanına meydan okumuşlardır (Teixeira ve Halpin, 2011:1).  
68 Bu paradigma değişikliğinin kökeninde işletmelerin örgütsel büyümesi ve işletme kültürünün 

bilimselleşmesi ile birlikte büyüklük ve teknik olarak kamu yönetiminin daha ilerisine geçmesi yatmaktadır 

(Hatipoğlu, 2015:169). 
69 1911 yılında yazdığı “The Principles of Scientific Management” adlı kitabı ile ortaya koyduğu “Bilimsel 

Yönetim” ya da diğer adıyla Taylorizm, endüstrileşme sonrası doğan sorunları gidermek ve çalışanların 

itaatlerini artırmak amacıyla oluşturulan bir yönetsel sisteme verilen isimdir. Bu sistem bir yandan çalışma 

alanlarındaki kuralları ve düzenlemeleri oluşturmuş, diğer yandan bilgi yoluyla işçi üzerinde yaratılan 

sistematik tahakküm aracılığıyla sadakat atmosferini güçlendirmeye hizmet etmiştir. Bu amaçla Bilimsel 

Yönetim, bir önceki yüzyılda zanaatkâr grupların ya da loncaların ellerinde tuttukları denetimi onlardan 

alarak, uzmanlara bırakmıştır. Şirket içi bürokrasi ve hiyerarşiyi artıran bu yönetimde uzmanlar, iş sürecini 

belirsizlik ve düzensizlikten kurtararak daha fazla rasyonelleşmeyi amaçlamışlardır (Özer, 2014).  
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yönetim vizyonu, büyük ölçekli kurumların rasyonel bilgi merkezli yöntemlerle kontrol 

edilmesi, yönlendirilmesi ve programlanmasını temel alan yeni bir bakış açısı getirmiştir 

(Tezcek, 2011:42) Bu vizyonun hayata geçirildiği endüstri kuruluşlarında elde edilen 

başarılı sonuçlar, Taylorist uzmanların yeni bir toplum kurabileceklerine dair bir inanç 

doğurmuştur (Fischer, 1990:80).  

 

Taylor, üretimin rasyonel örgütlenmesi için nesnelliğin sembolü olan, bilimsel 

normlara sadık, tarafsız hakemler olarak mühendislere çağrı yapmıştır. Veblen ise 

mühendislerin işletmelerde hayata geçirdikleri rasyonelleşmeyi bütün topluma yayma 

rolünü üstlenmelerini, siyasal iktidarı yürütmelerini istemiştir. Veblen’in bilim ve 

rasyonalite adına hareket ettiklerini ileri sürdüğü teknokrat uzmanlarca toplumun 

yönetilmesi yönündeki çağrısı, siyaseti olumsuzlamaya; dolayısıyla bilimin siyasete 

üstün olduğu yönündeki teknokratik bakış açısının genişlemesine neden olmuştur (Göle, 

2008: 40-45).  

 

Taylor ve Veblen gibi mühendislik kökenli düşünürlerin yanı sıra uzun bir 

geçmişe sahip olmayan sosyal bilim alanında yürütülen çalışmalarla bu düşünceler 

desteklenmiştir. 19. yüzyılın ilk yarısında sosyal bilimler içindeki bölünmeler başlamış 

olsa da, disiplinlere ayrışarak entelektüel çeşitliliğin ortaya çıkışı ancak 1850-1914 

arasında mümkün olmuştur. Sosyal bilimsel çalışmaların genişlemesi ile birlikte uzun 

vadede devlete yararlı bilgi üretme işlevi artış göstermiştir (Gulbenkian Komisyonu, 

2009:20-25). Toplumsal dönüşüm için uzmanlık bilgisinin göreve çağırılması, sosyal 

bilimlerin teorik söylemlerine de yansımış ve sosyal bilimlerin “pragmatik” ya da 

“araçsal” kavramsallaştırması öne çıkmıştır. Pragmatizm, disiplinlerin daha sorunlu veya 

siyaset odaklı bir kavrayışını benimseyen İlerlemeci hareketi destekleyen sosyal 

bilimciler tarafından geliştirilmiştir. Pragmatik sosyal bilimciler, yeni devlet sisteminde 
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ihtiyaç duyulan rolü üstlenmek için siyasal müdahalelere rehberlik edecek daha fazla 

eylem odaklı teorilere ve yöntemlere ihtiyaç olduğunu ileri sürmüşlerdir. William James 

ve John Dewey’in öne çıktığı pragmatist bakış açısından geleneksel görüşe eleştiriler 

getirilmiş, sosyal bilimlerin pratik ve siyasal karakteri öne çıkarılmış ve toplumsal 

değişim karşısında sosyal bilimlere reformist bir görev yüklenmiştir. Sosyal sorunların 

analizinde ve kamu yönetiminde rasyonel (bilimsel) planlama tekniklerinin öne 

çıkarmasını benimseyen Walter Lippmann ise bilimi, hükümetin yol gösterici bir aracı ve 

demokrasinin “ikiz kardeşi” olarak konumlandırmış; profesyonel uzmanlara, siyasal 

süreçlerde merkezi bir rol verilmesini vurgulamıştır. Böylece sosyal bilimlere siyasal bir 

görev yükleyen entelektüeller, bu görev çerçevesinde günün olaylarına pragmatik bir 

şekilde dahil olmaya yönelik yeni bir profesyonel uzmanlık alanı yaratmışlardır. Kısaca 

entelektüeller, İlerlemeci hareket içerisinde merkezi rol oynamış; pragmatik sosyal bilim 

ise bu hareketin ideolojik temelini oluşturmuştur (Medvetz, 2007:59; Fischer, 

1990:83;Smith, 1991:15-16).  

 

Planlama ve düzenlemeye dayalı rasyonelleşme süreci ile birlikte bilim ve 

teknoloji temelli siyasetin geliştirilmesinde ve düzenleyici siyasal kararların 

şekillenmesinde önemli rol oynayan bu gelişmeler, yarattığı yönetim devrimi ile birlikte 

kamu yönetiminin doğuşuna yol açmıştır. 1913-1921 yılları arasında ABD Başkanlığı 

yapacak olan Woodrow Wilson70, 1887 tarihli “İdarenin İncelenmesi” (Study of 

Administration) başlıklı makalesiyle kamu yönetimi disiplininin gelişmesinde önemli 

kilometre taşlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Wilson bu makalesinde, devlet 

yönetiminin siyasetten ayrılarak ele alınmasını önermekte; kamu yönetiminin işleyişinde 

                                                 
70 Wilson, Princeton Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Virginia Üniversitesi’nde 

hukuk eğitimi görmüş, daha sonra tarih ve kamu hukuku alanlarında John Hopkins Üniversitesi’nde doktora 

eğitimine başlamış ve doktor ünvanı almıştır. 1909’da Princeton Üniversitesi’nde rektörlük görevi yapmış 

ve rektörlüğü döneminde, öğrencilerin öğretim ve sosyal alışkanlıkları ile ilgili reform denemelerinde 

bulunmuştur. (Abadan, 1962:IX).  
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siyasetin değil yönetim bilimi ilkelerinin egemen olmasını, örgütlenme sürecine bilgi ve 

tecrübenin dâhil edilmesini savunmuş ve bu sayede verimlilik ve etkililiğin 

gerçekleşebileceğini vurgulamıştır (Wilson, 1961).  

 

İlerlemeci hareketin ana unsurlarından olan kamu yönetimi ile yükselen 

profesyonelleşme süreci, sadece entelektüellerden değil, sosyal bilimlere ilgi duyan ve 

teknokratik uzmanlığın sınıf uzlaşılarını kolaylaştırabileceğine inanan reform yanlısı iş 

insanlarından da destek görmüş; bilimsel ve teknik bilgiye sahip uzmanlar tarafından 

karar alma süreçlerinin hızlandırıldığı ve “verimliliğin artırılarak sistemin 

güçlendirildiği” geniş reformlarla yeni bir siyasal kültür yaratmıştır. Devlet yapılarına 

bürokratik bir düzen getiren siyasal kültür, akademik eğitime dayanan teknik uzmanlık 

talebini artırmıştır (Alexander, 2008:326). Ekonomik ve siyasal alanda ortaya çıkan 

reformist düzenlemeler ABD’nin yeni yüzyıla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında 

girmesini sağlamış ve bu yüzyıl “tekniğin bilimselleşmesi”nin güçlü bir şekilde 

yerleşmesiyle başlamıştır (Habermas, 2010:58). Bu döneme egemen olan reformist 

ideoloji, nesnel sosyal bilimsel bilgiyi ve uzmanların, “sosyal hakların koruyucusu” ve 

“insani ilerlemenin aracıları” olarak kamu sorunlarına çözüm üretme konusundaki 

katkılarını yüceltmiştir (Su, 2016:177). Bu dönemsel koşulların sonucu olarak gelişmekte 

olan sosyal bilim ve bilimsel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan 

sayıda uzmanın kamu kurumlarında bulunmamasının bir sonucu olarak bir dizi kamu 

politikası araştırma kuruluşu ortaya çıkmış (McGann, 1992:734); bürokrasinin dışında 

görevler yürüten uzmanlar, idari rasyonalizasyon gibi teknik görevleri yürütmek üzere bu 

kurumlarda görevlendirilmiş (Fourcade, 2010:8).  

 

İlerlemeci dönemin “bilimsel yönetim” temeline dayanan teknokratik ideallerini 

gerçekleştirmek üzere kurulan ve ilk düşünce kuruluşları olarak kabul edilen American 



111 

 

Bureau of Industrial Research (1904), Russel Sage Foundation (1907), The New York 

Bureau of Municipal Research71 (1907), the Carnegie Endowment for International Peace 

(1910), Brookings Institution72 (1916), Institute for Government Research (1916), the 

Hoover Institution (1919), the Twentieth Century Fund (1919) ve National Bureau of 

Economic Research (1920) bu dönemsel koşulların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır 

(Rich, 2004:34, 35; Smith 1991: 120, Stone, 2001:341). Kendilerini kamu yararının 

koruyucuları olarak gören akademisyenlerin bilimsel uzmanlık bilgisinden yararlanıldığı 

bu kurumlarda, sahip olunan entelektüel ve finansal kaynaklarla dönemin ekonomik ve 

sosyal problemlerine çözümler üretmek ve hükümetin verimliliğini artırmak üzere çeşitli 

siyasal konularda çalışmalar yürütülmüştür (McGann, 1992:734). Öncelikli hedefi,  karar 

alıcıları doğrudan etkilemek değil; karar alıcıları ve kamuoyunu siyasal konularda 

eğitmek ve bilgilendirmek olan bu kuruluşlar, özel bireyler ve vakıflar tarafından finansal 

olarak desteklenmiştir73 (Abelson, 2010:217; Abelson, 2002b:10, Abelson, 1998:110). 

 

İlk kurulan düşünce kuruluşları arasında en fazla öne çıkan ve Amerikan ulusal 

siyasetinde silinmez izler bırakacak olan Brookings, dönemin ruhuna uygun bir şekilde 

oldukça pragmatik amaçlarla kurulmuştur. Daha sonradan ideolojik önyargılardan 

arınmış, çok amaçlı bilimsel araştırmalar üreten bir kuruluş olduğu yönündeki imajının 

aksine, dönemin verimlilik temelli bilimsel iş yönetim fikrini siyasete uyarlamak ve kamu 

yönetimi bilimini ilerletme misyonu üstlenmiştir. Ayrıca kurucuları arasında bulunan 

                                                 
71 1928 yılında bu düşünce kuruluşunun ismi “the National Institute of Public Administration” olarak 

değiştirilmiştir (Medvetz, 2007:60).  
72 Bir grup önde gelen reformcunun, ulusal düzeyde kamu politikası konularını analiz etme amacını taşıyan 

Institute for Goverment Research (1916) ile Institute of Economics (1922) ve Robert Brookings Graduate 

School of Economics and Government (1923), Brookings Institution’ı oluşturmak için 1927 yılında bir 

araya getirilmiştir (www. https://www.brookings.edu/about-us/). 
73 Dönemin en büyük hayırseverlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen vakıflarını ve düşünce 

kuruluşlarını kuran endüstri sahipleri olmasını ironik bulan McGann, özellikle de John D. Rockefeller, 

Andrew Carnegie ve J. P. Morgan gibi dönemin önde gelen iş insanlarından mali destek aldılarını 

vurgulamaktadır (McGann, 2010:24).   
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sanayiciler, siyasal aktörler ve akademisyenleri ortak bir amaç etrafında bir araya 

getirerek seçkinler arasında heterojen bir ortaklık yaratmıştır (Medvetz, 2007:62).  

 

2.2.2. Birinci Dünya Savaşı Sonrasındaki Gelişmeler 

 

Bilimin rasyonelliği temeline dayanan bu yeni dönemde Başkanlık yapan 

Wilson74, savunduğu rasyonel kamu yönetimini hayata geçirme fırsatı yakalamıştır. 

Dönemin siyasal kültürü, yerleşik düzeni bozmadan kamu sorumluluğu duygusunu 

geliştirerek “kamusal yarar adına konuşacak” uzmanların yeni devlet sisteminde 

yaygınlaşmasının başat unsuru olmuştur (Dye ve Zeigler, 1993b:69). Birinci Dünya 

Savaşı süresince ekonominin uzmanlar tarafından düzenlenmesi, planlanması ve 

yönlendirilmesinin sonucunda ABD, ilk küresel savaştan zarara uğramadan ve 

zenginleşerek çıkmıştır (Hobsbawn, 2012:69). Demokrat Wilson’ın ardından başkanlık 

koltuğuna oturan Warren G. Harding (1921-1923) ve John C. Coolidge (1923-1929)’in 

Cumhuriyetçi yönelimleri devletin daha önceki reformist vizyonunu tersine çevirmiş ve 

laissez-faire anlayışına geri dönülmüştür. Dönemin bir diğer önemli siyasal eğilimi olarak 

ticareti uluslararası boyutlara taşımayı ve askeri müdahalelerden kaçınmayı içeren dış 

siyaset hedeflerinin benimsenmesi, uzmanlar arasında dışarıya bakma eğilimini artırmış 

ve yeni araştırma merkezlerinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir.   

 

İki savaş arasındaki dönemde, siyaset arenasından gelen talepler üzerine kurulan 

Foreign Policy Association (1918), Council on Foreign Relations (1921) ve Institute of 

Pacific Relations (1925) özellikle uluslararası ilişkilere odaklanmış olmasıyla daha 

önceki düşünce kuruluşlarından farklılaşırken, ilerici dönemde kurulanlarla benzer 

                                                 
74 1913-1921 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Woodrow Wilson, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin ilk ve şimdiye kadar tek doktora derecesine sahip başkanıdır (Thies ve Pecquet, 2010:257).  
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biçimde “kamusal tartışmayı aydınlatmayı” amaçlamışlardır (Urrutia, 2013:11). Bu 

dönemde ortaya çıkan kuruluşlar içerisinde en fazla etki gösteren Council on Foreign 

Relations (CFR), iş insanlarının hakim olduğu Brookings’ten farklı olarak, devlet 

görevlilerinin, diplomanların içinde yer aldığı siyasi seçkinleri bünyesinde barındırmış ve 

bu özelliği ile dönemin siyasal aktörleriyle ortak bir bakış açısı geliştirmeyi başarmıştır. 

Wilson'ın “The Inquiry75” olarak bilinen gayri resmi danışman grubunun öncülüğünde 

kurulan CFR, Dışişleri Bakanlığı ile yakın ancak belirsiz bağları nedeniyle siyasal 

seçkinlerin gölgesinde bilgi ürettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde yer almıştır 

(Medvetz, 2007: 72-77).  

 

CFR’nin kurulduğu yıllarda hızlı endüstriyel büyüme ve finansal birikimin artışı 

devam etmiş, ancak bu durum orta sınıf Amerikalılar için işsizlik ve sosyal güvencesizliği 

sonlandıramamıştır. 1929 yılı ile birlikte gelen Dünya Ekonomik Bunalımı (Büyük 

Buhran)’ın neden olduğu kitlesel işsizlik ülkelerin siyaseti üzerinde büyük ve yaralayıcı 

etkiler yaratmıştır (Hobsbawm, 2012:123). ABD’de Büyük Buhran’nın getirdiği olumsuz 

ekonomik koşullar karşısında kamu politikası, Başkan Franklin D. Roosevelt76’in “New 

Deal” programı (1933-1938) ile belirlenmiş; uzmanların siyasal rolünü daha da 

genişletmiştir. New Deal yeni ya da devrimci bir reform değil, mevcut kapitalist sistemin 

sürdürülmesi için gerekli bir reform olarak ortaya çıkmış (Dye ve Zeigler, 1993b:69); 

ekonomik yaşamın yönetiminde devlete bir rol yüklenirken uzmanlara da önemli bir işlev 

sağlamış; böylece bilim ve verimlilik odaklı Amerikan teknokratik düşüncesi en somut 

olarak  New Deal yönetiminde hayat bulmuştur  (Fischer, 1990:84).  

 

                                                 
75 1917 yılında Woodrow Wilson tarafından bir araya getirilen grup, I.Dünya Savaşı'nın ardından barış 

müzakerelerine malzeme hazırlamak amacıyla oluşturulmuş bir çalışma grubudur. Wilson’ın yardımcısı 

Albay Edward M. House, grubun fikri babası olurken, gazeteci Walter Lippmann, savaş sonrası 

Avrupa’daki koşullar hakkında araştırmalar yapan genç akademisyenlerin bir araya gelmesine yardımcı 

olmuştur (Medvetz, 2007: 73).  
76 1933-1945 yılları arasında görev yapan Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır (www.whitehouse.gov).  

http://www.whitehouse.gov/
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Roosevelt, New Deal’ın mimarı olacak, Columbia ve Harvard Üniversiteleri’nden 

gelen gayri resmi danışmanlarla kurduğu “Beyin Takımı”77 (Brain Trust) aracılığıyla 

“yardım, toparlanma ve reform”u hedefleyen programını geliştirilerek sosyal refah 

devleti78 modelini hayata geçirmiştir. Büyük Buhran, devlet siyasetini ekonomik kaygılar 

karşısında toplumsal kaygılara öncelik vermeye zorlamış ve bu öncelik, ekonomik 

liberalizmi uzun bir süre tahrip etmiştir (Hobsbawm, 2012:125). ABD’nin krizi 

atlatmasına ve kapitalizmin kendini yenilemesine öncülük eden bu takımın içinde bilim 

insanları, hukukçular, teknik ve ekonomik uzmanlar bir araya getirilmiştir. Olguların 

değerlendirilmesinde ve siyasal eylemlere aktarılmasında teknokratlardan daha bağımsız 

ve hızlı hareket edebilen bu uzmanlar takımı aracılığıyla radikal kararlar alınabilmiş ve 

bürokratik mekanizmaların engelleri aşılabilmiştir. Böylece teknokrasi düşüncesinin 

teknokratik iktidar modeline eklemlenmesiyle, teknik-bilimsel akıl aracılığıyla toplumun 

refaha kavuşturulabileceği düşüncesi yaygınlaştırılmış ve Beyin Takımı’nın 

profesyonellik anlayışı kamuoyuna duyurularak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır (Keskin, 

2011:49-50).  

 

Yaşanan ekonomik bunalımın etkileri düşünce kuruluşlarına yapılan finansal 

desteğe olumsuz yansımış, federal uzmanlık için kurumsal yapı büyürken siyasa 

araştırma kuruluşlarına özel vakıflar tarafından yapılan mali destek azalmıştır. Carnegie 

ve Rockefeller gibi vakıflar araştırmalar için fonları geri çekmeye başlamış; Brookings 

                                                 
77 Önceleri Roosevelt’in seçim kampanyası için bir araya getirilen bu grup, seçim sonrasında genişletilmiş 

ve yeni reform politikalarının öncüsü haline gelmiştir. Bu takım tarafından oluşturulan komisyonlar ve 

ekipler, politik danışmanlığın kurumsallaşmasının önünü açmıştır. “Beyin Takımı”nın kamu politikalarında 

ideolojik kandırmacalardan uzak durduğu, nesnel toplumsal bilimlere inandığı ve toplumsal reformlar için 

gerekli olan toplumsal sorumluluk anlayışına sahip olduğu, bu sayede bir gruba ya da sınıfa özgü çıkarları 

değil, toplumun bütününü ilgilendiren sorunları bilimsel rasyonalite ile çözümleyebildiği vurgulanmıştır 

(Keskin, 2011:50). 
78 Kitlesel işsizliği ortadan kaldırmak üzere ortaya atılan Keynesyen tez, siyasal olduğu kadar ekonomiktir. 

Bu tezi savunanlar, tam istihdah durumunda işçilerin elde ettikleri gelirin yaratacağı talebin depresyon 

içerisindeki ekonomilerde uyarıcı etki yaratacağını savunmuşlardır (Hobsbawm, 2012:126).  
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Institution79 ve National Bureau of Economic Research gibi kuruluşlar 1930’larda ciddi 

mali zorluklarla karşılaşmışlardır. Aynı zamanda bu yıllar birçok araştırma merkezinin 

de kurulduğu yıllar olmuş; National Planning Association80 (1934) dönemin siyasal 

iklimine uygun olarak iş, emek, tarım ve akademide etkili isimleri bir araya getirmiş 

(Ergas, 2012:2), American Enterprise Institution (1938) ise serbest piyasayı ve sınırlı 

hükümeti savunan muhafazakar çizgiyi temsil etmiştir (https://www.aei.org/office-of-

the-president/, 12.11.2020).  

 

1938’de New York’ta kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1943'te yeni 

bir yapılanma içerisine girerek Washington DC'ye taşınan American Enterprise 

Institution (AEI)’nın entelektüel duruşu, Keynesyen devlet modeli uygulamaları devam 

ederken, sınırlı hükümeti ve demokratik toplumun temel direği olarak özel girişimi 

savunan klasik liberal ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Artan devlet müdahalesini 

totalitarizmin tohumu olarak gören entelektüel hareketin bir parçası olan AEI, Büyük 

Buhran ve savaş sonrası planlama dönemine eleştirel bir tutum geliştirmiş ve federal 

hükümetin büyümesini endişeyle takip etmiştir (Medvetz, 2007:173-174).  

 

Almanya’da faşizmin, Sovyetler Birliği’nde komünizmin zaferi, demokrasinin 

1920’li yıllarda geçirdiği felç durumu ve ABD’de kitlelerin artan huzursuzluğu nedeniyle 

Amerikan siyasal sisteminin devam ettirilmesinde ve kamuoyunda hâkimiyetin 

sürdürülmesinde devlet otoriterliği ve müdahaleciliği ile “halkın refahı için reform”un 

gerekli olduğu noktasında yeniden birleşilmiştir. Devletin, toplumun kendiliğinden ve 

uyumlu işleyişini sağlamak için sadece hukuki bir çerçeve sunmasının yeterli olacağını 

öngören liberal devlet anlayışının yerine, toplumsal refah için aktif müdahalenin gerekli 

                                                 
79 Brookings Institution bu zorlu dönemi atlatmak için U.S. Chamber of Commerce, the National 

Transportation Committee, ve the American Federation of Labor adına sözleşmeli araştırmalar yapmıştır 

(Smith, 1991:84).   
80 Kuruluşun adı 1997'de National Policy Association olarak değiştirilmiştir (Ergas, 2012:2).  

https://www.aei.org/office-of-the-president/
https://www.aei.org/office-of-the-president/
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olduğu görüşünün öne çıkması ile birlikte serbest piyasa ekonomisine olan inanç yerini 

denetim altına alınması gereken bir piyasa ekonomisi anlayışına bırakmıştır (Özkazanç, 

1998:93). Devletin, bireyleri toplumsal ve ekonomik hayatın öngörülemeyen 

değişimlerine karşı güvenceye alması gerektiği düşüncesi giderek yaygınlık kazanmıştır. 

Bu amaçla devletin ekonomik olduğu kadar, sosyal güvenlik ve yardım politikaları ile 

kişileri koruma ve temel bir yaşam seviyesi sağlama görevini üstlenmesi gerekliliği kabul 

görmeye başlamıştır. New Deal programı ile temelleri atılan ve 1945’te Harry S. Truman 

döneminde uygulamaya koyulan Keynesyen sosyal refah devleti81, bürokratik-teknik 

rasyonelite ilkelerince yönetilen, özel çıkar grupları arasında bir denge aracılığıyla 

kaynaştırılan bir kitlesel ekonomik demokrasi fikrine yaslanmıştır (Harvey, 2010:159). 

 

 

Hobsbaw’a göre, ekonomik planlama fikrinin öncüsü olan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nden ödünç alınan bazı kalıcı unsurlarla ekonomik liberalizm ile 

sosyal demokrasinin bir birleşimi olan sosyal refah devleti uygulamaları, kapitalizmin 

kendini reformdan geçirmesi sonucu liberal kapitalizmin kurtarıcısı olmuştur (Hobsbaw, 

2012:363). Uzmanlar, reform politikalarının “itici gücü” haline dönüşmüşlerdir. 

Uzmanların siyasette daha fazla konumlanması, ilgili halkı sorunların çözümünde devre 

dışı bırakırken meseleler bürokrasi içinde bir grup bilim insanı tarafından “teknik karar 

alma” ile çözüme kavuşturulmuştur (Bell, 2013: 84, 95). Ekonomiyi yeniden 

                                                 
81 Keynesyen refah devleti kapitalizmi ile kapitalizmin daha önceki dönemleri arasında farkı, “piyasa ile 

devlet” arasındaki ilişkilerin dönüşüme uğraması olarak ifade eden Berger, dört kurumsal özellikten söz 

etmektedir: Savaş sonrası dönemin birinci özelliğini, tam istihdam ve büyümeye odaklanarak piyasanın 

eksiklerini gidermek üzere “devlet işletmeciliği”nin yaygınlaşması olarak açıklamaktadır. Refah devleti 

kapitalizminin kurumsal yapıya taşıdığı ikinci yeniliği ise genişletilmiş bir “sosyal güvenlik sisteminin 

oluşturulması” olarak sıralamaktadır. Böylece emek gücü, hastalıklara, işsizliğe, yaşlılığa ve iş kazalarına 

karşı güvence altına alınmıştır. Üçüncü özellik ise “kitle tüketimi”dir ve bu, işgücünün, asgari geçim 

seviyesinin üzerinde bir refah seviyesine ulaştığı anlamına gelmektedir. Dördüncü ve son özelliği ise refah 

devleti kapitalizmini, dönüşüme uğramış endüstri ilişkileri ya da başka bir ifade ile “sermaye ile emek 

arasındaki mutabakatın bir örneği” olarak tanımlanmaktadır. Berger’e göre bu unsurların en önemlisi, 

sendikaların kamusal alanda meşruiyet kazanması ve sınıf çatışmasının kurumsallaşması; yâni bir çatışma 

durumunda emek piyasasının her iki tarafının davranışlarını biçimlendirmeyi öngören bir yasal düzenleme 

sisteminin oluşturulmasıdır (Berger, 1990:129-131). 
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canlandırmayı amaçlayan Keynesyen devlet projesi ile devam eden süreçte uygulamada 

kullanılabilecek bilgi talebinin artışına paralel olarak siyasetin biçimlendirilmesinde 

uzmanların etkisi de giderek artış göstermiştir (Keskin, 2011:63). Keynesyen çağın 

“planlama aracılığıyla demokratik meşruiyet” isteğini hayata geçirmek için ulusal 

ekonomik refahı yaratan yöneticilere danışmanlık yapanlar arasında ilk sırada iktisatçılar 

ve siyaset bilimciler yer almıştır (Moore, 2012:685). Böylelikle bir yanda kararların 

tartışılmadan alınabilmesinin önü açılmış, diğer yanda kararların meşruluk sorunsalı 

ortadan kaldırılmıştır. Bu gelişme üniversitelerin ve siyasetin hizmetine sunulmak üzere 

bilgi üreten özerk kurumların sayısının artmasıyla desteklenmiştir. 

 

1940’lar, İkinci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle, savunma alanında araştırma ve 

projelerin yürütüldüğü; Amerikan savunma şirketlerinin, savunma sözleşmeleri ve devlet 

desteği ile savaştan cömertçe kar elde ettiği yıllar olmuştur. Büyük Buhran’ın olumsuz 

etkileri azaldıkça ve şirketlerin ekonomik kapasitesi arttıkça, serbest girişim sistemi 

teşvik edilmiş ve müdahaleci devlet anlayışı ile mücadele etmek için lobicilik, halkla 

ilişkiler ve araştırma kuruluşlarına finansal destek artırılmıştır. İş dünyası, sendika 

işçileri, çiftçilerin aralarında bulunduğu çıkar grupları arasındaki güç mücadelesinin 

yaşandığı siyaset arenasında Cumhuriyetçiler, New Deal uygulamalarını daraltmayı 

başarmışlardır (Medvetz, 2007:82).   

 

Bu dönemde kurulan Committee for Economic Development (1942), 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik etmek için ekonomi temelli siyasa 

tartışmalarını şekillendirmede önemli bir rol üstlenmiş; 1940'ların sonundaki Marshall 

Planı82'nı şekillendirilmek ve iş dünyasından destek toplamak için çalışmıştır 

                                                 
82İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından 1948-1951 yılları 

arasında yürürlüğe konan; dünyanın ikinci süper gücü Sovyetler Birliği ve onun neden olduğu komünizm 

tehdidi ile mücadeleyi hedefleyen ekonomik yardım paketidir (Montgomery, 1998:23).  
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(www.ced.org). Devletin ekonomiye müdahalesinin ve planlamacı olarak rolünün arttığı 

bir dönemde kurulan CED, iş dünyasının planlamayı kendi ellerine alma ve böylece 

serbest girişim sistemini savunma çabasını temsil etmiştir.  

 

2.2.3. Big Science Dönemi 

 

İkinci Dünya Savaşı ABD’de teknokratik planlamanın, uzmanlara dayalı 

gelişmenin evriminde bir dönüm noktası olmuştur. Savaş, ekonomik müdahalenin 

artmasını, ordunun koordinasyonu ve üretimin verimliliği için idari mekanizmaların 

genişlemesini ve de veri toplama ve tahmini üzerine çalışan kurumların çoğalmasını 

beraberinde getirmiştir (Fischer, 1990:92). Bilim insanları, mühendisler ve 

akademisyenlerden oluşan geniş bir tabaka, askeri ve ekonomik planlamaya ve projelere 

duyulan ihtiyacı karşılamak adına savaş zamanının Washington kurumlarına hizmet 

etmiştir (Katznelson, 1998:249). Aşırı derecede rasyonalizasyona tabi tutulmuş 

teknolojilere dayalı bir dizi sanayi dalının yükselişi ile bilim-teknoloji temelinde 

gerçekleşen maddi ilerleme (Hobsbawm, 2012:15) nedeniyle savaş sonrası yıllarda 

siyasal olanın yeniden örgütlenmesi ve siyasetin yeniden kavranışı sürecinde 

bilimselleşme ciddi bir seçenek olarak görülmüştür.  

 

Pentagon ve savunma endüstrisinin katkılarıyla gelişen ve Soğuk Savaş süresince 

devam edecek olan Büyük Bilim Dönemi (Big Science) ar-ge yatırımlarını artırmış ve 

bilimsel araştırma dev bir girişim haline gelmiştir (Ferrarotti, 2008:67). Planlama, bilim, 

teknoloji ve yönetme kavramlarının egemen söylemler olarak yaygınlaştığı bu dönem, 

ekonomik gelişmelerin gerekli kaynakları da sağlamasıyla birlikte uzmanlaşmanın çok 

yaygın bir şekilde teşvik edildiği yıllar olmuştur (Keskin, 2011:64).  

 

http://www.ced.org/
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Savaş sırasında yaşanan tecrübe, araştırma ve geliştirmeye verilen önemde ve 

kamuoyunun bilim karşısındaki tutumunda değişikliğe yol açarak bilimsel bilgi ve gelişen 

teknoloji ile daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceği umudu yaygınlaşmıştır. 

Toplumsal sorunların çözümünde devlet müdahalesinin potansiyeli konusunda 

kamuoyunun güveni kazanılmış ve toplumsal talepleri karşılamak için devlete hizmet 

edecek olan kurumların başında üniversiteler yer almıştır. “Manhattan Projesi”nde elde 

edilen başarılara kadar, araştırma ve geliştirme çalışmalarında üniversiteler için devlet 

desteği söz konusu olmamış; ancak atom bombası bunu kökünden değiştirmiştir. Devletin 

kontrolü ve sponsorluğu altında yürütülen bu projenin Hiroşima ve Nagasaki’deki 

başarısı, hem akademisyenlerin hem de siyasi planlamacıların anlayışında değişiklik 

yaratmıştır. Merkezi olarak planlanmış ve finanse edilmiş bilimsel bir projenin sonuç 

vermiş olması kadar, bilimin farklı dallarının ortak çalışması ve de tümüyle üniversitedeki 

bilim insanlarının çabalarının ürünü olması, bu projenin akademi açısından en önemli 

sonucu olmuştur. 1950 yılına kadar kurumsallaşamayan Ulusal Bilim Vakfı (NSF)’nın 

1951’deki başlangıç bütçesi 100 bin dolar iken, on yıl içerisinde 100 milyon dolara 

ulaşmıştır. Bunun %85’i üniversitelere ve onların kontrolü altındaki araştırma 

kurumlarına gitmiştir (Lowentin, 1998:45-47). Bilimsel araştırma, bir devlet girişimi 

haline gelirken üniversitelere sağlanan devlet desteği değişmez kural olmuştur.  

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya düzeninde uluslararası güç 

dengeleri değişmiş; savaş harcamaları Birleşik Devletler’i ekonomik bunalımdan 

çıkarmakla kalmamış, Avrupa’nın bir kısmının harabe olduğu bir dönemde dünyanın 

süper gücü konumuna; savaştan güçlenerek çıkan SSCB ise ikinci süper güç konumuna 

yükselmiş ve bu yeni güç dengeleri Soğuk Savaş’ın temelini oluşturmuştur (Ataay, 

2008:26; Chomsky, 1998:187).  İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş yıllarında ortaya 

çıkan ikinci kuşak düşünce kuruluşları, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerinin 
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atlatılması, savaşın sebep olduğu yıkımın üstesinden gelmek için gerekli olan sosyal 

politikaların geliştirilmesi süreçlerinde etkin olmuşlardır (Bedir, 2017:39). Soğuk Savaş 

döneminde yoğunlaşan bilimsel ve teknolojik devrim, hem teknokratik yeniden 

yapılanmanın ardında yatan itici güç hem de sanayileşmenin temel bir motoru olmuştur.  

 

Böyle bir dönemde bağımsız dış siyaset önerisine duyulan ihtiyaç, Amerikalı 

karar vericiler için daha da kritik hale gelmiştir. İki kutuplu dünyada hegemonik bir güç 

olmanın yüklediği sorumlulukla karşı karşıya olan Washington'daki karar vericiler, tutarlı 

ve etkili bir ulusal güvenlik politikası geliştirmek üzere düşünce kuruluşlarının 

tavsiyelerine başvurmuşlardır. ABD'nin nükleer çağdaki güvenlik çıkarlarını teşvik 

etmek ve korumak amacıyla ordu için sözleşmeli olarak araştırmalar üreten RAND 

Corporation 1948 yılında kurulmuştur (Weaver, 1989:566). Dönemin karakterini 

yansıtan en önemli düşünce kuruluşlarından olan RAND gibi diğer düşünce kuruluşları 

da hükümet ve devlet kurumlarından önemli maddi destekler almışlardır (Tokan, 

2011:92). Bunu izleyen yıllarda, savaş döneminde artan savunma sanayinin ivmesini 

sürdürmeye yardımcı olma isteği, Foreign Policy Research Institute (1955), Hudson 

Institute (1961) ve ), The Center for Strategic and International Studies (1962) gibi 

düşünce kuruluşlarının kurulumuna zemin hazırlamıştır (Abelson, 2002b:11; McGann, 

1992:735): 

 

George Fauriol, bu dönemde dış politika düşünce kuruluşlarının sayısındaki artışı 

"muhafazakarlığın yeniden canlanmasına ve aynı zamanda tutarlı bir küresel ABD 

savunma ve dış politikası vizyonuna duyulan daha büyük endişeye" bağlamaktadır 

(Fauriol 1984, 13). Harold Orlans, RAND'ın "sivil mühendisler ve bilim 

adamlarının savaş sırasında başlatılan kritik teknik çalışmayı sürdürebileceği yeni 

ve daha kalıcı bir düzenleme geliştirme ihtiyacından" büyüdüğünü iddia etmektedir 

(Orlans 1972, 18-23). Bu dört kurumun her biri, ulusal güvenliğimizin farklı bir 

boyutuna ve bir ulus olarak bunu sürdürmek için nasıl çaba göstermemiz 
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gerektiğine odaklanmıştır. Her birinin odağı ve yapısı farklı olsa da, onları 

şekillendiren siyasi güçler benzerdi (McGann, 1992:735). 

 

Lyndon B. Johnson’ın başkanlık döneminde (1963-1969) uygulamaya koyulan 

“Great Society” programı devam ederken RAND’ın iç siyasetteki muadili olan Urban 

Institute (1968) kurulmuştur. Dünyanın en büyük düşünce kuruluşu olan RAND ve Urban 

Institute gibi hükümet için araştırmalar yürüten düşünce kuruluşları, siyasal alanda kilit 

rol oynamışlardır. Her iki düşünce kuruluşun çatısı altında bir araya gelen siyaset odaklı 

sosyal bilimciler, bu dönemin en önemli iki savaşında (Vietnam Savaşı ve Yoksullukla 

Savaş) rol almakla kalmamış; sosyal planlama ve karar alma sistemi olan Program, 

Planning, Budgeting System (PBBS)’ı tasarlamış ve uygulamışlardır (Fischer, 1993:24). 

RAND, Vietnam savaşı için bilgi ve strateji tedarik ederken, yoksullukla savaş 

programlarını ise Urban Institute yürütmüştür (Esmark, 2020:44).  

Devletin siyasa araştırma merkezlerinden en fazla yararlandığı bu dönemde, 

araştırma-geliştirme endüstrisinde yaşanan genişleme siyasa uzmanları için kalıcı bir rol 

oluşturmuş ve düşünce kuruluşlarında kademeli olarak bir değişim yaşanmıştır. Siyasa 

araştırmalarındaki büyüme, ihtiyaç duyulan uzmanları yetiştiren üniversitelerin83 

muazzam genişlemesiyle desteklenmiştir (Medvetz, 2007:92). Dubiel (1998:131) bunu 

şu sözleriyle anlatmaktadır: 

Bilimsel-teknik bilginin, alışılagelmiş üretim dalları bakımından artan stratejik 

rolü, salt bilime dayalı sanayilerin genel ekonomik öneminin artması –örneğin 

mikro-elektronikte, nükleer ve gen teknolojisinde-, bunun yanı sıra sosyal ve 

ekonomik politika programlarının formülasyonu, uygulanması ve 

değerlendirilmesi için sosyal bilimsel uzmanlık bilgisinin artan ölçüde kullanımı, 

beşeri hizmetler sektöründe sosyal spikolojik ve sosyal pedagojik danışma ve 

                                                 
83 1945’ten sonra üniversite sisteminin dünyanın her yanında nicel ve coğrafi anlamda olağanüstü bir 

gelişme göstermesi sonucunda meslekten sosyal bilimcilerin sayısının birkaç kat artmasına yol açmıştır 

(Gulbenkian Komisyonu, 2009:37). 
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denetim bilgisinin kullanımı ve nihayet bilimsel bilginin yüksek okullardaki ve 

araştırma kuruluşlarındaki üretiminin kurumsallaştırılmış olması, bunların 

öğretimi ve kitlesel medyalarla yaygınlaştırılması, işlevleri ve faaliyet alanları 

arasındaki bütün farklara rağmen bilimsel rasyonalitenin evrenselci standartlarına 

profesyonel sadakatleri bakımından ortak bir zemine sahip olan yeni meslek 

alanlarının ve statü gruplarının ortaya çıkmasını sağladı. 

1970'lerin ortalarından sonlarına kadar Washington, küçük ama saldırgan ve 

ideolojik olarak yönlendirilen, taraflı düşünce kuruluşları tarafından çevrelenmiştir 

(Abelson, 1998:113).  Bu dönemin düşünce kuruluşları, kendilerinden öncekilerin aksine 

siyasi tarafsızlıklarını bozmuş ve ABD dış politikasının belirlenmesinde kilit roller 

üstlenmişlerdir. Düşünce kuruluşlarının aşırı yaygınlaştığı, organizasyonel yapıları ve 

araştırma alanları bakımından zenginleştikleri, daha rekabetçi hale geldikleri, medyanın 

ilgisini çekmeye çalıştıkları 1970’lerde taraflı düşünce kuruluşlarından oluşan üçüncü 

kuşak ortaya çıkmıştır.  

2.2.4. Kriz Yılları Ve Neoliberal Yola Giriş 

1970’lerden itibaren düşünce kuruluşlarında yaşanan olağanüstü büyüme ve 

dönüşüm, siyasal ve ekonomik gelişmelerden bağımsız değildir. Siyasal ve ekonomik 

iktidar sahiplerinin kamusal tartışmayı şekillendirmek amacıyla araştırma merkezlerini 

desteklemeye yönelik sistematik girişimleri ekonomide yaşanan krizlerin ardından 

gerçekleşecek ve bu, düşünce kuruluşlarının doğasını tümüyle değiştirecektir.  

 

1950’lerin ve 1960’ların yüksek büyüme yılları boyunca oldukça iyi işleyen 

gömülü liberalizm84 gelişmiş kapitalist ülkelere yüksek ekonomik büyüme rakamları 

                                                 
84 Harvey “gömülü liberalizm” (embedded liberalism) teriminin, gerek piyasa süreçlerinin, gerek girişimci 

ve şirket faaliyetlerinin etrafını kuşatan, bazen kısıtlayıcı olmakla beraber ekonomi ve sanayi stratejisine 

çoğu zaman yol gösteren sosyal ve siyasal sınırlamalar ağına ve düzenleyici bir çevreye işaret ettiğini 

söylemektedir (Harvey, 2015:19). 
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olarak geri dönmüştür. Ancak Batı Avrupa ve Japonya’nın imalat sanayisinde yaptığı 

hamleler sonucu rekabet ortamının kızışması ile birlikte kar oranlarında 1960’lı yılların 

sonuna doğru büyük düşüşler yaşamasına neden olmuştur. ABD hegemonyasına karşı 

yeni güçlerin ortaya çıkması yaşanan krizin derinleşmesini beraberinde getirmiştir. 

Uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen Bretton Woods85 sistemi 1971’de dağılmış, 

altın-doları temel alan dünya para sistemi bozulmuş, sabit döviz kurlarının yerini dalgalı 

(ve büyük ölçüde istikrarsız) döviz kurları almış ve ABD’nin hegemonyası zayıflamıştır. 

1973 ve 1979 Petrol Krizleriyle daha da derinleşen ekonomik krizler86, refah devleti 

anlayışına karşı eleştirilerin yükselmesine olanak sağlamıştır.  

 

1945’ten itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerde yüksek büyüme rakamlarının elde 

edilmesini sağlayan devlet eliyle planlama ve kilit sektörlerdeki devlet mülkiyeti, 

sermaye için sınırlamalara neden olmuş ve yaşanan krizin üstesinden gelmek için artık 

bir alternatife ihtiyaç duyulmuştur (Harvey, 2015:18-20). 1970’lerde gerçekleşen 

ekonomik altüst oluş, New Deal döneminin neden olduğu vergi ve düzenleyici 

mekanizmaları engellemek için Amerikan iş liderleri arasında eşgüdümlü bir çabaya yol 

açmıştır.  Gömülü liberalizmin neden olduğu sermayenin karlılığı önündeki refah devleti 

                                                 
85 Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen Bretton Woods (1944) anlaşmalarıyla uluslararası 

alanda yeni bir dünya düzeni kurulmuş ve uluslararası ilişkileri istikrara kavuşturmak amacıyla uluslararası 

siyasi, ekonomik ve ticari bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu amaçla Birleşmiş Milletler ve onun çatısı altında 

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO)’nun kurulmasına karar 

verilmiştir. Amerikan doları, sabit bir fiyattan altına dönüştürülebilen tek para birimi olarak belirlenmiş; bu 

sabit kur sistemi altında diğer para birimlerinin değerlerinin ise dolara göre düzenlenmesine karar 

verilmiştir. Ancak tüm para birimlerinin dolara endeksli olmasının piyasalarda gerilim yaratması 

sonucunda 1971'de sabit kurdan vazgeçilmesi ile sistem çökmüştür (Harvey, 2015:18; Castilla, 2001:7).  
86 Söz konusu krizlerin yaşandığı ülkelerde Keynesyen politikaların finansmanı vergiler yoluyla 

karşılandığı ve vergi kesintilerinin daha yüksek oranlara çıkarılması mümkün olamadığı için bir ikilemle 

karşılaşmışlardır. Hükümetlerin toplumsal hizmetlere yaptıkları harcamaların miktarı toplumsal 

beklentilerin karşılanabilmesini de sağlayamamıştır. Artan işsizlik oranları ve sosyal güvenlik sistemlerinin 

aşırı yüklenmesi karşısında vergi gelirleri yetersiz kalmış, bütçeler giderek artan açıklar vermeye 

başlamıştır. Enflasyon ve işsizlik rakamları yükseldikçe ortaya çıkan sermaye birikimi krizi herkesi 

etkilemeye başlamasıyla hoşnutsuzlukları yaygınlaştırmıştır. Devlet, emek ve sermaye arasında varılan 

kısmi ve geçici uzlaşma çözülmeye başlamış ve dünya ekonomik bunalımı nedeniyle derinleşerek devam 

etmiştir (Özkazanç, 1998:105). 
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engelinin aşılması ve piyasa özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için ihtiyaç duyulan 

çözümler neoliberaller tarafından üretilmiştir.  

 

Neoliberalizm, kapitalist toplum düzenine yönelik tehditlere karşı olası bir 

panzehir ve kapitalizmin felaketlerine bir çözüm olarak kamu politikaları sahnesi ardında 

bir süredir olgunlaşmaktadır. Neoliberlizmin düşünsel kökenleri itibariyle Keynesyen 

politikalar ile benzer bir dönemde ortaya çıktığı görülmektedir. Neoliberal düşünceleri 

şekillendiren Mont Pelerin Cemiyeti87 1947 yılında Friedrich von Hayek, Milton 

Friedman, Ludwig von Mises gibi ünlü iktisatçıların aralarında bulunduğu, çoğunluğu 

akademisyenlerden oluşan bir topluluk tarafından kurulmuştur. Kişisel hürriyet 

ideallerine kökten bağlılıkları nedeniyle cemiyet üyeleri kendilerini “liberal” olarak 

tanımlamıştır (Harvey, 2015:28).  Adam Smith’in klasik liberal iktisat teorilerine geri 

dönüş yaparak ‘görünmez el yasası’na olan inançlarını ve sermayenin özgür bir şekilde 

hareket etmesi gerektiğini savunmuş ve devlet müdahalesine karşı tutumlarını ortaya 

koymuşlardır (Thorsten ve Lie, 2009:153). Refah devletine ideolojik savas açan Hayek, 

"Kölelik Yolu" (1944) adlı kitabında Batı demokrasilerine en büyük tehdidin, uzun 

dönemde özgürlüğü yok edecek ve köleliğe götürecek olan refah devletinden geleceğini 

savunmuştur. Savaş sonrasında İngiltere, Kıta Avrupası ve hatta Amerika’da yükselişe 

geçen sosyal refah devleti uygulamalarının, devlet gücünün bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı 

bir biçimde kullanılmasına neden olabileceği endişesini dile getiren Hayek, aşırı 

güçlenmiş bürokratik örgütlenme, eğitim, sağlık, emeklilik gibi alanlarda paternalist bir 

                                                 
87 1947 yılında kurulmuş olan Mont Pelerin Cemiyeti’nin düşünsel temeli 1930’ların sonlarına 

dayanmaktadır. 1938 yılında Walter Lippman ve çok sayıdaki bilim adamı; F. Hayek, L. Mises, R. Aron, 

E. Montoux, M. Polanyi, W. Röpke gibi liberal bilim insanları bir kolokyum için bir araya gelme kararı 

almışlardır. Kısa bir süre sonra  Centre International d'études pour la Rénovation Libéralism konferansı 

düzenlenir. Bu girişimden önce bir grup düşünür Avrupa’da klasik liberalizmin yeniden canlanması için 

öncü çalışmaların yapılması konusunda fikir birliği içindedirler. Savaş bittikten sonra da Hayek, bu 

düşünceyi tekrar canlandırmayı hedeflemiş ve 1 Nisan 1947 tarihinde kırka yakın Avrupalı ve Amerikalı 

düşünürü İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında bir araya getirerek on günlük bir konferans düzenlenmesine 

öncülük etmiştir ( Sallan, 1999:43).  
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baskı kurarak bireysel tercihleri anlamsızlaştırdığını ve asıl amacı olan bireyleri 

özgürleştirmenin yerine bir tür uzmanlar rejimi yarattığını vurgulamıştır (Akıllı, 

2010:29). Neoliberalizmin Hayek'ten sonraki ikinci en büyük ismi olan ve monetarizmin 

kurucusu olarak kabul edilen Friedman ise “Kapitalizm ve Özgürlük” (1962) adlı eserinde 

devletin, siysal ve ekonomik özgürlüklerin korunması bakımından mümkün olduğu 

ölçüde sınırlanması gerekliliği üzerinde durmuştur (Aktan, 1995:17).  

 

Sosyal amaçlı müdahalenin yaygın kabul gördüğü ve yüksek ekonomik büyüme 

rakamlarının devam ettiği 1950’li yıllar boyunca Keynesyen iktisat teorisinin gölgesinde 

kalan ve pek taraftar toplayamayan neoliberalizm, 1970’lerde yaşanan ekonomik krizlerle 

birlikte canlanmaya başlamıştır. Keynesyen iktisat politikaların bir sonucu olarak devletin 

ekonomideki rolü ve fonksiyonları pek çok ülkede genişlemiş ve devletin büyümesinin 

ortaya çıkardığı yeni sorunlar (kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü, enflasyon vb.) 

iktisatçıları bir takım yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir; kamu açıklarını azaltmaya ve 

para hacmini daraltmaya yönelik yeni liberal bir ekonomi anlayışı güç kazanmaya 

başlamıştır (Akıllı, 2010:31). 1940’lı yıllardan bu yana klasik liberalizmin temel ilkelerini 

savunan neoliberaller, akademik ve siyasal çevrelerde seslerini duyurmaya başlamışlardır 

(Aktan, 1995:12). Savaş sonrası otuz yıl boyunca devam eden yüksek büyüme hızları ve 

toplumsal refah artışının sekteye uğramasıyla birlikte liberal görüşler daha yüksek sesle 

konuşulmaya başlanmış ve hegemonyanın çözülüşünün yol açtığı sorunlar iyice 

olgunlaşarak rejimin sağa kayışı belirginleşmiştir. Düzenleyici devlete karşı, kurallardan 

arınma, çeşitlilik ve çoğulculuk savunulmaya başlanmıştır (Özkazanç, 1998:105). 

Neoliberallerin pazar ekonomisi, ekonomik verimlilik, birey özgürlüğü gibi talepleri daha 

fazla kesimden destek bulmuştur.   
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Neoliberalizm, orta sınıfların ilgisini tüketici özgürlükleri ve vergi indirimleri ile 

çekmeyi başarırken, asıl memnun etmeye çalıştığı kesimler, 1960’lardan bu yana azalan 

kar oranları karşısında sıkışan büyük sanayi sermayesi ve negatif reel faizlerle servetleri 

eriyen mali sermaye kesimi olmuştur. Keynesyen düzenlemenin miadının dolduğunu 

iddia ederek kapitalizmin yeniden yapılanması gerektiğini vurgulayan, pazar 

ekonomisinin önündeki engellerin hızla kaldırılmasını talep eden bir baskı grubu oluşmuş 

ve bunlar, kapitalizmin sürekliliği için girişimci ruhun yeniden tesis edilmesinin hayati 

öneme sahip olduğunu savunmuşlardır (İnsel, 2005:12). Sınırlı siyaset ve küçük ama 

güçlü devlet adına serbest piyasayı savunan, siyasi önceliklerini meşrulaştırmak isteyen 

ekonomik ve siyasal iktidar sahiplerinin desteği alınarak kurulan beyin takımları, ele 

geçirilen medya organları ve entelektüeller neoliberalizmin özgürlüğün tek garantörü 

olduğunu savunan bir fikir iklimi yaratmak için harekete geçmişlerdir. Neoliberalizmi 

meşrulaştırmak ve halkın rızasını kazanmak için şirketler, medya, üniversite ve düşünce 

kuruluşları gibi sayısız kurumda güçlü ideolojik etkiler dolaşıma sokulmuştur (Harvey, 

2015:48).  

 

Finansal ve siyasi destek toplamayı başaran Mont Pelerin grubu, her türlü devlet 

müdahalesi ve düzenlemesine karşı çıkan zengin kişilerden ve şirket liderlerinden oluşan 

güçlü bir grubu arkasına alarak 1970’lerdeki sıkıntılı zamanlarda ön plana çıkmayı 

başarmışlardır. Özellikle Mont Pelerin Cemiyeti’nin güçlü finansman desteği verdiği yan 

kuruluşlarından Britanya’daki Institute of Economic Affairs (1955) ve ABD’deki 

Heritage Foundation (1973)’nın beyin takımlarında geliştirilen doktrin; akademi 

dünyasında, Milton Friedman’ın hakimiyetindeki Chicago Üniversitesi başta olmak 

üzere, etkili olmaya başlamıştır. 1974’te Hayek’e, 1976’da da Friedman’a Ekonomi 

Nobel Ödülü verilmesi neoliberal teorinin akademik saygınlığını pekiştirmiştir (Harvey, 

2015: 30). Hayek ve Friedman’nın fikirlerinden etkilenen muhafazakarlar yeniden klasik 
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liberalizme doğru yönelmeye başlamışlardır. Liberalizme doğru ilerleyen Amerikan 

muhafazakarlığı, geleneksel boyutlarından ayrılarak “yeni muhafazakarlık88” adı altında 

yeni sağın bir parçasını oluşturmuştur (Safi, 2005:31).  

 

İktisadi planda aşırı piyasacı neoliberal, siyasal bakımdan ise dincilik ve 

milliyetçiliğin ortalaması olan yeni muhafazakârlık “yeni sağ”ın içinde birbirine 

eklemlenmiştir. Liberalizm ile muhafazakarlığın kesişme noktasında yer almasından 

ötürü Hayek, yeni sağın en önemli düşünürlerinden birisi olmuştur. Hayek’in uzmanlar 

rejimi eleştirisini devam ettiren yeni muhafazakarlar, Great Society döneminde liberal 

reformların topluma kabul ettirilmesinde sosyal bilimlerin ve uzmanların kullanımından 

rahatsız olmuş ve geleneksel çoğulcu teorinin ilkelerine bağlı kalarak siyasa uzmanlarını 

temsili hükümetin geleceği için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Sosyal bilimciler ile 

siyasal aktörler arasında kurulan ilişki ile birlikte yeni siyasa üretme sürecine yoğun 

eleştiriler getirmiş; ayrıca bu ilişkinin kamusal denetimden muaf olarak ilerlemesinden 

ötürü teknokratik seçkinci bir karar verme mekanizması yaratmış olmasına 

odaklanmışlardır (Fischer, 1990:153; Fischer, 1991:335). Sahip olduğu bilimsel bilgiyi 

siyaset için kullanan,  enstitü ve araştırma kurumlarının kurumsallaşmasını güvence altına 

alan, özel problem çözme yeteneğine sahip uzmanlara yeni muhafazakârlar, ‘yeni sınıf’ 

adını vermiş ve eleştirilerinin merkezine yerleştirmişlerdir (Keskin, 2011:81).  Moynihan, 

bilimselleştirilmiş siyaset ve idare üslubundaki bir problem olarak ortaya çıkan yeni 

sınıfın zümreye özgü çıkarlarının reform programlarının uygulanmasında itici güç 

olduğunu ileri sürmüştür (akt.Dubiel, 1998:136). Kristol ise “siyasal bir sorun ancak 

                                                 
88 Irving Kristol, Edward Banfield, Jeane Kirkpatrick, Nathan Glazer ve Samuel Beer gibi isimlerin öne 

çıktığı yeni muhafazakar hareket, 1965 yılında Irving Kristol ve Daniel Bell’in görüşlerini beyan ettikleri 

The Public Interest dergisi etrafında toplanmışlardır.  Hem refah devletini hem de liberal kapitalizmi kültür 

ve ahlak açısından eleştirmişler; para ve tüketime dayanan kapitalizmin, ahlaki kriz ve nihilizm yaratarak 

kendi temellerini sarstığı iddiası ile liberal kapitalizmin devamı için muhafazakar kültürel öğelere 

yaslanması gerektiğini savunmuşlardır. Yeni muhafazakar değerlendirmenin neoliberalizmden farklılığı, 

pazara karşı ilkesel bir tutum takınmak yerine, kültür, ahlak, gelenek ve otorite gibi muhafazakar değerler 

çerçevesinde değerlendirmeler yapmış olmalarından kaynaklanmaktadır (Özkazanç, 1998:119). 
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siyasal gruplar var olduğunu söylediğinde var olurlar” diyerek siyasal sorunların, 

toplumsal bağlamlarının dışındaki bilimsel ölçütlerle tanımlanmasını olumsuzlamıştır 

(Kristol, 1980:125). Yeni sınıfa yönelik eleştirilerin en ileri gideni, Helmut Schelsky’nin 

“ruhban egemenliği” ithamı ile formüle edilmiştir (Dubiel, 1998:144). 

 

New Deal ve Great Society dönemindeki reform programlarında görev alan 

uzmanları eleştiren tutumlarını bir süre sonra değiştiren yeni muhafazakarlar, 1970’lerden 

itibaren uzmanlara sosyal reform stratejisinin muhafazakar bir versiyonunda görev 

vermişler; bilim insanları, yazar ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan kendi ideolojik 

kadrolarını kurmuşlardır. Liberal politika uzmanlığına karşı koymak için uzman tavsiyesi 

verme sürecini siyasallaştırmışlar ve yönetişim sürecinin bir parçası olarak 

konumlandırdıkları uzmanlar ve düşünce kuruluşları aracılığıyla yeni muhafazakar 

siyasetin karşı-uzmanlarını yaratmışlardır (George, 2009:36). Muhafazakâr iş 

liderlerinden muhafazakâr yönelimli araştırma ve eğitim projelerine yatırım yapmaları 

istenmiş ve 1970’ler ve 1980’ler boyunca eğitim programları, araştırma merkezleri ve 

düşünce kuruluşları finanse edilmiştir. Buradaki merkezi çaba, muhafazakâr düşünce 

kuruluşlarının yaygınlaşmasının sağlanması olmuştur. Bu organizasyonlar, uzmanların 

siyasallaşmasının eşi görülmemiş yükselişine neden olmuşlar ve muhafazakâr amaçlar 

için kullanılmışlardır (Fischer, 1993: 29-30). 

 

1970’lerde canlanarak Cumhuriyetçi Parti içerisinde etki yaratmaya başlayan ve 

on yıl içerisinde iktidarı elde etmeyi başaran bu hareket ile birlikte yükselen piyasa 

ideolojisi, düşünce kuruluşlarının kurumsal yapısında değişikliğe neden olmuştur. 

Ekonomi, siyaset ve akademi dünyasında muhafazakar liderler arasındaki ilişkileri 

organize etme ve de muhafazakar siyasa gündemini şekillendirme görevini yerine getiren 

üçüncü kuşak düşünce kuruluşları arasında AEI, Heritage Foundation, The Center for 
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Strategic and International Studies, Hoover Institution, Cato Institute (1977) ve The 

Institute for Education Affairs (1978) yer almıştır.  Düşünce kuruluşlarının değişen 

konumlarını en iyi örnekleyen Heritage Foundation, yeni muhafazakar ideolojinin 

pazarlama ajansı gibi çalışmıştır. Kuruluşun başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan 

Burton Yale Pines, bunu şu sözleriyle aktarmıştır :“Hedef, muhafazakar ulustur. Bizim 

rolümüz ... karar alıcılara tarafımızı güçlendirecek argümanlar sağlamaktır" (McGann, 

1992:737).  

 

Muhafazakar düşünce kuruluşlarının yaygınlaşması ve siyaset gündemini 

belirlemede etkili olmaları ile ulusal siyasa sürecindeki kurumsal yapının değişimi aynı 

döneme denk gelmektedir. Önceki dönemlerde siyasa üretme süreci, çıkar grupları, 

bürokratik seçkinler ve yasama komiteleri gibi güçlü varlıklar arasındaki istikrarlı 

düzenlemeler etrafında örgütlenirken, artık düşünce kuruluşları tarafından 

yapılandırılmaya başlanmıştır (Medvetz, 2007: 124). Siyaset gündemini şekillendirmek 

için ciddi finansal destek gören ve zamanla büyüyen muhafazakar düşünce kuruluşları, 

siyasi sorunları tanımlamaya, bu sorunlara çözüm üretecek siyasa alternatifleri 

tasarlamaya ve sonuçlarını araştırmaya çalışan uzmanlar takımı kurmuştur. Aynı 

zamanda, hükümetin karar alması gereken konularda fikir birliğinin geliştirilmesini 

söylemsel olarak kolaylaştırmak için ekonomik ve siyasal seçkinleri (şirketler, hayırsever 

kuruluşlar ve kamu sektöründen) bir araya getirmiştir. Yürüttükleri çalışmaları kitap, 

makale, broşürler aracılığıyla ilgili aktörlerle paylaşmış ya da medyaya erişim yoluyla 

fikirlerini kamusal alana taşımışlardır. Karar alma sürecinin koordinasyon ve 

yönlendirilmesi, siyasa üretme faaliyetinin odağı olan Beyaz Saray’dan muhafazakar 

düşünce kuruluşlarına kaydırılmış ve böylece siyasa gündemini yönlendirme süreci resmi 

hükümet kurumlarının dışında yürütülen bir faaliyete dönüşmüştür. Amerikan iç ve dış 

siyasetini yeniden yapılandıran bu kuruluşların etkilerini ölçmek kolay olmasa da 1981 
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yılında Ronald Reagan’ın başkanlık koltuğuna oturmasında önemli etkileri olmuştur 

(Fischer, 1991:342).  

 

Düşünce kuruluşlarının siyasetin yönünü belirlemede önemli bir pozisyon elde 

etmesinin arkasında yatan bir diğer gelişme ise 1971'de kabul edilen Federal Seçimler 

Kampanya Yasası olmuştur. Yasa ile birlikte siyasi partilerin azalan gücü ve haber 

medyasının siyasette artan rolü, ulusal siyasette kullanılan siyasa oluşturma biçiminin, 

kullanılan tekniklerin ve entelektüel araçların değişmesine neden olmuştur. Partilerin 

ittifaklar örgütleme kapasitesinde yaşanan düşüş, daha aday merkezli, sorun odaklı bir 

siyasetin yükselişini beraberinde getirmiştir. Siyasa oluşturma sürecinin artık birden fazla 

oyuncunun hareket alanı olmasıyla birlikte çıkar grupları, lobiciler, kongre üyeleri, 

federal kurumlar, seçilmiş yetkililer, strateji danışmanları ve düşünce kuruluşları bu 

alandaki etkilerini artırmışlardır (Medvetz, 2007:116, 124-126).   

 

Reagan yıllarıyla birlikte sosyal bilimciler, normatif argümanlar ve ampirik 

kanıtları siyasal söylemin içine yerleştirmiş ve karar verme sürecini rasyonel gerekçelerle 

meşrulaştırmayı başarmışlardır. Siyasi argümanların giderek artan oranda teknik 

temellendirmeye ihtiyaç duyması ile birlikte verilerin toplanması, yorumlanması ve siyasi 

argümanlara dönüştürülmesi süreci sosyal bilim uzmanlarının kontrolünde yürütülmeye 

başlamıştır. Kısacası sosyal bilim uzmanlığı, modern siyasa sürecinin birincil aracı haline 

gelmiştir; bu olgu, düşünce kuruluşlarının sayılarındaki artışın ve de siyasa sürecinde 

önemli bir konum elde etmiş olmalarının bir yansımasıdır (Fischer, 1991:348).  

 

1980’lerden itibaren siyasa sürecinde giderek daha fazla işlev yerine getirerek 

yeni muhafazakâr politikaların halkın gündemine taşınmasında önemli görevler üstlenen 
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düşünce kuruluşları için “siyasal gündemi yönlendirmek ve fikirler savaşını kazanmak” 

artık öncelikli hedef haline gelmiştir (Keskin, 2011:66, 88) 

  

2.3. DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ ÖRGÜTLENMESİNİN 

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

 

 

Türkiye’de siyasetin teknik bir meseleye indirgenmesi ve teknokratlar tarafında ele 

alınması 1980’den sonra önemli bir kırılma yaşamış olsa da bu değişimim tarihsel arka 

planı 1950’lerde yaşanan bir dizi gelişme ile bağlantılıdır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona 

ermesinin ardından değişen uluslararası güç dengeleri Türkiye’de de siyasal sistem, 

ekonomi ve dış ilişkiler siyasetini değişime uğratmıştır. Savaştan egemen güç olarak 

çıkan ABD, birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemiş; Truman Doktrini ve 

Marshall Planı çerçevesinde mali ve teknik yardımlar mümkün olmuş; NATO’ya girişi 

ile birlikte Türkiye Soğuk Savaş dönemindeki konumunu belirlemiştir (Zürcher, 

2009:303, 306; Ahmad, 2009:140).  

ABD’nın siyasal, ekonomik ve askeri desteğinden yararlanmak için, Amerikalıların 

dünyaya yaygınlaştırmak istediği, demokrasi ve serbest girişimin Türkiye’de 

desteklenmesi siyasal, ekonomik ve dış ilişkilerdeki değişimin temelini oluşturmuştur 

(Zürcher, 2009:308). Batı yanlısı siyaset, çok partili sistemin kurulmasını; ekonomi 

siyasetinde ise devletçilikten uzaklaşılmasını beraberinde getirmiştir. Ekonomik 

gelişmeyi sağlamak ve bunun için gerekli altyapıyı finanse etmek adına denetim ve 

engeller kaldırılarak dış yardım ve yabancı yatırımları ülkeye çekme süreci başlatılmış ve 

ABD’nin de yardımlarıyla ekonomide etkileyici bir ilerleme kaydedilmiş, karayolları ağı 

genişletilmiş, inşaat ve tarım sanayinde gelişme kaydedilmiştir (Zürcher, 2009:328; 
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Ahmad, 2009:261). Ancak tüm tavizlere ve elde edilen gelişmeye rağmen yerli 

sermayenin zayıflığı ve ekonominin azgelişmiş niteliği nedeniyle 1950’lerin sonunda 

dönemin Başbakanı Adnan Menderes artık ekonomiyi kontrol edemez duruma gelmiştir. 

Washington ve Almanya ile yapılan görüşmeler sonucunda sunulan kurtarma 

programlarının da etkisiz kalması ekonomik çöküşü durduramamış ve 27 Mayıs 1960 

darbesi, bu ekonomik koşullarda gerçekleşmiştir. Menderes sonrası rejim, ekonomik 

hayatı daha rasyonel bir tarzda örgütleme görevini üstlenmiş;  yeni anayasa çalışmaları 

için hukuk profesörlerini görevlendirmiş ve ordu tarafından kurulan yeni kabinede 

teknokratlara yer verilmiştir (Zürcher, 2009:353; Ahmad, 2009:143, 153). Bu dönemde 

ekonomik ve siyasal sorunların çözümünde teknik bilgiye giderek daha fazla yer 

açıldığına işaret eden bir diğer gelişme ise 30 Eylül 1960’ta Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT)’nın kurulması olmuştur. İthal ikameci kalkınma modeli temelinde hızlı 

sanayileşme hedefi benimsenerek planlı ekonomiye geçilmiştir (Zürcher, 2009:361).  

Akademisyenlerden oluşan kurul tarafından hazırlanan 61 Anayasası kuvvetler 

ayrılığı, hukuk devleti ve özerklik gibi ilkeleri koruyan; yargı, üniversite ve sivil toplum 

örgütlerinin özerkliklerini güvence altına alan; kapsadığı ifade ve örgütlenme 

özgürlükleri, daha çoğulcu ve sivil toplumun sesini duyurabileceği demokratik bir siyasal 

ortam yaratmıştır. Ekonominin ve siyasetin teknokratikleştirilmesi yönünde adımların 

atıldığı bu dönemde 1961 Anayasası’nın da sağladığı ifade ve örgütlenme özgürlükleri, 

düşünce kuruluşları gibi çeşitli dernek, vakıf veya kuruluşların kurulabilmesinin hukuki 

zeminini sağlamıştır. Hükümet ve devlet kurumlarıyla ilişki kurarak kendi görüşlerini 

siyasete aktarmak isteyen iş çevreleri, bu amaçla yeni kanal arayışlarına girişmiştir 

(Güvenç, 2007:141). Bu arayışın sonucu olarak stratejik araştırma yapmamasına rağmen 

Türkiye’nin Batılı anlamda ilk düşünce kuruluşu olarak adlandırılan ve dernek statüsü 
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taşıyan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti89, 1961 yılında Nejat Eczacıbaşı 

öncülüğünde kurulmuştur. Eczacıbaşı, Konferans Heyeti’nin neden kurulduğunu şu 

sözlerle aktarmaktadır (akt. Bağcı ve Aydın, 2009:87):  

… Türkiye’ye, 1961 Anayasası yeni bir ortam getirmişti. … 1961 Anayasası ülkeye 

geniş bir demokrasi anlayışı sağlamıştı. Bu belge bazı çevrelerde telaş uyandırmış, 

bazı çevrelerde kuşkuyla karşılanmıştı. Özel kesim derhal bir şeyler yapılması 

zorunluluğuna inanıyor, derlenip toparlanma zamanının geldiğini görüyordu. … 

Birtakım özel girişimciler paranın her şeyi çözeceğine inanıyorlar, büyük paralarla 

mücadeleye girmeyi öneriyorlardı. Kişisel olarak, ılımlı ve tarafsız kalmayı daha 

sağlıklı sayıyordum. Eğitim düzeyi oldukça gelişmiş bulunan topluma gerçekler 

bütün açıklığıyla anlatıldığında, alınacak sonuç daha sağlıklı olacaktı. Toplantılarda 

doğan görüş ayrılıkları sonuçta katılanları iki gruba ayırdı ve ılımlı yaklaşımı 

öngören kişilerle Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti’ni kurduk. … 

[1960’lı yılların başında] toplumun üç önemli bölümü birbirinden tümüyle kopuktu. 

Devlet, özel girişime güvenmez; özel kesim devlet otoritesinden ürker; 

üniversitelerimizin bilim adamları ise toplumdan ayrı yaşarlardı. Konferans Heyeti, 

toplumun bu önemli üç bölümünü bir araya getirmekle işe başlamıştı. 

Bilgi gereksiniminin toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşüm dönemlerinde daha 

yoğun hissedilmesi nedeniyle 1960’larda tüm dünyada artan bilgi ihtiyacı Türkiye’de de 

devlet, özel sektör ve üniversitelerdeki bilim insanları arasında işbirliğine dayalı bilgi 

üretimini mümkün kılacak olan düşünce kuruluşlarına duyulan ihtiyacı tetiklemiş ve 1962 

yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı kurulmuştur. Ayrıca 1963 yılında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET) ile imzalanan Ankara Antlaşması, Avrupa ile gelişen ekonomik ilişkiler 

için uzmanlık ve bilgi bir gereksinime dönüşmüştür. Bir diğer dışsal etken ise Ankara’nın 

Kıbrıs konusunda uluslararası ilişkilerini çeşitlendirme arayışı olmuştur. Bu etmenler 

                                                 
89 ABD’deki düşünce kuruluşları örnek alınarak kurulan Konferans Heyeti, 1994 yılında Türkiye Ekonomik 

ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) adını alarak bugün de varlığını sürdürmektedir. Yakın geçmişte TESEV, 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin tartışmasız en etkin araştırma merkezlerinden biri olmuştur. 
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1960-1980 döneminde ortaya çıkan düşünce kuruluşlarının faaliyet parametrelerini 

önemli ölçüde belirlemiştir (Güvenç, 2006:161; Aras v.d., 2010:51) 

Bu gelişmeler sonrasında iş çevreleri tarafından kurulan bir diğer düşünce kuruluşu 

da İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle 1965 yılında 

İktisadi Kalkınma Tesisi adıyla kurulan ve 1967’de İktisadi Kalkınma Vakfı adını alan 

İKV olmuştur. İlk yıllarında AET ile gelişen ekonomik ilişkiler kapsamında mevzuat 

karşılaştırmaya dayalı araştırma faaliyetleri sürdürmüş, 1967-1976 yılları arasında 

araştırma ve yayın faaliyetlerine yoğunlaşmıştır. Özellikle sağ iktidarlar döneminde 

devlet ve hükümetle sıkı ilişkiler kurmuş ve bu sayede dış politikada geleneksel aktörlere 

rakip değil, destekleyici ve tamamlayıcı bir öğe olarak kendisine bir yaşam alanı 

oluşturmuştur (Güvenç, 2006: 162). Gerek Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans 

Heyeti gerekse İKV devletin yürürlüğe koyduğu ithal ikameci sanayi siyasetine ilişkin 

olarak sermaye birikimini garanti altına almayı ve döviz olarak sermaye gereksiniminin 

karşılanmasını mümkün kılacak devlet müdahalesinin azalmasını ve hatta ortadan 

kalkmasını amaçlayan raporlar hazırlamış, konferanslar düzenlemişlerdir (Tezcek, 

2011:132-133).  

1960’larda karma ekonomiye geçişin iş çevrelerinde seslerini düşünce kuruluşları 

aracılığıyla hükümete duyurmak istemelerinin yanı sıra entelektüel bilgiye duyulan 

ihtiyacı tetikleyen bir başka neden daha bulunmaktadır. 61 Anayasasının sağladığı 

özgürlükler Türkiye’de ilk kez ideolojik siyasete izin vermiş; yargı, üniversite ve kamu 

bürokrasi derin bir siyasallaşmaya uğrayarak kendi içinde bölünmüştür. Türk siyasal 

hayatında artan ideolojik ayrışmanın dış siyaset tercihlerine yansıması ile birlikte sol 

kanatta yer alan siyasi partiler ve örgütler tarafından Türk dış siyaseti, Batı yönelimli 

olduğu gerekçesiyle 1960’lar ve 1970’lerde eleştiriye uğramıştır. Dış siyasete ilişkin 
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eleştirilerin artış gösterdiği bir dönem yaşanırken 1971 yılında yayın hayatına başlayan 

“Dış Politika/Foreign Policy” dergisi ile 1974’te Türkiye’de dış politika üzerine 

çalışmalar yapacak olan Dış Politika Enstitüsü (DPE)’nün temelleri atılmıştır. Kurucusu 

Seyfi Taşhan, enstitünün kuruluş sürecini şu sözlerle anlatmaktadır (akt. Bağcı ve Aydın, 

2009:87): 

… 1971’de, Profesör Fahir Armaoğlu, Profesör Suat Bilge ve zamanın Basın Yayın 

Genel Müdürü Altemur Kılıç ile birlikte Dış Politika-Foreign Policy Dergisi’ni 

çıkarmaya karar verdik. Böylece kariyerim bununla başlamış oldu. Bir iki yıl sonra, 

bir iki kişiyle çıkarılan bir derginin yeterli olamayacağını gördüm. Dergi, etkili ve 

sürekli olabilmesi için arkasında enstitü gibi daha güçlü bir desteğe ihtiyaç 

duyuyordu. Böylece, bu amaca ulaşmak için, bir dış politika enstitüsüne ihtiyaç 

olduğuna karar verdim. İş ilişkilerim nedeniyle, İtalya’ya gittim, İtalyan 

Enstitüsü’nü gördüm, New York’a gittim Council on Foreign Relations’ı gördüm ve 

ne çeşit bir kuruluş kurmam gerektiğini anlamaya çalıştım. Dış Politika Enstitüsü’nü 

hemen hemen kendim kurdum. Elbette, o günlerde, resmi düşünce dış politikanın 

Dışişleri Bakanlığı’nın bir meselesi olduğu, dışarıdan anlaşılamayacağı şeklindeydi. 

1974’te yaşanan Kıbrıs ve Ege sorunları nedeniyle Türkiye’nin kendisini yabancı 

muhatablarına anlatma ve aktarma ihtiyacını artırmış ve bu çerçevede Dış İşleri 

Bakanlığı’nın da desteğiyle Dış Politika/Foreign Policy dergisi “Kıbrıs”, “Deniz 

Hukuku” ve “Ortadoğu Açılımı” konularında özel sayılar hazırlamıştır. Taşhan, 1974 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, dergiden enstitüye dönüşümün en önemli nedeni olduğunu 

vurgulamaktadır. Böylece DPE’nin temel işlevi Türk dış politikasını tanıtma ve 

anlatmaya evrilirken, Kıbrıs ve güvenlik konuları öncelikli çalışma alanları olarak 

belirlenmiştir (Güvenç, 2006:163).  

Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise 1950’da çok partili hayata geçiş 

ile birlikte başlayan İslami uyanışın, 1961 Anayasasının sağladığı özgürlük ortamı ve 

ideolojik siyasete izin vermesi ile birlikte hız kazanmış olmasıdır. Özellikle 1960’larda 
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sosyalist ideolojinin ve demokratik taleplerin yükselişinden endişe duyan İslamcılar 

tarafından din, ideolojik karşı güç olarak kullanılmış; 1970’lere doğru İslamcı-

Muhafazakar partiler ve siyasetçiler Türkiye siyasetinde etkili aktörler olmaya 

başlamışlar ve Milli görüş hareketinin içinde yer alan bir grup teknokrat, siyasetçi ve iş 

adamı bir araya gelerek 1969 yılında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi90 

(ESAM)’ni kurmuşlardır. Bundan bir yıl sonra milli görüşün ilk siyasi partisi olan Milli 

Nizam Partisi kurulmuş; ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, anayasanın laikliği 

güvence altına alan maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1971’de kapatılmış; bu 

gelişmeye rağmen İslamcılar 1972’de Milli Selamet Partisi’nde bir araya gelmişlerdir 

(Ahmad, 2009:170, 255). Adı ister Milli Nizam Partisi ister daha sonraki ismiyle Milli 

Selamet Partisi olsun, parti ile birlikte milli görüş ideolojisini benimseyen ESAM da, parti 

iktidarda olsun ya da olmasın, araştırma ve geliştirme merkezi olarak çalışmaya devam 

etmiştir (Fındıklı, 2015:64).  

1970’lerin ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmelerin beraberinde 

getirdiği birikim krizi ile eklemlenen hegemonya krizi, siyasal alanda kendisini temsiliyet 

krizi olarak göstermiştir. Toplumsal sınıfların radikalleşen taleplerine siyasi partiler 

karşılık veremediği için toplumsal destekleri de azalmıştır. Merkez solu temsil eden 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), burjuvazinin ve işçi sınıfının radikal kesinlerinin 

desteğini kaybetmiş; merkez sağda konumlanan Adalet Partisi (AP) ise burjuvazinin 

önemli kesimlerinin desteğini elde etse de tahakküm altına alınmış sınıfların desteğini 

kazanamamıştır. Seçmen tabanını genişletmek isteyen AP, hem İslamcı hem de milliyetçi 

radikal sağ partilerle daha fazla yakınlaşarak koalisyon hükümetleri kurmayı başarmış; 

                                                 
90 Milli Görüşün “Milli Sanayileşme Stratejisi, Adil Düzen, Hak ve Adalet Merkezli Yeni Bir Dünya 

Düzeni” ile ilgili çalışmalar yapmış ve toplantılar düzenleyerek yaygınlaştırılması misyonunu üstlenmiştir. 

Bu çerçevede D-8 Teşkilatı’nın kuruluş hazırlıklarında aktif rol oynamış olan ve dördüncü kuşak miras 

tabanlı düşünce kuruluşları arasında sayılabilecek olan ESAM, halen çalışmalarını sürdürmektedir 

(www.esam.org.tr). 
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ancak devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunarak otoriterleşme 

çağrısında bulunmuştur (Akça, 2018:29). Siyasi partilerin partizan tutumları yargı, 

üniversite ve kamu bürokrasisindeki siyasallaşmayı yoğunlaştırarak devlet otoritesinin 

zayıflamasına ve terörün destek bulmasına neden olmuştur (Özkazanç, 1998:210).  

1960’ların sonunda ve 1970’lerin başında artan siyasal gerilimler ve 1970’lere 

damgasını vuran küresel sermaye birikim krizi, Türkiye’de ithal ikameci kalkınma modeli 

temelinde içe dönük birikim stratejisinin krizi olarak kendisini göstermiştir. 1977’den 

sonra sermaye tarafından kriz, sınıf mücadelesi bağlamında ele almış ve sendikal haklar, 

toplu iş sözleşmeleri, yüksek maaşlar ve işçi sınıfının diğer haklarına karşı saldırıya 

geçmiş; sermayenin saldırısına maruz kalan işçi sınıfı ise karşı mücadelesini daha radikal 

boyutlara taşımıştır. Böylece 1970’lerin ikinci yarısı, uzayan ve sertleşen sınıf 

mücadelesine sahne olmuş; işçi sınıfının sermayeye meydan okuması devletin anayasal 

otoritesine meydan okuma olarak terör ve anarşi ile ilişkilendirilmiştir (Akça, 2018:30; 

Özkazanç, 1998:211). Terör ve anarşiyi önlemek, sınıf siyasetine son vermek; diğer bir 

ifadeyle toplumu pasifleştirme ve depolitizasyon yoluyla disiplin altına almak için 

ekonomiyi, toplumu ve siyaseti yeniden yapılandırma gereği duyulmuştur. 61 

Anayasasının çizdiği çoğulcu demokratik çerçevede yükselen toplumsallık, kamusallık, 

demokrasi ve yurttaşlık gibi kavramların işaret ettiği tüm değer ve kurumlar, piyasa 

modelinin önünde bir engel olarak görülmüş; hem sermayenin siyasi gücünü 

sağlamlaştırmak hem de güçlü otoriter devletçi geleneği sürdürmek için 1980 Askeri 

Darbesi ile piyasa ve devletçi tahakküm iç içe geçmiştir (Özkazanç, 2005:3).  
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2.3.1. 1980 Askeri Darbesi ile Ekonomik ve Sosyal Politikaların Teknokratik 

Yeniden Yapılanması 

 

 

 1960 darbesi, Türkiye’deki ilk düşünce kuruluşlarının kurulmaya başladığı önemli 

bir gelişme noktası olarak karşımıza çıkmıştı. 1980 askeri müdahalesinin ardından 

başlayacak olan yeni dönem ise düşünce kuruluşlarının gelişimi ve çeşitlenmesi ile devam 

edecektir.  

Türkiye özelinde 1980 ile birlikte otoriter devlet yönetimi ve anlayışının hakim 

olduğu bir döneme girilirken 1970’li yılların sanayi, devletçilik ve merkezden gelişme 

hedefleri, yerini serbest piyasa koşullarında oluşan iç ve dış pazarlarda serbestlik, kamu 

harcamalarının kısılması, piyasaya minimum devlet müdahalesi, para arzının sıkça 

denetlenmesi, özelleştirme ve küresel entegrasyon hedeflerine bırakmıştır (Keskin, 

2002:105). TSK adına hareket eden Milli Güvenlik Konseyi (MGK)’nin parlamento ve 

hükümeti feshederek yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 öncesinde alınan 24 Ocak 

Kararları ile serbest piyasaya öncelik veren neoliberal ekonomi anlayışı, başta IMF ve 

Dünya Bankası olmak üzere uluslararası para çevrelerince desteklenmiştir (Özkazanç, 

1998:209). Bu destek ekonominin istikrara kavuşturulması amacını taşıyor görünmekle 

birlikte, bir diğer amacı da uluslararası sermayenin Dünya Bankası aracılığıyla 

pazarladığı ve sermayenin emeğe karşı güçlendirildiği hedefler doğrultusunda yapısal 

uyum politikalarının hayata geçirilmesi olmuştur (Keskin, 2002:106). 24 Ocak Kararları, 

IMF ve Dünya Bankası tarafından yönlendirilen istikrar tedbirleri ve yapısal uyum 

politikalarının hayata geçirilmesi için izlenecek yolun taşlarını döşemiş olsa da bu yolun 

önünü açan ve bu önlemlerin uygulanmasını başaran askeri rejim olmuştur (Akça, 

2018:29). Ülke yönetimine el koyan MGK, sadece iki faaliyet alanına, dış politika ile 

Demirel hükümetinin 24 Ocak 1980’de yürürlüğe koyduğu ekonomik istikrar programına 
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dokunmamıştır (Ahmad, 2009:216). Yürütme yetkisi MGK’ya ait olmak üzere 21 

Eylül’de kurulan yeni hükümette daha çok bürokrat profesör ve emekli subaylara yer 

verilmiş; ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına IMF ve Dünya Bankası ile yakın 

ilişkileri olan Turgut Özal91 getirilmiştir. Yürürlüğe konan piyasa yönelimli neoliberal 

ekonomi siyaseti Türkiye’nin toplumsal ve sınıfsal yapısını derinden etkilemiştir (Keskin, 

2002:106).  

1980’li yıllarda ABD’de ve dünyanın pek çok yerinde düşünce kuruluşlarının 

sayılarının hızla artış göstermiş olmasına rağmen 1980 askeri darbesi ile kısıtlamalar 

getirilen özgürlükler, ülkemizde kurulacak düşünce kuruluşlarının önünü tıkamıştır. Oysa 

ki darbe öncesinde 24 Ocak Kararları ile özel sektöre öncelik veren ekonomi anlayışının 

gelişmesi ile sermayenin siyasetteki etkisi artmıştır. Artan gücü ile birlikte yeni 

önceliklerin Türkiye dış politikasına yansıtılması için uğraş verecek olan özel sermayenin 

yaratacağı ekonomik dönüşüm süreci, darbe ile aynı döneme denk gelmiştir. Bu nedenle, 

dönemin şartları Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının sayılarını ve etkinliğini olumsuz 

etkilemiştir. Bu zorlu koşullarda özel sektörün girişimleriyle Siyasi ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı (SİSAV) 1981’de Prof. Dr. Memduh Yaşa tarafından kurulmuştur. 

DPE ile benzer eğilimler ve kaygılar taşıyan SİSAV da dış politika konularına 

odaklanmıştır. Özellikle 1980 askeri darbesinin ardından SİSAV ve DPE, Türkiye’nin 

Batılı kurumlardaki konumunun zayıflamaması ve Avrupa Konseyi’nde Türkiye aleyhine 

karar çıkmaması için lobi çalışmaları yürütmüşlerdir (Güvenç, 2007:142; Güvenç, 

2006:164).  

                                                 
91 Hazırladığı ekonomi programının uygulanmaması durumunda Türkiye ekonomisinin büyük zarar 

göreceğini açıklayan Özal, bu politikaların uygulanması için kendisine izin verilmesini istemiş ve 

“ekonomiden tam sorumlu” kişi olarak atanmıştır. Parlamento ve basında hiçbir muhalefetin olmadığı 

koşullarda Özal’a, ülkenin ekonomik sorunlarını çözmesi için tam bir serbestlik tanınmıştır (Ahmad, 

2009:217).  
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1980 öncesinde yaşanan siyasal kutuplaşmaları önlemek ve istikrarlı bir demokrasi 

için devlet otoritesini güçlendirirken siyasal katılımı da asgariye indirmeyi amaçlayan 

yeni anayasa ile birey, devlet karşısında atomize edilmiş, ikincil örgütlenmeleri 

yasaklayarak devletin karşısında korumasız bırakmıştır. Yürütmeye kuşkuyla yaklaşan, 

bu nedenle yürütme karşısında yasamanın üstünlüğünü güvence altına alan 1961 

Anayasası’nın aksine 1982 Anayasası yürütmeyi, sadece yasalar çerçevesinde yürütülen 

bir görev olmanın ötesine taşıyarak anayasadan doğan bir yetkiye dönüştürmüştür. 

Toplumun yeniden siyasallaşmasına engeller getirerek dernek ve siyasi partilerin çalışma 

alanları daraltılmış ve siyasal katılım imkanları azaltılmıştır (Keskin, 2002:108). 1982 

Anayasası ile “kim kime karşı güçlenmektedir?” sorusuna Bülent Tanör şu cevabı 

vermektedir (2008:53): 

Devlet-Birey-Toplum ilişkilerinde devlet kendinden sonrakine karşı, devlet içi 

alanda da siyasal organlar yargıya karşı, siyasal organlar içinde yürütme yasamaya 

karşı, yürütme içinde Cumhurbaşkanı hükümete karşı, idare içinde de 

merkeziyetçilik yerinden yönetimcilik ve özerkliklere karşı güçlenmiş 

bulunmaktadır. 

Birey ve toplumu sınırlandırırken iktidarın önünü açan, yönetilenlerden çok 

yönetenlere hizmet edecek anayasanın oluşturulmasının ardından Siyasi Partiler Kanunu 

çıkarılmış ve askeri yönetimi eleştirmemek koşuluyla siyasi faaliyetler serbest 

bırakılmıştır (Özkazanç, 1998:215).  

24 Ocak kararlarının mimarı Özal, 1983 yılında yapılan seçimler ile Anavatan 

Partisi (ANAP)’nin seçim zaferi ile birlikte iktidara gelmiştir. Yapısal uyum ve istikrar 

politikalarının en ateşli savunucusu olan Turgut Özal ve ANAP hükümeti, 1970’lerin 

ortalarından itibaren ileri kapitalist ülkelerde uygulamaya koyulan yeni sağ ideolojinin 

Türkiye’de ekonomi ve siyasete eklemlenmesinin temsilcisi olmuştur. Neoliberalizm, 
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muhafazakarlık ve otoriterliği harmanlayan ANAP, “serbest piyasa”yı teşvik ederek 

neoliberal,  “küçük ama güçlü devlet” vurgusu ile otoriter ve “Türk-İslam sentezi”ni 

benimseyerek muhafazakar unsurları ideolojik söylemine katmıştır (Keskin, 2002:109).  

Neoliberal ekonomik ve sosyal politikalara geçişi önemli ölçüde gerçekleştiren 

askeri rejimin ardından gelen ANAP hükümeti, bu politikaları yerleştirmiş ve 

derinleştirmiştir. İşçi sınıfını siyasi ve ekonomik olarak disiplin altına alan, işgücü 

maliyetlerini azaltan, ihracata yönelik birikim stratejisini teşvik eden ve ihracata dayalı 

büyüme stratejisini destekleyen ekonomi politikaları hayata geçirilerek sadece piyasa 

ekonomisi değil, aynı zamanda piyasa toplumu yaratılmıştır. Ekonomik karar alma 

mekanizmaları Başbakan Özal’da, Başbakana doğrudan bağlı kurumlarda ve Özal’a çok 

yakın bir avuç teknokratta toplanarak merkezileştirilmiş; böylece ekonominin 

teknokratikleştirilmesi yoluyla yeni bir yönetim rasyonalitesi oluşturulmuştur (Akça, 

2018:34-35). 82 Anayasası ile yurttaşlar, karar alma süreçlerinden uzaklaştırılıp 

depolitize edilirken; ANAP ve Özel tarafından demokrasi, teknik rasyonaliteye uygun 

olarak işleyen basit bir yönetim sistemine indirgenmiştir. Ekonomik ve siyasal konuları 

teknik sorunlara indirgeyen ANAP, bir yandan siyasetin teknik algılanışına diğer yandan 

da teknik bir konu olan siyasetin yurttaş denetiminden uzaklaştırılmasına katkıda 

bulunmuştur. Siyasetin teknik kavranışı, tarafsız ve akılcı çözümler üreten teknokrat 

ekiplerin kurulmasını meşrulaştırmanın yanı sıra toplumsal ve ekonomik meselelerin 

sadece uzmanların tartışabileceği, mantık yürüteceği ve karar alma sürecine katılım 

sağlayabileceği teknik meseleler olarak inşa etmiştir. Böylece 80 sonrası yaygınlaşan 

teknokrat ekipler kurma, akademisyenlerden uzman ya da danışman olarak yararlanma 

eğiliminin artması, bilimsel olarak donanmış siyasal iradenin yurttaş iradesinin 

değersizleştirilmesine ve böylece yurttaşların siyasal karar alma mekanizmalarından 
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uzaklaştırılması yoluyla yeniden siyasallaşmalarının önüne geçilmiştir (Keskin, 

2002:116).  

Askeri hükümet tarafından çıkarılan antidemokratik yasaları değiştirmek için hiçbir 

girişimde bulunmayan Özal yönetimi ile demokrasiye geçiş yüzeysel bir ilerleme 

sağlayabilmiş; burada Özal’ın “önce ekonomi, sonra demokrasi” feslefesini benimsemiş 

olmasının da büyük etkisi olmuştur (Ahmad, 2009:228, 232). Ekonomiyi yeniden 

yapılandırarak demokrasinin temellerini sağlamlaştırma misyonunu üstlenilmesi 

demokrasiyle ilgili sorunların, ekonominin rayına oturmasına bağlı olarak çözülecek 

ikincil sorunlar olarak görülmesi sonucuna yol açmıştır. Kısacacı ekonomik sorunların 

çözülmesi için gerekli sabır ve fedakarlık gösterilmeli ve siyasi çatışmalar ertelenmelidir. 

Ekonomi ve demokrasi arasına yerleştirilen böyle bir öncelik-sonralık ilişkisi siyasi 

sorunların çözümü için tek bir alternatif olduğu teması üzerine odaklanmıştır: serbest 

ekonomi. “Ekonomiden anlayan adam” olarak Özal’ın teknokrat imajı ile akılcı 

davranarak geleceğin planlanması gerektiği ve ekonomi biliminin gösterdiği tek bir çıkış 

yolu olduğu vurgusu sıklıkla tekrarlanmıştır (Özkazanç, 1998:224). Teknokratlıkla 

birlikte kullanılan “iş bitirme” teması ile iş yapan hükümet algısını pekiştirerek 

Türkiye’nin yeniden ileriye doğru hamle yaptığı izlemi yaratılmıştır (Yıldız, 2002:114).  

Türk siyasetinde önemli ölçüde bilimselleşme eğiliminin artış gösterdiği 1980’ler 

boyunca kurulan diğer düşünce kuruluşları ise Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı 

(OBİV), Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (MGV-1985), İslam 

Araştırmaları Merkezi (İSAM-1988) ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar 

Vakfı (TÜSES-1988), Türk Demokrasi Vakfı (TDV-1987) olmuştur (Bağcı ve Aydın, 

2009:89). Ayrıca bu dönemde Türkiye’deki düşünce kuruluşları yurtdışındaki 

kuruluşlarla daha entegre çalışma ve iş birliği yapma eğilimine girmişlerdir. Orient 
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Institute92 (Lübnan) gibi uluslararası faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ve Friedrich 

Ebert Stiftung93 (FES), Konrad Adenauer Stiftung94 (KAS) gibi Almanya merkezli 

düşünce kuruluşları Türkiye ofislerini yine bu dönemde açmışlardır (Bedir, 2017:57). 

Dönemin hükümetleri tarafından desteklenen SİSAV, OBİV ve İSAM gibi bazı düşünce 

kuruluşlarının, siyasi bir araç olarak kullanıldıkları söylenebilir. Yine bu dönemde 

kurulan ve siyasi partilerle bağı bulunan ilk düşünce kuruluşu TÜSES’in kuruluş 

çalışmalarını, o dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) lideri olan Erdal İnönü 

başlatmıştır. Kuruluş yıllarında dış siyaset üzerine çalışmalar yürütülmemiş olsa da, 

1990’larda uluslararası ve bölgesel gelişmelerin artış göstermesiyle birlikte bu konularda 

araştırma yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Körfez Krizi ile birlikte ilk 

dış siyaset araştırmaları Ortadoğu üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak TÜSES’in görünürlük 

ve etkinliği sol partilerin iktidardan uzaklaşmasıyla birlikte düşüş göstermiştir. Düşünce 

kuruluşları ile siyasi partiler arasındaki işbirliği SİSAV’ın Doğru Yol Partisi çizgisine 

yakınlaşması, ANAP ile TDV arasında da yaşanmıştır (Güvenç, 2006:166).  

 

 

                                                 
92 Orient-Institut İstanbul, 1989-2008 yılları arasında çalışmalarını Beyrut’taki Orient-Institut’un bir 

temsilciliği olarak sürdürmüştür. 2009 yılından bu yana Max Weber Stiftung bünyesinde bağımsız bir 

araştırma kurumu olarak faaliyet göstermektedir. (Detaylı bilgi için https://www.oiist.org/tr/) 
93 Demokrasiyi, sosyal adaleti ve kalkınmayı dünya çapında teşvik etmek, barışa ve güvenliğe katkıda 

bulunmak, uluslararası dayanışma düşüncesini güçlendirmek, küreselleşmeyi dayanışma içerisinde 

şekillendirmek ve Avrupa Birliği’nin genişlemesini ve derinleşmesini desteklemek FES’in uluslararası 

çalışmalarının temel belirleyici hedefleridir. FES bu bu doğrultuda 100’den fazla ülkede ve Almanya’da 

faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Türk Dernekler Kanunu’na tabi tutularak yabancı temsilcilik olarak 

sicile kaydedilmiş olan FES’in, hem Alman hem de Türk resmi mercilerine karşı bir yükümlülüğü 

bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için http://fes-tuerkei.org/pages/tuerkce/hakkimizda.php) 
94 KAS, Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği'ne(CDU) yakın olan siyasi bir dernektir. “Özgürlük, adalet 

ve dayanışma”yı çalışmalarının yol göstericisi ilkeler olarak belirlemiş olan Konrad-Adenauer-Stiftung 

Derneği'nin Türkiye’deki ortaklık ilişkilerine dayanan proje çalışması 1983 yılında başlamıştır. Proje 

çalışma konuları arasında şunlar yer almaktadır: Siyasi açıdan merkezde yer alan partiler arasındaki 

diyaloğun desteklenmesi, toplumsal temel değerler konusunda diyalog; dinler arası ve kültürel diyalog. 

Almanya ve Türkiye’ye yapılan ziyaret programları ile güncel politik gelişmeler ve meseleler hakkında 

kapsamlı haberlerin hazırlanması, bu çalışmaların tamamlayıcısı niteliğindedir. (Detaylı bilgi için 

https://www.kas.de/tr/web/tuerkei/hakk-m-zda) 
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2.3.2. 1990-2000 Dönemi 

 

 

1980 askeri darbesinin ardından siyasetin çeşitli grupların hükümete baskı yaparak 

taleplerini iletebilecekleri ve çıkarlarını savunabilecekleri çoğulcu bir siyasal hayata izin 

vermemiş olması ve bunun sonucu olarak toplumun dışlanan kesimlerinin radikalleşmeye 

sürüklenmesi, 1991 yılına kadar iktidarda kalan ANAP’ın hegemonyasının çözülmesi ile 

sonuçlanmıştır. 1991, 1995 ve 199 genel seçimlerine bakıldığında merkez sağ kadar 

merkez sol da parçalanırken İslamcı ve radikal milliyetçi partiler yükselişe geçmiştir. Bu 

gelişmenin yaşanmasında, bir yandan PKK ile Türk ordusu arasında 1984 yılında 

başlayan askeri çatışmanın; diğer yandan ANAP iktidarı döneminde İslami sermayenin 

büyümesinin, Refah Partisi’nin “adil düzen”, “İslam ekonomisi” gibi vaatleri ile 

1980’lerin ekonomi siyasetinden zararlı çıkan toplumsal kesimleri yanına çekiyor 

olmasının da payı olmuştur (Ataay, 2008:75).  

1994-1999 yılları arasında yaşanan ekonomik krizlere eşlik eden siyasal 

istikrarsızlıklar, 28 Şubat 1997’deli Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ordunun 

parlamenter siyasete bir kez daha müdahale etmesi, siyasal İslam’ın yükselişi ile 

mücadele etmek adına RP’nin kapatılması kararı 1990’lı yıllarda Türkiye’nin siyasal, 

ekonomik ve toplumsal yaşamında etkili olmuştur.  

Soğuk Savaş’ın bitişi ile iki kutuplu dünyanın sona ermesi ve bu gelişmenin 

ardından Türkiye’nin çevresinde yeni devletlerin kurulması ile oluşmaya başlayan yeni 

dünya düzeni ile birlikte Körfez Savaşı, ülkenin dikkatini iç siyasetten dış siyasete 

yöneltmiş; dış politika açısından yeni fırsatlar kadar yeni tehditleri de beraberinde 

getirmiştir. Ayrıca 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET 

ilişkilerinin canlandırılması sürecinin 1987 tarihinden itibaren başlaması düşünce 
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kuruluşlarında yürütülen çalışmalara da etki etmiştir. Dış siyasetin önem kazandığı böyle 

bir dönemde kurulan düşünce kuruluşları arasında KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar 

Vakfı (KÖKSAV-1991), Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (YİSAV-

1993), Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV-1993), Türkiye 

Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV-1994), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT-

1994), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM-1999) yer almıştır.  

1990’lı yıllarda sayıları her geçen gün artan düşünce kuruluşlarındaki yaygınlaşma 

devlet kurumlarını da bu yönde bir arayışa itmiş ve bu gelişmenin sonucu olarak 1995 

yılında Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde oluşturulan Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli 

Komitesi (SAEMK)95 1997 tarihinde kurulmuş; ancak 2012 yılında çalışmalarına son 

vermiştir. “Devlet odaklı” dış siyaset ve güvenlik stratejisi oluşturulması amacıyla 

kurulan bir diğer düşünce kuruluşu ise 2002 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 

Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) kurulmuş ancak 2011 yılında 

kapatılmıştır96.  

1990’larda başlayan Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının sayılarındaki artış, 

2000’li yıllarda ivmelenerek devam etmiştir. Bu gelişmeyi tetikleyen unsurlar arasında 

McGann’in düşünce kuruluşlarının tüm dünyada sayılarının artışını açıklamak için 

                                                 
95 7 Kasım 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte “Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli 

Komitesinin amacı yükseköğretim kurumlarında, Türkiye'nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası 

ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına 

yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmaktır.” şeklinde ifade 

edilmiştir. SAEMK’in kuruluşunu izleyen 2000’li yıllar boyunca üniversiteler bünyesinde stratejik 

araştırma merkezlerinin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır (Güvenç, 2006:170).  
96 Hürriyet gazetesinin haberine göre, SAREM'in adını gündeme getiren en önemli gelişme, 2007 yılında 

yaşanmıştır. Türkiye üzerine 'felaket senaryoları'nın konuşulduğu ABD'deki Hudson Enstitüsü'nde 

düzenlenen toplantıya, dönemin SAREM Başkanı Süha Tanyeri'nin katıldığı ortaya çıkmış, basına sızan 

senaryonun ardından Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak Tuğgeneral Tanyeri'nin, bir dizi 

temasta bulunmak üzere ABD'de olduğu, Hudson Enstitüsü'ndeki toplantıya da bu çerçevede katıldığını 

duyurmuştur. Tanyeri daha sonra 'Balyoz' davası kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmiştir 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/genelkurmay-saremi-kapatti-19732683). 
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kullandığı faktörler sayılabilir. Bu nedenler; bilgi ve analiz talebindeki artış; sivil 

toplumun demokrasinin gelişimine katkısının kabul edilmesi; yeni iletişim 

teknolojilerinin (internet) gelişmesi; gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerdeki 

düşünce kuruluşlarına finansal desteklerinin artışı ve bu finansmanın küreselleşmesi; 

siyasi değişim ve yeni dünya düzeni; dünya çapında hükümetlere duyulan güven krizi 

(akt. Bağcı ve Aydın, 2009:91 ) olarak sıralanabilir. Ayrıca 1999 yılında Türkiye’nin 

Avrupa Birliği aday üye statüsüne alınması ile birlikte demokratikleşme ve insan hakları 

konularında yapılan reformlar ve hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi yönündeki 

adımlar hem iç hem de dış politikada önemli bir etki yapmış ve bu etki Türkiye’deki 

düşünce kuruluşlarının sayılarındaki artışı beraberinde getirmiştir. Düşünce 

kuruluşlarının yaygınlaşması ve medyada görünürlüklerinin artışı da aynı döneme denk 

düşmektedir. Daha önce kimi örnekleri TRT kanallarında rastlanan tartışma programları 

1990’lı yılların ortalarından itibaren özel televizyon kanallarında da yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır (Doğanay, 2003244). Bu gelişme sesini siyasal aktörlere ve kamuoyuna 

duyurmak isteyen düşünce kuruluşlarına bir fırsat sunarken; diğer yandan medyanın 

gündemdeki konuları analiz etmek için ihtiyaç duyduğu uzman görüşlerine erişimini 

kolaylaştırmıştır.   

1999 yılında İstanbul merkezli Avrasya Bir Vakfı’na bağlı olarak kurulan ASAM, 

Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının geleceği açısından bir milat olarak kabul 

edilmektedir. ASAM’da oluşturulan dikey ve yatay örgütlenme şekli o dönem faaliyet 

gösteren düşünce kuruluşları için bir yenilik olmuştur. Avrupa, Amerika, Türkistan, 

Rusya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu/İran vb. bölgesel ihtisas masaları kurulmuştur. 

Ayrıca terör, enerji, nükleer silahlar, istihbarat, jeopolitik, uluslararası hukuk ve siyaset 

psikolojisi gibi tematik ihtisas masaları oluşturulmuştur (Karasar, 2012:51-52). 2009 

yılında kapanan ASAM, daha sonraki yıllarda kurulacak olan düşünce kuruluşlarına 
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öncülük etmiş ve çalışacak olan kadrolar için bir okul görevi görmüştür. Örneğin kurucu 

başkanı Ümit Özdağ tarafından 2006 yılında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü kurulmuş; yine 

ASAM çalışanlarından olan Sedat Laçiner tarafından 2010 yılında Uluslararası Stratejik 

Araştırmalar Kurumu97 (USAK) kurulmuştur. ASAM’da çeşitli görevlerde bulunmuş 

olan Hasan Kanbolat 2008’de Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)’nin kurucu 

başkanlığını yapmış, ardından halen yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğü Ankara 

Politikalar Merkezi (APM)’ni 2014 yılında kurmuştur. 2000-2006 tarihleri arasında 

ASAM’da görev yapan Mehmet Seyfettin Erol, 2009 yılında Stratejik Düşünce Enstitüsü 

(SDE)’nün kurucu başkanlığını yapmıştır. 2016 yılından bu yana da Ankara Kriz ve 

Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM)’nin kurucu başkanlık görevini 

sürdürmektedir.  

2.3.3.  2000 ve Sonrası 

90’lı yıllara Türk siyasal sistemine, siyasal parçalanma ve siyasal istikrarsızlık 

damgasını vururken yeni bin yıla, Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan iki büyük 

ekonomik kriz ile birlikte girilmiştir. Siyasal ve ekonomik gelişmelerin neden olduğu 

yaygın hoşnutsuzluk ve değişim talebi, 2002 erken seçimi ve Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AK Parti)’nin tek başına hükümet kurması ile sonuçlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra 

meclisteki en büyük temsil gücüne ve 1991’den bu yana ilk kez bir partinin tek başına 

hükümet kurabilmesine neden olan bu başarının arkasında, 1991-2002 döneminde 

yaşanan ekonomik durgunluk ve siyasal istikrarsızlığın aşılamaması, siyasal partilerin 

yıpranmış olması ve de toplumda değişim özlemlerine yanıt verebilecek bir siyasal 

örgütlenmenin olmamasıdır (Ataay, 2008:82). Milli Görüş hareketinin siyasal İslamcı 

söylemini terk ettiğini iddia eden AK Parti, parti programında demokrasi, insan hak ve 

                                                 
97 USAK, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun 

Hükmünde kararname ile kapatılan kurumlardan birisi olmuştur.  
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özgürlüklerine vurgu yapmış; serbest piyasa ekonomisi ve dünya sistemi ile bütünleşen 

rekabetçi bir iktisadi anlayış savunusunu siyasal söylemine yerleştirmiştir (Akdoğan, 

2004:12-13). Merkez partilerinden umudu kalmayan alt sınıfların AK Parti’yi bir 

alternatif olarak görmesinin arkasında 1980 sonrasında dinsel cemaatlerin etkinliklerinin 

artması da bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır Ancak ordu ve yargının 

AK Parti’yi laik rejime karşı tehdit olarak görmesinin, partinin sermayeyle ilişkileri 

açısından sorun teşkil etse de, partinin ekonomi programı, rejimin simgeleri ve dış siyaset 

konularında güvence vermesi büyük sermayenin endişelerinin giderilmesi ile 

sonuçlanmıştır (Ataay, 2008:82-83). Büyük sermayenin desteğinin yanı sıra ekonomik 

açıdan ve siyaseten dışlanmış tahakküm altındaki sınıfların, yeni kent ve kır yoksullarının 

da desteğini alarak iktidara gelen AK Parti hükümeti IMF ile ilişkiler, AB uyum 

çalışmaları ve Irak krizi sorunlarıyla göreve başlamıştır (Akça, 2018:48-49; Çavdar, 

2004:355).  

IMF ile 2002-2004 ve 2005-2008 dönemini kapsayan stand-by anlaşmalarını 

uygulamaya koymaktan başka yol bulamayan AK Parti’nin ilk 5 yıllık iktidarında 

ekonomi tamamen IMF gözetiminde kalmıştır. IMF ve Dünya Bankası, Dünya Ticaret 

Örgütü, OECD ve AB tarafından önerilen, küreselleşmeye uyum, rekabet gücünün 

artırılması, serbest piyasa modeline geçişi içeren ikinci dalga yapısal uyum reformları 

konusunda önemli adımlar atılmıştır. Dış borç ödemelerinin yürütülmesi, düşük kur-

yüksek faiz politikasıyla sıcak paranın ülkeye çekilmesi ve özelleştirme paketinin hayata 

geçirilmesi sonucunda kısa vadeli sermaye hareketlerinin ülkeye çekilmesi ile enflasyon 

kontrol altına alınmış ve ekonomide genişletici etkiler yaratmıştır (Ataay, 2008:84). 

AB uyum yasaları konusunda bir önceki hükümetten daha istekli davranan AK Parti 

hükümeti, AB adaylığını Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal sorunlarını 
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çözecek sihirli bir araç olarak görmüştür. AB üyeliği için gerekli olan demokratikleşme 

reformları bazı anayasal ve yasal değişiklikler ile sınırlı kalmıştır: idam cezasının 

kaldırılması, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası’nda yapılan bazı 

değişiklikler, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kaldırılması, cinsiyetler arası eşitliğin 

anayasada güçlendirilmesi, uluslararası hukukun ülke hukukuna üstünlüğünün anayasal 

güvence altına alınması ve en önemlisi sivil-asker ilişkilerini içeren düzenlemelerle 

ordunun özerk siyasal gücünün kısıtlanması (Çavdar, 2004:355; Akça, 2018:52).  

AK Parti hükümetinin küresel sermaye ile uyumlu bir tavır ortaya koyduğu bir diğer 

başlığı ise dış siyaset oluşturmuştur. IMF-DB ekonomi programlarını uygulamanın, AB 

uyum yasaları çerçevesinde reformları hayata geçirmenin yanı sıra ABD’nin  Irak işgaline 

destek vermiştir. İzlediği siyaset ile muhafazakar demokrat kimliğin radikal İslamcılıktan 

farkını ortaya koymuş ve “kapitalizm, liberal demokrasi ve Batı ile uyumlu” tavrı ile 

Batı’nın ve uluslararası sermayenin desteğini kazanmıştır ( Ataay, 2008:89-90).  

2000’lerde yaşanan iş dünyasının artan ulusötesileşmesi ve ülkenin dünya 

ekonomisine entegrasyonundan etkilenecek olan sermaye sahipleri, Türkiye’nin dış 

siyasetinde karar vericileri etkileyerek alınacak kararlarda söz sahibi olmak için yeni 

kurulacak düşünce kuruluşlarını desteklemişlerdir. 2000 sonrasında düşünce 

kuruluşlarının sayıları artarken, çalışma alanları da farklılaşmıştır. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) tarafından fonlanan ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın 9. 

Kalkınma Planı içerisinde yer alan “Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyon Raporu”nu 

hazırlayan (Tezcek, 2008:142) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 

2004 yılında kurulmuştur. AB odaklı Dış Politika Etüdleri Programı ile Avrupa Birliği ile 

Türkiye arasında başlayacak müzakere sürecinde rol almak istemiştir (Güvenç, 

2006:171). Yine 2004 yılında Güney Asya ülkeleri (Afganistan, Bangladeş, Butan, 
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Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka) tarihi, siyasi, askeri, ekonomik ve 

sosyokültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif ve 

tarafsız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(GASAM) kurulmuştur. Sinan Oğan’ın kurucu başkanı olduğu Türkiye Uluslararası 

İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM), 2004 yılından bu yana 

çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 (TSV 2023) 

Projesi’nin mimarı olma özelliğini taşıyan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(TASAM) 2005 yılında kurulmuştur. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi 

(EDAM-2005), 1992’de Brüksel’de Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi 

Temsilciliği’ne atanmış olan ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması müzakerelerini 

yürüten ekibin içinde yer almış olan Sinan Ülgen tarafından kurulmuştur. 

Üniversitelerin bünyesinde kurulan düşünce kuruluşlarından biri olan İstanbul 

Politikalar Merkezi ise 2001 yılında kamu politikaları üzerine uygulamalı çalışmalar 

yapmak amacıyla kurulmuştur. Halen çalışmalarına devam eden merkezin 

direktörlüğünü, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde 

çalışmış olan Prof. Dr. Fuat Keyman yürütmektedir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi ile organik bağları bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı (SETA) ise 2006 yılında kurulmuştur.  Ankara, İstanbul, Washington 

ve Kahire’de ofisleri bulunan SETA’nın Türkiye’de de Ankara ve İstanbul olmak üzere 

iki ofisi bulunmaktadır. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürüten 

Fahrettin Altun, SETA İstanbul ofisinin yöneticiliğini yapmıştır. Siyaset, dış politika, 

ekonomi, toplum ve medya, güvenlik, hukuk ve insan hakları, strateji araştırmaları, eğitim 

ve sosyal politikalar, Avrupa araştırmaları ve de enerji alanlarında direktörlükleri 

bulunmasına rağmen ön plana çıkan çalışma alanı dış ve iç politika konularıdır. AK Parti 



151 

 

ile ilgili pek çok çalışmaya imza atmış olan SETA, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı 

döneminde dış politika çalışmaları başlığı altında toplam 11 rapor hazırlamış (Eyigün, 

2018:18); “AK Parti’nin 15 Yılı: Toplum”, “AK Parti’nin 15 Yılı: Siyaset”, “AK Parti’nin 

15 Yılı: Dış Politika” ve “AK Parti’nin 15 Yılı: Ekonomi” adlı kitaplar yayınlamış ve 

2018 yılında AK Parti’nin siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki 

siyasetini tüm boyutlarıyla ele alındığı  'Kuruluşundan Bugüne AK Parti' sempozyumunu 

düzenlemiştir.  

2005 yılında AB reform sürecini yavaşlatan AK Parti, 27 Nisan 2007’de 

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden laikliğe ilişkin tehditlere dikkat çeken ve 

“e-muhtıra” olarak isimlendirilen bir muhtıra yayınlaması ve Mart 2008’de Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısının partiyi kapatma davası açmasının ardından stratejisini dış 

siyasetten iç siyasete yöneltmiş; askeri vesayet ile mücadele etmeye başlamıştır. 2013 

yılına gelindiğinde orduya karşı başlattığı mücadeleyi kazanan AK Parti, vesayet 

rejiminin diğer aygıtlarını ele geçirmeye yönelmiştir: cumhurbaşkanlığı makamı, YÖK, 

yargı, polis teşkilatı. Özellikle 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olayları ve 2016 yılında 

yaşanan 15 Temmuz darbe girişinin ardından polis ve yargının merkezde yer aldığı yeni 

bir devlet biçimi ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal siyaset meselelerinin 

teknokratikleştirilmesi yoluyla muhalif seslerin siyasal alanın dışına itilmiştir. Karar alma 

süreçlerinde artan teknokratikleşmeye rağmen düşünce kuruluşları ile kurulan ilişkiler 

giderek daralmıştır (Akça, 2018:52-53, 56-57).  

2000’lerin ikinci yarısından sonra kurulan düşünce kuruluşlarından öne çıkanları 

ise şu şekilde sıralayabiliriz: Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından kurulan 

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM-2008) ve Avrasya İncelemeleri Merkezi 

(AVİM-2009), Bilge İnsanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM-2008), 
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Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE-2009), Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli’nin kurulmasına öncülük ettiği ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk 

Aksu’nun başkanlığını yürüttüğü Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar 

Vakfı (TASAV-2012), TESEV’den ayrılan bir grup tarafından kurulan Kamusal Politika 

ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM-2014), İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 

kurulan İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER-2014). 

Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının siyasetin başkenti Ankara ile iş dünyasının 

başkenti İstanbul’da yaygınlık kazandıkları görülmektedir. Ankara ve İstanbul dışında 

faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarına çok sık rastlanmasa da Anadolu’da faaliyet 

gösteren düşünce kuruluşları da bulunmaktadır. Bursa merkezli bir düşünce kuruluşu olan 

Türkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM), temelleri 2000’li 

yılların başında atılmış düşünce kuruluşlarından birisidir. Uluslararası Stratejik Tahlil ve 

Araştırmalar Merkezi (USTAD-2011) ise Mardin merkezli bir düşünce kuruluşudur. 

Ayrıca, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde Ege 

Bölgesi’nde kurulacak ilk düşünce kuruluşu olma niteliği taşıyan EGİAD Think 

Tank98’in tanıtım lansmanını gerçekleştirmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Detaylı bilgi için http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/egiaddan-egenin-ilk-dusunce-

kurulusu-think-tank-41214595 
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III.BÖLÜM 

 

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI ÜZERİNDEN ANALİZ 

 

 3.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

 Bu tez çalışmasında siyasetin bilimselleşmesi eğiliminin yaygınlaşmaya başladığı 

ve bu eğilimin sonucu olarak sayıları giderek artan düşünce kuruluşlarının Türkiye’de 

bilimsel siyaset anlayışının yaygınlaştırılmasında üstlendikleri rol ve işlevler 

sorunsallaştırılmaktadır. Bu amaçla düşünce kuruluşlarının bilimsel bilgi ile siyasal pratik 

arasında nasıl bir bağ kurduklarını daha iyi kavrayabilmek için bilimsel uzmanlarla 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde düşünce 

kuruluşlarında çalışan uzmanların “yaptıkları işi tanımlama biçimleri”, “yürüttükleri 

çalışmaların aşamaları, hedef kitlesi ve siyasa sürecine etkisi”,  “siyaset ile bilim ilişkisine 

bakış açıları”, “ürettikleri bilginin niteliği”, “yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşma 

biçimleri” ve “düşünce kuruluşu-yurttaş ilişkisine bakış açıları” betimlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

 Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve araştırma tasarımı için gerekli 

literatür taraması yapılmıştır. Bu amaçla ilk adım olarak araştırma konusu ile ilgili daha 

önce yazılmış doktora tezleri99 taranmış, yazılmış kitaplar, makale, dergi, gazete ve 

                                                 
99 2020 yılı itibari ile Türkiye’de düşünce kuruluşları üzerine yazılmış dokuz doktora tezine rastlanmıştır. 

Bunlardan 2010 yılı öncesinde yayınlanmış olan iki çalışma şunlardır:  2006 yılında Ankara Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan danışmanlığında hazırlanan 

“ABD'de Dış Politika Oluşum Sürecinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: Ortadoğu Özelinde Bir İnceleme” 

(Erhan Akdemir) ile 2006 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat 

Ercan danışmanlığında “Türkiye’de Kapitalizmin Dönüşüm Sürecinde Düşünce Fabrikaları” (Fatma Özlem 
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internette yayınlanmış rapor100, haber ve makaleler incelenmiştir. Düşünce kuruluşlarına 

olan ilginin son yıllarda artış göstermesi nedeniyle YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinden 

ulaşılan ve “düşünce kuruluşları”nı konu alan ilk doktora tezinin 2006 yılında yazılmış 

olduğu ancak özellikle 2010 yılından sonra alana dair farklı disiplinlerde yürütülmüş 

çalışmaların artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 

 

 Literatür taramasının ardından veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme 

türlerinden, Patton’un sınıflamasına göre “açık uçlu standartlaştırılmış görüşme yöntemi” 

seçilmiştir (Tekin, 2006:101). Görüşme, araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, 

daha çok açık uçlu soruların sorulduğu ve detaylı cevapların alınmasına imkân veren, yüz 

yüze, birebir görüşülerek bilgi toplanmasına imkân veren bir veri toplama tekniği olması 

nedeniyle seçilmiştir. Böylece karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve gözlemlerine 

görüşme yoluyla ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

 Görüşme tekniği, nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama aracı ve incelenen 

aktörlerin arka plan bilgilerini sağlayan niteliksel görüşmenin özel bir biçimi olarak 

                                                 
Tezcek) başlıklı doktora tezleridir. 2010 yılından sonra yayınlanmış tezler ise şunlardır: 2011 yılında 

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Akalın danışmanlığında 

hazırlanan “Düşünce Kuruluşlarının Kamuoyu Oluşturma Etkilerinin Türk Amerikan İlişkileri Bağlamında 

Yazılı Basında İncelenmesi” (Feryade Tokan); Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Atacan danışmanlığında yürütülen ve 2013 yılında yayınlanan 

“Post-Politik Dönemde Neoliberal Demokrasi ve Sivil Toplum: TESEV Örneği” (Gökhan Demir); 2017 

yılında Galatasaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 

Serhat Güney danışmanlığında hazırlanan “Türkiye’de Muhafazakâr Düşünce Kuruluşlarının Kamuoyu 

Oluşturma Faaliyetleri” (Umur Bedir); 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı 

öğretim üyesi Prof. Dr. Nadir Suğur danışmanlığında hazırlanan “Bilgi, İktidar ve Politik Alanın İnşası: 

Türkiye’de Düşünce Kuruluşları” (Mehmet Münip Babur) başlıklı doktora tezidir. En yeni çalışmalar ise 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Ünlü 

Bilgiç danışmanlığında hazırlanan “Dış Politika Yapımında Düşünce Kuruluşlarının Rolü Üzerine 

Gramsciyan Bir Bakış” (Özgür Günel, 2021); Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hamit Ersoy danışmanlığında hazırlanan “Kamu 

Diplomasisinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: SETA, GMF ve SWP Örnekleri” (Recep Şehitoğlu, 2021); 

Ankara Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar SARISIR danışmanlığında 

hazırladığım “Türk Dış Politikasında Düşünce Kuruluşları: Kurumsallaşma ve Stratejik Düşünce (1961-

1989)” (Kenan Arpacıoğlu, 2022) başlıklı tezlerden oluşmaktadır.  
100 University of Pennsylvania tarafından 2008 yılından bu yana her yıl hazırlanan “Global Go To Think 

Tank Index Report” verileri Türkiye özelinde incelenmiştir. Daha fazla bilgi için; 

https://www.gotothinktank.com/index-report 
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karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda görüşme yöntemi, görüşülen kişilere kendilerini 

birinci elden ifade edebilme, araştırmacıya da araştırma öznelerinin bakış açılarını, anlam 

dünyalarını ortaya koyma, dünyayı onların gözüyle görme ve de duygu, düşünce ve 

tecrübelerini onların ifadeleri yardımıyla derinlemesine anlama imkânı sunmaktadır 

(McCracken, 1988:9).  Bu tez çalışmasında araştırma aracı olarak tercih edilen görüşme 

yöntemi ile hazırlanan sorulara verilen cevaplar aracılığıyla görüşülen kişinin anlam 

yapılarını keşfetmek amaçlanmıştır. Bu açıdan dil, nitel araştırmada özel bir öneme 

sahiptir. Anlamlar ve anlam içeren olaylara verilen önem nedeniyle, dil hem bir veri 

toplama tekniği hem de çözümleme nesnesi olarak ortaya çıkmaktadır. Dilin kullanımı 

toplumsal bir eylemdir; bu nedenle görüşülenin ifade ettiği her cümle bir toplumsal 

etkinlik, bir öznenin/aktörün eylemi olarak değerlendirilmektedir (Geray, 2006:164). 

Nitel araştırma yöntemi olarak görüşmede araştırmacı, tarafsız, mesafeli ya da 

duygularını gizleyen biri olmanın ötesinde; görüşme yaptığı kişilerle kurduğu ilişkide 

etkileşim de kuran kişidir. Bu nedenle görüşmeler sadece birer veri kaynağı olmalarının 

ötesinde, kişiler arasında diyalogların inşa edildiği dinamik sosyal etkileşim imkanı 

sunması nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir.  

 

 Ayrıca görüşme yöntemi, araştırmacıya diğer yöntemlerde elde edilemeyen bazı 

imkanlar sunmaktadır. Bunlar Bailey (1982) tarafından esneklik, yanıt oranı, sözel 

olmayan davranış, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve 

derinlemesine bilgi olarak sıralanmıştır (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2008:123). Görüşme 

esnasında daha derinlemesine yanıtlar için ek sorular sorulabileceği gibi, yanlış anlaşılma 

durumunda soru tekrar edilebilir veya soru değişik bir biçimde yeniden 

oluşturulabilmektedir. Ayrıca araştırmacının görüşme sürecinde bizzat bulunması, 

soruların cevaplanma oranını yükselten bir unsurdur. Her ne kadar sorular belirli bir 

sırada sorulmak üzere hazırlanmış olsa da görüşme sürecinde soruların sırası 
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değiştirilebilmekte ve sorulara verilen yanıtlar ve tepkiler, araştırma problemi hakkında 

zengin bir bilgi kaynağı olabilmektedir. Bu nedenle, anket yöntemi ile kıyaslandığında, 

veri kaynağının teyit edilmesine gerek olmamakta ve araştırmacının kontrolü altında 

gerçekleşen görüşmede cevaplanmayan sorulara yer bırakılmayacağı için yanıt oranı daha 

yüksek olmaktadır. Bir diğer ayırt edici özelliği ise anket yöntemiyle kıyaslandığında 

bireylerin eğitim, sosyoekonomik, sosyal ve psikolojik farklılıkları göz önüne alınarak 

görüşme herkese hitap edecek tarzda yenilenebilmekte ve böylece elde edilmek istenen 

bilgiye ulaşmanın önündeki zorluklar ortadan kaldırılabilmektedir.  

 

 Geniş zaman ve emek istemesi, görüşme yönteminin dezavantajları arasında 

sayılmaktadır. Diğer veri toplama yöntemleriyle kıyaslandığında görüşülecek bireyleri 

saptamak, birebir iletişim kurarak randevuları ayarlamak ve görüşme yerine seyahat 

ederek varıldıktan sonra görüşmeyi gerçekleştirerek alınan ses kaydı ve notları yazıya 

geçirmek için oldukça fazla zaman harcanmaktadır. Araştırmacı ile görüşülen kişinin 

birebir iletişim kurması, gizliliği ortadan kaldırmakta ve bu durum zaman zaman belirli 

bilgilerin elde edilmesini güçleştirebilmektedir. Ayrıca görüşmede ek sorular sorulması, 

farklı bireylere farklı soruların yöneltilmesi araştırmada toplanmış olan verilerin 

karşılaştırılmasını güçleştirmektedir. Bu yöntemin en çok eleştirilen özelliği ise 

sonuçlarının daha genel ve geniş bir evrene genellenememesi olmaktadır. Oysaki nitel 

araştırmalarda araştırmacı, araştırma evrenini, sosyal gerçekliği genellemelere varmak 

amacı ile incelemediğinden, temsil edici bir örneklem yerine veri toplayabileceği 

örneklerle çalışmayı tercih etmektedir (Kümbetoğlu, 2005:96). Derinlemesine görüşmeye 

yöneltilen bir diğer eleştiri ise, araştırmacının toplanacak verileri belirlerken önyargılı 

davranma olasılığıdır. Oysa sübjektif bir varlık olarak insanın düşünce, değer ve inançları 

nedeniyle tamamen nesnel olması mümkün değildir. Bu nedenle araştırmacı çalışmasında 

hangi yöntemleri kullanırsa kullansın tam anlamıyla nesnel olması beklenemez. Ancak 
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nesnelliğin olmadığı iddiasıyla sosyal bilimin, hepsi birbirine eşdeğer bir özel görüşler 

çeşitlemesine indirgenmesi de kabul edilemez. Bilginin sosyal temelleri olduğunu kabul 

etmek, nesnellik kavramıyla çelişkili değildir. Aksine, bilginin sosyal olarak kurulmuş 

olduğu gerçeği, daha geçerli bilgiye ulaşmanın da sosyal olarak mümkün olduğu 

anlamına gelmektedir (Gulbenkien Komisyonu, 2009: 87).  Burada önemli olan, seçilen 

yöntem içerisinde tutarlı bir yol izlemektir (Tekin, 2006: 105). 

 

 Özetlemek gerekirse, araştırmacının görüşme yaptığı kişiden aldığı cevapları 

sınıflayarak ve o cevaplardan hareketle yeni sorularla konuyu mümkün olduğunca detaylı 

bir şekilde incelemeye çalıştığı esnek ve keşfedici veri toplama tekniği olarak görüşme, 

bir iletişim sürecidir ve görüşmenin ürünü bu etkileşimin de bir ürünüdür. Görüşmelerde 

yanıtlayıcıların söylediklerine saygı ve merak kadar, ne söylediklerini gerçekten duymak 

ve anlamak için de sistematik bir çaba gerekmektedir (Qu ve Dumay, 2011:238). Bu 

nedenle sıradan günlük konuşmalardan farklı olarak dikkatli bir planlama yaparak 

çalışma yürütülmüştür. Devamında görüşme tekniğinin uygulanması ve soruların 

belirlenmesi amacıyla akademideki görevinin yanı sıra düşünce kuruluşlarında da 

çalışmalar yapmış bir kişiye ulaşılarak derinlemesine görüşme ön test olarak 

uygulanmıştır. Ön görüşmede düşünce kuruluşlarının yapısı ve işleyişini daha iyi 

kavramayı sağlayacak sorular sorulmuş ve görüşmelerde kullanılacak soru setinin 

oluşturulması için görüş alınmıştır. 

 

 Literatür incelemesi ve ön görüşmeden elde edilen veriler ışığında soru seti 

hazırlanmıştır. Soru seti ile ilgili olarak alandaki uzman kişilerin de görüşleri alındıktan 

sonra sorular gözden geçirilmiş ve görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formuna son 

şekli verilirken kolay anlaşılabilecek sorular yazılmaya çalışılmış, soruların çok boyutlu 

ve yönlendirici olmaması için farklı türden sorular yazılarak alternatif sorular ile 
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geliştirilmeye imkân tanınmıştır. Her görüşülen için kullanılacak bu form, belirli bir 

sıraya konmuş ve standartlaştırılmış açık uçlu sorularla oluşturulmuştur. Böylelikle 

görüşmecinin yanlılığını ve öznelliğini azaltmak amaçlanmıştır. Bu görüşme yönteminin 

sınırlılığı ise görüşme formunun hazırlandığı sırada öngörülmemiş olan boyutların ortaya 

çıkarılmasını ve irdelenmesini engelleme olasılığıdır (Patton, 1987:114).  

 

 Bu araştırmada görüşme yapılacak kişilerin seçiminde, amaçsal örnekleme için 

kullanılan yöntemlerden biri olan, “kartopu örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Kartopu 

örnekleme yöntemi ile başlangıçta ulaşılan kişiden, bir başkasının ismini vermesi 

istenmektedir. Böylece hem ulaşılabilir bir örneklem yaratılmış (Yıldırım ve Şimşek, 

2008:111); hem de çalışmanın amacı bağlamında bilgi yönünden yüksek oranda önem 

verilen kişilere ulaşılmıştır (Suri, 2011:69). İlk görüşmenin gerçekleştirildiği 

yanıtlayıcıdan bir sonraki görüşme için hem bir isim vermesi hem de görüşme talebinin 

iletilmesinde referans olması istenmiştir. Daha önceden oluşturulan taslak niteliğindeki 

listede101 yer alan ve görüşülmesi bu çalışmanın örneklemini oluşturacağı düşünülen 

kişilere bu şekilde ulaşılmıştır. Creswell (2013:81) nitel bir araştırmada konu hakkında 

bilgisi olan ve etraflıca bilgi edinilebilecek sayıları 3-4 veya 10-15 arasında değişen 

yanıtlayıcı ile görüşme yapılmasını yeterli kabul etmektedir. Bu doğrultuda çalışma 

kapsamında 18 yanıtlayıcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

 

   Görüşme yönteminde biçim ve süre açısından bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Biçim açısından bakıldığında cihaz ile ses kaydı alınması veya not tutulması olarak 

farklılaşan iki temel yöntem kullanılmıştır. Kayıt cihazıyla kaydedilen veriler araştırmacı 

açısından önemli kolaylıklar sağlamış, ses kaydının yanı sıra notlar alınmıştır. Böylelikle 

                                                 
101 Bu liste oluşturulurken University of Pennsylvania tarafından hazırlanan “Global Go To Think Tank 

Index Report”ta yer almış Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşları da dikkate alınmıştır. 
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kayıt sırasında sözlü olmayan davranışlar not edilerek sözel olmayan ipuçları da 

kaydedilebilmiştir (Mil, 2007:15). Yapılan 18 görüşmenin sadece bir tanesinde ses kaydı 

alınmasına izin verilmemiş, görüşme elde edilen bilgilerin not edilmesi ile 

tamamlanmıştır.  

 

 Süre açısından değerlendirildiğinde görüşmeler, kısa ve uzun olarak ikiye ayrıldığı 

gibi tek kerelik ve yinelenen görüşmeler olarak da farklılaşmaktadır. Araştırmacı için 

yinelenen ve uzun görüşmeler daha faydalı olmakla beraber yapılan görüşmelerde 

herzaman mümkün olmamıştır. Kimi zaman birinci görüşme yüz yüze yapılmış, ardından 

ihtiyaç duyulan kişilerle ikinci görüşmeler ise yazı temelli veya dolayımlı (telefon vb.) 

olarak gerçekleştirilmiştir (Geray, 2006:167).  Yarım saate kadar olan görüşmeler kısa 

görüşme, yarım saatten fazla süren görüşmeler ise uzun görüşmeler olarak 

adlandırılabilmektedir. Bu araştırmada görüşme yapılacak kişilerin iş yoğunlukları ve 

görüşmenin verimliliği açısından ortalama 45 dakikalık bir görüşme planlanmıştır. 

Görüşme yapılan kişilerin tecrübeleri ve sektörde daha uzun yıllar çalışmış olmaları 

görüşme süresine de yansımış; bu nedenle bazı görüşmeler 75-80 dakikaya kadar 

uzamıştır.  

 

 Görüşme soru setinin hazırlanması, görüşme süresinin planlanmasının ardından 

referanslar aracılığı ile düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanlara ulaşılmıştır. Yapılacak 

görüşmeler için belirlenecek kişilerin öncelikle düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanları 

temsil edebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. İkinci olarak, bu alanda halen 

çalışıyor olma zorunluluğu aranmıştır. Görüşmelerin, düşünce kuruluşunun fiziki 

ortamını da gözlemleme fırsatı vermesi amacıyla, yanıtlayıcıların düşünce kuruluşundaki 

ofislerinde gerçekleştirilmesi tercih edilmiştir. Ancak üç görüşme, ulaşım imkanları ve 

yanıtlayıcının iş yoğunluğu nedeniyle görüşme yapmayı kolaylaştırmak amacıyla başka 
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bir mekanda gerçekleştirilmiştir. Mart 2018 tarihinde başlatılan görüşmeler, Aralık 2018 

tarihinde sayıca yeterli örnekleme ulaşılmış olması nedeniyle sona erdirilmiştir.  

 

 Elde edilen verilerin analizinde içerik çözümlemesi yöntemine başvurulmuştur. 

Görüşmelerden elde edilen karmaşık ve çok sayıda veriyi basitleştirmek için verilerin 

azaltılması yoluna gidilmiş ve verilerin sunulması aşamasında oluşturulan tablolar 

aracılığı ile verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesi tamamlanmıştır. Verilerin azaltılması 

ve sunulması aracılığı ile verilerdeki düzenlilikler keşfedilmiş, böylece verilerin 

kodlanması mümkün olmuştur ve kodlama, çözümleme boyunca farklı aşamalarda devam 

etmiştir.  Veri gruplarının etiketlenmesi anlamında kodlama, veriye anlam verme ve 

tekrar düzenleyerek verileri sıralandırmaya olanak tanımıştır. Verilerin analizi boyunca 

tekrarlanan bir işlem olarak kodlamanın yararı, araştırmacının verileri yeniden gözden 

geçirmesine ve de her bir kategoride, görüşme yapılan yanıtlayıcılar arasındaki benzerlik 

ve farklılıkları keşfedebilmesine olanak tanımış olmasıdır (Punch, 2016:192-195).  

 

 Düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanlar ile yapılan görüşmelerin içeriği şu 

başlıklardan oluşmaktadır: özgeçmişleri, eğitim durumları, kişisel deneyimleri, yaptıkları 

işlerini nasıl tanımladıkları; bilimsellik anlayışları; siyasette etkinlik düzeyleri; bilim-

siyaset ilişkisini nasıl tanımladıkları; düşünce kuruluşları-toplum ilişkisine bakış açıları. 

Bu bilgilere ulaşabilmek amacıyla 4 farklı kategoride sorular hazırlanmıştır. 

 

 İlk olarak Türkiye’de düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların demografik 

özelliklerini tanımlayan değişkenler incelenmektedir. Bu başlık altındaki değerlendirme, 

uzmanların eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri ve düşünce kuruluşunda çalışmadan önceki 

iş deneyimleri aracılığıyla yapılmaktadır.  
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 İkinci kategoride yöneltilen sorularla çalışmakta oldukları düşünce kuruluşlarını 

daha yakından tanımak amacıyla kuruluşların fiziki olanakları, organizasyon yapısı, iş 

süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler elde etmek amaçlanmıştır.  

  

  Üçüncü kategorideki sorularla düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların siyaset 

ve bilimi algılama biçimleri, bilim-siyaset ilişkisini nasıl değerlendirdikleri, siyasetle 

kurdukları ilişkiye ve siyasetin bilimselleşmesine dair bakış açıları ile düşünce 

kuruluşlarında üretilen bilgiyi tanımlama biçimleri üzerinden irdelenmiştir 

 

 Son olarak düşünce kuruluşlarının toplumsal rollerine bakış açıları incelenmiştir. 

Üretilen bilginin toplumla nasıl paylaşıldığını, yurttaşı bilgilendirme amacı taşıyıp 

taşımadıklarını ortaya koymayı sağlayacak sorular yöneltilmiştir. 

 

 Yanıtlayıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla her bir 

görüşmeciye bir anonim isim verilmiş ve EK-1’de listelenmiştir.  

 

3.2. DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN UZMANLARIN 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ANALİZ 

 

 Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ışığında uzmanların demografik 

özelliklerini ortaya koyabilmek için cinsiyet, eğitim düzeyleri, lisans derecelerini 

aldıkları üniversitelerin dağılımı, lisans ve lisansüstü eğitim alanları, akademik ünvanları, 

düşünce kuruluşlarında çalışma sürelerine dair veriler analiz edilmiştir. 

 

 Araştırma kapsamında İstanbul’da ve Ankara’da faaliyet gösteren düşünce 

kuruluşlarında çalışan toplam onsekiz uzman ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
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Yanıtlayıcıların üçü kadın ve onbeşi erkek olması düşünce kuruluşlarında çalışanların 

ağırlıklı olarak erkeklerden oluştuğunu görmemizi sağlamıştır. Yapılan görüşmeler, iki 

kişi dışında tüm yanıtlayıcıların lisansüstü eğitime sahip olduğunu ortaya koymaktadır102. 

Uzmanlar arasında dokuz kişi yüksek lisans derecesine sahiptir ve bunların beş tanesi 

halen doktora eğitimlerine devam etmektedir. Doktora derecesi olan yedi kişiden üçü 

düşünce kuruluşunda tam zamanlı olarak çalışmakta, dördü akademisyen olarak 

üniversitelerdeki görevlerine devam etmektedir. Akademisyenlerin biri doktor öğretim 

üyesi, biri doçent doktor ve ikisi profesör ünvanına103 sahiptir. İnceleme kapsamında 

uzmanların eğitim durumları hakkında elde edilen ilk bulgular bilgi üretimi için gerekli 

olan yetkinliğin, bilimsel metodolojiyi izleyerek araştırma yapabilme beceresini ortaya 

koyması açısından önem taşımaktadır.   

  

 İnceleme kapsamında görüşme yapılan uzmanların lisans derecelerini aldıkları 

üniversiteler104 sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. Bu sınıflamanın 

dışında kalan yanıtlayıcılardan iki kişi ise lisans derecelerini yurtdışındaki 

üniversitelerden aldıkları bilgisini paylaşmışlardır. Uzmanların lisans derecesi aldıkları 

üniversitelerin Türkiye’nin en iyi üniversitleri105 sıralamasında ilk 18 üniversite arasında 

yer aldıkları görülmektedir. Uzmanların gerek eğitim düzeyleri gerek mezun oldukları 

üniversiteler gözden geçirildiğinde düşünce kuruluşlarında çalışacak uzmanlarda 

                                                 
102 Uzmanların eğitim düzeylerinin dağılımı Ek-3 Tablo 1’de (sayfa 275) yer almaktadır. 
103 Uzmanların akademik ünvanlarının dağılımı Ek-3 Tablo 5’de (sayfa 277) yer almaktadır. 
104 Uzmanların lisans derecesi aldıkları üniversiletin dağılımı Ek-3 Tablo 2’de (sayfa 275) yer almaktadır. 
105 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuş URAP Araştırma 

Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasına göre Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi üçüncü, Gazi Üniversitesi altıncı, Ankara Üniversitesi 

yedinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi dokuncu, Boğaziçi Üniversitesi onbirinci ve Marmara 

Üniversitesi onbeşinci sırada yer almıştır (https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2020-2021/2020-2021-

T%C3%BCm%20%C3%9Cniversitelerin%20Genel%20Puan%20Tablosu). Ziyaret Tarihi: 02 Haziran 

2021)  

https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2020-2021/2020-2021-T%C3%BCm%20%C3%9Cniversitelerin%20Genel%20Puan%20Tablosu
https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2020-2021/2020-2021-T%C3%BCm%20%C3%9Cniversitelerin%20Genel%20Puan%20Tablosu
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lisansüstü eğitime sahip olmaları kadar bu eğitimlerini saygın üniversitelerde tamamlamış 

olmaları da uzman olarak düşünce kuruluşlarına tercih edilmelerinde belirleyici 

olmaktadır. Bu durum ABD’de düşünce kuruluşlarının yapılanma sürecinde gözlemlenen 

durum ile benzerlik göstermektedir. Medvetz (2007:91) 1945 sonrasında düşünce 

kuruluşları kategorisinin yaygınlaşmaya başlamasıyla kadrolarda öne çıkan “akil 

insanların” Ivy League106 üniversitelerinden geldiklerini yazmaktadır. Türkiye’deki 

düşünce kuruluşlarında da benzer bir eğilim olduğu görülmektedir.  

  

 Uzmanların lisans derecesi aldıkları bölümler107 göz önüne alındığında ise 

sırasıyla siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, iktisat, sosyoloji, psikoloji, 

gazetecilik, öğretmenlik ve mimarlık gelmektedir. Bilimsel metodları kullanarak siyasal 

alanda kullanılmak üzere bilgi üretim işlevi gören düşünce kuruluşlarında görev yapan 

uzmanlar arasında lisansüstü derecesini tamamlamış olanlar ise ağırlıklı bir yere sahiptir. 

Yanıtlayıcılardan onbir kişi Türkiye’de, beş kişi ise lisansüstü çalışmasını yurtdışında 

tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları108 uluslararası ilişkiler, siyaset 

bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, iktisat, ilahiyat, tarih, öğretmenlik ve mimarlık olarak 

sıralanmaktadır. Bir kişi haricinde görüşme yapılan uzmanların tamamının sosyal bilimler 

alanında eğitim aldıkları; özellikle siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarının yoğunlukta 

olduğu analiz edilmektedir. Görüşme yapılan düşünce kuruluşlarının çalışma 

alanlarınının öncelikli olarak iç ve dış siyaset konularına odaklanmış olması, kadrolarında 

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşmış kişilere yer verilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Lisansüstü çalışma yürütmüş olmak, bilimsel bilgiyi 

üretebilme yeteneğini gösteren bir ölçüt olarak kabul edilmesi nedeniyle çalışma 

                                                 
106 ABD’de “Ivy League”, akademik mükemmellik, öğrenci kabulünde seçicilik ve seçkincilik ile 

ilişkilendirilen sekiz vakıf üniversiteden meydana gelmektedir. Bu kategoride Brown, Columbia, Cornell, 

Dartmounth, Harvard, Princeton, Yale ve Pennsylvania Üniversiteleri yer almaktadır.  
107 Uzmanların lisans derecesi aldıkları bölümlerin dağılımı Ek-3 Tablo 3’te (sayfa 276) yer almaktadır.  
108 Uzmanların yüksek lisans ve doktora derecesi aldıkları bölümlerin dağılımı Ek-3 Tablo 4’de (sayfa 276) 

yer almaktadır.  
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alanlarında lisansüstü derecesine sahip olmak, uzman seçiminde önemli bir kriter olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

 Meşruiyetini bilimsel veriler ile bu verileri üreten uzmanlar üzerinden elde eden 

düşünce kuruluşları için yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olan uzmanlar kadar 

üniversitelerde görev almış akademisyenler de kadrolarını güçlendirmek için tercih 

edilmektedir. Düşünce kuruluşundaki görevlerine paralel olarak tam zamanlı 

akademisyen olarak çalışan dört kişi bulunmaktadır. İki kişi başka bir kurumda 

yöneticilik görevinin, bir kişi de kamu kurumundaki görevinin yanı sıra düşünce 

kuruluşundaki görevini sürdürmekte; diğer onbir kişi ise tam zamanlı olarak düşünce 

kuruluşunda çalışmaktadır. Düşünce kuruluşunda tam zamanlı çalışanlar arasında bu 

kuruluştan önce farklı bir sektörde iş deneyimi olanların sayısı ise üçtür. Bu kişilerden 

biri akademide çalıştıktan sonra, iki kişi ise basın-yayın sektöründe bir süre çalıştıktan 

sonra düşünce kuruluşundaki görevine başlamıştır. İlk işinde halen çalışmakta olan kişi 

sayısı ise yedidir. Çalışma hayatına düşünce kuruluşunda başlamış ve şu anda farklı bir 

düşünce kuruluşunda tam zamanlı olarak çalışanların sayısı iki, yarı zamanlı olarak 

çalışanların sayısı ise üçtür. Dolayısıyla düşünce kuruluşunda deneyim kazanarak 

çalışmalarını farklı bir düşünce kuruluşunda sürdüren toplam uzman sayısı beş olarak 

analiz edilmiştir. Daha önce bir düşünce kuruluşunda çalışmış olan kişilerin ilk 

deneyimlerini kazandıkları kuruluşların ise 2000 yılından önce kurulmuş olan düşünce 

kuruluşları olduğu ortaya çıkmaktadır. Yanıtlayıcıların düşünce kuruluşlarında çalışma 

sürelerine109 ait rakamlar düşünce kuruluşlarının genç ve dolayısıyla dinamik bir kadroya 

sahip olduklarını ortaya koymakla birlikte sektörde veya hükümette deneyimi olan 

bilimsel uzman sayısının kısıtlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Abelson 

                                                 
109 Uzmanların düşünce kuruluşlarında çalışma sürelerinin dağılımı Ek-3 Tablo 6’da (sayfa 277) yer 

almaktadır.  
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(2000:233)’un “karar vericilerin, hükümette deneyimler kazanmış düşünce kuruluşu 

personeline güvenmeye daha meyilli” olabilecekleri tespitine benzer biçimde bürokraside 

ve siyasette deneyimleri ve bundan ötürü siyasal aktörler ile olan yakın ilişkileri olan 

kişilere yönetim kadrolarında yer verildiği gözlemlenmiştir.  

 

 Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu ise daha önce bir düşünce kuruluşunda 

deneyim kazanmış uzmanların, yeni kurulan düşünce kuruluşlarında görev alarak bu 

deneyimlerini aktardıkları, oluşum aşamasındaki organizasyonlara tecrübeleriyle katkı 

sağladıkları olmuştur. Düşünce kuruluşlarında gerek tam zamanlı gerek yarı zamanlı 

olarak çalışmış olan uzmanların çalışma süreleri göz önüne alındığında 2000 yılından 

önce bu alanda çalışmaya başlamış sadece bir kişinin olduğu görülmektedir. 

Yanıtlayıcıların geri kalanının ise 2000 yılından sonra sektöre giriş yapmış ve halen 

çalışmalarını sürdürüyor olması, düşünce kuruluşlarının Türkiye’de 2000 yılından sonra 

faaliyetlerini arttırdığını ve sektörün halen yapılanma süreci içerisinde olduğunu 

göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının uzun süre varlık 

gösterememiş olması, uzmanların bu alanda kariyer planlaması yapabilmesinin önündeki 

engellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ilk iş deneyimini bir düşünce 

kuruluşunda edindikten sonra tecrübelerini farklı bir kuruluşta kullanabilme fırsatı 

yakalamış kişi sayısının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Vural Bey bu konuda 

şunları söylemektedir: 

 

… Türkiye’de yeni döneme bakıldığında, hızlı şekilde bir takım think tanklerin 

açılmaya başladığını görüyoruz. Ümit ederim bu konjonktürel bir dalgalanmanın 

sonucu değildir. Çünkü buna benzer birtakım çıkışlar oluyor ama arkası gelmiyor. 

Esas olan bunun süreklilik kazanabilmesi. Eğer sürekli, tutarlı ve kararlı bir şekilde 

çalışmalarınızı devam ettirebiliyorsanız, o zaman sonuç alabilirsiniz. Peki, olmazsa 

ne olur? En temelde, think tank bir sektör olarak kabul edilmez. Çünkü orada 

çalışanlar kendi geleceğini uzun vadede orada göremez. Ondan dolayı burada, 
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ciddi anlamda Türkiye’ye ya da ülkeye katkı sağlayabilecek stratejist birikimi 

olmaz (Vural, Ankara). 

  

 Hem akademide hem de düşünce kuruluşlarında uzun yıllara dayanan deneyime 

sahip olan Vural Bey, bilimsel uzmanlığı “siyaset üreten strateji uzmanlığı” olarak 

tanımlamaktadır. Strateji üretebilen uzmanların yetişebilmesi için düşünce kuruluşlarının 

bir sektöre dönüşmesiyle; bunun da uzun yıllar varlıklarını sürdürmeleriyle mümkün 

olabileceğine vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda bu alıntı, düşünce kuruluşlarında 

siyasetin strateji üretmekle ilişkilendirildiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Siyasetin, kamuoyunun iradesinden bağımsız olarak sadece amaca ulaşmak için 

uygulanacak yöntemler bütünü olarak konumlandırıldığını göstermektedir.  

 

 Görüşme yapılan yanıtlayıcılardan sadece biri, görevine çalışmaya başlamadan 

önce kendisine düşünce kuruluşunda çalışmayı kariyer hedefi olarak belirlemiş olduğu 

bilgisini paylaşmıştır: 

 

… Bilinçli bir tercihti. Zaten Amerika’da okuduğum için think tanklar nedir, ne 

yapar, o konuya oldukça hâkimdim. Araştırmayı seven bir insanım ben, ama 

akademik bir temelde değil de, daha pratiğe dönük bir şekilde yapmak istiyordum. 

Zaten masterdan çıktığımda kafamdaki alternatif olarak think tankler vardı. 

Amerika’da bir iş imkanı bulamayınca ve Türkiye’de çalışmak istediğim için 

özellikle Türkiye’ye dönüp iş aramak istedim ve bu kuruluş da karşıma çıkan en 

iyi alternatiflerden bir tanesi oldu. O şekilde tanışmış ve başlamış oldum (Barış, 

İstanbul).   

 

 Düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların gelir düzeylerini ortaya koymak 

amacıyla yanıtlayıcılara “Gelir düzeyinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 

doğrultuda, düşünce kuruluşundaki görevini başka kurumda tam zamanlı göreviyle 

(akademisyen, kamu çalışanı ve yönetici) aynı anda yürüten yedi kişi dışında, onbir 
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kişinin gelir düzeylerini tanımlamaları istenmiş ve yedi kişi “orta gelir grubu” olarak ifade 

etmiştir. Geriye kalan dört kişiden üçü “üst orta gelir grubu” ifadesi kullanmış, bir kişi 

ise “alt orta gelir grubu” olarak sınıflandırmıştır. Yapılan görüşmelerde gelir düzeyi 

tanımlamaları farklılık göstermiş olsa da düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların 

maaşlarının bir üniversitede çalışan akademisyen maaşlarıyla aşağı yukarı benzerlik 

gösterdiği ifade edilmiştir.  

 

 Düşünce kuruluşu dışında yürüttükleri pozisyonların yanı sıra yöneticilik veya 

uzmanlık görevini yürüten yedi kişiden beşi düşünce kuruluşundan herhangi bir gelirinin 

olmadığını ifade ederken, bir kişi düşünce kuruluşundan proje bazlı olarak gelirinin 

olduğunu, ancak bunun düzenli bir gelir olmadığını belirtmiştir. Bunların dışında kalan 

bir kişi ise düşünce kuruluşu için hazırladığı analiz, rapor vb. yazılardan telif ücreti aldığı 

bilgisini paylaşmıştır.  

 

… Burada yaptığımız işe karşılık olarak telifler üzerinden bir ücret alıyoruz. O da 

iyi, Türkiye ortalamasına göre iyi bir ücret (Eren, İstanbul). 

 

 

3.3. DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ANALİZ 

 

3.3.1. Organizasyon Yapısı 

 

 Türkiye’de halen gelişmekte olan bir sektör olarak düşünce kuruluşları 

karşılaştıkları bütçe kısıtlılıkları ve buna bağlı olarak sınırlı bir kadroya sahip olmalarının 

bir sonucu olarak dünyadaki örneklerinin oldukça gerisinde görünmektedirler. “2020 
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Global Go To Think Tank Index Report110”a göre 2017’den bu yana en iyi düşünce 

kuruluşu seçilmiş olan Brookings Institution (ABD) 403 uzmanla111 çalışmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren RAND Corporation’ın 50 ülkede 1.880 

çalışanı112 ve Heritage Foundation’ın ise 292 çalışanı113 bulunmaktadır. Türkiye’deki 

düşünce kuruluşları ise uzman kadrosu, bütçe vb. yetersizlikler nedeniyle henüz 

dünyadaki örneklerine benzer büyüklükte organizasyonel yapılar kuramamışlardır.  

  

 Görüşme yapılan yanıtlayıcıların bağlı bulundukları kuruluşlarının çalışan 

sayıları114 analiz edildiğinde en fazla sayıda çalışana (51-60 kişi arasında çalışan) sahip 

olan sadece bir tane düşünce kuruluşu bulunmaktadır. Bunu takip eden diğer iki düşünce 

kuruluşunda ise çalışan sayısı 31-40 ve 21-30 aralığında yer almaktadır. Dört düşünce 

kuruluşunda ise 11-20 arasında çalışan bulunurken, 1-10 arası çalışana sahip onbir tane 

kuruluş bulunmaktadır (Bkz. Tablo 2). Bu tabloya bakarak Türkiye’de faaliyet gösteren 

düşünce kuruluşlarının çok küçük kadrolarla araştırmalar ve faaliyetler yapmaya 

çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bu durum 2020 Global Go To Think Tank Index Report’da 

Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının dünyadaki diğer örneklerine kıyasla neden alt 

sıralarda yer aldıklarını açıklamaktadır.   

  

 Düşünce kuruluşlarının uzmanlık alanlarının farklılık göstermesi nedeniyle her 

kuruluşta çalışma masaları ve yürütülen projelerin kapsamı çerçevesinde çok farklı 

disiplinlerden gelen uzmanların görev yapmakta olduğu belirlenmiştir. Organizasyon 

                                                 
110 McGann, James G., "2020 Global Go To Think Tank Index Report" (2021).TTCSP Global Go To Think 

Tank Index Reports, s.58.  
111https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/09/06/a-note-from-brookings-president-john-r-allen-on-

the-release-of-our-workforce-demographic-data/ 
112 https://www.rand.org/about/staff.html 
113 https://www.heritage.org/about-heritage/staff/leadership 
114 Düşünce kuruluşlarında çalışan sayısı dağılımı Ek-3 Tablo 7’de (sayfa 277) yer almaktadır. 

 

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/09/06/a-note-from-brookings-president-john-r-allen-on-the-release-of-our-workforce-demographic-data/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/09/06/a-note-from-brookings-president-john-r-allen-on-the-release-of-our-workforce-demographic-data/
https://www.rand.org/about/staff.html
https://www.heritage.org/about-heritage/staff/leadership
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yapısı içinde sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim 

alanlarından mühendislik, mimarlık gibi fen bilim alanlarına kadar çok geniş bir 

yelpazede farklı uzmanlıklara sahip çalışanlara rastlanmaktadır. Görüşme yapılan 

yanıtlayıcıların lisans ve lisansüstü çalışma alanlarına ait dağılım “Düşünce 

Kuruluşlarında Çalışan Uzmanların Demografik Özellikleri Üzerine Analiz” başlığında 

verildiği için burada tekrar detaylandırılmayacaktır. Ancak araştırma ekibine dahil 

edilecek yeni personel seçiminde ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi 

alanlarında eğitim görmüş kişiler öne çıkmaktadır. İç ve dış siyaset konularının yanı sıra 

ekonomiden iklim krizine, göç siyasetinden yerel yönetişim konularına kadar çok çeşitli 

başlıklarda  plan ve projeler üreten, raporlar hazırlayan, siyaset önerileri yazan araştırma 

ekipleri, bilimsel teorinin siyasal pratiğe aktarılması işlevini yerine getirmektedir. 

Bundan ötürü, uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi alanları öncelikli olsa da düşünce 

kuruluşunun çalışma alanına göre çok farklı uzmanlık bilgisine sahip kişiler de ekiplere 

dâhil edilmektedir: 

 

Ekonomi direktörlüğünde ekonomi ağırlıklı arkadaşlar, benim direktörlüğümde 

sosyoloji, siyaset bilimi ağırlıklı arkadaşlar var. Ama ben bir ekonometristle de 

çalışıyorum; çünkü onun metod bilgisinden de çok fazla faydalanıyoruz. Ama 

burada birden fazla direktörlüğümüz var ve her direktörlükte alanından kişiler 

çalışıyor (Eren, İstanbul).  

 

 Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan düşünce kuruluşlarının sınırlı 

sayıda olması, bu sektörde çalışan genç uzmanlar için kişisel kariyer planlamasında 

sektörde kendisine bir yol haritası çizememesi nedeniyle lisansüstü çalışmasını 

tamamladıktan sonra akademide yer edinme çabasının ağır bastığı yönünde bir tablo ile 

karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla, düşünce kuruluşlarında yönetici ya da 

koordinatör, direktör gibi pozisyonlarda bulunanlar, üniversitelerde akademik 

görevlerinin yanı sıra düşünce kuruluşunda çalışmalara destek vermektedirler. Her ne 
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kadar düşünce kuruluşları, üniversitelerin bilimsel bilgi üretme tekelini kırmış olsalar da 

kadrolarında bilim insanlarına ihtiyaç duymakta ve bu nedenle üniversiteler ile işbirliğini 

devam ettirmektedir. Bu durum bilim insanları açısından, çalışma alanı seçeneklerini 

genişletmekte ve kurumlar arası geçiş imkanları tanımaktadır. Düşünce kuruluşlarında 

edindikleri deneyim ve tanınırlık ile siyaset arenasına geçiş yapamayan bilimsel uzmanlar 

için üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev almak halen öncelikli görünmektedir. 

Akademisyen olarak bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda düşünce 

kuruluşundaki görevini sürdüren yanıtlayıcının şu ifadeleri bu konuya ışık tutmaktadır: 

 

Dünyada da akademisyenlerden think tankçi olur ama think tankçi illa 

akademisyen olacak diye bir şart yoktur. Ama Türkiye'de bu iş hala bir sektör 

olmadığı için, biz hem kendimiz için hem de diğer arkadaşlarımız için akademiyi, 

herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkânı olarak görüyoruz (Eren, 

İstanbul). 

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, düşünce kuruluşlarında edindikleri deneyimleri 

karar verici bir pozisyonda kullanmak isteyen bilimsel uzmanlar için düşünce kuruluşları 

Abelson’un tanımlamasıyla “döner kapı” işlevi görmektedir. Aynı zamanda düşünce 

kuruluşlarını bilim insanları için akademide bulamadıkları özgürlük ortamını yaratan ve 

sığınak işlevi gören kuruluşlar olarak ele alan Abelson’un tezine (Abelson, 2016:145) 

karşın, bu kuruluşların finansal kaygılarının bilişsel özerkliklerini olumsuz yönde 

etkileyebildiği tespit edilmiştir.  

   

 Düşünce kuruluşlarında uzman kadrolarında görev yapanların ağırlıklı olarak 

akademik araştırmalarda yer almış ya da üniversitelerde görev yapmış kişilerden; yönetici 

pozisyonlarında bulunan kişilerin ise akademinin yanı sıra bürokrat olarak görev yapmış 

ve/veya siyasetin içinde rol almış kişilerden oluştuklarını görmekteyiz:  
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Şimdi içimizde mesela, daha önce devlet içerisinde çalışmış çok sayıda insan var. 

Mesela eski generaller, büyükelçiler. Bu insanlar, sonuçta çok büyük devlet 

tecrübelerine sahip olan insanlar ve burası bir STK sonuçta, özel kurum diyelim, 

bunu özel kuruma aktarma imkanını buluyorlar ve devlette bulamadıkları 

özgürlüğü buluyorlar belki de bir think tankin içinde (Ömer, İstanbul).  

  

Normalde dünyada yani dünya dediğimiz Amerika aslında, bu işin merkezi orası,  

şöyle bir döngü vardır; 3-5 sene think tankte çalışır, sonra daha yakın olduğu, 

bağlantısının olduğu bir iktidar ortamı oluşur ve onunla bürokrasiye geçer, özel 

sektörde geçer, 3-5 yıl orada çalışır, sonra biter üniversiteye geri döner. Böyle 

biriktirip harcamak gibi bir döngü vardır dünyada (Eren, İstanbul).  

 

 Yukarıdaki her iki alıntı, bürokrat, asker, şirket yöneticisi, akademisyen, planlamacı 

olarak kamu ve özel kuruluşlarda deneyim kazanmış kişiler karar alıcılar ile ilişki 

kurabilme kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle düşünce kuruluşlarında görevler alarak 

siyasal karar alma süreçlerine dahil olduklarını ve böylece iktidar seçkinleri arasına 

katıldıklarını göstermektedir. Seçkinler ağının bir parçası haline gelen düşünce 

kuruluşları, karar alıcı pozisyondaki aktörlerin görevleri sona erdiğinde kadrolarına dahil 

ederek seçkinlerin dolaşımına115 imkan tanımakta ve siyasal alandaki varlıklarını devam 

ettirmelerini mümkün kılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                 
115 “Seçkinler” (elit) terimini siyaset biliminde ilk kullanan kişi olan Pareto için bu terim, toplumsal yaşamın 

her alanında bireysel yeteneklerin eşitsizliğini vurgulama ve asıl inceleme konusu olan “yönetici seçkin” 

tanımı için başlangıç noktası sağlama işlevi görmektedir (Bottomore, 1997:8). Yaptığı sınıflama ile iki 

katmandan oluşan üç farklı toplumsal kategoriye ulaşır: “seçkin olmayanlar” ve “seçkinler”. Bu ikili ayrımı 

yaptıktan sonra seçkinleri de kendi arasında ikiye ayırır: “yönetici seçkinler” ve “yönetici olmayan 

seçkinler”. Ancak bu ayrım değişmez, kalıcı ve sürekli değildir; toplumun tabakaları arasında devamlı bir 

hareket söz konusudur. Toplumsal dengeyi kuran ve devam ettirme işlevi gören “elit dolaşımı” adını verdiği 

hareketlilik elit tabakanın iç yapısının da değişmesine neden olmaktadır. Ancak ister dolaşım yoluyla ister 

devrim yoluyla yapısı değişse de toplumda her zaman ve mutlaka bir yönetici seçkin olacaktır (Kapani, 

2010:128-129). Seçim yoluyla kamuoyu tarafından siyasal alandan uzaklaştırılan yönetici seçkinler, 

düşünce kuruluşu kadrolarına yerleştirilerek karar alma süreçlerindeki varlıklarını sürdürmektedirler.  
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3.3.2. Fiziki Olanaklar 

 

 Çalışma kapsamında yürütülen görüşmelerin onbeş tanesi düşünce kuruluşunun 

faaliyet gösterdiği binada gerçekleştirilmiş ve araştırmacı tarafından fiziki imkanlarını 

gözlemleyebilme fırsatı yakalanmıştır. Diğer üç görüşmenin ise kuruluş binası dışında bir 

mekânda yapılmış olması nedeniyle yanıtlayıcılardan bağlı oldukları kuruluşun fiziki 

olanaklarını anlatmaları istenmiştir.  

  

 Düşünce kuruluşlarının altı tanesi bulundukları binada (apartman dairesi ya da iş 

merkezi içerisinde bir ofis) bir katı kullanmaktadır. Bulundukları binanın tamamını (en 

az iki ve/veya daha fazla katlı bir binada) kullanabilme imkanına sahip kuruluş sayısı ise 

sekizdir. Düşünce kuruluşlarından dört tanesi ise bağlı bulundukları kurum, vakıf ya da 

üniversite binasını kullanıyor olmalarından ötürü kendilerine ayrılan ofis odaları dışında 

kurumun kendilerine sunduğu konferans salonu, toplantı salonları, kütüphane gibi 

imkanlara erişime sahip oldukları görülmüştür.  

 

 Sadece üç kuruluşun konferans salonu bulunken, tüm kuruluşların farklı 

büyüklüklerde (10-20 kişilik) toplantı salonları yer almaktadır. Bu toplantı salonları 

küçük ölçekli gruplar için beyin fırtınası oturumları ya da basına kapalı özel görüşmeler 

için olanaklar sunmaktadır. Konferans salonu bulunan düşünce kuruluşları düzenledikleri 

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri kuruluş binasında gerçekleştirirken salonları 

büyük katılımlı oturumlara izin vermeyen kuruluşlar bu tür etkinlikler için üniversiteler, 

kamu kurumları ya da otellerin salonlarını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bina 

içerisinde kütüphanesi bulunan düşünce kuruluşu sayısı ise altıdır. Çoğunlukla kuruluşun 

kendi yayınlarının arşivi niteliğindeki kütüphanelerde, çalışma alanları doğrultusunda 

farklı yayınlara rastlamak mümkün olsa da bu kaynakların kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.  
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 Görüşme gerçekleştirilen kuruluşlardan iki tanesinin kullandığı binanın büyüklüğü 

ve binadaki fiziki imkânları bakımından diğer kuruluşlara göre daha ergonomik ve 

antropometrik değerlere116 sahip olduğu gözlemlenmiştir. Örneklemi oluşturan diğer 

düşünce kuruluşları ile kıyaslandığında, araştırmacı kadrosunun genişliği ile ilk sırada yer 

alan bu kuruluşlarda çok sayıda çalışma ofisinin yanı sıra toplantı salonu ve kütüphane 

olanaklarının daha iyi bir düzeyde olduğu dikkat çekmektedir.  

 

 Üniversite çatısı altında kurulmuş olan düşünce kuruluşları için üniversite 

imkânlarını kullanabilme olanaklarına sahip olmaları büyük bir avantaj yaratmaktadır. 

Küçük bütçelerle çalışmalar yürütmelerine rağmen fiziki alanlar için ekstra bir bütçeye 

gerek olmadan toplantı salonu, konferans salonları ve kütüphane gibi olanakları 

kullanabilmektedirler.  

 

 Görüşme yapılan ve henüz kurulum aşamasında olan bir diğer düşünce kuruluşu ise 

hizmet verdikleri 4 katlı binada çalışma ofisleri, toplantı salonları ve konferans salonu 

dışında sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere içerik hazırlamak amacıyla video 

çekimlerinin yapılabileceği bir de stüdyoya sahiptir. Ancak çalışan sayısının ve teknik 

donanımların istenen seviyeye ulaşamamış olması nedeniyle sahip olunan olanaklar 

henüz tam kapasiteyle kullanılamamaktadır.  

 

 

 

  

                                                 
116 Ergonomi, çalışanların fiziksel ve psikolojik açıdan yeteneklerini en kolay biçimde kullanabilmelerine 

imkan verecek şekilde iş ve çevre koşullarının düzenlenmesini içermektedir. Antropometri ise yapılacak iş 

için kullanılacak aln-anlar ile kullanıcıların ölçülerini birbirine uyumlu hale getirmek ve böylece çalışma 

alanlarını kullanıcılara uyumlu hale dönüştürmektedir (Yararel, 2019:142-144).  
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3.3.3. Yapılan İşin ve Çalışma Çıktılarının Tanımlanması 

 

 Düşünce kuruluşlarında yapılan işin çoğulcu yaklaşım içinden yazan McGann 

tarafından “politika odaklı araştırma, analiz ve tavsiyeler üretilmesi ve bu araştırma 

sonuçlarını politika yapıcılar için anlaşılır, güvenilir ve erişilebilir bir dile çevrilmesi117” 

olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu araştırma kapsamında görüşülen düşünce 

kuruluşlarında çalışan uzmanların da yaptıkları işi genel olarak şu kavramlar bağlamında 

tanımladıkları ortaya çıkmıştır: karar alıcı mekanizmalar için bilgi üretimi, kamuoyunun 

aydınlatılması için bilgi üretimi, araştırmacı, akademisyenlik ile gazetecilik arasında bir 

iş, analist, proje yürütücüsü ve öğretmenlik. Bu tanımlardan en çok öne çıkanlar ise 

“araştırma odaklı çalışmalar yapmak” ile “karar alıcıları etkilemek için bilgi üretmek” 

olmuştur. Karar alıcıları etkilemek için “veri, bilgi, politika notu, politika önerisi, proje” 

ürettiklerini ifade etmişlerdir: 

 

Temel amacımız karar alıcı mekanizmalara bu süreçte bilim ve akademik bilgi 

üretmek ve sunmak (Adil, Ankara).  

 

Ben genelde Avrupa Birliği destekli projeler yapıyorum diyorum ki, yapıyoruz 

da zaten. Türkiye'nin iç dış siyaseti ile ilgili saha araştırmaları, sosyolojik 

araştırmalar… Sonra bunları yayınlıyoruz ve karar alıcılar üzerinde bir etki 

yaratmaya çalışıyoruz. Kısaca aslında bu yapmaya çalıştığımız (Fatih, İstanbul).  

 

 

 Görüşme yapılanlar arasında yaptıkları işi “proje hazırlamak”  olarak adlandırmış 

olan uzmanlar, bir araştırma kuruluşuna bağlı olarak iç ve dış politika konularında 

yürüttükleri projelerle kamu faydası için kullanabilir bilgiler ürettiklerini tanımlamalarına 

eklemişlerdir: 

                                                 
117 Bu tanım, “2019 Global Go To Think Tank Index Report”tan alınmıştır (McGann, 2020:13).  
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Bir proje için araştırma yapıp, ondan sonra politika önerisine dönüşebilecek 

şekilde yayına dönüştürdüğümüz (Ayşe, İstanbul).  

 

Uzman kişilere bir araya getirerek, oradan çıkan sonuçları da raporlaştırarak 

kamu faydası şeklinde ilgili otoritelerle paylaşıyoruz (Ömer, İstanbul).  

  

 Düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışmaların iki önemli boyutu bulunmaktadır. 

Bunlardan ilkini siyasal süreçlerde kullanılmak üzere bilgi üretimi oluşturmaktadır. Bilgi 

üretim boyutu, yapılan araştırmalar ile karar alıcı mekanizmalarda ihtiyaç duyulan 

bilginin üretilmesini ve bu bilginin daha anlaşılır bir dile çevrilerek siyaset önerisine 

dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bir diğer boyutta ise bu bilginin siyasal sürece 

aktarılması yer almaktadır. Bilimsel siyaset anlayışının yaygınlaşmasının bir sonucu 

olarak düşünce kuruluşları teori ile pratiği birleştirerek bilim sistemi ile siyaset sistemi 

arasında köprü kuran aracılar olarak görülmektedir.  

 

 Düşünce kuruluşlarının tanımlanmasında akademik ve siyasa yapıcı topluluklar 

arasında, diğer bir ifadeyle fikirler ve eylemler arasında “katalizör olma”  ya da “köprü” 

kurma metaforunun kullanıldığına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu alanda çok fazla sayıda 

çalışma ortaya koymuş olan McGann118(2000:17), Stone ve Garnett119 (1998:16) de bu 

metaforu kullananlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de farklı düşünce kuruluşlarında 

görevler almış bir yanıtlayıcı, düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışmaları teori ile 

pratiği birleştirme çabası olarak değerlendirilmiş ve de birbirinden ayrı sistemler olarak 

kabul edilen bilim ile siyaset arasındaki bağ kurma çabasını şu sözlerle aktarmıştır: 

 

                                                 
118 “Düşünce kuruluşlarından politika yapıcılar ve diğer sivil toplum grupları arasında bir köprü görevi 

görmeleri istenmektedir” (McGann, 2000:17). 
119 “Düşünce kuruluşları, akademi ile karar alıcılar arasında bir köprü olarak algılanır ve meslektaşlarının 

teorik ve pratik araştırmalarını daha geniş dünyaya yorumlama ve iletme konusunda stratejik bir role 

sahiptirler” (Stone ve Garnett, 1998:16). 
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… Düşünce kuruluşlarında bilgi üretiyoruz diyecekler size ama yalan 

söylüyorlar. Aslında bilgi filan ürettiğimiz yok. Düşünce kuruluşunun görevi 

bilgi üretmek değil, bilgi ile siyaset arasındaki köprüyü kurmak. Yani o köprüyü 

kurarken de bir şey yapıyorsunuz falan. Yani düşünce kuruluşlarının hepsinin 

amacı, etkilemek; bazısı kamuoyunu etkilemeye yönelik oluyor, iktidar yanlısı 

veya karşıtı olarak (Can, İstanbul). 

 

 Düşünce kuruluşlarının demokratik sistemlerdeki varlıkları, siyaset için bilgi 

ürettikleri iddiası ile meşrulaştırılmaktadır. Oysa Can Bey’in aktardıkları düşünce 

kuruluşlarının asıl amacının, siyasal pratikte kullanılmak üzere bilgi üretmek değil bilgi 

ile siyaset arasında köprü kurarak etki yaratmak olduğuna dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla düşünce kuruluşlarının faaliyetlerini sadece karar alıcı kadroların 

kullanacakları bilgiyi üretmekle sınırlamak doğru olmayacaktır. Kamuoyunun gündemini 

belirlemeyi ve etkilemeyi amaçlayan faaliyetler yürüten düşünce kuruluşları için 

medyanın aracılığı zorunlu hale gelmektedir. Bu durumun sonucu olarak geniş kitlelere 

ulaşabilecek ve gündemi şekillendirecek çıktıların yazımında bilimsel bir dil yerine 

gazetecilik dili öne çıkmaktadır. Bu nedenle uzmanlar tarafından yaptıkları işi, bilimsellik 

kadar “basitlik ve akılda kalıcılığı” da içermesi nedeniyle “gazetecilik ile akademisyenlik 

arasında yer alan bir iş” olarak tanımla anlayışı yaygındır. Medvetz’in akademi, medya, 

iş dünyası ve siyasetin kesişme noktasında ara bir alan olarak konumlandırdığı düşünce 

kuruluşlarının, uzmanlar tarafından akademi ile medya alanlarının arasına yerleştirdiği 

görülmektedir. Yanıtlayıcılardan biri yaptığı işin gazetecilik ile akademisyenliğin 

ortasında yer aldığını, ancak akademideki kadar çok tarihsel vakalara ve soyut alana 

girmediklerini ifade etmiştir. Aynı benzetmeyi yapan bir diğer yanıtlayıcı ise işini şu 

sözlerle tanımlamıştır:  

 

Bir akademisyenle köşe yazarlığı arasından bir iş yapıyorum. Belirli bir konu 

üzerine bir akademisyenin ürettiği gibi derinlikli bilgiyi, bir köşe yazarı gibi 



177 

 

güncel bir konu üzerine ve herkesin anlayabileceği şekilde yazmaya çalışıyorum 

şeklinde özetliyorum (Barış, İstanbul). 

 

  Literatürde düşünce kuruluşlarının çok farklı tanımları yapılmakla birlikte, bu 

tanımlardan yola çıkılarak ortak noktalar belirlenecek olursa ilk sırada “kamusal 

sorunların çözümü için araştırmalar yapmak ve bu bilgiyi karar alıcılarla paylaşmak” yer 

almaktadır. Abelson ise düşünce kuruluşlarının temel işlevleri arasına “siyasal aktörlerin 

ve toplumun eğitimine yardımcı olma” görevini de eklemektedir (2000:225). Abelson’un 

bu tespitine benzer şekilde, hem akademisyen olarak görev yapan hem de düşünce 

kuruluşu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bir yanıtlayıcının birincil hedefini insan 

yetiştirmek olarak belirlediğini ve işini “öğretmenlik” olarak tanımladığını şöyle ifade 

etmiştir: 

 

Öğretmenlik yapıyorum. Biz burada doğru bildiğimiz şeyi insanlara aktarmaya 

çalışıyoruz. Kendi doğru bildiğimiz derken, doğrunun ne olduğunu da araştırarak 

yapıyoruz. Yüksek, sabit bir doğrumuz da yok, olamaz. İnsan böyle bir varlık 

değil tabii ki. Hem anlamaya çalışıyoruz hem öğreniyoruz, öğretmenliğin 

içerisinde bu da var, hem de bunu insanlara aktarmaya çalışıyoruz (Ali, Ankara). 

  

 Üniversitelerde tam zamanlı olarak görev yapan akademisyenler, siyasal 

görüşlerine uygun olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşunda yürütülen çalışmalara 

uzmanlık alanlarıyla destek vermektedirler.  Bu kişiler, yürüttükleri görev için “gönüllü 

hizmet” ifadesine yer vermişlerdir: 

 

Bu benim için gönüllü bir hizmet. Hiçbir maddi çıkar beklemeden yıllardır 

yaptığımız bir gönüllü hizmet. Amacımız ise …120 aracılığıyla ortaya konan 

bilgilerin kamuoyunun aydınlatılması için bir vesile olmak (Zühtü, Ankara).  

 

                                                 
120 Düşünce kuruluşunun ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir.  
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 Özellikle bağlı oldukları kuruluşun ideolojik bir çizgisinin olması ve bu ideolojiyle 

daha üniversite öğrencisi oldukları yıllara dayanan bir geçmişlerinin olması, bu bağın 

kurulmasında önemli bir etken olarak görünmektedir. Bunun bir sonucu olarak bu 

kişişleri yürüttükleri göreve bağlı tutan unsurun, bir kariyer hedefinden ziyade ideolojik 

konumları olduğu anlaşılmaktadır: 

 

Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans döneminde zaten Ankara'da 

bildiğimiz bir yerdi. Hem düşünce babında hem etkinlikler babında takip 

ettiğimiz bazı yerler vardı Ankara'da da; bu tarz kültürel etkinlikler. Yani buranın 

biraz daha kültürel dokusundan da kaynaklanan sebeplerden dolayı; biz de felsefe 

öğrencisi olduğumuz için bu tarz şeylere, nerede bir şey var, nerede söyleşi, 

konferans var giderdik. Burası bu noktada bizim dikkatimizi çeken kuruluşların 

başında geldi. Bizim de doğal olarak fikir eğilimlerimiz, yönelimlerimiz olmuştu. 

Ondan dolayı buraya gidip gelmeye başladık (Caner, Ankara).  

 

 Ortak noktalar olmakla birlikte her bilimsel uzman için yaptığı işin tanımı ve bu işi 

yapmasındaki motivasyon kaynağı farklılık göstermektedir. Uzmanların, karar alıcıları 

etkilemek ya da kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, yürüttükleri çalışmaların çıktısını 

nasıl tanımladığını belirlemek amacıyla sorular sorulmuştur. Yanıtlayıcılardan alınan 

cevaplar incelendiğinde düşünce kuruluşunda yürüttükleri işin çıktısını tanımlamak için 

kullandıkları ifadelerin şunlar olduğu görülmüştür: bilgi üretimi, siyaset önerisi, düşünce 

üretimi, insan yetiştirmek, analiz.  

 

 Düşünce kuruluşundaki yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen çıktıyı “bilgi” 

olarak ifade eden yanıtlayıcılar, üretilen bilgiyi farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bu 

yanıtlayıcılar çalışmalarının çıktısını “ham bilgi”, “derli toplu bilgi”, “araştırmaya dayalı 

bilgi”, “veri bazlı nesnel bilgi”, “topluma ve karar alıcılara yayılacak bilgi” olarak ifade 

etmişler ya da yürütülen çalışma sürecini “bilgi üretimi” olarak adlandırmışlardır. Bu 

tanımlar, bilimsel uzmanları tarafından benimsenen bilimsel bilgi edinmedeki amacın, 
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“nesnel gerçeklik alanındaki olayları açıklamak” olarak gören pozitivist epistemoloji ile 

özdeşliğini ortaya koymaktadır. Pozitivist anlayışın egemen olduğu çoğulcu yaklaşımı 

benimsemiş Stone ve Garnett’e (1998:16) benzer biçimde bazı bilimsel uzmanlar 

“araştırmalardan elde edilen ham verileri işleyerek karar alıcılar için siyasa sürecinde 

kullanılabilecekleri bilgi” ürettiklerini ifade etmektedir: 

 

Bilgi üretiyoruz. Bu bilgi aslında hiçbir yerde olmayan bir bilgi değil. Bu bilgi 

herkesin erişebileceği birçok bilginin sentezlenmesi ve bu esnada bir süzgeçten 

geçirilmesi. O süzgeç, bizim geçirdiğimiz dönüşüm, bilgiye verdiğimiz şekil, son 

aşamadaki o bilginin kime, nasıl bir fayda sunacağı ile ilgili. Biz orada herhangi 

bir çıkar grubunun, bir siyasi partinin, küçük bir camianın bilgisini artırmak ya 

da çıkarını desteklemek değil de, tüm Türkiye için. Bu belli bir çevrenin kabul 

edip diğerinin şiddetle karşı çıkabileceği bir bilgi olmasın. Herkesi uzlaştırabilen, 

ortak noktaları arttıran, bu farklılıkları azaltmanıza yarayan. Dolayısıyla milli 

bütünlük, milli çıkarlar açısından faydalı olabilecek bir bilgi. Bu açıdan 

baktığınız zaman bilginin siyasi hedefi var gibi görünüyor; ama burada siyasetten 

ziyade toplumun tamamına etki edebilecek bir bilgi. Toplumun tamamına hitap 

edebilecek bir bilgi de mümkün olduğunca aşırılıklardan kaçınmak, farklı 

görüşleri almak ve bir araya getirmeyi gerektiriyor. Sentezle kastettiğim de 

aslında o (Zühtü, Ankara).  

 

İç ve dış politikayı etkileyecek, hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte 

düşünce üretimi, fikir üretimi, proje üretimi. Derli toplu bilgi (Ömer, İstanbul).  

 

Veri bazlı objektif bir bilgi. Araştırma süresinde aktörlerle birlikte tartışılan 

şeylerin de eklendiği raporlar üreten ve kurumlara da politika üretme alanında 

destek olan ürünler üretiyoruz (Ayşe, İstanbul).  

 

Birincisi, ham bilgi, bilgi ama bu bilgiyi şeyden bağımsız yani siyasi 

duruşunuzdan pozisyonunuzdan bağımsız olarak belki sizin çok hoşunuza 

gitmese de veya karar alıcıların çok hoşuna gitmese de sahadaki ham bilgi. 

İkincisi o ham bilgi üzerine inşa edilmiş, objektif bilgi üzerine inşa edilmiş analiz 

(Taylan, Ankara).  
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 Yukarıda yer verilen tanımlamada ise Weaver’in (1989:571-577) “araştırmaya 

dayalı nesnel ve güvenilir bilgi”ye yaptığı vurguya benzer bir ifade kullanılmıştır. 

Kuruluş bünyesinde yürüttükleri işlerin çıktısını “akademik standartlar gözetilerek bilgi 

üretimi” olarak tanımlayan bir diğer yanıtlayıcı ise sözlerini şöyle aktarmıştır:   

 

Bir bilgi üretiyoruz, burada yapılan her işte akademik standartlar gözetilerek 

yapılıyor; metodolojisi olsun, projenin dizayn edilmesi olsun, konunun 

uzmanlarıyla zaten çalışıyoruz. Bütün yapılan saha çalışmaları vs. hepsinin 

metedolojisi falan var aslında. Biz burada, (yürüttüğümüz çalışmaları) sadece o 

bilgiyi üretmek için yapmıyoruz; bu bilgiden faydalanma kanalları açmaya 

çalışıyoruz (Fatih, İstanbul). 

 

 Yanıtlayıcıların çoğu tarafından dile getirilen ancak farklı biçimlerde tanımlanan 

bir diğer ifade ise Urritia’nın çoğulcu yaklaşımı benimseyen teorisyenlerin sıklıkla 

başvurduğu bir ifade olarak tespit ettiği “siyaset önerisi” ürettikleri yönünde olmuştur 

(2013:4). Yanıtlayıcılardan biri bunu “bilimsel araştırmaya sırtını dayayarak karar 

alıcılara yönelik politika önerisi” olarak ifade ederken; bir diğer yanıtlayıcı yürüttükleri 

çalışmaların çıktısını “STK’lardan özel sektörüne kadar yani bireyin dışındaki kamu için 

politika önerisi” olarak dile getirmiş ve eklemiştir:  

 

… Yani bu genişlikte kamuya politika önerisi üretiyoruz. Aslında siyasa diye bir 

kelime türetilmiş burada, bizim o “policy” dediğimiz şey, Türkçeye siyasa diye 

çevriliyor. Siyasa üretiyoruz (Eren, İstanbul). 

 

Bilimsel araştırmaya sırtını dayayarak karar alıcılara yönelik politika önerileri 

üretmek (Merve, İstanbul).  

 

 Birincil amaç olarak karar alıcılar ve/veya kamuoyunu etkilemek yerine siyasal 

aktörlerin ve toplumun eğitimine yardımcı olma amacını benimsemiş düşünce 

kuruluşlarına da rastlanmaktadır. Yürüttükleri çalışmalar göz önüne alındığında lisans ve 
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lisansüstü aşamalarında öğrenim gören öğrenciler için entelektüel kaynak üretimini ön 

sıraya aldıkları ve bu amaçla eğitim programları ve staj programlarına öncelik 

verilmektedir. Bu amacı tamamlayıcı dergi, rapor ve kitap yayınlama, yürütülen 

çalışmalarda ön plana çıkmaktadır: 

 

En zor ve uzun zamanlı olan ve aslı görevimiz insan yetiştirmek. Onlar için 

entelektüel kaynaklar üretmeye çalışıyoruz. Dergi ve kitaplar, araştırma raporları, 

eğitim programları, lisans öğrencileri için seminer programları, lisansüstü 

öğrenciler için okuma programları düzenliyoruz (Ali, Ankara).  

 

 Uzmanlar için düşünce kuruluşlarında yürüttükleri çalışmaların çıktısını tanımlama 

biçimleri farklılık gösterse de her düşünce kuruluşunda yürütülen çalışmaların, analiz, 

rapor yayınlamak, süreli dergiler çıkarmak, seminerler ve toplantılar düzenlemek, staj 

programları ile sektör için gençleri yetiştirici faaliyetlerden meydana geldiği 

görülmektedir: 

 

Somut eser olarak ürettiğimiz dört çeşit entelektüel ürün bulunmaktadır; analiz 

yazıları,  raporlar, kitaplar, seminerler (Yahya, İstanbul).  

 

 Bu başlık altında elde edilen veriler ışığında Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce 

kuruluşlarında çalışan uzmanların yaptıkları işi konumlandırma biçimlerine göre üç farklı 

kategori ortaya çıkmaktadır.  İlk kategoride yürüttükleri görevi profesyonel bir iş olarak 

konumlandıranlar yer almakta ve bu uzmanlar için bilgi üretimi, bilimsel bir çabayı 

kapsamaktadır. Bilimsel bilgiye ve bu bilginin üretilebilmesi için gerekli görülen 

uzmanlığa vurgu yapan bu söylem, bilimsel bilginin tarafsızlığı iddiasına öne 

çıkarmaktadır. İkinci kategoride yer alan uzmanlar için yürüttükleri çalışmalar ahlaki bir 

önceliğe yaslanmakta ve teknik bilgiden ziyade ideolojik konumlarından hareket 

etmektedir. Bu bakış açısı Tükiye’de bilimsel uzmanlığın, 1970’lerde ABD’de ortaya 
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çıkan savunucu düşünce kuruluşlarındaki gibi ideolojik fikirlerin üretildiği bir pozisyon 

olarak konumlandırıldığını göstermesi açısından önemlidir. Üçüncü ve son kategoride ise 

gençlerin ve siyasal aktörlerin; daha geniş bir ifadeyle toplumun eğitimini önceleyen ve 

dolayısyla yaptıkları işi “öğretmenlik” olarak tanımlayanlar yer almaktadır. Bu amacı 

öncelemiş düşüce kuruluşları, kendilerini sivil toplumun içerisinde konumlandırmakta; 

toplumun bilgilendirilmesi ve bu yolla kamu siyasetinin oluşturulmasında etkili olan 

herkesi kapsayıcı çalışmalar yürütme misyonu ile hareket etmektedir.  

  

3.3.4. Yürütülen Çalışmalar: Aşamalar, Hedef Kitle ve Siyasal Süreçlere Etki 

 

 İster yapılan iş bilimsel, ister ideolojik ya da kamu eğitimi olarak tanımlansın 

düşünce kuruluşlarında yapılan çalışmaların sonunda analiz, rapor, kitap, siyaset 

önerisine dönüşen çıktılar üzerine yürütülen çalışmalar ilk olarak çalışılacak konunun 

saptanması ile başlamaktadır. Bilgi üretim süreci (1) araştırma ekibinin rutin 

toplantılarında gündemin analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan ya da uzmanlar tarafından 

saptanmış bir konunun müzakere edilmesi sonucunda ortaya çıkan, (2) yönetim kurulu 

tarafından çalışılması uygun görülen ya da (3) kuruluşun bağlı olduğu 

kurum/vakıf/üniversite tarafından çalışılması uygun görülen konular üzerine 

odaklanmaktadır.  

 

Her ne kadar düşünce kuruluşları Stone ve Gernett (1998:16) tarafından bilimsel 

uzmanlara özgürce düşünebile imkanları sunan kuruluşlar olarak konumlandırılsa da 

araştırma kapsamında elde edilen veriler çalışılacak konuların saptanmasında belirleyici 

olanın, uzmanlardan önce yönetim kurulunun ya da bağlı olunan kurum/kuruluşların 

talepleri olduğunu ortaya koymaktadır. Dahası, kamusal sorunlarına çözümler getirmeyi 

hedefleyen çalışma alanlarının belirlenmesinde kamuoyunun talepleri, bu sürece dahil 
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edilebilecek kanalların yetersizliği nedeniyle dışarıda bırakılmaktadır. Oysa Habermas’ın 

da belirttiği üzere araştırma konularının, uzmanların ilgi alanları çerçevesinde 

belirlenmesi, bilimsel ve kamusal alan arasındaki mesafenin açılmasıyla 

sonuçlanmaktadır (Habermas, 2010:98). Yapılan görüşmelerde elde edilen verilerle, 

araştırma konusunun saptanmasında kamuoyunun sorunlarını tanımlaması için işleyen bir 

iletişim sürecine rastlanmadığı gibi uzmanların ilgilerinin dahi bu süreçte öne çıkamadığı 

görülmektedir. Bu durum düşünce kuruluşlarının iktidar seçkinleri tarafından finanse 

edilmesi nedeniyle finansörlerin çıkarları için araştırma ve planlamalar yürüttüklerine 

işaret eden yeni seçkinci bakış açısının iddialarını doğrular niteliktedir: 

 

Araştırılacak konunun belirlenmesi üç şekilde olabilmektedir: Birincisi, haftalık 

birim toplantısında her bir araştırmacı arkadaş ile çalıştığı alan hususunda bir 

gündem belirlemesi yapılmaktadır. Buradaki beyin fırtınasından sonra yapılacak 

çalışmanın niteliği belirlenmektedir. Bu yöntem tüm çalışmalarımız içinde 

%60’lık bir orana sahiptir. İkinci bir konu belirleme süreci genel koordinatöre 

bağlıdır. Genel Koordinatör, önemli gördüğü bölge, konu ya da tema ile ilgili 

araştırma yapılmasını isteyebilir. Bu da genelde %35 ağırlık taşır. Üçüncü 

yöntemde araştırma konusunun belirlenmesi doğrudan bağlı olduğumuz vakıftan 

gelebilir. Vakıf yönetim kurulu bir karar alarak, belirli bir konu üzerine çalışma 

isteyebilir. Bu genellikle tüm çalışmalarımız içinde %5 oranını geçmemektedir. 

Konu belirleme aşamasından sonra, çalışmanın niteliği belirlenir. Yani yapılacak 

olan çalışma, “analiz yazısı”, “rapor,” ya da “kitapçık” vs. ne olacak ise karar 

verilir ve araştırmacı arkadaşımız bunun hazırlığına başlar. Araştırma konusu için 

konunun özelliğine göre 2 hafta ile 3 ay arasında bir süre belirlenmektedir. Her 

bir araştırmacı arkadaş aynı anda birkaç çalışmayı yürütebilir. Yani birini bitirip 

diğerine başlamak yerine, örneğin belirlenmiş 3 farklı konuda aynı anda belirli 

bir planlama çerçevesinde çalışabilir. Çalışma öncesi metodoloji belirlenmesi 

önemlidir. Yani konu hangi açıdan ne şekilde ele alınacak, ne tür kaynaklar 

kullanılacak, saha çalışmasına veya röportaja dayalı olacak ise bu nasıl 

yürütülecek vs. metodolojik unsurlar belirlenir (Yahya, İstanbul). 
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Akademik, siyasal, ekonomik ve medya alanlarının kesişme noktasında bulunan 

kurumsal yapılar olarak düşünce kuruluşları için çalışılacak konuların ilk sıradaki 

belirleyicisini gündem oluşturmaktadır. Üretilen bilginin pazarlanabilir bir ürün niteliği 

kazanabilmesi için “ihtiyaç duyulan, talep edilen” konuları içermesi beklenmektedir: 

 

Ülkenin bir gündemi var ve bu gündemin sıcak gündelik kısmı var, bir de 

daha uzun vadeli kısmı var. Biz bu gündemi çok yakından takip ederiz ve 

buradan siyasetin ihtiyacı olabilecek şeyleri güderiz. Bugün Türkiye ile 

Amerika'nın ilişkileri gergindir ama biz birkaç yıl önceden “Amerika ve 

Türkiye ilişkileri gerilebilir” diye hazırlık yaparız ve burada 

senaryolarımızı hazırlarız. Mesela bugün Türkiye, Kuzey Irak 

operasyonunu konuşuyor ama biz bununla ilgili çalışmamızı belki 1 yıl 

önceden yapmışızdır. Bir de operasyon başlayınca yaparız ama mümkün 

olduğu kadar öne almak, siyasetin bir adım, mümkünse iki-üç adım önünde 

gitmeye çalışarak, gündemin önünde gitmeye çalışarak başlıklarımızı 

belirleriz. Ondan sonra bunu direktörler olarak, yani üst yönetim diyelim, 

genel koordinatörümüzle birlikte, hep birlikte istişare ederiz, çeşitli 

toplantılarımız vardır. Yani içimizden birisi ben şunu çalışmayı 

düşünüyorum da diyebilir. Burada ona biraz şekil şemal veririz; yani bir 

başka tezgah orası, daha doğrusu fikir tezgahı. … (Eren, İstanbul) 

   

  Düşünce kuruluşları çeşitli kurumlardan gelen sipariş üzerine farklı konularda da 

çalışmalar yürütmektedirler. Sosyal bilim teorisi ile pratik arasında bir bağlantı görevi 

görün düşünce kuruluşları, bağımsız bir bilimsel araştırma kuruluşu olmasının yanı sıra 

ticari bir işletme gibi sipariş üzerine bilgi üretmesi nedeniyle literatürde "idea brokers121", 

“policy entrepreneur122” ya da “sellers of ideas123” olarak tanımlanmaktadırlar: 

 

Birinci olarak bağlı olduğumuz kurum kaynaklı işler yapıyoruz. İkinci olarak AB 

projeleri ya da Tübitak projesi gibi kaynağı farklı işler yapıyoruz, bir başvuru 

aşamasından geçen.. Bir de think tank faaliyeti olarak tanımlanabilecek bir geliri 

                                                 
121 Düşünce bankeri (Smith,1993:176). 
122 Siyasa girişimcisi (Medvetz, 2012b:1).  
123 Düşünce satıcısı (Kochetkov ve Supyan, 2010:4939). 
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olmayan ama güncel siyasete ya da çalıştığımız alana bir katkısı olabileceğini 

düşündüğümüz araştırma konuları oluyor. Bağlı olduğumuz vakfa bir konuda 

araştırma yapılması için bir talep geliyor. Yerel çalışmalar da olabiliyor, belli bir 

kanun taslağına görüş de olabiliyor ya da onun altlığının hazırlanması gibi, daha 

erken aşamalarda, belki bakanlıkların vakıfla görüştüğü aşamalarda nasıl bir 

tasarım yapılabilir gibi… Daha kamuoyuna yansımamış olan aşamalarda bize 

gelmiş oluyor (Çiğdem, Ankara). 

 

 

Çalışılacak konuyu saptama noktasında düşünce kuruluşlarını kısıtlayan ya da 

yönlendiren bir diğer etkenin ise fon bulabilme endişesi olduğu görülmektedir. 

Araştırmalar için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması adına çalışmayı düşündükleri 

konulara uygun proje çağrılarını takip etmek ya da proje çağrılarının başlıklarına göre 

çalışmak istenen konuda değişiklikler yapılabilmektedir. Domhoff’un da işaret ettiği gibi, 

düşünce kuruluşları titiz bir çalışma sürecinin ürünü olan rapor ve politika önerileri 

yayınlama yönünde çaba ortaya koysalar bile finansal bağımlılıkları yukarıdan aşağıya 

politika yapmaya hizmet etmelerine neden olmaktadır. Bu durum “oligarşik siyasa yapım 

modeli”nin teşvik edildiğini göstermektedir: 

 

Şöyle bir şey çok olmuyor, yani isterdik tabii olmasını; ekip olarak toplanıp ‘şu 

konu çok ilginç, bunu çalışalım’ deyip ona fon bulmak. Bunu yapmadık mı, 

yaptık ama şu son zamanlarda bizim partnerlerimizle, … Vakfı124 ile oturuyoruz, 

bir 3 yıllık yol haritası çiziyoruz ve onlarla şu alanda, şu noktaya değineceğimiz 

bir proje dizayn ediyoruz, onlar da fon buluyorlar. Projeyi beraber dizayn 

ediyoruz. Dolayısıyla fon verenlerle istişare halinde oluyoruz. Bir de yeni bir fon 

çağrısı açıldığında, o fon çağrısının önceliklerine bakıp düşünürsünüz buna ne 

yapabiliriz, ne uydurabiliriz diye.  Genellikle de zaten sizin aşağı yukarı 

çalıştığınız alanlardaki çağrılardır, siz istediğiniz bir şekilde başvurursunuz, 

beklersiniz. Onlar uygun görürlerse parayı verirler, vermezlerse… Ama yani artık 

son zamanlarda şu da olmaya başladı. Fon verenlerin de işi zor; bazı kurumlar 

kapandı, kime para vereceklerini bilmedikleri için siz güvenilir bir fon alansanız 

                                                 
124 Vakıf ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir.  
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size devamlı fon vermek isterler. Çünkü onların da vermek zorunda oldukları 

paraları vardır. Fon verenin de sıkıntıları var o anlamda. Onların da bitirmeleri 

gereken bir fonları var ve verdiği fon tamamen harcanmalı; yoksa örneğin 500 

bin liralık fon var, 250 bin lirasını iade ederlerse fon aldıkları yere, bu iyi bir şey 

değil.  O zaman seneye bütçesi yarıya düşer; bu nedenle onlar da parayı 

harcayacak kurumlara vermek isterler. Dolayısıyla iki taraflı, fon veren tarafın 

talepleri de önemli oluyor. Zaten Avrupa Birliği çağrıları hep bir alanda açılır. 

Orada da çok genişti Avrupa Birliği çağrısı. Türkiye-Avrupa’yla ilgili her alanda 

bir şey yapabilirsin. Şimdi siz oturun düşünün; ne ilginç olabilir ve de tabii ki ben 

bunu nasıl yaparım (Fatih, İstanbul). 

 

 Düşünce kuruluşlarının kurumsal yapısına göre araştırma yapılacak konunu 

belirlenmesinden sonra araştırmanın yürütülmesi farklılıklar gösterse de bilgi üretim 

sürecinde ortak olan nokta, çalışmaların bilimsel metodolojiden faydalanılarak 

yürütülüyor olmasıdır: 

 

… Sonra (çalışılacak konu) direktörlüğün kendisine gelir ve bir research design 

yaparız. Burada sorun nedir, hangi metodla çalışılmalı, ne olmalı, bu data nereden 

çıkar falan… Research design yaparız, ondan sonra içerideki ekiple ya da dışarıya 

havale ederek -biz öyle de çalışılabiliyor. Kurumun bünyesinde olmayan fakat 

itibar ettiğimiz araştırmacılardan, telif ücreti karşılığında iş isteyebiliyoruz. İşi 

sipariş ederiz, mutlaka takvimleriz, çünkü bizim hızlı olmamız lazım. O takvime 

göre işi takip ederiz. Sonra raporun neticesi, analizi gelir ve ilgili yere ulaştırırız 

(Eren, İstanbul). 

 

 Düşünce kuruluşlarının araştırma ekiplerinde görevlendirilmiş uzmanların bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Bu 

nedenle uzmanların demografik özellikleri üzerine analiz bölümünde de ele alındığı üzere 

araştırma ekibinde çalışacak kişilerde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış 

olma ya da halen bu derecelerde çalışmalarına devam etme şartı aranmaktadır: 
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Bilimsellik nedir? Türkiye’de bilimsellik şöyle tanımlanıyor; işte dipnotunu 

şöyle göstereceksin, şeklini şöyle yapacaksın falan filan. Ama bence sadece bu 

bilimsellik değil. Bir şeyi üretmek, sıfırdan üretmek de bilimsel bir çalışmadır. 

Ama şu da var, think tankin üniversite ile karıştırılmaması lazım. Ne think tank 

üniversitedir ne de think tanklerde çalışanlar hocadır. Bu başka bir meslektir. … 

Kanaatimce think tankte bilgi üreticisi insanlar, yani idari ve başkan hariç 

akademik formasyondan gelmek zorunda ama her akademisyen think tanker 

olamaz, ama her think tanker akademik formasyondan gelmek zorunda, böyle bir 

şey var (Mustafa, Ankara). 

  

 Bilgi üretim süreçlerinde bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmayı bilen kişilerle 

çalışma ekipleri oluşturulsa da uzmanlar, düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışmaları 

“bilimsel bilgi” kategorisinde değerlendirmekten kaçınmışlardır. Bunun yerine akademik 

bir derinliği olmayan ama bir akademisyen titizliği ile çalışılmış bir düşünce süreci olarak 

tanımlamayı tercih etmişlerdir. Akademik bir çalışmadan temel farkını, metodolojik değil 

teorik derinliği ile açıklama eğilimi ağır basmaktadır: 

 

Metodolojik temel kriterlerimiz: a) mutlaka somut verilerin kullanılması, b) 

mümkünse birincil kaynaklardan yararlanılması veya saha çalışmasına 

dayanması, c) konunun anlaşılır biçimde 5N1K kuralına göre izah edilmesi, d) 

Yorum yapılacaksa, farklı seçenekler de sıralandıktan sonra kendi görüşümüzün 

belirtilmesi. Tüm bu süreç ardından yazılı metin ilk olarak Genel Koordinatöre 

gelir. Bilimsel anlamda okumayı yapan Genel Koordinatördür ve gerekli 

değişiklikler varsa bunlarla ilgili notlarını yazara ileterek düzeltme ister. Bunun 

ardından nihai halini alan bilimsel çalışma son okuması yapıldıktan sonra tashih 

ve redakte sorumlusuna gider. Oradaki okuma bitince teknik yayın hazırlıkları 

başlar (Yahya, İstanbul). 

 

 

 Çalışma sürecinde metodolojik arka plandan hareket etme gayreti kadar düşünce 

kuruluşlarında bilimsel bilgi üretme süreci “değerden bağımsız bilgi üretme125” süreci 

                                                 
125 20. yüzyıla girerken doğa bilimlerindeki ampirik-pozitivist metodolojinin zaferi, sosyal bilimlerin, insan 

gerçekliğine dair değerden bağımsız bilgiler üreten ve ideolojik bölünmeyi örtbas eden disiplinler olarak 



188 

 

olarak tanımlanmaktadır. Bu vurguyu yapanlar tarafından araştırma çıktılarının nesnel 

bilgiler sunması kaygısıyla içeriğinin veri bazlı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edilmiştir. 

Sosyal bilim çalışmalarında, pozitivist bilim anlayışının bir yansıması olarak doğa 

bilimlerindeki gibi nesnel çıktılar elde etmenin mümkün olduğundan hareket eden 

yanıtlayıcılar elde edilen verileri içerisine yorum katmadan sunarak “nesnellik” koşulunu 

yerine getirdiklerini ileri sürmektedirler. Çalışma çıktısında sonuç ya da öneriler bölümü 

yer alacaksa bu bölümde, bağlı oldukları kuruluşun belirlediği misyon ve değerler 

doğrultusunda öneriler yazıldığı, dolayısıyla burada yer alan ifadelerin daha sübjektif 

olabileceğini düşünmektedirler: 

 

Bizim alanımızda ilgili söyleyecek olursak %100 bilimsel olduğunu söylemek 

yalan olur. Çünkü doğrudan adama soruyorsunuz, ne derse onu yansıtıyorsunuz. 

Dolayısıyla objektivite anlamında bilimsel olduğunu söylemek mümkün. 

Elimizden geldiği kadar objektif olmaya çalıştık; hem burada hem orada. 

Mümkün olduğu kadar kendi değer yargılarımızı bu şey yansıtmamaya çalıştık, 

yansıyanları da attık. Her şey aslında subjektif ama işte bu subjektivite içerisinde 

olabildiğimiz kadar objektif olmaya gayret ediyorsun. Önemli olan şey, burada 

iktidarın veyahut da bir partinin, bir görüşün, bir ülkenin tercihleri doğrultusunda 

bir şey çıkartmamanız ortaya (Can, İstanbul).  

 

… Hep açık kaynaklar üzerinden yazılıyor bunlar, gizli bir belge yok, yani gizli 

bir bilgiye erişim yetkimiz yok. Burada önemli olan objektif olması. Herkesin 

hemfikir olduğu konular değil de tartışmalı mevzular, dikkat çekici ve daha 

önemli konuları seçiyoruz. O tartışmanın illa bir tarafında olmasak da, bazen 

tartışmanın ortasında da kalabiliyoruz, bazen en ucunda olabiliyoruz. O tartışmalı 

mevzunun incelenip misyonumuz doğrultusunda ifade edilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz de o meseleye baktığımızda neyi 

gördüğümüzü etkiliyor; bunun farkındayız. Objektiflikte bir sınır var derken 

                                                 
kurulmasına önayak olmuştur. Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin birliği sonucunda ampirik 

doğrulanabilirliğin önemi ve sosyal bilimlerin değerden bağımsızlaşmasıyla birlikte sosyal bilimlerin 

görevi, olgusal bilgileri toplarken, birleştirirken ve yasa benzeri genellemeler çıkarırken doğa bilimlerini 

taklit etmek olarak belirginleşmiştir. 1920’lerle birlikte sosyal bilimlerde bilimciliğe, pozitivizme, 

ampirizme dayanan yeni bir yapılanma ile birlikte sosyal sorunları depolitize etme ve uzmanlar tarafından 

daha kolay baş edilebilir, kesinlikli bilimsel terimlere indirgeme anlayışının yaygınlaşması sosyal 

bilimlerin Amerikanlaştırılması ile sonuçlanmıştır (Lee ve Wallerstein, 2007:73, 94). 
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bunu kast ettik. O meseleye o düşünceyle, ilkelerle, önceliklerle, gözlükle 

baktığımız zaman ne gördüğümüzü anlayıp, özümseyip, onu kısa bir şekilde 

ortaya koymak bizim derdimiz (Zühtü, Ankara).  
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Şekil 1: Düşünce Kuruluşlarında Araştırma Süreci Akış Şeması 

 

   

 Her bir düşünce kuruluşunun organizasyon yapısı, çalışan sayısı, bütçesi, 

benimsediği ilkeler farklılık gösterdiği gibi bu kuruluşlarda yürütülen çalışmaların 
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konuları da farklılık göstermektedir. Farklılıklara rağmen görüşme yapılan düşünce 

kuruluşlarının tamamı çalışma alanları çerçevesinde sıcak gündemi takip ederek güncel 

konular üzerine odaklanmaktadır. Bütçe sorunları nedeniyle çalışmaların büyük kısmı 

fonlayıcıların çağrı başlıklarından çalışma alanlarına en yakın konuya odaklanan 

araştırmalar kadar, ücret karşılığında müşterilerin talep ettikleri konulara odaklanan 

araştırmaları kapsamaktadır. Nadiren de olsa problem olarak gördükleri konular üzerine 

odaklanmaktadırlar. Oysa düşünce kuruluşları bilimsel uzmanlar için özgür düşünme ve 

üretme imkanı sağlayan birer sığınak olarak konumlandırılmakta; üretilen bilginin 

finansal ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiği olgusunun görmezden gelinmesi 

uzmanlara normatif bir otorite atfedilmesiyle sonuçlanmaktadır.  

 

 İster siyasetin sıcak gündeminden uzaklaşmamak için, ister üst yönetimin isteği 

üzerine ya da müşteri talepleri doğrultusunda üretilmiş olsun düşünce kuruluşları 

tarafından çıktıya dönüşmüş olan her bilgi ile etkilemek istedikleri bir hedef kitleleri 

bulunmaktadır. Karar alıcılar ile kamuyounun ilk sıraya yerleştirildiği hedef kitle126 

içerisinde akademi, sivil toplum kuruluşları, medya, iş dünyası, diplomatlar, yerel 

yönetimler, gençler, uluslararası kamuoyu, diğer düşünce kuruluşları ve uzmanlar yer 

almaktadır. Düşünce kuruluşlarının çalışma alanlarına göre hedef kitleleri değişiklik 

gösterse de karar alıcılar tamamında birinci sırada konumlandırılmaktadır: 

 

Bütün düşünce kuruluşlarının tek bir hedefi var, karar verme konumundakileri 

etkilemek. Bunun bir yolu, kamuoyu yaratırsınız etkilersiniz. İkincisi de 

doğrudan doğruya konuşursunuz (Can, İstanbul).  

 

 Düşünce kuruluşlarının öncelikli hedefi karar alıcılarla etkileşime geçebilmek ve 

böylece siyasa sürecine etki edebilmektir. Bu doğrultuda siyasi parti yöneticileri, 

                                                 
126 Uzmanların yürüttükleri çalışmalarla erişmeye ve/veya etkilemeye çalıştıkları hedef kitle dağılımı Ek-3 

Tablo 8’de (sayfa 278) yer almaktadır. 
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milletvekilleri, bakanlar, bürokratlar ve onların danışmanları, diplomatlar,  yerel 

yöneticiler de “karar alıcılar” kategorisinde değerlendirilebilmektedir. Bu kişilerle 

yuvarlak masa toplantıları, beyin fırtınaları ya da brifing fırsatları yakalamaya; 

düzenledikleri konferans ve sempozyumlarda bir araya gelerek yüz yüze görüşme imkanı 

yaratmaya çalışılmaktadır. Yüz yüze görüşme fırsatı bulamadıkları karar alıcılar için 

kullanılan bir diğer yöntem ise hazırlanan rapor, analiz, politika notu gibi araştırma 

çıktılarını ilgili kişi ya da kurumlara iletmektedirler. Bu yayınların bir kısmı basılarak 

ilgili kurum ve kişilere posta yoluyla gönderilirken, bir kısmı da elektronik ortamda 

hazırlanmakta ve ilgililere e-posta yoluyla iletilmektedir. Karar alıcıları hedefleyen 

araştırma çıktılarının konusuna ve araştırmanın kapsamına göre 10 sayfadan başlayarak 

50-60 sayfa ile bazı özel çalışmalarda daha fazla sayıda sayfadan oluşan rapor ya da 

analizler yayınlanmaktadır. Zaman kısıtı olan ve her çalışma çıktısını baştan sona okuma 

fırsatı bulamayacak olan karar alıcılar için özet bölümleri hazırlanmaktadır. “Yönetici 

özeti” olarak da adlandırılan bu bölümlerin uzunluğu 1-5 sayfa arasında değişiklik 

göstermektedir.  

 

   Karar alıcılardan sonra öncelikli hedef kitle olarak kamuoyu konumlandırılsa da 

uzmanlık bilgisi ile hazırlanan çalışma çıktılarında sıradan yurttaşın anlayabileceği 

sadelikte bir dil kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, kamuoyunu aydınlatmak, 

araştırma çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak konusunda rapor, analiz ve politika 

önerilerini kuruluşların internet sayfasında yayınlamak ve medya ile paylaşmak yeterli 

görülmekte; bunların dışında herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir: 

 

Öncelikle tabi kamuoyu. Kamuoyunun biraz daha erişebilir olmasını istiyoruz bu 

bilgiye. Teorik temeli olmasa da akademik kalitede üretilebilecek bilginin düzgün 

bir şekilde referanslanan, sağlam temellere dayanan, belli akademik kriterlerden 

geçen, teorik çerçeve olmasa da, bir çalışmanın kamu için erişilebilir hale gelmesi 
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bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bir diğer bileşen sivil toplum kuruluşları, 

akademi ve diğer think tankler bu alanı çalışan, hem Türkiye hem yurtdışında 

(Barış, İstanbul).  
 

Ben terörün medyada temsili ile ilgili bir rapor yazdığımda devlete de öneri 

veriyorum; yani sonunda ayırıyorum, devleti öneriler, meslek kuruluşlarına 

öneriler, medya organlarına öneriler diye. Yani bu genişlikte kamuya siyaset 

önerisi, politika önerisi daha doğru bir ifadeyle. Birincil paydaşı en büyük 

anlamıyla kamudur. Biz onun haricinde diğer paydaşlarla da bunu daha etkin, 

daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her çalışma için, yayınladığımız 

her çalışma için. Bir de bizim yayınlamadığımız çalışmalar da var. Ama 

yayınladığımız her çalışma için bir dağıtım listesi de tasarlarız; ilgili 

akademisyen, gazeteci, bürokrat, kordiplomatik büyükelçiler, bir alanla ilgili ise 

iş adamları, yöneticiler. İlgili akademisyenlerle paylaşıyoruz. Yani kurumsal 

olarak bir üniversite paylaşımı değil, fakat ilgili akademisyenlerle paylaşıyoruz 

(Eren, İstanbul).   

 

 Kamuoyu, yanıtlayıcılar tarafından yüksek bir oranda sıralamaya dâhil edilmiş 

olmasına rağmen; düşünce kuruluşlarında yapılan işin en temelde karar alıcıları etkilemek 

üzerine kurgulanması nedeniyle çalışma çıktılarını, yurttaşların gündelik konuşma dili ile 

hazırlamak konusunda bazı uzmanların sorumluluk hissetmemesine neden olmaktadır. 

Oysa Habermas, birimci bölümde de bahsedildiği üzere siyasetin bilimselleşmesi için 

bilimsel bilginin kamusal alana özgürce girebilmesi, bu alanda özgürce değiş tokuş 

edilmesi gerektiğinin altını çizerek bilginin yurttaşların gündelik diline tercümesinin 

önemini vurgulamaktadır (Habermas, 2010:104). Habermas’ın yaklaşımına benzer bakış 

açısına sahip bir yanıtlayıcı bu konudaki bakış açısını şu sözlerle dile getirmiştir:   

 

Think tank dili tabii farklıdır. Herkesin anlayacağı bir dil kullanmak 

zorundasınız, çok bilimsel ya da akademik bir dil kullanırsanız sizi kimse 

anlamaz (Mustafa, Ankara).  
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 Her ne kadar bazı yanıtlayıcıların araştırma çıktılarını toplumun her kesimine 

ulaştırma kaygısı ile sadece konunun ilgililerinin değil,  sokaktaki insanın da anlayacağı 

bir dille yazma sorumluluğu hissediyor olsa da araştırma çıktılarını kamuoyuna 

ulaştırmak için medyanın aracılığını kullanmak dışında herhangi bir etkinlik planlaması 

yaptıklarını içeren bir cevap alınamamıştır. Sadece bir görüşmede yanıtlayıcıdan şu cevap 

alınmıştır:  

 

Biz çıkıp da bir halk toplantısı düzenlemiyoruz. Düzenlediğiniz toplantılara 

konunun uzmanları ve ilgilenenler geliyor, ama davet listemizde zaten konunun 

uzmanları oluyor. Bu kişiler de o konuda kamu ya da özel sektörde çalışan kişiler 

oluyor. Aslında bir keresinde biz bu işi yaptık, daha halka indiğimiz bir iş oldu, 

o da anayasa değişikliğiydi. O zaman söz konusu iş, Anayasa Komisyonu’nun 

Meclis’te çalışmaya başladığı zamanlardı. O zaman halk toplantıları 

düzenleniyordu. 12-14 ilde kişilerle birebir görüşmelerin olduğu bir çalışma 

yaptık. Ama bu, o işin özeliydi. Bu bize dışarıdan gelen, STK’larla birlikte 

yürütülen bir işti. Bunun dışında yani bizim çıkıp da diğer STK’lar gibi 

Eskişehir'de insanlara bir şey anlatmaya çalışmamız, Adana'da başka bir şey 

anlatmaya çalışmamız gibi bir hedefimiz yok (Çiğdem, Ankara).  

  

 Yukarıda konuşmasından alıntı yapılan uzman, görev yaptığı düşünce kuruluşu 

tarafından yürütülen “anayasa değişikliği” çalışması kapsamında “halk toplantıları” 

yapıldığını ifade etmektedir. Ancak bu toplantıya yurttaşların dahil edilmesinin nedenini 

yürütülen çalışmanın bir gerekliliği olduğunu aktarmış, aksi takdirde düşünce 

kuruluşunda yürütülen çalışmaların, kamuoyu ile bir araya gelmeyi gerektirecek bir 

hedefinin olmadığını vurgulamıştır.  

 

 Analitik temelde inşa edilen çalışmalarının sokaktaki insan tarafından 

anlaşılmasının mümkün olmadığını, anlaşılmasının ise yapılan işin eksik, yeteri kadar iyi 

yapılmadığının bir işareti olduğunu düşünen yanıtlayıcılar kadar, yaptıkları işi akademik 
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kalitede ama kamuoyu tarafından da erişilebilir bir bilgi olarak sunmanın önemini 

vurgulayan yanıtlayıcılar da olmuştur. Bunlardan bir tanesi bu konuda şunları söylemiştir: 

  

Teorik temeli olmasa da akademik kalitede üretilebilecek bilginin düzgün bir 

şekilde referanslanan, sağlam temellere dayanan, teorik çerçeve olmasa da belli 

akademik kriterlerden geçen bir çalışmanın kamu için erişilebilir hale gelmesi 

bizim önceliklerimizden bir tanesi (Barış, İstanbul).  

 

 Teorik altyapısı, araştırma süresi gibi özellikler farklılık gösterse de bilimsel bir 

arka plana sahip olarak yürütülen çalışmaların hedef kitlesi arasında sıralamaya en fazla 

dâhil edilen bir diğer grubun ise akademisyenler (üniversite rektörleri, öğretim üyeleri 

vb.) olduğu göze çarpmaktadır. Yürütülen araştırmaların bilimsel temeller üzerine inşa 

edilmesi, alınacak siyasal kararlara meşru bir zemin sunmaktadır. Böylelikle çalışma 

çıktılarının gündelik sorunlara hızlı cevaplar veren ama aynı zamanda akademik ve 

entelektüel düzeyde de kabul görecek bir bilgi olması kuruluşun prestiji açısından da 

önem taşımaktadır. Araştırma yapılan konu çerçevesinde o alanda çalışma yapan kişilerin 

hem dikkatini çekmek ve etkilemek hem de bilgi birikimlerinden yararlanabilmek adına 

düşünce kuruluşları tarafından düzenlenen konferans, sempozyum gibi etkinliklere 

uzmanlar, entelektüeller ve akademisyenler de davet edilmektedir.  

 

 Siyasal süreçleri etkilemek için hazırlanan yayınların yanı sıra kurum prestijine 

katkı yapmak amacıyla hakemli dergi yayınlamak, düşünce kuruluşlarında başvurulan 

yöntemlerden bir diğeri olarak göze çarpmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 

olarak faaliyetlerini sürdüren Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 

yayınlanan Perceptions127 dergisi Habermas’ın (2010:104) “Bir dizi dergi, 

kendilerininkine bitişik dalların önemli bilgilerini kendi çalışmalarında kullanabilmek 

                                                 
127 Bkz. http://sam.gov.tr/tr/category/yayinlar/perceptions/ 

http://sam.gov.tr/tr/category/yayinlar/perceptions/
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için bir tercümana gereksinim duyan çeşitli disiplinlerden bilim adamları arasındaki bir 

iletişim amacına hizmet etmektedir. Araştırma ne kadar çok özelleşirse önemli bir 

bilginin, başka uzmanların çalışmalarına girebilmesi için katetmesi gereken mesafe de o 

kadar uzar.” tanımlamasına uyan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayın dili 

İngilizce olan ve konu bazlı çıkarılan bu dergi, sadece ülkemizdeki uzman, akademisyen 

ve entelektüellerin değil, uluslararası arenada araştırmalar yürüten kişilerin de 

çalışmalarını yayınlayabildiği bir mecra yaratma amacıyla çıkarılmaktadır. Bu örnekte de 

olduğu gibi kurumsal prestijlerini korumak amacıyla gazetecilik diliyle kaleme alınmış, 

daha hızlı okunabilen yayınların yanı sıra akademisyenlerin ve konuyla ilgili araştırma 

yapan kişilerin ilgisini çekecek nitelikte yayınlar da hazırlanmaktadır. Ancak bu 

yayınların teknik dili, yurttaşların bilgiye erişimini engelleyerek siyasetin bilimselleşmesi 

üzerinden siyasetin yurttaşların denetiminden uzaklaştırılması işlevini yerine 

getirmektedir.  

  

 Üretilen bilginin bilimsel temelleri düşünce kuruluşlarını akademi ile ilişki kurmaya 

yöneltirken aynı zamanda bu bilginin kamusal tartışmaya açılması amacıyla sivil toplum 

örgütleriyle işbirliği yapmasını gerekli kılmaktadır. Sivil toplum örgütleri ile kurulan 

ilişkiler, araştırmayı yapacak uzmanların konuyla ilgili hassasiyetleri ve beklentileri 

anlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, bu örgütlerin temsil ettikleri kitlelere erişim 

olanağı sunarak kamusal müzakerenin yürütülmesi ve böylece kamusal söylemin 

şekillenmesine olanak tanımaktadır. Ortaya çıkan kamusal söylem, kamu politikalarının 

oluşum sürecinde karar alıcılar üzerinde etkili olmaktadır: 

 

Kamunun arasında önemli bir noktada, eşit mesafede denebilir. Onun için de ben 

herkese hitap ettiğini düşünüyorum. Mesela ben yaptığım çalışmada, evet 

hükümeti, enerji bakanlığını hedefliyorum, yenilenebilir enerji Genel 
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Müdürlüğü'ne hedefliyorum, ona ulaşıyorum, ona ulaştığımı biliyorum; ama aynı 

zamanda ben, bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerini de hedefliyorum 

(Çiğdem, Ankara).  

 

 Çalışılan konuya göre ilişki kurulan sivil toplum örgütleri farklılık gösterse de her 

çalışmanın amacı olan kamuoyu yaratma ve karar alıcıları etkileme boyutuna ulaşmak 

için sivil toplum örgütleri, ilk temas kurulan hedef kitle arasında yer almaktadır. 

Böylelikle araştırma sonuçları hem konunun muhatapları ile paylaşılmakta hem de 

kamuoyu yaratmak konusunda sivil toplum örgütlerinin etki gücünden 

faydalanılmaktadır. Sivil toplum örgütleri arasında yer alan meslek örgütleri, sendikalar, 

siyasi partiler, dernekler ile yoğun ve çok yönlü ilişkiler ile kamuoyuna erişim mümkün 

hale gelirken, düşünce kuruluşları için daha geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan bir araç 

olarak medya da hedef kitle grupları arasında yerini almaktadır. Her ne kadar ifade 

güçlüğü, tecrit, hatta aptallık üretebilmesine ya da bunları kötüleştirebilmesine rağmen 

Ulrich Beck medyanın, yönlendirdiği kamuoyunun siyasal kararları aktüel ya da 

potansiyel olarak denetlemesi ve izlemesi işlevlerini yerine getirmesi açısından önemini 

koruduğunun altını çizmektedir (Beck, 2011:290). Beck’e benzer biçimde 

yanıtlayıcılardan bir tanesi hedef kitlelerinden biri olan kamuoyuna erişimi olanaklı 

kılması nedeniyle medyanın da hedef kitleleri arasında önemli bir yeri olduğunu şu 

sözlerle ifade etmiştir:  

 

Bir diğer bileşen sivil toplum kuruluşları, akademi ve diğer think tankler bu alanı 

çalışan, hem Türkiye hem yurtdışında. Bir diğer bileşen medya. Kamuoyuna 

ulaşmanın ve tartışmayı şekillendirmenin en kolay platformlarından bir tanesi 

olduğu için (Barış, İstanbul).  
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Düşünce kuruluşları açısından kamuoyuna oluşturmak için en etkili araçlardan 

biri medyada yer alarak görünür olmaktır. Medya açısından bakıldığında düşünce 

kuruluşlarında çalışanlar, uzman ve yorumcu olarak değerlendirebilecekleri önemli bir 

potansiyel taşımaktadır. Geçmiş yıllarda basın toplantılarına yer veren düşünce 

kuruluşları tarafından maliyetinin yüksek, etkisinin ise düşük olması nedeniyle geçmişe 

oranla daha az sayıda basın toplantısı yapıldığı hatta bazı düşünce kuruluşları tarafından 

artık basın toplantısı düzenlenmediği bilgisi paylaşılmıştır. Medya ile ilişkiler, 

düzenlenen etkinliklere basının davet edilmesi; çalışma çıktılarının, basılı yayınların 

posta, elektronik yayınların ise e-posta yoluyla medya kuruluşlarına gönderilmesi; 

televizyon özelinde ise haber bültenlerine ya da tartışma programlarına uzman görüşü 

sunmak üzere katılmak gösterilmesi ile sürdürülmektedir. Medya görünürlüğü, 

televizyon programlarına katılan uzmanın kişisel ve temsil ettiği kurumun tanınırlığını 

artırmakla birlikte kuruluşun kamusal tartışmayı şekillendirme potansiyelini 

yükseltmekte, karar alıcılara etki edebilme imkânlarını genişletmektedir. Sosyal medya 

kullanımının artmasıyla birlikte düşünce kuruluşlarında görev yapan uzmanlar, 

televizyon programlarında konuşmacı olarak yer almalarının yanı sıra gerek kurumsal 

gerek kişisel sosyal medya kanalları128 aracılığıyla gazete ve televizyondaki eşik 

bekçilerini atlama imkanını elde etmekte (Pautz, 2016:2) ve de kamuoyu ile aracısız 

olarak iletişim kurabilme imkanına erişebilmektedirler. Ayrıca medyada görünür olma 

imkanlarını kullanarak tanınırlığı artıran düşünce kuruluşları daha kolay fon desteği elde 

edebilmektedir. 

 

 Düşünce kuruluşlarının karşı karşıya kaldıkları en büyük problemlerden biri 

kurumsal varlıklarınıı ve çalışmalarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları fon 

                                                 
128 Düşünce kuruluşlarının rapor, analiz ve politika notlarını paylaşmak ya da düzenledikleri etkinliklerin 

duyurusunu yapmak amacıyla sosyal medya kanallarından en fazla Twitter hesaplarını aktif olarak 

kullandıkları gözlenmektedir.  
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desteğidir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler finansman kaynağını elde etmek için 

iş dünyası ile kurulan iyi ilişkiler düşünce kuruluşlarının varlığını güvence altına aldığını 

ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, iş dünyası için düşünce kuruluşları, beklentilerinin 

karar alıcılara iletilmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu nedenle sermaye 

gruplarının desteği ile kurulmuş düşünce kuruluşları da bulunmaktadır: 

 

Daha önce olduğu gibi, İstanbul sermayesi. Burada daha çok bağışlarla gidiyoruz. 

Çünkü bu güzel bir şey. ASAM’la başlayan bir süreç bu. Mesela ASAM’da olsun, 

SDE’de olsun İstanbul ve Ankara sermayesinin orada katkıları olmuştu. 

Türkiye’de, konuşmamın başında da belirttim, sermaye artık çok ilgisiz değil. 

Sermaye artık parasının bir kısmını bu tür faaliyetlere aktarmaya başladı (Vural, 

Ankara).  

Yukarıdaki alıntıda da ifade edildiği üzere sermaye tarafından fonlanan düşünce 

kuruluşları, bağlı oldukları çıkar gruplarının karar alıcılara etki edebilmesinde ve 

taleplerinin kamu politikasına dönüşmesinde rol oynamaktadırlar. Marcuse ise bu 

durumu, iş dünyasının yönettiği “bilimsel işletmecilik” aracılığıyla laboratuvara ve 

araştırma kurumuna, oradan ulusal hükümete ve ulusal amaca dek uzanan iş dünyası 

çıkarlarının nesnel ussalık görünüşünün arkasında gizlenmesi olarak açıklamaktadır. 

Bilimsel bilgiye eklemlenen iş dünyasının çıkarlarının meşrulaştırılmasına hizmet eden 

bilimsel uzmanlar ise bir araç konumuna indirgenmekle (Marcuse, 2010:36, 43) karşı 

karşıya kalmaktadırlar.  

 Yukarıda yer verdiğimiz hedef kitle grupları dışında “diplomat”, “uluslararası 

kamuoyu”, “gençler”, “diğer düşünce kuruluşları”, “yerel yönetimler”, “entelektüel” ve” 

uzmanlar” yanıtlayıcıların belirledikleri diğer hedef kitleleri oluşturmaktadır. 

Diplomatlar başlığında yer alan ve ülkemizde görev yapan büyükelçilerin düşünce 
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kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini bir yanıtlayıcı şu sözlerle ifade 

etmiştir:  

 

… Think tankleri en önemseyen ve onların çıktılarını satır satır okuyan 

büyükelçiliklerdir. Tabii, büyükelçilikler bir ülkeyi kavramak istiyorlar, 

dışarıdan gelmiş insanlar. Onlar için think tankler bulunmaz bir nimettir 

(Mustafa, Ankara).  

 

 Uluslararası kamuoyunu hedef kitle olarak belirlemiş düşünce kuruluşlarının 

çalışma çıktılarının çok dilli olarak yayınlandığını söyleyebiliriz. Yabancı dilde 

yayınlanan yazılarda öncelikle İngilizce tercih edilirken, düşünce kuruluşlarının 

çalıştıkları bölgelere göre Arapça hatta Rusçanın da kullanıldığı görülmektedir. 

Türkiye’yi daha az ilgilendiren konularda ise yazılan yazılar sadece yabancı dilde 

yayınlanmaktadır: 

 

… Araştırmalarımız genellikle İngilizce olarak çıkıyor, belli bir kısmı Türkçe 

çıkıyor. Doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren araştırma yaptığımız konuları 

Türkçe’ye çeviriyoruz ya da doğrudan Türkçe yazıyoruz ama önceliğimiz 

yurtdışındaki entelektüeller ve karar alıcılar. Aynı zamanda Türk kamuoyuna 

ulaşmak da önceliklerimizden bir tanesi tabii ki; ama sadece bir tanesi. Tek ve 

ana önceliğimiz bu değil (Barış, İstanbul).  

  

 Gençleri de hedef kitleleri arasında gören düşünce kuruluşları üniversite 

öğrencilerine yönelik eğitim programları, panellerin yanı sıra lisans ve yüksek lisans 

öğrencileri için de staj programları düzenlemektedir: 

 

Birinci derece gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden, burası her şeyden 

önce eğitim odaklı bir yer, önce burada gençlere ve insanlara hitap etmek 

istiyoruz (Vural, Ankara).  
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Staj programlarımız bu konuda çok kıymetli ve bizim için değeri çok büyük. 

Buraya üniversite öğrencileri geliyorlar ve kütüphanemizden faydalanıyorlar 

(Adil, Ankara).  

 

 Düşünce kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, gündelik meseleler üzerine 

yazılan analizler, politika önerileriyle; konferanslar, çalışma grupları, seminerler gibi, 

fikirlerin ve insanların fiziksel bir kesişim noktası olan (Stone ve Garnett, 1998:17), 

faaliyetlerle amaçlanan tek bir şey vardır: karar alma süreçlerine etki etmek. Siyasal 

süreçlere düşünce kuruluşlarının etkileri (1) hükümetten ya da kamu kurumlarından gelen 

talep üzerine çalışma yapanlar ile yürüttükleri çalışmaların kurulan ilişkiler sonucunda 

siyasa sürecine dâhil edildiği durumlar ile (2) çalıştıkları konu başlıklarının siyasa 

sürecine dâhil edildiğini bilen ancak bunun kendi yürüttükleri çalışmaların etkisiyle 

olduğu yönünde bir tespit yapabilmenin mümkün olmadığını durumlar olarak 

farklılaşmaktadır. 

 

 Düşünce kuruluşlarında yürütülmüş çalışmaların bizzat karar alma mekanizmaları 

tarafından sipariş edilmesi ya da yetkili merciler ile kurulan ilişkiler sonucu 

desteklenmesi ile siyasal söyleme eklemlenerek kamu politikası haline gelmektedir. 

Böylece sipariş veren kurumun pratik gereksinimleri çerçevesinde saptanan sorunlar ve 

bu sorunlara getirilen çözüm önerileri hayata geçirilmektedir. Ancak bu etki, yurttaşların 

talepleri doğrultusunda toplumsal yaşamın düzenlenmesi yerine denetim altına 

alınmasına hizmet etmektedir (Habermas, 2010:99): 

 

…129 Komisyonu’nun raporlarının bir kısmını biz hazırlıyoruz. Bir kanun 

teklifine görüş sunmamız istenmişti, o konuda bir girdi sağladık. Bir de bizim 

özel ilgi alanlarımız olup alttan yukarı giden işler var. Örneğin bir çalışmamız 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hala kullanılıyor (Çiğdem, Ankara).  

                                                 
129 Komisyonun ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
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 Her ne kadar karar alıcılardan gelen talepler üzerine çalışmalar yürütülse de bu 

çalışmaların ilgili kişilere sunulduktan sonra düşünce kuruluşları tarafından ne kadar 

dikkate alındığını, karar alıcılar üzerinde ne derece etkili olduğunu ve siyasa sürecine 

yansımasını tespit etmenin mümkün olmadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir.  

 

Bildiğimiz, etkisi olan çalışmalar var; bir de bilmediğimiz, etkisi olduğunu 

düşündüğümüz, varsaydığımız (çalışmalar) var. Bildiğimiz etkisi şu; zaman 

zaman devlet kurumları doğrudan proje istiyorlar ve bu şekilde bizim de o konuyu 

araştırdığımız projeler var ve bundan faydalanıyorlar. Bunların karar alma 

süreçlerine etkisi, en tepe noktada kararın alınmasında rolü nedir, onu bizim tespit 

edebilmemiz zor. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki dikkat alınıyor, takip ediliyor ve 

bu konuda talep de oluyor. İkincisi, bilmediğimiz alan, dediğim gibi, bizim görsel 

ve yazılı medyada sürekli web sayfamız üzerinden, ki tüm think tankler açısından 

da bu böyle, bilgilerin ve analizlerin dağıtımını sağlıyoruz. Yayınlarımız var ve 

bütün bunlar kamu kurum ve kuruluşlarına dağılıyor. Zaman zaman da buradaki 

çalışmaların çok ciddi şekilde takip edildiğini, dikkate alındığını, kurumlar 

içerisinde hazırlanan analizlerde, raporlarda think tanklerden çıkan ürünlerin çok 

temel kaynak oluşturduğunu biliyoruz, duyuyoruz ve tahmin ediyoruz (Taylan, 

Ankara).  

 

 Gerçekleştirilen görüşmelerde çalışmaları siyasa sürecine etki etmiş kuruluşlarda 

görev yapan kişiler, bu çalışmaların hangileri olduğu, çalışma başlığı ve içeriği hakkında 

bilgi vermişlerdir; ancak görüşme yapılan kişilerin kimliklerinin gizliliğini korumak 

amacıyla çalışmalara ait bilgiler sadece genel hatlarıyla verilecek, detayları 

paylaşılmayacaktır. Sadece bir uzman bağlı bulunduğu kuruluş bünyesinde yürütülerek 

siyasa sürecine etki etmiş çalışmalar hakkında herhangi bir bilgi paylaşmaktan 

kaçınmıştır: 
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Çok var ama burada isim isim vermek istemem, ama çok var. …130, bu işi 

Türkiye’de iyi yapan kurumlardan birisi (Eren, İstanbul).  

 

Ortadoğu'daki Türk izlerini ararken Lübnan Türklerine rastladık ve o zamanki 

büyükelçi ile iletişim kurduk ve şimdi Lübnan Türklüğü devlet politikası haline 

geldi. Akkuyu nükleer santrali ile ilgili büyük bir toplantı düzenledik Nisan 

ayında. Tarafları buluşturduk; Türk tarafı, Rus tarafı ve Türkiye’deki bütün 

mütaahitleri. Bunu da taraflar istedi bizden. Devlet politikasına dönüşmüş olması, 

ki biz bunu Lübnan’da, Suriye’de, Irak’ta çok yaşadık, oldu. Devlet politikası 

haline geldi. Bir şey tepki çekse bile siz eğer inanırsanız, onu devam ettirirseniz… 

Yalnız orada değil, Kafkasya için, Orta Asya için öyle, bunlarda da oldu 

(Mustafa, Ankara). 

 

 

 Yanıtlayıcılar arasında yer alan Mert Bey, Türkiye gündeminde belirli bir dönem 

dikkat çeken bir konu olan çalışmalarına ait raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

dağıtıldığı bilgisini aldıklarını ancak bu konuyla ilgili kendileriyle iletişim kuran herhangi 

bir yetkilinin olmadığı bilgini paylaşmıştır. Bu grupta yer alan bir diğer yanıtlayıcı ise 

karar alıcıların belirli düşünce kuruluşlarının çıktılarına öncelik verildiğinin, diğerlerinin 

ise genellikle görmezden gelindiğinin altını çizmiştir:  

 

Elle tutulur, ‘şu var’ diyebileceğim bir şey yok. Raporlarımız basın aracılığıyla, 

köşe yazarları köşelerine taşırsa bir tartışma doğurabiliyor, televizyonlara 

çıkarsak biz bu tartışmayı ilerletebiliyoruz. Sahada insanlarla görüşmek için nadir 

fırsatımız oluyor; karar alıcılarla bir yuvarlak masa etrafında toplanırsak tabii ki 

paylaşabiliyoruz, bir fikir teatisi oluyor. Ama ‘şunu yazdık ve bu tetiklendi’ 

diyebileceğimiz bir şey yok. Burada şunun etkisi oluyor; hükümetin maalesef 

belirli kurumlardan gelen bilgiye daha açık olması. Bu sadece mevcut hükümetin 

bir şeyi değil, Türkiye’de genel pratik böyle, yapısal bir sıkıntı. Belli siyasi 

partiler, ister muhalefette olsun, ister hükümette olsun, belli düşünce 

kuruluşlarından beslenmeyi tercih ediyor. Halbuki düşünce kuruluşu dediğiniz 

şeyin amacı herkese bilgi üretmek ve farklı düşünce kuruluşlarından gelen 

bilginin ortak sentezlemesini sağlamak ama maalesef Türkiye’deki mevcut 

                                                 
130 Düşünce kuruluşunun ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
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anlayış buna yönelik değil. Dolayısıyla hükümet politikasını şekillendirmede çok 

minimal bir rolü var (Barış, İstanbul).  

 

  Düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışma çıktıları direk olarak siyasa sürecine 

etki etmese bile bunların dolaylı etkilerine de rastlanmaktadır. Bilimsel makale ya da 

tezlerde atıflar alan ya da kamu kurumları tarafından hazırlanan raporlarda belirli 

bölümleri kullanılan araştırma çıktılarına rastlanmaktadır. Çalışmalarının takip edildiğini 

ancak bunun dışında daha büyük çaplı bir etkiye Türk siyasi kültürünün engel olduğunu 

düşünenler de bulunmaktadır:  

 

Direk bir etkisi olmamıştır ama alınan bir karar ya da çıkan bir raporda 

yaptığımız çalışmalardan esinlenilmiş olabilir. Örneğin şunu biliyorum, bizim 

yaptığımız Kafkasya üzerine olan çalışmaların Dışişleri Bakanlığı tarafından 

takip edildiğini biliyorum. Ama takip edilmesi demek orada sunulan görüşlerin 

uygulandığı anlamına gelmiyor. “Bu adamlar bu konuda ne yazmış, ne demiş; 

bir bakalım” dediklerini biliyorum. Ama onun dışında çok etkili olduğunu 

zannetmiyorum. Türkiye’de öyle bir siyasi kültür de yok. Yani dediğim gibi 

Amerika’da, şurada burada think tanklerin yazıp çizdiği şeyler siyasi karar 

alıcılar tarafından dikkate alınıyor. Ama bizde zaten siyasi karar alıcılar her şeyi 

en iyi bildikleri için gerek yok, ihtiyaçları da yok öyle bir şeye (Bartu, Ankara).  

 

 

 Yukarıdaki yanıtlayıcıya göre daha olumlu değerlendirme yapan bir başka 

yanıtlayıcı düşünce kuruluşları çatısı altında yürütülen çalışmaların siyasa sürecinde 

giderek daha fazla dikkate alındığını şu sözlerle anlatmıştır:  

 

Sadece medyadan değil siyasi partilerden, karar alıcılardan, kurumlardan da bize 

olan ilginin artması söz konusu. … Kurumlara ayrılan bütçelerin giderek artması 

da esasında (düşünce kuruluşlarının) ne kadar dikkate alındığının ve karar alma 

süreçlerinde bir aktöre dönüştüğünün bir göstergesi diye düşünüyorum (Taylan, 

Ankara).  
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 3.3.5. Düşünce Kuruluşunu Güçlü Yapan Özellikler 

 

 Düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların bu kuruluşları güçlü ve etkili kurumlar 

olarak değerlendirmede hangi kriterleri ön plana çıkardıklarını ortaya koymak amacıyla 

bir düşünce kuruluşunu güçlü yapan özelliklerin neler olduğu sorulmuş ve alınan cevaplar 

Tablo ….’da listelenmiştir131.  

 

 En temel işlevi bilgi üretmek olarak tanımlanan düşünce kuruluşlarının gücünün 

ürettiği bilginin niteliğinden geldiği sıklıkla vurgulanmaktadır. Üretilen bilginin niteliği 

ile anlatılmak istenen özellik ise farklılık göstermektedir. Üretilen bilginin bazen 

“bilimsel temelleri”ne vurgu yapılırken, bazen de “fikri dayanakları” öne çıkarılmaktadır. 

Analitik ve olgusal bilgi üretmenin öneminden söz eden yanıtlayıcılar olduğu gibi, 

üretilen bilginin alternatif düşünce kaynağı olması, detaylarla ilgilenebilme becerisi ve 

sivil bilgi üretmesinin düşünce kuruluşunu güçlü kıldığı ifade edilmiştir: 

 

Düşünce kuruluşunun gücü ürettiği bilginin niteliğinden gelir. Düşünce 

kuruluşunun gücü kendine koyabileceği akademik objektif standartlardan gelir 

ve bir yandan da tabii düşünce kuruluşunun gücü sesini ne kadar 

duyurabildiğinden de gelir. Üçüncü kısım (sesini ne kadar duyurabildiği ) biraz 

handikap tabii. Çünkü analizinin ne kadar kaliteli olduğundan bağımsız olarak 

kimin kulağına ne kadar ulaşabildiğiniz çok etkiliyor bir düşünce kuruluşunu 

(Barış, İstanbul).  

 

 İkinci sırada en fazla tekrarlanan cevap ise düşünce kuruluşunun sahip olduğu 

bağlantıların o kuruluşun gücünü olumlu yönde etkilediği şeklinde olmuştur. Bu 

bağlantılar sayesinde düşünce kuruluşunun siyasal süreçlere etki edebilme kabiliyetinin 

de arttığı vurgulanmıştır. Bu nedenle sahip olunan bağlantıların gücü ikinci sırada yer 

                                                 
131 Uzmanlar tarafından ifade edilen düşünce kuruluşunu güçlü yapan özellilerin dağılımı Ek-3 Tablo 9’da 

(sayfa 279) yer almaktadır. 
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alırken, bu gücün beraberinde getirdiği siyasal süreçlere etki edebilme kabiliyeti de 

üçüncü sırada en fazla tekrarlanan cevap olmuştur: 

 

Siyasi süreçleri etki edebilmesinden gelir. Bu kabiliyeti ise yaptığı işlerle kazanır. 

Gösterirseniz, insanlar sizi dinlemez, sonra “ben demiştim” dersiniz. Network 

inşa edersiniz. Budur ama en temelde ne kadar network inşa ederseniz edin, ne 

kadar birilerinin adamı olursanız olun, ne kadar iyi bağlantılarınız olursa olsun 

ama işinizi yapmazsınız eksiktir. Siyasa üretmeyen bir düşünce kuruluşu ne kadar 

iktidara yakın olursa olsun, ne kadar Ankara'da çalıp içeriye giremeyeceği kapı 

olursa olsun eksiktir ve bir müddet sonra sürdüremez bunu; ki bunun örneklerini 

de gördük. Siyasa üretmeniz lazım (Eren, İstanbul).  

 

 

 Bir başka bakış açısına göre düşünce kuruluşlarının gücü,  hedef kitlesini 

etkileyebilme kabiliyetinden gelmektedir: 

 

Ne kadar etki ettiğinize bağlı. Güç denince benim aklıma gelen şey, kamuoyunu 

etkilemek gücü. Yoksa finansal güç olabilir, kadronuzun genişliği, binanızın 

büyüklüğü, herşey belki güç unsuru olarak değerlendirilebilir. Ama esas olan “bu 

iş neden yapılıyor”? Kamuoyunu etkilemek, aydınlatmak, bilgilendirmek için. 

Bir think tankin güçlü ya da güçsüz oluşu da, ne kadar insanı etkilediğiniz ile 

alakalı. Kamuoyu ne kadar yönlendirdiğinizle, kamuoyundaki genel kanaatle 

sizin yazdığınız raporların ortaya koyduğu kanaatlerin ne kadar birbiriyle örtüşüp 

örtüşmediği bir göstergedir.  O nedenle etkilendiğiniz kitlenen genişliği ve onları 

ne derece, ne kadar etkilediğiniz. Bilimsel temellere dayanıyor olması onu güçlü 

kılmıyor. Medya ile bağlantınızın ne kadar olduğu, siyasetle ne kadar olduğu, 

hangi siyasal düşüncenin sizi desteklediği ya da sizin onları desteklediğiniz, 

arkanızdaki finansal güç; bunların hepsi etki ediyor (Zühtü, Ankara).  

 

 

 Düşünce kuruluşlarını güçlü yapan unsurlar arasında sıralan diğer özellikler ise 

tarafsızlığını koruyabilmesi, yönetici kadrosu, bağlı olduğu grubun gücü, arkasındaki 

finansal güç ve finansal bağımsızlık şeklinde ifade edilmiştir. Türkiye’de faaliyet 
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gösteren düşünce kuruluşlarının web sayfalarında yayınladıkları kuruluş misyonları 

gözden geçirildiğinde, “bilimsel bulgular temelinde çözüm üretme132”, “partizan 

kaygılardan uzak bir şekilde çalışmalarını yürütme133”, “tarafsız analiz ve yenilikçi 

politika önerilerinde bulunma134”, “siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız135” 

bir düşünce kuruluşu olduklarına vurgu yapan ifadeler olduğu gözlemlenmiştir. Görüşme 

yapılan uzmanlar tarafından da bir düşünce kuruluşunun tarafsız olmasının o kuruluşunu 

güçlü yapan bir özellik olduğunun altı çizilmiştir. Tarafsızlığını koruyabilmenin ön 

koşulunun ise finansal bağımsızlığından ileri geldiği vurgulanmıştır: 

 

Bağımsız olması bence. Dolayısıyla bu konu finansal şeye geliyoruz. Sizin 

finansal açıdan ayakta durabiliyor olmanız lazım ki, bağımsız olabilin. 

Özgürlükçü olması, bağıntısız olması, istediğini söyleyebilmesi. O zaman sizi 

değerli kılan o olur. İktidardan iktidara değişen söylemler değil veya dönemden 

döneme. Tabii ki sizin söylediğiniz şeyler ister istemez Türkiye'nin siyasetinden 

etkileniyor, ondan bağımsız değil ama yani bu kadar da şey değil. Sonuçta bir 

duruşunuz olacak ve birtakım kriterlerinizin ve nasıl söyleyeyim, eli 

bükülmeyecek bazı kavramlarınız ve değerlerinizin olması lazım. Bağımsız 

olmak çok önemli ve onu sağlamak da en zoru (Fatih, İstanbul).  

 

 Düşünce kuruluşlarının içerisinde görev alan kadroların geçmiş iş deneyimleri, 

tecrübeleri, siyasetle bağlantılarının kuruluşun gücünü etkileyen bir diğer unsur olarak 

sıralanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşlarının yönetim 

kadrosuna göz atıldığında, aralarında eski büyükelçiler, eski bakanlar ve daha önce 

düşünce kuruluşlarında görev yapmış kişilerin yer aldığı görülmektedir. Düşünce 

kuruluşunu güçlü yapan unsurlar arasına “bağlantıları (network)” olduğunu söyleyen 

uzmanlardan bazıları, bu bağlantıların kuruluşun yönetim kadrosunda yer alan kişilerin 

                                                 
132 Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), https://www.setav.org/hakkimizda/ 
133 Global Political Trends Center ((GPoT), http://www.gpotcenter.org/about  
134 İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), https://ipc.sabanciuniv.edu/tr/hakkimizda 
135 Liberal Düşünce Topluluğu (LDT), http://www.liberal.org.tr/sayfa/ltd-hakk%C4%B1nda,1.php  
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geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı önemli kişi ve kurumlarla bağlantılar kurabilme 

kabiliyetinden ileri geldiğini ifade etmişlerdir.  

 

 Düşünce kuruluşlarının bazen üniversitelerin çatısı altında kurulduğunu, bazen 

arkasında destek veren bir vakıf olduğunu ya da iş dünyası tarafından desteklenen bir 

kurum olduğu görülmektedir. Bağlı olduğu kurumsal yapılar farklılık gösterse de düşünce 

kuruluşunun arkasındaki grubun sahip olduğu bağlantılar düşünce kuruluşunun 

yürüteceği faaliyetlerin etki edebilme kabiliyetini artırırken, sahip olduğu finansal güç ise 

kuruluşun varlığını güvence altına almaktadır: 

 

Yine bağlı olduğu yapıya bağlı belki. Yani biz üniversiteye bağlı olduğumuz için 

bizim asıl gücümüz o bilimsel üretime dayalı olarak ilerliyor. Bizim gücümüz 

oradan geliyor, daha özerk, hiçbir yere bağlı olmadan ilerleyen bir düşünce 

kuruluşu ben hiçbir yere bağlı olmadan kendim üretiyorum demesinden, 

tarafsızlığından geliyor diyebilir (Merve, İstanbul).  

 

Nasıl bir network içerisinde yer aldığı. Yani bugün ben çıkıp düşünce kuruluşu  

kuruyorum, orada da çok şahane araştırmalar yapıyorum desem, kimse bana 

bakmaz. Ama … 136’un kurduğu bir düşünce kuruluşunun, eski …137 Kurulu 

Üyesi … 138tarafından yönetiliyor olması, bunun içerisinde eski …139 Başkanının 

bulunması gibi etkenler önemli (Çiğdem, Ankara).  

 

 

 Çoğulcu yaklaşım içinden düşünce kuruluşları, bilimsel bilginin siyasallaştırılması 

aracılığıyla siyasi gündemi belirleme, kamuoyunu ve kamu politikasını şekillendirmek 

için (Abelson, 2002a:50; Stone ve Garnett, 1998:16) fikirlerin alınıp satıldığı “düşünce 

pazarı”nda rekabet eden örgütler (Abelson, 2002a:201) olarak analiz edilmektedir. Bu 

                                                 
136 Düşünce kuruluşunu kuran birliğin ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak 

amacıyla silinmiştir. 
137 Kurulun ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
138 Yöneticinin ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
139 Başkanlığın ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
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bakış açısı düşünce kuruluşlarını, yürüttükleri faaliyetlerin kamu politikasını 

şekillendirebildikleri ölçüde, düşünce pazarının güçlü bir oyuncusu olarak 

konumlandırılmalarına neden olmaktadır. Oysa yapılan araştırma kapsamında düşünce 

kuruluşlarında çalışan bilimsel uzmanlar “düşünce kuruluşunun gücü”nü farklı ölçütleri 

temel alarak cevaplamıştır. Bu ölçütlerin ilk sırasına üretilen bilginin nitelikleri 

yerleştirilirken, kuruluşun sahip olduğu bağlantıların gücü ikinci sırada yer almıştır. 

Siyasete etki etme kapasitesi ise bu iki ölçütün ardından vurgulanmıştır. Ancak bu 

sıralamada etkili olan unsur, yanıtlayıcıların siyasete etki edebilme kabiliyetini, 

kuruluşun iktidar seçkinlerile kurduğu ilişkilere bağlı olarak görmesinden ileri 

gelmektedir.  

 

3.4. DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDA SİYASET VE BİLİMİ ALGILAMA 

BİÇİMLERİ 

 

3.4.1. Siyaset-Bilim İlişkisini Kavrayış 

 

Birbirinden ayrı alanlar olarak kabul edilen siyaset ile bilim arasında ilişki kurarak 

rasyonel bilgiyi siyasal süreçlere aktaran aracı kuruluşlar olmaları nedeniyle “köprü” 

metaforu, düşünce kuruluşlarının bu iki alan arasında yer alarak üstlendikleri görevi 

açıklamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Modern demokrasilerde siyasetin ihtiyaç 

duyduğu bilimsel bilgi nedeniyle düşünce kuruluşları ile artan işbirliğinde temel sorun, 

“her iki alan arasında kurulan ilişkinin birbirini nasıl etkilediği ve bu etkileşimin 

demokratik sistem açısından nasıl sonuçlar doğurduğu” noktasında ortaya çıkmaktadır.   

 

Çoğulcu ya da liberal perspektif düşünce kuruluşları ile siyaset arasındaki 

bağlantıyı bilimsellik üzerinden kurmuştur. Bu bilimselliğin alınacak kararları 
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rasyonelleştireceği iddia edilmektedir. Buna göre toplumu bağlayıcı kararların bilimsel 

rasyonalite üzerine kurulmasının rasyonel sonuçlara da yol açacağının altı çizilmektedir. 

Nitekim Türkiye’de de bu yönde yaygın bir kanaatin olduğu tespit edilmektedir. 1980 

sonrasında iktidara gelen ANAP kadrolarında teknokratlara yer verilmesi ve siyasetin 

teknik kavranışının yaygınlaştırılması yoluyla teknik rasyonaliteye uygun olarak işleyen 

bir yönetim sisteminin kurulması,  bu tespiti yapmamızı münkün kılmaktadır. Oysa hızlı 

ve rasyonel kararlar almak adına bilimsel uzmanın karar alma sürecine dahil edilmesi, 

kaçınılmaz olarak siyasal bir rol üstlenmelerine neden olmaktadır. Dahası, bu durum 

kamuya hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmakta, bilim insanları ile siyasal 

aktörler arasında kurulan uzman-müşteri ilişkisi demokrasiyi sınırlayan sonuçlar 

doğurabilmekte ve de yurttaşların karar alma süreçlerinden dışlanmasını beraberinde 

getirmektedir.  

 

1950’lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri  başta olmak üzere yaygınlık 

kazanan ve uzun bir geçmişi bulunan düşünce kuruluşlarının, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de özellikle 2000’li yıllarda sayılarının hızla arttığı görülmektedir. Sona eren 

Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya dengesinin yerini alan yeni dünya düzeni, Avrupa 

Birliği uyum süreci ve Irak’ın işgalinin ardından değişen dış siyaset gibi döneme 

damgasını vuran önemli gelişmeler ile birlikte siyasal süreçlerde artan bilgi ihtiyacına 

paralel olarak düşünce kuruluşlarının yeniden yaygınlaştığı yıllar olmuştur. Bu ihtiyacı 

üniversitelere göre karşılama potansiyeli daha yüksek olan düşünce kuruluşlarının 

sayıları artarak siyasal ve bilimsel alan arasında aracılık görevi üstlenmişlerdir. Sayısında 

hızlı artış yaşanmış olsa da halen gelişmeye ve olgunlaşmaya devam eden bir sektör 

olduğu görülmektedir. ABD ile kıyaslandığında ülkemizde gerekli kabulü görememiş 

olsalar da siyasal alanda yeni bir aktör olarak yer almakta ve artan uzmanlaşma sonucunda 

siyasetçilerin her geçen gün daha fazla takip ettiği kurumlara dönüşmektedirler: 
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Siyaset ile bilim mutlaka birlikte çalışması gereken kurumlar ama Türkiye 

örneğinde bunu başarabilmiş değiliz. Çünkü siyaset sınıfı çok pragmatik ve kısa 

vadeli sonuçlar istiyor. Bilim kurumları da daha çok usul ve esas tartışmalarının, 

çok fazla detayın, çok geniş zaman kullanımının olduğu ve çoğu zaman 

siyasetçinin kullanımı için empatisi olmayan yaklaşımlar ortaya koyuyor. Bilim 

ve siyaset arasındaki katalizatör görevi düşünce kuruluşlarının görmesi 

gerekiyor; ki bu işin anavatanı Amerika. Üniversitelerin rafine hocaları düşünce 

kuruluşlarında toplanıyor, orada belli bir süre yetiştikten, tecrübelendikten sonra 

kamuya siyasetçi, danışman, değişik statülerde transfer oluyorlar. Hatta kamuyla 

ilişkileri kesildiğinde de geri geliyorlar bu düşünce kuruluşlarına. Dolayısıyla 

orada bir geçirgenlik söz konusu. Biz bunu henüz başaramadık Türkiye olarak, 

ama olması gereken o diye düşünüyorum. Çünkü üniversiteler çok büyük ve 

hantal yani onlardan çok hızlı sonuç ve politikayı değiştirecek sonuçlar almanın 

mümkün olmadığını, yani ısrar etmenin de zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. 

Bu tür katalizatör kurumlar aradaki çakışmaları çözebilir diye düşünüyorum. 

Düşünce kuruluşları aslında bu anlamda çok önemli merkezler (Ömer, İstanbul).  

 

Toplumsal sorunlara çözümler getirerek verimliliği artıracak rasyonel bilgi 

ihiyacını karşılama görevini üstlenen düşünce kuruluşları aracılığıyla sadece bilimsel 

bilginin siyasete dahil edilmesinin diğer bilgi türlerinin dışlanması, bir yandan da popülist 

siyasal söylemlerin bilimsel bilgiye zarar verebileceği endişesi taşıyanlar da 

bulunmaktadır: 

 

Ben açıkcası siyasette karar alımında bilimin yeteri kadar etkisi olmadığını 

düşünüyorum ve bazen siyasetin bilimi sekteye uğratabileceğini düşünüyorum. 

Özellikle popülizm adına, Avrupa’da ve Amerika’da gördüğümüz hatta 

Türkiye’de de gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi bilimsel gelişmelerin önüne 

popülist siyasetçilerin geçebildiği, sekteye uğratabildiği. Sırf siyasetçi olmak 

zorunda değil ama karar alıcıların genel olarak engel olabildiği bir düzen 

gelişmekte. Bilimin siyasette karar alımında daha önemli bir rolü olması 

gerekiyor ama sadece bilimin değil, bütün bilgi üreten, düşünce üreten ister bu 

kamuoyundan olsun ister medyadan ister akademiden ister bilim insanlarından 

olsun insanların daha fazla karar almaya dâhil olması gerektiğini düşünüyorum, 
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çok sesliliğe. Siyaset dediğiniz karar alma mekanizmaları sadece siyasilerin eline 

bırakılamayacak kadar önemli. Çünkü her bireyin ülkedeki hayatını etkileyen 

şeyler ve özellikle teknik meseleler bu konuda bilim insanlarının ister sosyal 

bilimlerde olsun, ki bilim midir değil midir hep tartışılıyor, ister doğa bilimleri 

gibi alanlarda olsun daha fazla bilim insanının karar alma mekanizmalarında yer 

alması gerekiyor bence. Bunu “daha fazla bilim insanı siyasetçi olsun” şeklinde 

okumaya gerek yok. Ancak daha karşılıklı konsültasyon üzerine kurulu 

platformlar oluşturulabilir diye düşünüyorum; bilim insanlarıyla siyaset 

insanlarının bilgi alışverişinde bulunabilmesi için (Barış, İstanbul).  

 

Bilim ve siyaset arasındaki ilişkinin kurumsallaşmasının demokratik olmayan 

boyutlarını engellemek için uzmanlar ile fon sağlayıcıları arasında dayanışma kadar 

bağımsızlık bağlarının da korunması önem taşımaktadır. Habermas bu ilişkiye 

kamuoyunun da dahil edilmesi ile demokratik sonuçlar doğurabileceğine işaret 

etmektedir. Yurttaşların katılımına açık, fikir alışverişine imkan tanıyan, daha şeffaf ve 

erişilebilir platformlar sivil toplumun sesini siyasa sürecine taşıyacak fırsatların 

yaratılmasında düşünce kuruluşlarının sorumluluk üstlenmesi önemli görünmektedir: 

 

Bunun bir dengesinin olması gerekiyor. Tabi ki bilim adamının siyasetçilere yön 

vermesi gerekiyor, bunu organize etmek çok önemli. Burada siyasetçi ile bilim 

adamının denge noktasında, bir balansta durması ve birbirini kontrol etmesi 

gerekiyor. Türkiye’de bu işbirliği yok. Türkiye’de eşit bir işbirliği olduğunu 

söyleyemeyiz. Politikacılar daha çabuk karar alıcı olabiliyor. Bilim adamları çok 

daha yapıcı olmak yerine eleştirel olabiliyor veyahut da bilimsel kaygıları ön 

planda tutmaktansa politik destekleyicilik yapabiliyor. Türkiye bu sorunlarını 

halledemedi. Bu dengeleri oluşturmayı başaramadı ama bu başarısızlığın nedeni 

Türkiye’de bu iklimin oluşamaması ile alakalı bir şey. Biz meselelerin nasıl 

çözüleceği ile ilgili uzlaştırıcı mekanizmalar, çalışma disiplini ile ilgili, fizibilite 

çalışmaları ile ilgili usuller, prensipler oluşturamadık (Ali, Ankara).  

 

Türkiye’deki devlet geleneğinde, bürokratlar dışında bir mekanizma tarafından 

üretilen bilgiye karşı mesafeli tavır, bu bilgiyi kullanma konusunda yakın bir geçmişte 

değişmeye başlamıştır. Bu konudaki bakış açısını ve siyaset ile bilim arasındaki ilişkiye 
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sınırlar getirmenin, bu alanların kendi özerkliklerine zarar vermeden birbirlerini 

besleyebileceklerine dair düşüncelerini bir yanıtlayıcı şu cümlelerle ifade etmiştir:  

 

Türkiye söz konusu olduğunda bugüne kadar yaşanan uygulamalara bakarak ne 

yazık ki siyaset ve bilim arasındaki ilişkinin iyi olduğunu ve siyasetin bilimden 

gereği gibi istifade ettiğini söyleyebilmek zor. Türkiye’de siyasi, toplumsal ve 

ekonomik alanlarda belki de Osmanlıdan beri uygulanan yanlış bir gelenek 

olduğunu düşünüyoruz. Bu da merkezi otoritenin doğrudan sorumluluk sahibi 

“memur” ve “bürokratlar” haricinde bir katkıyı “dışarıdan akıl almak” olarak 

görmesi ve devlet ciddiyetiyle bağdaştıramaması yönündeki yanlış algıdır. Bu 

nedenle Türkiye’de bilim üreten kurumların devlet nezdinde itibar görmesi yeni 

yeni başlayan bir paradigmal değişimdir. Sadece sosyal bilimlerde değil, fen 

bilimlerinde dahi devlet kurumları kendi üniversitelerinde üretilmiş bilgiyi dahi 

içselleştirme ve onu siyasi karara dönüştürme konusunda oldukça zorlanmıştır. 

Eğitim konusunda, hukuki reformlar konusunda, jeopolitik alanında ve daha 

birçok konuda üniversiteler ve bağımsız kuruluşların devletin karar süreçlerine 

etki edebilmesi çok sınırlı kalmıştır. Siyaset ve bilim arasında kuralları 

belirlenmiş bir ilişki olması gereklidir. Bu ilişki her iki tarafın da sınırlarını ve 

yetkileri bildiği bir çerçevede kaldığı sürece olumlu sonuçlar verecektir. Herkes 

işini yaptıkça uyumlu bir süreç işleyecektir. Siyasetçi siyasetini yapacak, bilim 

adamı da bilimini üretecek ve bu ikisini uygun bir potada buluşturacak 

mekanizmalar kurulacak olursa iyi bir sonuç alınır. Siyasetin bilimsel hale 

gelmesi demek tamamen bilim adımlarının tavsiyeleri ile yürütülecek anlam 

çıkmamalı. Bilim bir yere kadar sözünü söyledikten sonra siyaset kurumu bunu 

toplumsal faydaya dönüştürecek adımları atabilir. Bilimin kendini her şeyin 

merkezine koyduğu teknokrasi anlayışı, hayatı bir laboratuvara dönüştürür. Her 

şeyi bilimsel yapma uğruna “bilgelik” ve “hikmet” gibi manevi unsurları 

görmezden gelmek hayatın doğasına aykırıdır. Bunun tersinden düşünüldüğünde, 

bilimi kontrol altına almaya yönelik bir siyasal anlayış da yaratıcılığı 

öldürecektir. Sadece siyasilerin istediği şeyleri üreten bilim, hayatı tehdit eder. 

Dolayısı ile siyaset ve bilim arasında ilişkisinde “özerk” bir yapı bulunmalı 

(Yahya, İstanbul).  

 

Siyasal aktörler ile bilim insanları arasındaki ilişkinin karşılıklı bağımlılık 

ilişkisine dönüşmemesinin önemi yanıtlayıcılar tarafından vurgulanmış olsa da bunun 
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için gerekli olan mekanizmaların neler olduğuna değinilmemektedir. Kurulacak 

ilişkilerin demokratik sistemleri güçlendireceğini düşünenler kadar birbirlerinin 

alanlarına zarar vererek dönüştürebilecekleri yönünde eleştiri getirenler de 

bulunmaktadır. Bilim insanlarının siyasal aktörler ile kurdukları ilişki sonrasında talepler 

doğrultusunda ortaya çıkarılan bilimsel çalışmanın niteliğinin değişebileceği yönündeki 

endişeler bir yanıtlayıcının şu sözlerinde dile getirilmiştir:  

 

Burada bilimi nasıl tanımladığınız önemli. Bilimi pozitivistler gibi kural koymak, 

genel geçer tespitler yapmak olarak tanımlarsınız, siyaset ve bilim birbiriyle çok 

da uzlaşamaz. Ama her bilgi ideolojiktir gözüyle de bakabilirsiniz. Bu işin biraz 

teorik, felsefi boyutu. İşin pratik boyutuna baktığınız zaman, ikisi birbirine 

beslemeli. Bugün meclisin hazırladığı bir raporu okuduğunuz zaman, orada 

birçok bilimsel tespit var, data var, pozitivist veriler var. O verilerin varlığı, o 

raporu zenginleştiriyor; çünkü sizin siyasetinizin, atacağınız siyasal adımların 

gerekçesini onlar üzerinden açıklıyorsunuz çoğu zaman. … Siyasetçinin bunu 

görmemesi körlük olur. Öyle bir siyasetçiye zaten vatandaş da izin vermez. 

Vatandaş, siyaset ve bilim arasındaki ilişkiyi birey birey baktığınız zaman çok 

idrak etmese bile, 80 milyonluk bir kitlenin ortak tavrı, iradesi aslında bu tür 

ihtiyaçları yansıtıyor. Eğer bu tür gerçekliği, bilime kapalı, çok ideolojik 

saplantılı bir yönetim olduğu zaman vatandaş bundan rahatsız olur. O zaman da 

taleplerinin karşılanmadığını görür, sonra da Arap Baharı’nda olduğu gibi olur ve 

insanlar sokağa çıkar. Dolayısıyla bilimle siyasetin arasında mutlak bir ilişki var; 

hatta bu ilişkiyi bilim istese de koparamaz, siyaset istese de koparamaz. Bu 

durumda ikisi arasındaki ilişki, mutlaka birbirini besleyecek. … Siyaset, bilimi 

yozlaştırabilir; o ayrı bir husus. Siyaset girdikten sonra bilimsel faaliyetin niteliği 

değişebiliyor. Ama tersi yöndeki ilişki bence hayırlı bir ilişki olur, yani siyasetin 

bilimsel bilgiye dayalı kaynaklardan beslenmesi (Zühtü, Ankara).  

 

Bilimin siyasallaşması bir sorun olarak saptanırken siyasetin bilimselleşmesinin 

yaratabileceği olumsuz sonuçlar değerlendirme dışında bırakılmaktadır. Siyasal 

aktörlerin çıkarları doğrultusunda bilimsel çalışmalara müdahale ederek bilim 

insanlarının ideolojik bir bakış açısıyla çalışmalar yürütmesi bu sorunun merkezinde yer 
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almaktadır. Oysa bilim insanlarının siyasal alanda konumlanması sonucunda bu alanı 

kişisel çıkarları için kullanabileceklerine dair bir endişe daha az dile getirilmektedir. Bu 

durum, pozitivist kabuller üzerinden bilim insanlarını tarafsız, her türlü ideolojiye 

mesafeli duran, dolayısıyla siyaset üstü pozisyon alan aktörler olarak konumlandıran 

yaygın bakış açısının bir sonucudur: 

 

Bana göre zaten bir bilim adamı en temelde bağımsız düşünebilme yeteneğine 

sahip olabilmelidir. Onun için siyaset üstü düşünebilmesi, siyaset üstü bir 

duruştan geçer. Eğer siz herhangi bir siyasi bir yapılanmaya tabi olursanız daha 

çok o eksende düşünmek ve o eksende üretmek zorunda kalırsınız. Bu olmalı mı? 

Olabilir, ki yapanlar da var. Alman Hristiyan Demokratların think tankleri var 

ama onlar çalışırken şöyle yapıyorlar: Olası birtakım süreçleri çok net bir şekilde 

görebiliyorlar ve o konuda ciddi anlamda birtakım tespitlerini, analizlerini ortaya 

koyuyorlar. Orada bile, bir siyasi partinin bir think tanki olmasına rağmen, siyaset 

üstü gibi davranmak suretiyle, o siyasi oluşuma, yapıya ciddi bir katkı veriyorlar. 

Varsa bir yanlışı, görebiliyor ve söyleyebiliyor. Onun için, bir bilim adamının 

tarafsız ve objektif bir şekilde düşünebilmesi ve bence katkı sunması önemli. 

Aksi takdirde işin içine duygular girebilir, daha başka faktörler girebilir; bu da 

sağlıklı bir analizi olumsuz etkiler, ki Türkiye gibi bir ülkede bu işler daha yolun 

başında. Belirli bir olgunluğa gelse, bu konuda belirli mesafeler katedilmiş olsa, 

bu işin belirli bir kültürü gelişmiş olsa tamam ama Türkiye boyutuyla 

konuştuğumuzda, zaman gerektiriyor (Vural, Ankara).  

 

Bilim-siyaset ilişkisinin kurumsallaşmasının sonucunda her iki alanın birbirlerini 

dönüştürmesinin nedeni bu ilişkinin yeteri kadar kurumsallaşamamış olması ile 

anlatılmaktadır. Kurumsallaşmanın neden olduğu bilimin siyasallaşması ve siyasetin 

bilimselleşmesinin yaratacağı sorunların, yine kurumsallaşma yoluyla çözüme ulaşacağı 

beklenmektedir. Oysa Foucault, bilginin yansız ve nesnel olamayacağını, tam tersi iktidar 

ilişkilerinin bir sonucu olduğunun altını çizmektedir. Kısaca güç kullanımının bilgiyi 

gerekli kıldığını söyleyen Foucault’a göre bilgi, siyasaldır (2005:84-85). Foucault’un 

düşüncesine benzer bir biçimde, siyaset ve bilimi birbirinden tamamen bağımsız alanlar 
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olarak görmek yerine, tam da birbirinin içine giren, birbirini etkileyen alanlar olduklarına 

dair bir sorgulamayı yanıtlayıcının şu cümlelerinde bulmak mümkün:  

 

Bunlar gerçekten de birbirinden bu kadar ayrı alanlar mı? Belki bu soruyu sormak 

gerekiyor, belki de temel soru bu. Bu ikisi gözüktüğü kadar birbirinden ayrı 

alanlar olmayabilir. Yani bunu sorgulamak gerekiyor. … Dolayısıyla gerçekten 

bilimin otonomisi ya da bağımsızlığı var mı, biraz bunu sorgulamak lazım. Benim 

buna bir cevabım yok, şu an ben size bir cevap vermiyorum. Sadece sorulardan 

bahsediyorum. Ama belki biz bazı şeyleri çok idealleştiriyor olabiliriz gibi 

geliyor. Yani Türkiye’de yayınlanan sosyal bilim çalışmalarına bakın; siyaset 

bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler. Son 10-15 yıldan beri yazılan şeyler, şimdi 

yavaş yavaş değişmeye başlayan literatür, ondan önceki döneme ait literatür 

falan. Bence siyaset, bilimsel bakış açısını çok etkileyen bir şey. Aslında o 

paradigmaların ortaya çıkmasına sebep olan şey belki de siyaset. Ve o paradigma 

dediğiniz şey de zaten sizin bakış açınızı şekillendiren şey değil mi? Dolayısıyla 

özünde, daha en başta siyaset, bilimi belirlemiş oluyor diye düşünebiliriz 

herhalde. Dediğim gibi, belki de ikisi arasında o kadar da çok kesin, idealize 

edildiği gibi bir fark da yok (Bartu, Ankara).  

 

Bilim insanlarının sahip oldukları ideolojinin, ürettikleri bilimsel bilginin 

meşruluğuna gölge düşürmeyeceğinin; ancak bilimsel yöntemleri, ideolojiye hizmet 

etmek üzere kullanması arasında fark olduğunun altını çizen bir diğer yanıtlayıcı ise 

tarafsızlık maskesi yerine bilimsel uzmanların taraflarını belli etmeleri, çalışmalarının bu 

perspektiften sunulması gerektiğinin altını çizmektedir:   

 

Kaçınılmaz bir ilişkidir. Bunun uç noktası vardır. O uç noktası çarpıtmaktır; 

bulduğunuz bilimsel veriyi çarpıtmaktır. Yorumlarken siyasi görüşünüz etkili 

olur, konu seçiminden başlar bu iş. Konu seçiminden başlar, meşrudur, hepsi, 

analiz ederken sizin analiz doğrultunuz, dataya sorduğunuz sorular, sizin 

cinsiyetiniz, memleketiniz, siyasi görüşünüz, bir sürü şey tarafından etkilenir, 

hepsi meşrudur. Meşru olmayan şey datayı çarpıtmaktır, datayı yorumlarken 

alacağınız pozisyon size aittir ama datayı çarpıtmak gayrimeşrudur. İkinci gayri 

meşru olan şey de objektiflik maskesi takmaktır; yani insanların karşıdakini 
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aldatmaması lazım. Bugün tabiat bilimlerinin bile objektifliğinin tartışıldığı bir 

ortamda, biz sosyal bilimcilerin objektif olduğu hikayesine falan girmemize hiç 

gerek yok. Bu partizanlık demek değildir ama biz objektif olamayız. Ben onun 

için aktivist akademisyenleri çok severim. Çünkü bağırıyor, tarafını bağırıyor, 

ilan ediyor, deklare ediyor. Kişinin söylediğini yazdığını, çizdiğini o 

perspektiften okuyorsun. Bir de orta yolculuklar vardır, hiç sevmem. Çünkü lastik 

gibidir, bir şey yazarken neyi kastettiğini, acaba hangi amaca hizmet ettiğini 

kestiremiyorsun. Yani bence eğer bilimin namusu diye bir şey varsa siyaset 

karşısında; o, sahada gördüğünüz şeyi, kendisini çarpmamak üzerinedir. 

Yorumlarken, analiz ederken siz ne yaparsanız yapın zaten bagajlarınız devreye 

girer (Eren, İstanbul).  

 

 Bilim ile siyaset arasında kurulan ilişkiden söz edildiğinde uzmanların dile getirdiği 

düşünceleri, siyasetin daha fazla bilimsel bilgi ile beslenmesi gerektiği, böylece daha 

doğru kararlar alınabileceği noktasında birleşmektedir. Ancak bazı uzmanlar bunu 

bilimsel bilginin siyaset üstü oluşu ya da diğer bir ifadeyle tarafsızlığı üzerinden 

meşrulaştırırken, bazı uzmanlar siyasa sürecinin çok sesliliğini zenginleştirmesi 

bağlamında ele almaktadırlar. Ancak uzmanlar ne Habermas’ın siyasetin 

bilimselleşmesinin ancak bilimselleştirilmiş bir toplum yoluyla mümkün olabileceği 

yönündeki görüşlerine ne de Bourdieu’nın bilimsel bilginin gizli olanı ifşa etme ve 

tahakkümü sorgulatma özelliği ile toplumsal özgürleşime hizmet edebileceği yönündeki 

düşüncelerine benzer eleştirel bir tutum ortaya koymamışlardır. Sorun olarak saptadıkları 

noktalar ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerileri çoğulcu yaklaşımı şekillendiren 

pozitivist bakış açısı ekseninde şekillenmektedir.   

 

Bu ilişkideki belirleyici unsur modern demokratik sistemlerde bilimsel bilginin 

üreticisi olan düşünce kuruluşlarının siyasal aktör olarak kimleri tanımladığıdır. Bilim ile 

siyaset arasındaki ilişkide siyasetin öznesi yurttaş değil de karar alıcılar olarak 

tanımlandığında bu bilginin yurttaşlar yerine karar alıcılarla paylaşılması da bilim-siyaset 

ilişkisinin doğal sonucu olarak görülmektedir. Demokratik iradenin bilimsel uzmanların 
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teknik bilgisi ve siyasal aktörlerin karar verme yetkileri ile sınırlandırılması, bu ilişkideki 

dengeleyici unsur olarak yurttaşlara alan açılmasına engel olmaktadır.  

 

3.4.2. Düşünce Kuruluşu-Siyaset İlişkisi 

 

Siyasal süreçlerde kullanılmak üzere bilgi üreten düşünce kuruluşları için siyaset, 

ürettiği bilginin kullanıldığı, diğer bir ifadeyle tüketildiği alandır. Ürettikleri bilimsel 

bilgiyi siyasi mücadele alanında kullanılmak üzere dolaşıma sokan düşünce kuruluşları 

da siyasal bir rol üstlenmektedirler. İktidar ile karşılıklı bir ilişki kuran uzmanlık bilgisi, 

varlığını devam ettirmek için kendisine olan gereksinimi yaratıp beslemeye ihtiyaç 

duymaktadır.  

 

Güç dengesinin olduğu her yerde siyaset var ve bir düşünce kuruluşu olarak bu 

siyasetin bir parçasısınız. Sonuçta öneri sunuyorsunuz, o öneriler kullanıldığı 

vakit yine aktif bir parçası oluyorsunuz ya da düşünce kuruluşu olarak sivil 

toplum içindesiniz, STK’sınız nihayetinde ve üçüncü sektör olarak bunun bir 

parçasısınız. Bilim daha çok onun güvenilirliğini pekiştiriyor, öyle söyleyebilirim 

bir yandan da. Üretilen bilginin ayaklarının daha yere bastığının insanlar farkına 

vardığı vakit o güvenirliği artmaya başlıyor (Merve, İstanbul).  

 

İktidar seçkinleri ile aralarındaki bağlara rağmen bilimsel uzmanlar, düşünce 

kuruluşlarını siyasal süreçlerin bağımsız aktörleri olarak tanımlamayı tercih 

etmektedirler. Düşünce kuruluşunun siyasetle arasına mesafe koyması gerektiğinin altını 

çizerken, aynı zamanda finansal ihtiyaçlarını karşılamak için iktidar seçkinleri ile 

yakınlaşmanın da kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmektedirler. Kısaca düşünce 

kuruluşlarının hem finansal destekçisi hem de ürettiği bilginin kullanıcısı konumunda 

olan iktidar seçkinleri ile ilişkilerini dengede tutarak entelektüel özerkliklerini 

korumalarının uzun vadeli çıkarları için önemini vurgulamaktadırlar: 
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Düşünce kuruluşuna siyasetle ilişkili olmanın sıkıntı yarattığı durumlar illa ki 

oluyor; mesela kapatılan çok sayıda düşünce kuruluşu oldu son zamanda 

KHK’larla. Bunlar işte siyasetle aralarına mesafe koyamayanlar. O mesafeyi 

koruduğunuz sürece siz de korunuyorsunuz ama kafalardaki bazı algıları yıkmak 

zor olabiliyor. O yüzden her zaman mesafeli olmak bizim açımızdan en iyisi ama 

siyasi iradeye tam olarak uzak durmamak da lazım; ki biz sivil toplum 

kuruluşuyuz sonuçta. Bir desteğe, sponsorluğa, bu işleri yaparken belirli bir 

maddi güce ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak olan da en başta devlettir. Siz devlet 

adına faydalı bir şey yaptığınıza inandıktan sonra gerisinin, yani nasıl 

yaftalandığınızın pek de bir önemi kalmıyor. Ama o mesafeyi her zaman korumak 

lazım (Ömer, İstanbul).  

 

Aynı yanıtlayıcı, düşünce kuruluşları için tarafsızlığın söz konusu olamayacağını, 

ürettikleri bilgiyi finansal ve siyasal seçkinlerin hizmetine sunduklarını ifade etmiştir. Bu 

açıklama yeni seçkinler yaklaşımının düşünce kuruluşlarını tarif etmek için kullanıdıkları 

“tarafsız araştırma maskesi takan lobi firmaları” tanımlamasına uygun düşmektedir. 

Üstlendiği bu misyonla bir düşünce kuruluşu “bilimsel araştırmalar, incelemeler, 

analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin 

çözümler ve karar seçenekleri üretme” görevini değil,  sermaye sahiplerinin çıkarlarını 

koruma görevini yerine getirmektedir: 

 

Her düşünce kuruluşu bir menfaate hizmet eder, bir çıkara hizmet eder. Bu çıkar 

uluslararası bir şirket olabilir, yerel ulusal bir şirket olabilir, bir istihbarat örgütü 

olabilir, devlet olabilir veya …140’ın kendini konumlandırdığı gibi ulusal 

menfaatler, milli menfaatler de olabilir. Dolayısıyla düşünce kuruluşunun 

profiline bakarak bunun sonucundan bir çıkarım yapabilirsiniz, doğal olarak bir 

düşünce kuruluşu bir menfaate hizmet edecektir. Yani orada bir tek tip bir 

yaklaşım düşünce kuruluşlarından beklemek doğru olmaz. Bilimsel yapılar 

değildir düşünce kuruluşları, operasyonel yapılardır (Ömer, İstanbul).  

                                                 
140 Düşünce kuruluşunun ismi, görüşme yapılan kişinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla silinmiştir. 
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Düşünce kuruluşlarını sivil toplumun bir parçası olarak konumlandıran ve sivil 

toplum kuruluşlarını ise “siyasetçi ile toplum arasındaki aracı kurum” olarak gören 

bilimsel uzmanlar, siyasetçilerin toplumdaki çeşitlilikten kaçınmak yerine bu çeşitlilikten 

beslenmesi gerektiğini ve de çok seslilikten korkmak yerine çok sesliliğin 

engellenmesinden korkulması gerektiği vurgulamaktadırlar: 

 

Siyasetçilerin düşünce kuruluşlarına ihtiyacı var. Siyasetin çok güçlü olduğunu 

falan düşünebiliriz ama entelektüel açıdan güçlü değil. Ona malzeme üretmek 

lazım, aslında ona malzeme, proje üretmek, onların zihinlerini açmak, yol 

göstermek sivil toplumun kuruluşlarının işi olmalı. Kuruluş olarak bizim 

yöneldiğimiz yer burası. Bir politik partiye angaje olmamaya ama prensipler ve 

ilkeler çerçevesinde yol göstermeye, Türkiye için doğrunun ne olduğunu, tabi 

doğru deyince biz doğrunun tekeli falan değiliz ama kendi bildiğimiz doğru 

çerçevesinde ne olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu dengenin mümkün 

olduğunca kurulması gerekiyor. Politikacıların, sivil topluma önem vermesi 

gerekiyor. Sivil toplumun da politikacılara değer vermesi ve ona saygı göstermesi 

gerekiyor. Karşılıklı bir saygının olması gerekiyor ve bu saygı, uzlaşma anlamına 

gelmiyor. Fikir ayrılıkları daima olacak ama bu ikisi birbirini beslemesi gereken 

bir mekanizma olması gerekiyor (Ali, Ankara).  

 

 

Farklı ideolojilere sahip düşünce kuruluşlarının karar alıcılar için yarattıkları bilgi 

çeşitliliğinin, düşünce pazarında yaratacağı rekabet ortamında, çıkar grupları arasında 

dengenin ve de uzlaşının sağlanmasına hizmet edeceği kabul edilmektedir. Ancak her 

kuruluşun eşit kaynaklara sahip olmaması mücadele alanında avantajlı ve dezavantajlı 

olarak ikiye ayrılmalarına, bunun sonucu olarak da bazılarının rekabet yarışının dışında 

kalarak çok sesliliğin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Buradan hareketle sahip 

oldukları finansal destek ve iktidarla olan ilişkileri sayesinde Türkiye’de sadece bazı 

düşünce kuruluşlarının seslerini siyasete aktarabilmesinin önüne geçebilmek amacıyla bir 

platform oluşturulması önerisi dile getirilmiştir: 
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Türkiye'de düşünce kuruluşlarının yaptığı faaliyetleri gösterebildikleri alanlar 

sınırlı. Siyasetle ilişki, hele de üst düzey bir siyasetçi ile yapılan ortak işler 

görünürlüğü arttırıyor; bu önemli bir şey, bilinirliği artırıyor. Ama orada da tek 

bir tarafta olan ilişki, inandırıcılığı da zedeliyor. Onun için mümkünse eşit 

mesafede olunabilecek ve herkese eşit imkanlar sağlanabilecek, belki tartışma 

platformları olarak… Yine kendi deneyimlerimizden yola çıkıyorum ama 

düşünce kuruluşlarının belki analiz bazı sunup bunları tartıştırması; farklı 

görüşten, farklı taraflardan siyasetçileri bir araya getirerek. Çok önemli bir katkı 

olduğunu düşünüyorum siyasete. Bundan bir sonuç, A doğrudur, B doğrudur gibi 

bir sonuç da beklemiyorum aslında. Sadece bir araya gelmek, sadece tartıştırmak. 

Hem genel kamuoyu yaratmak açısından, hem kendilerinin tarafsızlığı ve 

inandırıcılığı açısından, hem de siyasetçilerin daha barışçıl bir dille kamuya 

ulaşabilmeleri açısından; bunun önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. 

Düşünce kuruluşlarının da siyasette oynayabilecekleri en önemli rolün bu 

olduğunu düşünüyorum (Çiğdem, Ankara).  

 

Düşünce kuruluşları siyasal süreçlerde kullanılmak üzere bilgi üreten kurumlar 

olmalarının tartışmalı sonuçlarından biri de siyasal aktörler ile kurdukları ilişkidir. Ancak 

düşünce kuruluşları ile siyaset ilişkisine dair ana tartışma siyasal aktörler ile ilişki kurulup 

kurulmaması noktasında değil, bu ilişkinin nasıl ve ne ölçüde kurulduğudur. Siyasal 

iktidarın bazı düşünce kuruluşlarıyla daha yakın ilişki kurması, bilgiyi egemen sınıfın 

hizmetine sunmaları ve gündemi iktidar seçkinlerinin talepleri doğrultusunda 

şekillendirmeleri ile sonuçlanabilmektedir: 

 

Türkiye’deki diğer düşünce kuruluşlarını siyasetle fazla ilişkide ve çok objektif 

bulmuyorum. Bir partinin düşünce kuruluşu olabilir ama herkes söylemek 

istediğini söylemekte özgürse, yapmak istediğinde özgürse, bütün partilerin aynı 

şeyi yapma imkanı varsa. Ama bir ülkede, sadece bir parti bunu yapıyor ve 

diğerleri bundan yoksunsa tabii ki bence olmaması gereken bir şey. Hükümet 

partisinin de muhalefet partilerinin de bilimsel araştırmayla siyaseti 

destekleyecek düşünce kuruluşları olabilir. Keşke bütün siyasi partilerin olsa 

daha kaliteli bilginin siyasete etki ettiği bir durum olur. Ama Türkiye’de şu an 

yaşadığımız durum, tamamen tersi bir durum. Bilimsel araştırma siyasete dahil 
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edilmiyor; yani siyasetten düşünce kuruluşuna talep geliyor ve o çerçevede bir 

şeyler üretilmesi söz konusu oluyor. Bunu da çok olumlu görmüyorum (Ayşe, 

İstanbul).  

 

Düşünce kuruluşları siyasal alanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreten ve gündemi 

şekillendiren organizasyonlar olmalarının yanı sıra siyasal alanın ihtiyaç duyduğu 

personel ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu durum aralarındaki organik ilişkiyi de gözler 

önüne sermektedir. ABD’deki örneklerine benzer bir biçimde Türkiye’de de düşünce 

kuruluşları seçkinlerin dolaşımına hizmet etmekte, siyasal alanda ihtiyaç duyulan yeni 

seçkinlerin yetiştirilmesi görevini üstlenerek siyasal sınıfın kendini yenilemesine imkan 

tanımaktadır: 

… SETA bunu yapıyor, artı bürokrasiye, mesela İbrahim Kalın oranın eski 

şeyiydi, biliyorsunuz, koordinatörüydü. Bürokrasiye veya her zaman AK Partiye 

kadro yetiştiriyor. Şu anda SETA kökenli 10 civarı vekili var ve hepsi de canavar 

gibi. Çünkü hem akademisyenlikten gelmiş, hem think tanker, üstüne de siyaset 

üüüüü… Süper oluyor yani (Mustafa, Ankara).  

Yukarıda da ifade edildiği gibi, düşünce kuruluşlarında edindikleri deneyimleri 

karar verici bir pozisyonda kullanmak isteyen bilimsel uzmanlar için düşünce kuruluşları 

Abelson’un tanımlamasıyla “döner kapı” işlevi görmektedir. Aynı zamanda düşünce 

kuruluşlarını bilim insanları için akademide bulamadıkları özgürlük ortamını yaratan ve 

sığınak işlevi gören kuruluşlar olarak ele alan Abelson’un tezine (Abelson, 2016:145) 

karşın, bu kuruluşların finansal kaygılarının bilişsel özerkliklerini olumsuz yönde 

etkileyebildiği tespit edilmiştir: 

 

… işin think tank boyutuna veya bu işin siyaset bilim arasındaki köprü işlevi 

gören kurumlara geldiğinde işin finansman boyutu geliyor. Siyaset boyutu 

gelebiliyor ve dolayısıyla sizin finans desteği aldığınız yerle ilişkiniz o kurumun 

sizden beklentileri siyasetin sizden beklentileri artabiliyor. Dolayısıyla daha 
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siyasete bulaşmış veya karar alma süreçlerine bulaşmış diyeyim kurumlar olarak 

akademideki o bağımsız düşünce ortamı kadar bir ortam olamayabiliyor (Taylan, 

Ankara).  

 

Son olarak, araştırma kapsamında ülkenin siyasi iklimindeki değişikliklerin, 

düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışmaları olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsur 

olduğu tespit edilmiştir: 

İdeal olan hem objektif bilgi ve o objektif bilgi üzerine inşa edilmiş objektif 

analiz. Bu tabii ki siyasi şartlarına göre değişebiliyor. Daha liberal bir ortamda 

belki daha bu konuda daha araştırmacılar rahat davranabiliyor ama siyasi şartların 

daha baskı altında olduğu dönemlerde bu konularda biraz daha insanlar 

otokontrol mekanizması geliştirebiliyor (Taylan, Ankara).  

3.4.3. Üretilen Bilginin Tanımlanması 

 

Bilimsel bilgi üretimi üniversitelerin yanı sıra kamu yararının koruyucuları olarak 

kabul edilen akademisyenlerin bilimsel uzmanlık bilgisinden yararlanıldığı araştırma 

merkezlerde görevler almaları ile birlikte çeşitlenmiştir. Hatta siyasal ve ekonomik 

sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan bilgiyi temin etmede düşünce kuruluşları zamanla 

daha fazla tercih edilen kurumlar olarak üniversitelerin yerini almıştır. Bilimsel bilginin 

üretildiği kurumsal yapılar olarak üniversiteler yerine düşünce kuruluşlarının tercih 

edilmesinin arkasında her iki kurumsal yapı içerisinde üretilen bilginin sahip olduğu 

farklı özellikler yatmaktadır. Bunlar, çalışma konusunun saptanması, çalışma süresinin 

belirlenmesi, çalışmanın kuramsal temelleri ve çalışma çıktılarının yazımı aşamalarındaki 

farklılıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konudaki ilk göze çarpan özellik konu 

seçiminde kendisini göstermektedir. Üniversitelerde yürütülen çalışmaların konu 

seçiminde araştırmacı ilgi duyduğu, merak ettiği her hangi bir konu seçiminde özgür 

hareket edebilirken düşünce kuruluşlarında yürütülecek çalışmaların çerçevesini güncel 
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konular, siyasal gündem ile birlikte kuruluşun belirlediği amaçlar ya da fon sağlayıcıların 

bütçeleriyle yürütülecek çalışmalarda proje çağrısı başlıkları ve sipariş verenin talepleri 

sınırlandırmaktadır: 

 

Düşünce kuruluşlarını sıcak gündem daha çok yönlendiriyor olsa gerek,. Daha 

hızlı adapte olabiliyor, daha hızlı refleks verebiliyor. Eğer daha aktivistse, çünkü 

düşünce kuruluşları diyoruz ama bir teorik çalışanlar var, bir de aktivist olanlar 

var. Aktivistler özellikle daha dinamik. Mesela diyelim ki İHH diye bir kuruluş 

var, uluslararası bir yardım kuruluşu Türkiye’de. Bunlar çok dinamikler, 

perspektifleri, ideolojilerinin ne olduğu çok önemli değil. Takdir edersiniz, 

etmezsiniz ama çok dinamikler. Hemen bir yerde bir insan hakları ihlali olduğu 

zaman, oraya devletlerden çok daha hızlı intikal edebiliyorlar, yardım 

götürebiliyorlar. Sivil organizasyonlarla daha sıkı ilişkiler içerisine girebiliyorlar. 

Daha dinamikler. Üniversite bu konuda daha yavaş, çünkü teorik şeyler çalışıyor. 

Teorik şeylere adaptasyonda da daha yavaş diye düşünüyorum (Ali, Ankara).  

 

Üniversite çatısı altında yürütülecek araştırmaların çalışma takvimi her hangi bir 

proje (Tübitak vs.) kapsamında olmadığı sürece araştırmacıya bağlıdır. Ancak düşünce 

kuruluşlarının siyaset gündemindeki konularla ilgili çalışmalarında mümkün olduğunda 

kısa sürede yazım sürecini tamamlaması gerekmektedir. Doğru bir çalışma takvimi 

belirlenmediği takdirde çalışma tamamlanana kadar söz konusu konunun güncelliğini 

yitirmesi söz konusu olabilmektedir: 

 

Üniversite için ‘zaman’ bir şey değil, bugün de yayınlar, üç ay sonra da yayınlar, 

projesi bir buçuk yıl sonra bitiyorsa o zaman da yayınlar ama düşünce kuruluşları 

birtakım gelişmelere çok daha hızlı tepki vermesi gereken kuruluşlar. Aslında o 

anlamda her zaman aynı derinlikte çalışma yapılamıyor, üniversitelere oranla 

bakılacak olursa. Onun için böyle biraz “hızlı ve kirli” denir, birtakım 

araştırmalar o şekilde yapılıyor. Biraz önce de söyledim ama her zaman bunun 

sonucu üçtür, bu beştir demek değil, bir tartışma başlatmak, gündeme getirmek, 

kamuoyu oluşturmak (Çiğdem, Ankara). 
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Çalışma için ihtiyaç duyulan zamanın kısıtlı olması ve gündemi yakalamak adına 

yapılan bir çalışmanın çok kısa sürede yayına hazır hale getirilmesi kaygısı yapılan 

çalışmaların kalitesini olumsuz etkileyebilmekte, üretilen bilginin güvenirliğine gölge 

düşürmektedir. Buna rağmen düşünce kuruluşları için konu güncelliğini yitirmeden 

çalışmaların yayınlanması zorunluluğu, çalışma çıktılarının titizlikle hazırlanmış 

olmasından önce gelmekte ve bu durum çalışma çıktılarının gerekli incelemelerden 

geçirilmeden yayınlanması ile sonuçlabilmektedir: 

 

Akademik bir filtre sistemi olmalı, nasıl ki akademik dergilerde hakem sistemleri 

var, üretilen bilginin belirli bir nitelikte kalitede olmasını sağlamak için. Bu 

düşünce kuruluşları için de geçerli olmalı. Birazcık düşünce kuruluşlarının çabuk 

analiz üretmek adına kendi iç mekanizmalarına dayanıyorlar. Bu da ister istemez 

belirli kurumların ürettikleri bilgileri diğer kurumların ürettiğinden daha az 

kullanılabilir veya daha değerli ya da daha az değerli hale getirebilir (Barış, 

İstanbul). 

 

Düşünce kuruluşlarında üretilen bilgi ile üniversitelerde üretilen bilgi arasındaki 

bir diğer fark ise gündelik hayatta bir karşılığının olup olmadığı, diğer bir ifadeyle 

toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunması ve siyasa üretebilme kapasitesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır: 

 

Üniversitede akademik bilginin kendisi bir değerdir, onun haricinde başka bir 

değeri olması gerekmiyor çalışmanın. Yani 1930 yılında insanlar ayakkabılarını 

nasıl bağlarlardı gibi bir konunun bugün gündelik hayatımıza hiçbir katkısı 

yoktur ama akademik olarak bu soruyu sorup cevabını vermiş olmak sosyal tarih 

açısından çok kıymetli bir şeydir. Bu kendisi başlı başına bir değerdir. Düşünce 

kuruluşlarında ise ürettiğiniz bilginin bugün gündelik hayatımızda bir karşılığının 

olması, bir değer üretmesi, bir siyasa üretmesi beklenir. En temel fark budur. 

Üniversitede proje yaparsınız, mesela bir BAP projesinde çalışma takvimi 

olabilir ama dediğim gibi zamanlama, hız, sürat meseleleri daha teknik farklar. 

Üniversitede bir zamanı kısıtlanmış bir proje alırsınız, bir TÜBİTAK projesi 
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yaparsanız orada da bir takvimimiz vardır. Ama sizin vaktiniz oldukça kendi 

yazdığınız bir makalede tabii ki bir takviminiz yoktur (Eren, İstanbul).  

 

 

Yöntemsel olarak aynı yöntemi kullanıyorsunuz. Mesela bir arkadaşım İsrail-

Türkiye ilişkileri üzerine bir kitap yazmıştı zamanında ve 300-400 sayfalık 

kocaman bir kitap olmuştu. Düşünce kuruluşunun amacı o kitabı yazmak değil; 

o tarihçinin, akademisyenin işi. Bizim hedefimiz o kitabın içerisine kısa bir şey 

yazmak. Özetini verebilirsiniz, hatırlatabilirsiniz ama asıl mesele soruna 

yoğunlaşmak. Bizim varoluş nedenimiz o sorunun çözümüne katkıda bulunmak. 

O sorunu çözümünün değil de, o sorunun kendisine hitap eden şeyler zaten 

düşünce kuruluşu çalışması değil bence, o başka bir şey oluyor. Soruna yönelik 

çalışmalar yapmakta fayda var. Asıl demokrasinin sağlamlaşması için bence 

düşünce kuruluşlarının akademik bilgiyi iyice yoğurarak bir takım “policy 

prescription”lar yapmasında çok büyük yarar var (Can, İstanbul).  

 

 

Üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların, akademik nitelik kazabilmesi için 

uyması gereken belirli standartlar vardır. Bilimsel araştırma yönteminin seçimi, kuramsal 

çerçevesinin belirlenmesinden başlayarak kaynakça gösterimi gibi belirli yazım 

kurallarına kadar uzanan daha önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak yazılması 

gerekmektedir. Düşünce kuruluşlarında yürütülen çalışmaların da hareket noktası 

bilimsel metodoloji olmakla birlikte daha esnek bir yapıya sahiptir. Araştırma ekibinde 

çalışacak kadronun, bilimsel çalışma disiplinine sahip olması aranan özellikler arasında 

yer almakta ancak düşünce kuruluşunun çalışma çıktısında akademik kuralların katılığı 

görülmemektedir. Yaptığı işi “Belirli bir konu üzerine bir akademisyenin ürettiği gibi 

derinlikli bilgiyi, bir köşe yazarı gibi güncel bir konu üzerine ve herkesin anlayabileceği 

şekilde yazmaya çalışıyorum” şeklinde tanımlamış olan Barış Bey’in aşağıdaki cümleleri 

bu konuya güzel bir örnek olarak değerlendirilebilir:  

 

Bir üniversitenin ürettiği bilgi daha sınırlı bir zümrenin kullanımına açık oluyor. 

Biz bunu birazcık daha genişletmeye çalışıyoruz; daha çok topluma yaymak, 
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siyasette karar alıcılara yayma falan gibi misyonlarımız var. … Burada üretilen 

bilgi daha dinamik bir bilgi, daha ihtiyaca yönelik bir bilgi. Yani akademik 

kaygılar gözeterek söylüyorum bunu. Orada literatüre katkı yapma olsun, daha 

önce yapılmış çalışmalarla bağlantı kurma olsun, metodolojisi olsun, daha 

belki… Bir de onu yayına hazırlama süreci. Yani daha az dinamik. Bazen o işin 

modası bile geçebiliyor, çıkana kadar ama bizde daha dinamik. Biz bazen çok 

kısa raporlar da yayınlayabiliyoruz, böyle “to do point” şeyler de yapabiliyoruz. 

Burada daha bir dinamiklik söz konusu (Barış, İstanbul).  

 

 

Akademi, siyaset ve medya alanlarının kesişme noktasında yer almaları nedeniyle 

düşünce kuruluşları, akademik bilgi üretme yöntemlerini kullanmakta ancak bu bilgiyi 

hedef kitlesinin, yani konu hakkında derinlikli bilgi birikimine sahip olmayan siyasal 

aktörlerin, anlayabilmesi amacıyla gazetecilik diliyle sadeceleştirmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Bu sadeleştirme çabasının arkasındaki dürtü siyasal aktörler tarafından 

okunmak ve anlaşılmak olduğu kadar medya için kullanılabilir bir ürün ortaya koymaktır. 

Çünkü medya hem kamusal tanınırlığı artırmak hem de siyasal gündemi şekillendirmede 

kullanabilecekleri önemli bir aracıdır. Buna karşılık düşünce kuruluşları da kitle iletişim 

araçlarının haber ve yorumcu ihtiyacını karşılamaktadır.  

 

Üniversitelerde üretilen bilgiye kıyasla toplumsal ihtiyaçlara çözüm önerileri 

sunma kapasitesine sahip olmaları nedeniyle düşünce kuruluşlarında üretilen bilgiyi, daha 

sade ve akılda kalıcı; kısaca “kullanışlı bir bilgi” formunda sunma eğilimi göze 

çarpmaktadır. Bu yönüyle düşünce pazarının ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülen 

çalışmalarda teorik ve kavramsal tartışmalardan kaçınarak hedef kitlelerin 

kullanabileceği bilgi formlarına dönüştürseler de meşruiyet zeminini kaybetmemek adına 

“bilimsel bilgi” olarak sunmaktadırlar. Ancak düşünce kuruluşundaki görevinin yanı sıra 

bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan bilimsel uzmanlardan bir 

tanesi düşünce kuruluşlarında üretilen bilginin “bilimsel bilgi” olarak nitelendirilmesine 
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itiraz etmiştir. Oysa bağlı bulunduğu düşünce kuruluşu temel hedefini “… üretilen 

bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmak” olarak açıklamaktadır: 

 

Biz burada bilim yapmıyoruz. Thin tankçilik akademik bir şey değil yani biz 

burada akademik kualifikasyonları kullanarak başka bir iş yapıyoruz. Yani 

Gramsci, entelektüelleri tarif ederken şöyle bir şey der “herkes hayatında bir 

yumurta kırmıştır ya da bir düğme dikmiştir; ama bir yumurta kırmak sizi aşçı, 

bir düğme dikmek sizi tersi yapmaz”. Dolayısıyla buradan kıyasla akademik 

kualifikasyonları kullanarak yaptığımız bu iş, akademik bir iş değil (Eren, 

İstanbul).  

 

Bu noktada düşünce kuruluşlarında üretilen bilgi ile akademide üretilen bilimsel 

bilgi arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri belirlemek düşünce kuruluşu çıktılarının ayrı 

bir entelektüel bilgi formu olduğunu ortaya koyabilmek için önem taşımaktadır. Bu 

açıdan, üniversite ile düşünce kuruluşlarında üretilen bilginin birbirlerinden ayrıştıkları 

noktaları maddeler halinde sıralamayı tercih eden yanıtlayıcının aktardıkları önem 

taşımaktadır:  

 

Üniversitelerde üretilen bilgi yarı rafine bilgidir yani “resmi kısıtlamalar” 

çerçevesinde üretilmiş bilgidir. Düşünce kuruluşlarındakiler ise tabiri caiz ise 

daha doğal ve “organiktir”. Üniversitelerdeki bilgi daha derli topludur, düşünce 

kuruluşlarındaki ise biraz dağınıktır. Üniversitelerdeki bilgi daha disipliner ve 

kurallıdır, düşünce kuruluşlarındaki ise daha az disiplinlidir. Üniversitelerdeki 

bilgi daha yavaş dönüşür ve dönüştürür, düşünce kuruluşlarındaki ise biraz daha 

hızlı etki yapar. Üniversitelerdeki bilgi üretim süreçleri daha az rekabetçi ve daha 

az ticarileşmiştir, düşünce kuruluşlarındaki ise piyasa odaklıdır. 

Üniversitelerdeki bilgi toplumsal bir etki oluşturup oluşturmasına bakılmaksızın 

üretilir, düşünce kuruluşlarındaki ise toplumsal ya da siyasi etki önceliklidir. 

Üniversitelerdeki bilgi daha deneysel yöntemlerle üretilmek durumundadır, 

düşünce kuruluşlarındakinin ise amprik olmak zorunluluğu daha gevşektir. 

Üniversitedeki bilgi yasal sınırlar ve prosedürler içinde üretilirken, düşünce 

kuruluşlarında resmi prosedürlerden bağımsız bir yöntemle bilgi üretilir (Yahya, 

İstanbul).  
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Üniversite çatısı altında üretilen bilgi teoriye hizmet etmek, düşünce 

kuruluşlarında yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ise pratiğe hizmet etmek 

temelinde ayrıştırılmaktadır. Siyasal aktörlerin kullanabileceği araçlar üretmeye 

odaklanmaları nedeniyle bir metaya dönüşen bilgi, pazarın kurallarına tabi olmakta ve 

üretim süreci de pazarlama tekniklerinden etkilendiği görülmektedir. Bilimsel uzmanlar 

ise ürettikleri bilginin farklı niteliklere sahip olmasını bir metaya dönüşmesi ile değil, 

siyasal süreçleri etkileme ve dönüştürme amacı taşıması ile açıklamaktadırlar: 

 

Üniversitede üretilen bilgi en azından teorik olarak “love of knowledge” yani 

bilgi üretmek. Think tank biraz ondan farklıdır, ürettiği bilgi ile daha çok pratiği 

etkilemeyi hedefler. Think tankte amaç biraz daha var olanı değiştirmek, ona etki 

edebilmek gibi bir şey. Marx’ın bir lafı aklıma geldi: “Şimdiye kadar filozoflar 

dünyayı anlamlandırmaya çalıştı ama önemli olan onu değiştirmek”. İşte 

üniversite biraz sanki onu anlamlandırmaya çalışırken think tank biraz daha 

değiştirmeye heves eden; böyle bir benzetme yapabilirsiniz (Bartu, Ankara). 

 

 

Düşünce kuruluşları aracılığıyla elde ettikleri bilgiyi yeni bir üretimde kullanacak 

olan aktörler, bu bilgilerin “toplumsal olarak vazgeçilmez ve faydalı” olduklarına ikna 

edilmelidirler. Kamuoyunun beklenti, şikayet ya da taleplerine yer verilen araştırmalarla 

bu bilgilerin kabul edilmesi ve sorgusuzca tüketilmesi kolaylaşmaktadır: 

 

Think tanklerde bir sorunu anlamak, anlatmak, çözmek daha çok belirgin. 

Akademik yayınlarda öyle bir kaygı olmayabilir. Akademik bir makalede belki 

HES'ler iyidir-kötüdür tartışması yapabilirsiniz; ama bunu yaparken 

kamuoyunun gündemine gelen tartışmaları görmezden gelebilirsiniz. Akademik 

çalışma yaparken bireyin, çıkar gruplarının beklentilerini, şikayetlerini, talebini 

görmeyebilirsiniz ama think tankler öyle değil. Think tankler gündemdeki şeyleri 

esas alıyor, oradan besleniyor. Onların çözümüne dair çalışmalar ortaya koyuyor: 

daha güncel, daha kısa vadeli, daha somut (Zühtü, Ankara). 
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Düşünce kuruluşları, düşünce pazarında satılmak üzere bilgi üretiyor ve bunu 

yapabilmek için bilimsel bilgi üretme yöntemlerinden hareket ediyor olsalar da, sorulması 

gereken önemli bir soru karşımıza çıkmaktadır: “Üniversiteler akademik bilgi üretiminin 

yanı sıra, sahip oldukları imkanları kullanarak siyasal süreçlerde kullanılabilecek bilgiyi 

üretebilirler mi?”. Düşünce kuruluşundaki görevinin yanı sıra akademideki tam zamanlı 

görevine de devam eden bir yanıtlayıcı üniversitelerde de düşünce kuruluşu yapılarının 

oluşturulmak istendiğini ancak buralardan istenen verimin elde edilemediğine 

değinmiştir. Bunun nedenleri arasında düşünce kuruluşunda görev alan akademisyenler 

için ek bir ödeme yapılmamasının akademisyenlerin bu görevi angarya gibi görmesine 

neden olduğunu, her akademisyenin düşünce kuruluşunda yürütülecek çalışmalar için 

uygun özelliklere sahip olmadığını sıralamıştır. Üniversite yönetimi tarafından personel 

görevlendirmenin ve bir mekan tahsis etmenin yürütülecek çalışmalar için yeterli 

olmamış ve devlet üniversiteleri çatısı altında kurulmuş olan “stratejik araştırma 

merkezleri” işlevsel hale gelememiştir: 

 

Üniversitelerde strateji merkezleri kuruldu. Yanılmıyorsam 10 tane üniversitede 

10 tane think tank kuruluşu oldu ama bunlar tabela think tanki olmanın ötesine 

geçemedi ve çoğu da kapatıldı. Ben bunlardan bir tanesinin, … Üniversitesi 

Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin müdürlüğünü yaptım ve orada ilk defa 

Türkiye’de projeyi gerçekleştirdik. Bizim geçici köy korucuları diye bir terörle 

mücadele için bir yapı var ama bu yapıya yönelik olarak herhangi bir 2015-16'ya 

kadar herhangi bir seminer ve sertifikasyon programı yapılmamış. … Üniversitesi 

SAM olarak, o zaman bunlara yönelik olarak bir seminer ve sertifika programı 

yaptık. Kısaca şunu söylemek istiyorum: Birincisi, gerçekten think tanklerin 

başına bu işlerden anlayan kimseyi koymadığınız sürece zaten bir sonuç 

alamazsınız. İkincisi, bu kadroyu temin ettiniz diyelim. Kadroya uygun bir fizik 

mekan sağlamazsanız bu işi yapamazsınız. Üniversitelerin çoğunda stratejik 

araştırma merkezlerine yer tahsis edilmedi, en fazla bir oda verildi. Odası yok, 

kadrosu yok, bütçesi yok. Dolayısıyla bu tabela bir yapının ötesine geçemedi 
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Türkiye’de. Onun için eğer siz bir projeyi hayata geçirmek istiyorsanız bunun 

altyapısını oluşturmak zorundasınız. Oradaki öğretim üyesine ek bir görev 

veriyorsunuz ama ne ek ders olarak yansıtıyrosunuz ne de başka bir şey olarak. 

Normal şartlarda hangi öğretim üyesi böyle bir ek görevi kabul eder? 

Ettiremiyorsunuz (Vural, Ankara).  

 

 

3.5. DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ TOPLUMSAL ROLLERİ 

 

3.5.1.  Çalışma Çıktılarının Kamuoyu ile Paylaşımı 

 

Araştırmanın “Yürütülen Çalışmalar: Aşamalar, Hedef Kitle ve Siyasa Sürecine 

Etki” başlıklı bölümünde çalışma çıktılarının hedef kitleleri arasında karar alıcılar ile 

birlikte kamuyounun ilk sıraları paylaştığı ifade edilmiş olsa da yürütülecek çalışma 

konularının saptanmasından başlayarak üretim süreçlerinde kamuoyu ile iletişime açık 

bir çalışma yürüttüklerini ortaya koyan sonuçlara ulaşılamamıştır. Sürecin her aşaması, 

bu sürece dahil olan kurumlar, kurumsal liderler ve finansal destek sağlayıcılar tarafıdan 

yönetildiği görülmüştür. Kamuoyu ise çalışma tamamlanmasının ardından son aşamada 

muhatap alınmakta; hatta çoğu zaman alınmamaktadır. Böylece karar alma süreci de 

"kamusal karar alamama " sürecine dönüşmektedir. Oysa bilimsel bilginin kamuoyunun 

gündelik diline tercüme edilmesi ve kamusal tartışmalar ile şekillendirilmesi, alınacak 

kararlarda iktidar seçkinlerinin ve bilimsel uzmanların tercihleri yerine meşru kamusal 

rızanın oluşması imkanlarını genişletecektir. Ancak bilimsel uzmanlar ürettikleri bilginin 

teknik bir bilgi olması nedeniyle yurttaşlar tarafından anlaşılamayacağını ifade etmişler; 

yurttaşları karar alma süreçlerine dahil etmek yerine elitist bir tutumla dışlayan bir bakış 

açısı ortaya koymuşlardır:   
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Burası (düşünce kuruluşu) sıradan insana göre fazla elitist kalıyor, fazla ağır 

kalıyor. Dediğimiz gibi, arz-taleple ilgili bir konu. Dışarıdaki herhangi bir 

vatandaşın Tacikistan’daki barajlarla ne ilgisi olabilir? Anlatabildim mi? Veya El 

Şebab, Boko Haram’la adamın ne ilgisi olabilir? En fazla ilgileneceği 

Türkiye’deki ya da yakın çevresindeki terör örgütleridir, anlatabiliyor muyum? 

Tabii ama burada sizin yaptığınız iş, zaten kaçınılmaz olarak sınırlı bir çevreyi 

doğrudan akla getiriyor (Vural, Ankara). 

 

Herkes her konuyu anlayamaz. Teknik bir meseleyse anlayamayabilir. Biz 

problemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben sade şekilde koymaya çalışıyorum. 

Konuya ilgi duyanlar anlayabiliyor. Uzman olmasa bile konuya ilgi duyanların 

anlayabileceği bir dil kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmanın muhatapları kim ise 

onlara erişmek istiyorsunuz (Ali, Ankara).  

 

Tüm düşünce kuruluşları akademik bilgi üretme yöntemlerini kullansalar da bazı 

bilimsel uzmanlar düşünce kuruluşlarının çalışmalarını teknik meseleler hakkında 

konunun uzmanları için  hazırlanmış kaynaklar olarak değerlendirirken bazıları da bu 

bilgiyi hedef kitlesinin, yani konu hakkında derinlikli bilgi birikimine sahip olmayan 

siyasal aktörlerin vd. anlayabilmesi amacıyla gazetecilik diliyle sadeceleştirmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Bu sadeleştirme çabasının arkasındaki dürtü siyasal aktörler tarafından 

okunmak ve anlaşılmak olduğu kadar medya için kullanılabilir bir ürün ortaya koymaktır: 

 

Basit bir dille yazmaya çalışıyoruz, öyle akademik, çok ağdalı, bol referanslı, 

literatürden, “Schopenhauer’un dediği gibi…” falan değil. Basit yazmaya 

çalışıyoruz ama biraz entellektüel birikim gerekiyor tabii, ne olursa olsun. O 

(çalışılan) konu hakkında her sokaktan geçen adam ne kadar faydalanabilir 

bilmiyorum ama öyle ağır, ağdalı yazmamaya çalışıyoruz; basit, anlaşılır 

cümlelerle, sade yazmaya çalışıyoruz. Daha genç, dinamik bir dille, kısa, anlaşılır 

cümlelerle. Daha çok journalistik bir dilde yazmaya çalışıyoruz, kolay okunan. 

Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor (Fatih, İstanbul).  

 

Orada medya devreye giriyor, kamuoyu oluşturmada. Yani bir think tankin 

kendisi oturup durduk yerde ve kendi şeyiyle çok zor. Sokaktaki vatandaş oturup 

da oradan girmez ama diyelim ki bir think tank bir çalışma yaptı. Bunu medya 
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üzerinden, orada uzman görüşleri, birtakım çalışmalar olarak... Ki vatandaşın 

çoğu zaten o çalışmaları anlamaz. Onu vatandaşa anlatabilecek seviyede 

verebilmek gerekiyor. Medya zaten onu yapıyor (Vural, Ankara).  

 

 Medyanın haber ihtiyacını karşılayan düşünce kuruluşları uzmanlık bilgisiyle 

hazırlanmış çalışma çıktılarını yurttaşların anlayacağı dile sadeleştirme ve komuoyunun 

gündemine sokma görevini de medyaya devretmektedir: 

 

Gazetecilikten âlâ, akademisyenlikten aşağı bir dil”. Sokaktaki insanın 

anlayacağı kadar değil ama sadece akademisyenlerin algılayacağı, hele ki 

Türkiye’de akademik gelenekte, birkaç paragraf süren cümleler, insanlar beni ne 

kadar anlamazsa o kadar hikmetli şeyler yazarım gibi bir anlayış var. Oradan 

hızla uzaklaşıyoruz ama öbür taraftan biz sofistike bir iş yapıyoruz. Sokaktaki 

insan analitik şeyi anlamaz. Anlıyorsa siz de bir kabahat vardır, işi gerekli analitik 

seviyede yapmamışsınız demektir (Eren, İstanbul).  

 

Düşünce kuruluşlarında yapılan işlerin yurttaşların anlayabilmesinin mümkün 

olmadığı hatta anlayabiliyorsa bu işin eksik ya da kusurlu olduğunu düşünenler olmakla 

birlikte toplumu dönüştürücü etkisini önceleyen ve bu etkinin siyaseti de dönüştüreceğini 

düşünen uzmanlara, sayıları çok kısıtlı da olsa, rastlanmıştır: 

 

Biz her şeyi kamuoyu ile paylaşmak için yapıyoruz. Şirket değiliz zaten, kişiye 

özel araştırma falan da çok yapmadığımız için kamuoyu ile paylaşmak üzere her 

şeyi yayınlarız, yaparız; o gözle bakarız. Toplumun işine yaraması benim 

önceliğim olur; topluma dönüştürücü etkisinin olması, toplumunun beynini 

açması benim önceliğim olur. O anlamda siyasete de etki edebiliyorsanız ne ala. 

Çünkü siyasete etki etmek daha uzun vadeli bir iş, ama toplumun gündemine 

taşımak… Aslında o da bir anlamda siyasetin gündemine taşımak oluyor yani 

toplumu dönüştürdüğün zaman siyaseti de dönüştürmüş olursunuz (Fatih, 

İstanbul). 
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3.5.1. Düşünce Kuruluşu-Yurttaş İlişkisi 

 

Siyaset ile bilim alanları arasında yer alan bilimsel uzmanların, siyasal ve 

ekonomik sınıfların çıkarlarını koruma eğilimi öne çıkmakta ve bu durum, yurttaşların 

kamusal karar almadan dışlanmasına neden olmaktadır. Katılımcı siyaset 

mekanizmalarına ihtiyaç duymayan bir anlayış düşünce kuruluşları aracılığıyla yaygınlık 

kazanmaktadır. Hatta görüşme yapılan bazı uzmanlar yürüttükleri çalışmaların siyasa 

üretmek için siyasal aktörlere hizmet etmek amacını taşıdığını, bu nedenle de 

çalışmalarının yurttaşı hedeflemediğini düşünmektedirler. Bazı yanıtlayıcılar ise siyasal 

aktörün yurttaşa daha iyi hizmet sunmasını amaçladıkları için bu çalışmaları 

yürüttüklerini, buradan hareketle yaptıkları işin direk hedef kitlesinde yurttaş yer almasa 

da aslında yurttaşa daha iyi hizmet sunulabilmesi amacını taşıdıklarını ifade etmişlerdir: 

Politikacıya karşı sorumluluğu, yurttaşa karşı sorumluluğundan kaynaklanıyor, 

onun için yapılıyor. Zaten yurttaş inceleniyor; ya da siyasetçinin yurttaşına 

verdiği hizmet inceleniyor. Zaten direk muhattabı, asıl özne yurttaş. Ama üretilen 

raporlar yurttaşın direkt olarak alıp okuduğu şeyler olmuyor genellikle (Ayşe, 

İstanbul).  

Siyaset arenasının sadece siyasal aktörlere ait bir alan olmadığını, bu nedenle 

ürettikleri bilginin sadece karar alıcıları değil, hatta karar alıcılardan önce yurttaşları 

hedeflemesi gerektiğini düşünen bilimsel uzmanlar da bulunmaktadır: 

Siyaset, yurttaş için. Eğer bir think tank siyaset için bilgi ürettiğini düşünüyorsa, 

siyaseti yurttaş için yaptığımızı da dikkate alırsanız, yurttaşın ihmal edilmesi 

saçmalık olur. Sonuçta siyasal gündemi belirleyen yurttaş. Tek bir birey değil 

ama o bireylerin bir araya gelmesi toplumu oluşturur. Toplum dediğiniz bir 

inşadır, bir kurgudur ve bunu inşa eden de bireylerdir. Siz bireyleri yok sayıp, 

“bireyler bizim için önemli değil” derseniz topluma gidemezsiniz. Toplum yoksa 

siyaset o zaman kim için ve ne için (Zühtü, Ankara)? 
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Topluma hizmet etmeyen bilgiyi “fantezi” olarak niteleyerek toplumsal 

ihtiyaçlara uygun “sivil bilgi” üretmenin gerekliliğinin altını çizen bir başka yanıtlayıcı 

ise düşüncelerini şu ifadelerle aktarmıştır: 

Düşünce kuruluşları ile toplum ilişkisinde “fayda” ve “sivillik” en önemli iki 

unsurdur diye düşüyoruz. Şöyle ki; düşünce kuruluşları ile toplum ilişkisinde en 

önemli sorunsal bilimin topluma hizmet edip etmeme zorunluluğudur. Bizim 

kanaatimizce topluma hizmet etmeyen bilim “fantezi” bir çabadır. Dolayısı ile 

düşünce kuruluşları toplum ilişkisinde “fayda” unsuru önemlidir. Bununla 

bağlantılı olarak düşünce kuruluşları toplumsal ihtiyaçlara uygun bilgi üretimi 

yapmalıdır. Bu sadece sosyal bilimler açısından değil, fen bilimleri açısından da 

hayati bir önem taşır. Düşünce kuruluşlarının, siyaseti yönlendirme fonksiyonu 

olduğu kadar toplumu bilgilendirme sorumluluğu olduğunu da düşünüyoruz. Bu 

yönüyle bazen propaganda amacı taşıyan “resmi bilgi”den ziyade “sivil bilgi” 

üretimi önemlidir (Yahya, İstanbul).  

Ürettikleri bilgi ile topluma hizmet etmeyi, kamuoyunun bilgilendirilmesini 

önceleyen az sayıda da olsa bilimsel uzmanlar bulunmaktadır. Yaygın düşünce ise 

düşünce kuruluşlarının öncelikli olarak karar alıcıları hedefledikleri, bu doğrultuda 

çalışmalarını sadece kendi belirledikleri hedef kitlelere ulaştırmakları gerektiğidir. Ancak 

bunu yaparken ürettikleri bilgileri yurttaştan saklamamakta, bilgiye ulaşmak isteyen 

herkesin erişilebilir olduğunu vurgulamaktadırlar: 

Burası bir düşünce kuruluşu, ilmi bir kurum. Netice itibariyle biz de ilgili 

insanlara ulaşmak istiyoruz; çünkü bilgi, ilgilisinin elinde kıymetlidir, altın 

sarrafın elinde kıymetlidir. Bundan dolayı, ilgilisine ulaştırmayı tercih ederiz ama 

bilgiyi saklamayız, sonuç itibariyle açıyoruz, yayıyoruz ama ulaşmak isteyen de 

her halükarda ulaşır (Caner, Ankara).  

Yukarıdaki ifadeler “bilginin ilgilisi” olarak karar alıcıların konumlandırıldığını; 

bu nedenle de bu bilginin karar alıcılara ulaştırılmasının tercih edildiği görülmektedir. 

Toplumun diğer kesimlerinden bu bilgiye ilgi duyanların ise talep etmeleri halinde 
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paylaştıkları ifade edilmiştir. Bir başka yanıtlayıcı ise her konunun yurttaşın ilgisini 

çekmeyeceğini; bu nedenle yaptıkları işin sınırlı bir kitlenin ilgi alanına girdiğini 

düşünmektedir. Araştırma çıktılarını yazarken kullandıkları dilin herkesin anlayacağı 

kapsayıcılıkta olup olmadığını anlamaya yönelik soruya “Sokaktaki insan analitik şeyi 

anlamaz. Anlıyorsa siz de bir kabahat vardır, işi gerekli analitik seviyede yapmamışsınız 

demektir” cümleleriyle karşılık veren yanıtlayıcı, elitist bakış açısını bu bölümde de 

sürdürmektedir: 

Burada üretilen bilginin topluma ulaşılabilen kısmı çok azdır. Toplum bu bilgiyi 

tüketemez. Bu tüketimlik bir bilgi değildir. Burada bir hiyerarşi kurmak için falan 

söylemiyorum ben. Tüketemez yani çobanın bildiği çobanlık bilgisini de ben 

tüketemem. Bu tamamen farklı uzmanlıkların ürettiği farklı bilgi ile alakalı bir 

şey (Eren, İstanbul).  

 Siyasal süreçlere akılcı ve bilimsel çözüm önerileri getirdiklerini ileri sürseler de 

siyaseti kendilerinin de içinde yer aldıkları uzman faaliyetine indirgiyerek kamuoyunu bu 

süreçten dışlama eğilimi göstermektedirler. Oysa düşünce kuruluşları tarafından üretilen 

çok sayıda farklı fikir ve bilginin kamusal tartışma imkanı yaratan bir kamusal alan 

aracılığıyla karar alıcılar kadar yurttaşlara da sunulması demokratik irade oluşumunu 

zenginleşiren bir iklim yaratacaktır. Ancak mevcut durumda olduğu gibi siyaset-bilim 

ilişkisi,  kamusal tartışma imkanları yaratılmadığında, ekonomik ve siyasal iktidar 

sahiplerinin bilimin meşrulaştırıcı zeminini kullanarak karar alma süreçlerine müdahale 

edebilmesine imkan vermektedir. Kamusal alanı dışlayarak bilginin karar alıcı 

pozisyonda bulunan aktörler arasında dolaşıma sokulması demokratik ve katılımcı siyaset 

biçimlerinin canlandırılmasına katkıda bulunmak yerine antidemokratik sonuçlar 

doğurmaktadır.  

 



237 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bilim-siyaset ilişkisinin şekillendirdiği yönlendirilebilir ve düzenlenebilir siyasal 

toplum anlayışının uzmanlar tarafından benimsenmesi ile yaygınlaşan bilimsel siyaset, 

yeni bir siyaset yapma biçimini ortaya çıkarmıştır. Siyasetin bilimselleşmesi eğiliminin 

belirginleşmesiyle birlikte modern toplumsal yaşamın beraberinde getirdiği sorunları 

tespit ederek bu sorunların çözümü için tüm farklı görüşleri kapsayıcı bir katılımcılığın 

sağlanmasının güçlüğünü aşmak üzere bilimsel etkinlikleri referans alarak plan ve 

programlar üreten bir uzmanlık alanı yaratılmıştır. Sahip olduğu uzmanlığın avantajlarını, 

bilimsel olan ile siyasal olan arasında köprü kurarak siyasal meşruiyetin sağlanması için 

kullanan düşünce kuruluşlarının, demokrasilerde üstlendikleri rol ve işlevler ile çalışma 

pratikleri bu çalışma kapsamında eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir.     

 

Düşünce kuruluşları üzerine iki farklı perspektiften yürütülen teorik tartışmaların 

bir ucunda yer alan çoğulcu yaklaşım düşünce kuruluşlarını, siyasal ve ekonomik ilişkiler 

ağının dışında, bağımsız entelektüelleri bir araya getirerek özgür düşünme imkanları 

sunan yapılar olarak ele alma eğilimindedir.  Diğer ucunda yer alan yeni seçkinler 

yaklaşımı ise bu kuruluşları, iktidar seçkinlerinin çıkarlarına hizmet etmek için 

bilimselliğin meşrulaştırıcı gücünü kullanan halkla ilişkiler/lobi firmalarına 

indirgemektedir. Düşünce kuruluşularının, bilimsel bilgiyi siyasal alana aktardıkları 

söylemi ile maskelenmiş “halkla ilişkiler şirketleri” oldukları; kamuoyu ile siyasal 

aktörler arasında aracılık etme, siyasal gündemin şekillendirilmesi amacıyla fikirlerin ve 

bilgilerin değişimi için uygun zemini hazırlama gibi kritik görevler yerine getiriyormuş 

gibi kendilerini lanse etseler de gerçekte, yasama ve yürütme lobiciliği yaptıkları ve de 
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ideolojik söylem oluşturmak için medyayı kullandıkları iddia edilmektedir. Bu çalışmada, 

her iki yaklaşımın iddiaları irdelenerek bilimsel bilgi ile siyasal eylem arasındaki ilişki, 

düşünce kuruluşları üzerinden ele alınmıştır.  

 

Bilim ve siyaset bağlamında düşünce kuruluşlarına odaklanan bu çalışmada ortaya 

çıkan en önemli sonuç, düşünce kuruluşlarının sadece siyaset ile bilim alanları arasında 

değil; ekonomi ve medya alanlarının da dahil olduğu bir kesişme noktasında yer aldıkları 

ve her bir alanın dinamiklerini içinde barındırıyor olmalarıdır. Kültürel ve aynı zamanda 

simgesel sermayenin üretildiği bu kuruluşlar, sahip oldukları sermayenin meşrulaştırıcı 

gücü sayesinde her bir alanda görevler üstlenebilmektedirler. 

 

Bilim ile siyaset arasında köprü görevi gören kuruluşlar olarak, bilimsel bilgiyi 

üretebilme becerisinin yaşamsal öneme sahip olduğu düşünce kuruluşlarının akademik 

alan ile ilişkisini ortaya koyan en önemli göstergeler bu kuruluşlarda çalışan uzmanların 

akademik alandan gelen kişiler olmaları, kullandıkları bilimsel yöntemler, yaptıkları işi 

ve iş süreçlerini algılama ve tanımlama biçimlerinde ortaya çıkmaktadır. Araştırma 

kapsamında görüşme yapılan onsekiz uzmandan ikisi hariç tamamının lisansüstü eğitime 

sahip olması, lisansüstü eğitime sahip olanların ise üçte ikisinin doktora düzeyinde 

eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış kişilerden oluşması, düşünce 

kuruluşları çatısı altında siyaset için bilgi üretiminde akademik deneyimin öncelikli tercih 

edildiğini ortaya koymaktadır. Dikkate değer bir başka nokta, üniversitelerde edindikleri 

bilimsel bilgi üretme becerilerini kullanan bilimsel uzmanaların, düşünce kuruluşlarında 

üretilen bilgiyi, akademide üretilen bilgiden ayrıştırma yoluna gitmiş olmalarıdır. Çünkü 

bu bilginin üretiminde, bilimsel araştırma yöntemleri kullanılmakla birlikte, çalışma 

çıktıları Stone ve Garnett (1998:16)’ın tanımına benzer bir biçimde “araştırmalardan elde 

edilen ham verileri işleyerek karar alıcılar için siyasa sürecinde kullanılabilecek bilgi” 
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olarak konumlandırılmış; aynı zamanda bu çıktıların akademik bilgi ile arasındaki teorik 

ve pratik farklılıklara vurgu yapılmıştır. Bu vurgu, çalışma konularının saptanması 

aşamasından başlayarak araştırmanın yürütülmesi için ayrılan zaman ve araştırma 

çıktılarının yazımını da içine alan tüm süreçleri kapsamaktadır.  

 

Bilimsel uzmanlar tarafından, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmalarda 

derinlikli alan bilgisi ve metodolojik zorunluluklar nedeniyle bilgi üretim sürecinin uzun 

zamana yayıldığı, çıktılarının ise teorik kaygılar nedeniyle pratiğe aktarılabilecek 

açıklıkta ve sadelikte olmadığı; diğer bir ifadeyle siyasi gündemin ihtiyaçlarına cevap 

verebilme potansiyeli taşımadığı gerekçesiyle, akademik bilginin siyasette kullanmak 

için işlevsizliğine vurgu yapılmaktadır. Düşünce kuruluşlarının ise medya aracılığıyla 

siyasi gündemi şekillendirecek ve aynı zamanda siyasal pratiklerde kullanılabilecek 

bilgiyi üretebilme kabiliyeti öne çıkartılmaktadır. Oysa medyanın aracılığına duyulan 

ihtiyaç, araştırma sürecini hızlandırmak uğruna bilimsel araştırma yöntemlerinden 

vazgeçilmesini beraberinde getirmektedir. Medyanın siyaset üzerindeki etkisi, düşünce 

kuruluşlarının çalışmalarını bilimselliğin sınırlarının dışına çıkararak medyanın işleyişine 

uygun bir ürüne dönüştürmektedir.  Siyaseti bir pazarlama aracına indirgeyen medya, 

iktidar seçkinlerinin çıkarlarını koruyan ve meşrulaştıran söylemleri öne çıkararak 

bilimsel bilginin, gerçeği görmeyi engelleyen illüzyonları ifşa etme potansiyelini 

öncelemek yerine iknayı rasyonelleştirme görevi üstlenmesine neden olmaktadır.  

 

Üniversitede yürütülen bir çalışmanın öncelikli amacı teoriye katkı yapmak 

olabilecek iken, bir düşünce kuruluşunda metodolojik zorunlulukların karşısında bilimsel 

temellerin esnetilebildiği, daha az disipliner, medyanın kullanımına daha uygun ve iktidar 

seçkinlerinin çıkarlarına hizmet eden, pratikte kullanılabilecek, daha dinamik bir form 

verildiği görülmektedir. Bu gereklilik düşünce kuruluşlarında üretilen bilginin güvenirlik 



240 

 

ve geçicilik açısından farklılıklarını da görmemize yardımcı olmaktadır. Gündemi 

yakalamak uğruna teorik derinliği olmayan, medyada yer bulabilmek endişesiyle 

gazetecilik diliyle yazılan; kısaca bilimsel çalışma olarak etiketlenerek bilimin 

meşrulaştırıcı gücünü kullanan ancak düşünce kuruluşu üyeleri tarafından bile bilimsel 

bilgi olarak nitelenemediği için “siyaset önerisi” olarak konumlandırılan çıktılar 

üretildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

Akademik yeteneklerini kullanarak siyasal ve ekonomik iktidar seçkinlerinin 

ihtiyaçlarına cevap verecek hızlı ve pratiğe aktarılabilir bilgi üretime zorunluluğu, 

düşünce kuruluşlarının yapısını istikrarsızlaştırmakla birlikte yürüttükleri çalışmalarda da 

bir çelişkiye yol açmaktadır. Bu çelişkinin temelinde, kendilerini bilimsel ve teknik 

bilginin üreticileri olarak konumlandırmalarına rağmen siyasal ve ekonomik iktidar 

seçkinlerinin sipariş ettiği, çıkarlarını koruyacak bilgiyi üretmeleri yer almaktadır. 

Kurumsal varlığını sürdürebilmek ve çalışmalarını yürütmek için fon sağlayıcılara 

bağımlı olan düşünce kuruluşu araştırmacıları, çalışma konularının belirlenmesi 

aşamasında kamuoyu ile kurdukları iletişimin sonucu olarak saptadıkları toplumsal 

sorunlar üzerine çalışmalar yapmak yerine, bilimsel çalışmanın sipariş vericisi 

konumundaki siyasal ve ekonomik iktidar güçlerinin taleplerine uygun sorunlara 

odaklanan çalışmalar yürütmektedirler. Siyasal alana daha fazla nüfuz edebilmek ve bu 

alandaki ilişkiler ağının bir parçası olabilmek için mücadele eden düşünce kuruluşlarının, 

varlıklarını sürdürebilmek ve diğer düşünce kuruluşları ile rekabet edebilme 

potansiyellerini artırabilmek için ihtiyaç duydukları fon ihtiyacı, ekonomik alanın 

sınırlarına dahil olmalarını beraberinde getirmektedir. Bu durum, karşılıklı çıkar ilişkileri 

nedeniyle güç/iktidar yapısının bir parçası olarak hizmet vermeleri ile sonuçlanmaktadır. 
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Finansal bağımlılık bilimsel uzmanları yapısal bir dönüşüme uğratırken, siyasal 

alanın teknik ve bilimsel bilgiyi kullanarak öngörme ve yönetme talebi de siyasal aktörleri 

uzmanlara bağımlı hale getirmektedir. Kamu politikalarının rasyonelleştirilmesi, bir 

yandan siyasal faaliyetleri yönlendirebilecek bilginin tedarikçileri olan bilimsel 

uzmanların siyasal alana dahil olabilmelerine diğer yandan da bilimsel bilgiye sahip 

olmayanların siyasal alandan dışlanmasına neden olmaktadır. Bu anlayış yurttaşı, siyasal 

alanda mümkün en iyi yönetimi şekillendiren bir aktif özneden, iktidarı elde etmek 

isteyenler tarafından yönlendirilen, denetlenen ve sadece seçim zamanı onayına ihtiyaç 

duyulan pasif öznelere indirgemektedir. Oysa ki mevcut demokratik sistemin 

bilimsellikle güçlendirilmesi, yurttaşların bilimsel bilgiye sahip olmadıkları gerekçesiyle 

siyasal süreçlerden dışlanması ile değil; bilimsel bilginin toplumun tüm kesimlerine 

ulaşabilme imkanlarının artırılmasıyla mümkün görünmektedir.   

 

Düşünce kuruluşlarının siyasal alanda yerine getirdiği görev sadece ihtiyaç 

duyulan bilginin üretilmesi ile sınırlı kalmamakta; bu alanın personel ihtiyacını da 

karşılamaktadır. Bunun en önemli göstergesi ise düşünce kuruluşlarında deneyim 

kazanan bilimsel uzmanların siyasal süreçlerde görevlendirmeleri olmaktadır. Böylece 

siyasal alan, hem bilimsel bilgi üretebilme becerisine sahip hem de siyasetin işleyiş 

mekanizmalarını bilen aktörlerle kendini yenileme fırsatı bulmaktadır. Seçkinlerin 

dolaşımını mümkün kılan yapılar olarak düşünce kuruluşları siyasetin katılım 

boyutlarının artırılması yerine siyasetin, siyaset bilgisine sahip seçkinler tarafından 

yürütülen bir profesyonel alana dönüşmesinde rol oynamaktadır.   

 

Düşünce kuruluşlarının çalışma dinamiklerini belirleyen bir diğer alan ise medya 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal gündemi şekillendirmek, siyasa sürecine etki etmek 

ya da kamuoyunu etkilemek ve ikna etmek, tanınırlıklarını artırarak diğer kuruluşlar ile 
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aralarındaki rekabet yarışında öne çıkmak gibi farklı amaçları öncelemiş tüm düşünce 

kuruluşları için medyada görünür olmak varoluşsal amaçlarını gerçekleştirmenin bir 

gerekliliği olarak görünmektedir. Bu gereklilik, medya ile yakın bağlar kurmalarını 

beraberinde getirmektedir. Medya, bilginin büyük ölçekli üretimi ve yayılımını mümkün 

kılan olanaklar sunması nedeniyle düşünce kuruluşlarına seslerini daha geniş kitlelere 

duyurabilme fırsatları sunarken, düşünce kuruluşu üyelerinden de Bourdieu (2000:3)’nun 

tanımlamasıyla “fast thinker” olarak faydalanmaktadır. Medya ile düşünce kuruluşları 

arasındaki karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişki düşünce kuruluşu çıktılarının biçimini de 

belirlemektedir. Öyle ki, görüşme yapılan uzmanlar yaptıkları işi gazetecilik ile 

akademisyenlik arasında bir noktada konumlandırmayı tercih etmişlerdir. Kamuoyunu 

etkileme ve gündemi belirlemede medyanın bir güç odağı olması düşünce kuruluşlarının 

ürettiği bilgiyi medyanın kullanabileceği formata dönüştürerek yayınlaması 

zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 

 

Türkiye’de 1994 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasının ardından haber 

medyasının artış göstermesi ve haber medyasının siyasetteki artan rolü ile birlikte 

düşünce kuruluşu üyeleri entelektüel alanın özerkliğinden yararlanarak medyada sıcak 

gündeme dair yorumcu, analist olarak daha fazla yer almaya başlamışlardır. Haber 

medyasının yanı sıra hazırladıkları raporların gazetelerin haber ihtiyacını karşılaması ya 

da köşe yazılarına taşınmasıyla elde ettikleri görünürlük sayesinde kamusal söylemi 

biçimlendirme, siyasa sürecine dahil edilmesini istedikleri kararları ve eylemleri 

meşrulaştırma fırsatı bulmuşlardır. Ancak bu alanda daha fazla roller üstlenmeleri bir 

yandan bilimsel uzmanları siyasal alana yaklaştırırken bir yandan da medya ve siyaset 

alanının kurallarına uygun ürünler üretme baskısı, çalışmalarının bilimsel içerikler yerine 

kolay okunabilirlik, güncellik ve medyatiklik ölçütlerine tabii kılmıştır.  
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Kültür üreticileri olarak düşünce kuruluşu uzmanları simgesel emeklerini, mevcut 

siyasal uygulamalara eleştiriler getirmek ve siyasete alternatifler sunmak yerine 

medyanın gündemini meşgul eden konularda ya da finansman desteğinde bulunan çıkar 

gruplarının talep ettiği konularda çalışmalar yürüterek iktidar ilişkilerinin çıkarcı doğasını 

çıkarsız anlamlara dönüştürme ve böylece meşrulaştırma görevini yerine 

getirmektedirler. Uzmanlarla yapılan görüşmeler düşünce kuruluşları tarafından 

benimsenen ve/veya benimsenmek zorunda kalınan bilgi üretim sürecinin,  “oligarşik 

siyasa yapım modeli”nin hayata geçirilmesine hizmet ettiğini ortaya koymaktadır.  

 

Düşünce pazarındaki rekabete katılabilmek için medya popülerliği elde edebilmek 

adına herkes tarafından kolay tüketilebilen bilgiyi üretebilmek amacıyla bir yandan 

bilimsel metodolojiden vazgeçilebildiği uzmanlar tarafından dile getirilirken, diğer 

taraftan üretilen bilginin, meşruiyetini korumak adına nesnel, dolayısıyla değerden 

bağımsızlığına vurgu yapıldığı araştırmadan çıkan bir diğer sonuç olmuştur. Bilimsel 

uzmanlar tarafından geniş kitlelere ulaşma kaygısı dile getirilmiş olsa da bunu mümkün 

kılacak iletişim olanaklarına rastlanmamıştır. Oysa bilimsel ölçütlere uygun olarak 

hazırlanmış bir bilginin kamuoyu tarafından anlaşılabilirliği önündeki engel, bilginin 

üretimi sürecinde kullanılan metodolojiden kaynaklanmamaktadır. Asıl engel, bu bilginin 

halkın gündelik diline çevrilerek kamuoyu ile diyaloğa dayalı bir iletişim ortamında 

paylaşılmamasından doğmaktadır. Kamuoyunu pasif bir izleyiciye indirgeyen, 

bilgilendirmek yerine ikna etmeyi amaçlayan bir bilgi aktarım süreci, kamusal tartışma 

imkanlarını genişletmektense yurttaşları kamusal tartışmadan dışlamaktadır. Düşünce 

kuruluşları tarafından pratik sorunların çözümüne ilişkin ortaya çıkardıkları öneriler 

üzerine kamusal konuşma imkanları sağlanmamakta; bunun sonucu olarak siyasal ortam, 

karar alma sürecinde iktidar seçkinlerine terk edilmektedir. Bu noktada düşünce 

kuruluşlarının ürettikleri bilgiyi kamuoyu ile paylaşma yöntemleri önem kazanmaktadır. 
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Yapılan görüşmelerde kamuoyu ile bilgi paylaşımının medya kuruluşları ve sosyal medya 

kanalları ile sınırlandığı ve herhangi bir kamusal tartışmaya ihtiyaç duyulmadığı ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç, düşünce kuruluşlarının, ürettikleri bilginin 

hedef kitlesi olarak karar alıcıları önceledikleri olmuştur. Bir ideal olarak kamuoyunu 

aydınlatma görevine vurgu yapmış olan uzmanlar, çalışma çıktılarının yazımında 

kullandıkları dili sadeleştirme çabasında olduklarını ancak sokaktaki yurttaşın 

anlayabileceği bir basitlikte olmadığını vurgulamışlardır. Siyaseti nesnel veriler ve 

uzmanlık bilgisiyle zenginleştirerek karar alma süreçlerini demokratikleştirme iddiasında 

bulunsalar da bir yandan bilimselleştirilmiş teknik bir siyasal dil oluşturulmasına katkı 

sunarken, diğer taraftan bu teknik dil aracılığıyla karar alma süreçlerinden yurttaş 

katılımını ve denetimini dışlamaktadırlar. Görüşme yapılan uzmanların büyük bir kısmı, 

siyasal alanın kurucu öznesinin yurttaşlar olduğunu dile getirmekte ancak halkın geniş 

kesimlerinin ürettikleri bilgiyi anlayabilme ve kullanabilme becerisinden yoksun olması 

nedeniyle bu bilginin tüketicisi olarak karar alıcı aktörleri görmektedirler. Ürettikleri bilgi 

ile seçkin bir azınlığın değil kamunun çıkarlarına hizmet etmeyi hedeflediklerini deklare 

ederken bir yandan da çalışma çıktılarının toplumun geniş kesimlerini dışlayan dilinin bir 

gereklilik olduğunu savunmaktadırlar. Toplumsal iyinin inşasına katkıda bulunacak, 

pratikte kullanılabilir bir bilginin bu amaçları gerçekleştirilebilmesi halkın gündelik 

diline tercüme edilmesi yerine çalışma çıktılarına “yönetici özetleri”nin eklenmesi ile 

giderilmeye çalışılmaktadır.   

 

Düşünce kuruluşlarının finansal ihtiyaçlarını karşılama, medyada görünür olma 

ve siyaseti etkileme endişesi nedeniyle yukarıdan aşağıya siyaset yapma biçimlerini 

devreye sokmaları siyasal iradenin, tartışmalı ve farklı görüşleri kapsayan katılımcı bir 
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ortamda ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Ayrıca kendi konumlarını güçlendirmek için 

bilimin tarafsızlığı iddiası üzerinden bilimsel araştırma sonuçlarıyla şekillenen siyasal 

konuşmaların meşru kabul edilmesine; bilimsellik zemininden hareket etmeyen 

konuşmaların ise dışlanmasına neden olmaktadırlar.  Siyasetin bu teknik algılanışının 

yaygınlaştırılmasına aracılık eden düşünce kuruluşları, kamuoyunun bu süreçten 

dışlanmasına, yöneten-yönetilen ikiliğinin yeniden kurulmasına ve siyasetin seçkinlerin 

anlayabileceği bir uğraşıya indirgenmesine de böylelikle aracılık etmektedir.  

 

Siyasal gündemi belirlemek ve siyasal kararları etkilemek hedefini ortaya koyan 

düşünce kuruluşları için çalışma çıktılarının siyasa sürecine etkisini tespit etmek bazı 

kuruluşlar için mümkün olsa da bir kısım kuruluş için tahminden öteye geçememektedir. 

Siyasal iktidarlar ile organik bağları bulunan ve bu nedenle karar alıcılarla fikir 

alışverişinde bulunabilen, talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparak bunlara ait çıktıları 

paylaşabilme fırsatı yakalayan düşünce kuruluşları için hangi çalışmalarının siyasa 

sürecinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu bilgiye sahip olmalarına rağmen görüşme 

yapılan uzmanların bu çalışmalar hakkında bilgi vermekten kaçınmaları, siyasal seçkinler 

ile yakın ilişki kurabildiklerini ancak bu ilişkiyi kapalı kapılar ardında sürdürme 

eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Siyasal seçkinler ile yakın ilişki kurma fırsatı 

bulamayan düşünce kuruluşlarının çalışma çıktılarının kitle iletişim araçlarında, sosyal 

medya kanallarında paylaşılmasının ardından gündeme taşınan konulardaki etkilerini 

izleyebilmeleri mümkün olmamaktadır. Elde edilen veriler siyasetin yeni aktörleri olarak 

düşünce kuruluşlarının siyasa sürecini yönlendirebilecek potansiyele sahip olduklarını 

kavramaya yardımcı olsa da, açıklayıcı olmaktan uzak ve yüzeysel kalmaktadır.  

 

Etki kapasitelerinin farklılıklarına rağmen düşünce kuruluşlarının ortaya çıkışı, 

siyasa sürecindeki üretim ve tüketim ilişkilerini değişime uğratmıştır. Bu seçilmemiş 
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organların kendine özgü yapıları, şeffaflık, meşruiyet ve hesap verebilirlik ile ilgili 

sorunların tespit edilmesine yönelik çabaları zorlaştırmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular, düşünce kuruluşlarının, kamusal denetime imkan tanımayan ve akademik 

denetim mekanizmalarının dışında, zamanla yarışarak yürüttükleri bilgi üretim 

süreçlerinin, üretilen bilginin güvenirliği üzerine gölge düşürdüğünü göstermektedir.  

 

Siyasal ve ekonomik alanın aktörleri ile yakın ilişkiler kurma fırsatı tanınan 

düşünce kuruluşları, kamusal ve özel fonlar aracılığıyla elde ettikleri finansal destek 

sayesinde düşünce pazarında avantajlı konuma geçebilmektedirler. Ancak devlet ve 

sermayenin sunduğu maddi desteğin neden olduğu bağımlılık, uzmanların iktidara 

gerçeği söyleme özgürlüğünü elinden alma ve bilimsel araştırma ilkelerini çıkar 

gruplarının ihtiyaçları uğruna kullanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 

tehlikenin, düşünce kuruluşunun meşruiyetlerine gölge düşürmeden, üstesinden 

gelinebilmesi için fon sağlayıcılarla aralarındaki ilişkide dengeyi korumaları 

gerekmektedir.  

 

Düşünce kuruluşlarının finansal desteğine ihtiyaç duydukları iktidar seçkinleri ile 

yakınlaşma ve geri çekilmeye dayalı bir ilişki kurarak özerkliklerini koruyabilmesi; 

kamuoyu ile arasındaki mesafeyi ise kapatacak ve sürekli bir iletişimi mümkün kılacak 

imkanları artırması gerekmektedir. Demokratik sistemin güçlendirilmesine hizmet 

ettiğini iddia eden düşünce kuruluşlarının bunu gerçekleştirebilmeleri, iktidar güçlerinin 

çıkarlarına hizmet eden çalışmalar kadar muhalif ve alternatif görüşleri de temsil eden 

çalışmalar yürütmeleri ile mümkün görünmektedir. Düşünce kuruluşlarının bilgi üretim 

pratiklerini çoğullaştırmaları ve katılımı artıracak önlemler almaları gerekmektedir. Bu 

amacı gerçekleştirebilmek için katılımı artırmayı hedefleyen bir sorgulamaya ve yeniden 

yapılanmaya ihtiyaç olacaktır.  
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Düşünce kuruluşlarının yurttaşlarla ilişkileri gözden geçirildiğinde karar alma 

süreçlerinde sivil katılımı artırma, siyaseti bilimsel bilgi ile harmanlayarak herkesin 

yararına ve çıkarına hizmet edecek bir kararın alınmasına olanak sağlama ve bu bilginin 

kamuoyu ile paylaşılması yoluyla siyasetin toplumsal tabana yayılması yönünde sahip 

olduğu potansiyelin Türkiye’deki düşünce kuruluşları alanında karşılık bulmadığı 

görülmektedir. Kapalı kapılar arkasında kurulan ilişkiler ile sipariş üzerine yürütülen ve 

kamuoyu ile paylaşılmayan çalışmalar yurttaş katılımının ve denetiminin siyasal alandan 

dışlandığını ortaya koyan bir diğer gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma 

çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması girişimi, web sayfası üzerinden yayınlanması ve 

sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ötesine geçmemektedir. Araştırma 

sonuçlarının medya ile paylaşılması ise kamuoyunu aydınlatmak istencinden ziyade 

gündemi belirleme ve karar alıcıları etkileme, medyadaki görünürlüğünü artırma ve 

böylece düşünce kuruluşları arasındaki rekabet yarışında öne geçme kaygısından 

kaynaklanmaktadır. Siyaset ile bilim arasında kurulacak ilişki, kamuoyunu da kapsayacak 

şekilde genişletildiğinde demokratik sistemin katılımcı ve çoğulcu potansiyellerini 

artıracaktır. Aksi takdirde bilim ile siyaset ilişkisi, siyasal iradenin sadece bilimsel 

uzmanlar ile iktidar seçkinlerinin iradesi ile sınırlandırılmasına yol açacaktır.  
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EK-1 

YANITLAYICI LİSTESİ 

 

 

Yanıtlayıcı 

No 
Anonim İsim Cinsiyet Şehir 

1 Ömer Erkek İstanbul 

2 Ali Erkek Ankara 

3 Çiğdem Kadın Ankara 

4 Merve Kadın İstanbul 

5 Barış Erkek İstanbul 

6 Ayşe Kadın İstanbul 

7 Mert Kadın İstanbul 

8 Fatih Erkek İstanbul 

9 Can Erkek İstanbul 

10 Mustafa Erkek Ankara 

11 Taylan Erkek Ankara 

12 Bartu Erkek Ankara 

13 Caner Erkek Ankara 

14 Adil Erkek Ankara 

15 Eren Erkek İstanbul 

16 Yahya Erkek İstanbul 

17 Zühtü Erkek Ankara 

18 Vural Erkek Ankara 
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EK-2 

GÖRÜŞMELERDE KULLANILAN YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME 

FORMU 

 

I. DEMOGRAFİ 

1. Eğitim hayatınızdan söz eder misiniz? 

2. Aileniz hakkında bilgi verir misiniz? 

3. Gelir düzeyinizi nasıl tanımlarsınız? 

4. Bu işyerinden önce nerelerde çalıştınız? 

II. DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ İŞLEYİŞİ 

5. İşyerinde genel olarak hangi meslekten, hangi eğitim düzeyinden çalışanlar yer 

alıyor? 

6. İşyeri organizasyonunda diğer işler/konumlar nelerdir? 

7. Kurumdaki konumunuz nedir? İşinizi hiç bilmeyen birisine nasıl tarif edersiniz? 

8. Ne üretiyorsunuz? 

9. Kurumunuzda bilimsel çalışma hangi aşamalardan geçer? Nasıl hazırlanır? 

10. Bilimsel çalışmalarınızın paydaşları kimlerdir? Paydaşlardan bu bilgiyi nasıl 

kullanmasını bekliyorsunuz? 

11. Bilimsel çalışmalarınızı kamuoyuyla paylaştıktan sonra takip ediyor musunuz? 

12. Hazırladığınız rapor ve projeleriniz siyasette ne kadar yer aldı ve etkili oldu? 

13. Düşünce kuruluşunun gücü nereden gelir? 
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III. BİLİM-SİYASET VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI 

14. Siyaset ve bilim arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? 

15. Düşünce kuruluşları-siyaset ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilişkiye nasıl 

ölçütler koyulabilir? 

16. Bilimsel çalışmalar/araştırmalar ne amaçla yapılır? 

17. Üniversitelerde üretilen bilgi ile düşünce kuruluşlarında üretilen bilgi arasında 

fark var mıdır? 

IV. DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE TOPLUM 

18. Raporlarınızı kamuoyu ile nasıl paylaşıyorsunuz? 

19. Düşünce kuruluşları-toplum/yurttaş ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

20. Raporlarınızı sokaktaki bir insan okuduğunda anlayabilir mi? 
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EK-3 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1: Yanıtlayıcıların Eğitim Düzeyi Dağılımı 

Lisans 2 

Y.Lisans 4 

Doktora öğrencisi 5 

Doktora 7 

 

 

 

Tablo 2: Lisans Derecelerini Aldıkları Üniversitelerin Dağılımı 

ODTÜ 4 

Boğaziçi Üniversitesi 3 

Sabancı Üniversitesi 2 

Ankara Üniversitesi 2 

Gazi Üniversitesi 2 

Bilkent Üniversitesi 1 

İTÜ 1 

Marmara Üniversitesi 1 

Yurtdışındaki üniversitelerden  2 
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Tablo 3: Lisans Derecesi Aldıkları Alan Dağılımı 

Siyaset Bilimi 6 

Uluslararası İlişkiler 3 

İlahiyat 2 

Sosyoloji 1 

İktisat 2 

Psikoloji 1 

Gazetecilik 1 

Mimarlık 1 

Öğretmenlik 1 

 

 

  

Tablo 4: Lisansüstü Derecesi Aldıkları Alan Dağılımı 

Uluslararası ilişkiler 6 

Siyaset bilimi 3 

Sosyoloji 1 

Kamu yönetimi 1 

İktisat 1 

İlahiyat 1 

Tarih 1 

Öğretmenlik 1 

Mimarlık 1 
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Tablo 5: Akademik Ünvanlara Göre Dağılım 

Dr. 3 

Dr.Öğr.Ü. 1 

Doç.Dr. 1 

Prof. Dr. 2 

   

 

Tablo 6: Yanıtlayıcıların Düşünce Kuruluşundaki Deneyim Süresi  

1-5 yıl 4 

6-10 yıl 5 

11-15 yıl 2 

16-20 yıl 6 

20-25 yıl 1 

 

 

Tablo 7: Düşünce Kuruluşlarında Çalışan Sayısı Dağılımı 

Çalışan 

Sayısı 

Görüşme Yapılan Düşünce 

Kuruluşlarının Dağılımı 

1-10 11 

11-20 4 

21-30 1 

31-40 1 

41-50 - 

51-60 1 
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Tablo 8: Uzmanların Yürüttükleri Çalışmalarla Erişmeye ve/veya Etkilemeye 

Çalıştıkları Hedef Kitle Dağılımı 

Hedef Kitle 

Yanıtlayıcıların 

Verdiği Cevapların 

Dağılımı 

Karar alıcılar 19 

Kamuoyu 14 

Akademi 13 

STK 11 

Medya 7 

İş dünyası 4 

Diplomat 3 

Diğer düşünce kuruluşları 3 

Yerel yönetim 3 

Uluslararası kamuoyu 2 

Gençler 2 

Entelektüel 1 

Uzman 1 
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Tablo 9: Düşünce Kuruluşunu Güçlü Yapan Özelliklerin Dağılımı 

Üretilen bilginin niteliği 10 

Bağlantıları (network) 7 

Siyasa sürecine etki edebilmesi 5 

Çalışan kadrosu 4 

İlkelerinden taviz vermemek 4 

Hedef kitleyi etkileyebilme gücü 2 

Tarafsızlık 2 

Yönetici kadrosu 2 

Bağlı olduğu grubun gücü 2 

Arkasındaki finansal güç 2 

Finansal bağımsızlık 1 
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EK-4 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1: Düşünce Kuruluşlarında Araştırma Süreci Akış Şeması 
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ÖZET 

 

Çiçek TOMRUKÇU, Modern Demokrasilerde Bilim-Siyaset İlişkisi: Türkiye’de 

Düşünce Kuruluşlarının Siyasal Süreçteki Yeri, Doktora Tezi,  

Danışman Prof. Dr. Fatih KESKİN, s. 283 

 

Bu çalışma, bilimsel bilgiyi siyasal süreçlerde kullanılmak üzere araçsallaştıran 

düşünce kuruluşlarını eleştirel bir bakış açısı ile incelemektedir. Düşünce kuruluşlarının 

siyasal süreçte elde ettikleri konumları, üstlendiği rol ve işlevlerini araştıran bu siyasal 

iletişim çalışmasında düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanlarla yapılan görüşmeler 

içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

 

Derinlemesine görüşmeler ve ilk elden gözleme dayanan, siyasetin 

bilimselleşmesi olgusu üzerinden düşünce kuruluşlarının tarihini ve siyasal süreçlere 

etkilerini inceleyen bu tezin birinci bölümü kuramsal tartışmalara ayrılmış, bilim ile 

siyaset ilişkisi üzerine yürütülen tartışmaların kuramsal boyutları çoğulcu, teknokratik, 

eleştirel ve postmodern tartışmalar çerçevesinde ele alınmıştır. Düşünce kuruluşlarına 

dair kuramsal tartışmalar ise çoğulcu ve yeni seçkinler yaklaşımları ile sınırlandırılmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde önce Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden ardından da 

Türkiye’de düşünce kuruluşlarının siyasal süreçlerde yer almaya başlaması ve önemli 

birer aktöre dönüşümü ekonomik ve siyasal gelişmeler ile birlikte tarihsel boyutlarıyla 

ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölüm ise siyasal süreçlerde ihtiyaç duyulan bilimsel bilgiyi 

üreten düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanlarla yapılan görüşmeler siyasetin 

bilimselleşmesi bağlamında analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Düşünce kuruluşları, siyasetin bilimselleşmesi, bilimsel uzmanlar 
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ABSTRACT 

 

Çiçek TOMRUKÇU, Relation Between Science and Politics in Modern 

Democracies: The Place of Think Tanks Within the Political Processes in Türkiye, 

PhD Dissertation,  Advisor: Prof. Dr. Fatih Keskin, 283 pages 

 

This study examines with a critical point of view the think tanks that 

instrumentalize scientific knowledge to use it in political processes. In this political 

communication study, which investigates the positions obtained by think tanks during 

political processes and the roles and functions they undertake, the interviews made with 

the experts working in think tanks were examined using the content analysis method.   

 

The first chapter of this dissertation, which rests on in-depth interviews, first-hand 

observations and looks into the history of think tanks and their effects on political 

processes based on the notion of scientification of politics, is allocated for theoretical 

arguments and the theoretical dimensions of the arguments conducted on the relationship 

between science and politics are takcled within the framework of pluralist, technocratic, 

critical, and postmodernist discussions. The theoretical arguments on think tanks, on the 

other hand, have been restricted to pluralist and neo-elitist approaches. In the second 

chapter of the dissertation, think tanks are discussed on the basis of the USA example, 

then their starting to take place in the political processes in Türkiye and turning into 

significant players are addressed along with economic and political developments and 

historical aspects. In the third and final chapter, the interviews made with the experts 

working in think tanks that produce the scientific knowledge needed for political 

processes are analyzed within the context of the scientification of politics.  

 

Keywords: think-tanks, scientification of politics, scientific experts 


