
Yurttaşlık Tipolojileri 

Siyasi bir bağ ile kurulan Fransız yurttaşlığında Devrim sırasındaki eşitlik 

sloganlarına, yönetime ortak olan burjuvalar pek kulak asmamıştır. Ulusu bir bütün olarak 

görmesine rağmen aristokratlar, kadınlar, Yahudiler ve işi gücü olmayan asalaklara halkın 

egemenliğinde kurulacak olan bu yeni ulus-devlette yer vermeyen Sieyès ayrıca mülkiyet 

esasına göre belirlenen aktif ve pasif yurttaşlık anlayışı öngörmüştür. 1791 Anayasa’sının 

kabul edildiği Genel Mecliste burjuvalar, hem bilgili hem kamu işleriyle ilgili hem de parayla 

baştan çıkartılamayacak kadar gelir sahibi olan yurttaşların seçme ve seçilme hakkına sahip 

olmaları gerektiğini vurgulayarak üç milyon yurttaşı ‘pasif yurttaş’ statüsüne sokarak halkı 

tam anlamıyla siyaset sahnesinin dışında bırakmaya çalışmışlardır. ‘Burjuva özgürlükleri’ 

yükselen kapitalist sınıfın üyelerinin toprak sahibi aristokrasiye karşı çatışmalar yoluyla 

sağlanan bir dizi medeni ve politik hakları içermektedir; evrensel olarak önerilen ‘burjuva 

hakları’ gerçekte kapitalist sınıfın hâkimiyetini meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Bunu 

daha önceden fark eden Rousseau, servet düzeyindeki büyük eşitsizliklerin vatanseverliği 

toplumdaki hâkim tutku olmaktan çıkaracağını düşünerek, cumhuriyetçi erdemlere ve birlik 

duygusuna uygun düştüğünü kabul ettiği yoksul-zengin farklılaşmasını içermeyen, küçük 

mülkiyetler ile tarımsal üretime ağırlık veren otarşik bir ekonomik model önermiştir. Çünkü 

Rousseau’ya göre eşitsizlik özgürlüğü ve rızayı yok etmektedir. Eşitlik denildiğinde, güç ve 

zenginlik derecelerinin herkes için kesinlikle aynı olması değil, bu gücün hiçbir zorbalığa 

kaçmaması ve ancak mevki ve yasalar gerektirdikçe kullanılması, varlık bakımından da hiçbir 

yurttaşın ne başkasını satın alacak kadar zengin, ne de kendini satmak zorunda kalacak kadar 

yoksul olmaması gerektiği anlaşılmalıdır. 

Ancak ulus-devletler burjuvanın temsil ettiği kapitalizm tarafından şekillendiği için 

Rousseau’nun içten ama safça öne sürdüğü ekonomik model üzerinde bir konsensüs söz 

konusu olmamıştır. Modern yurttaşlığın olmazsa olmazı olarak kabul edilebilecek olan eşit oy 

hakkı aslında kamusal alanın en önemli noktasıdır; ancak burjuvaların da iddia ettiği gibi özel 

alanda (ekonomik) var olan eşitsizlik ile ortaya çıkan güç farkları kamusal alana da 

yansımaktadır. Çünkü eşit oy hakkı, politik kararlar üzerinde eşit bir etkiyi garantilemez; 

politika için kullanılan kaynaklar (para, ilişkiler, eğitim, vakit) orantısız bir şekilde bazı 

grupların lehinedir. Fransız Devrimi’nin ilk yıllarında burjuvaların bu durumu içten ve 

samimi bir şekilde fark edip kademeli bir yurttaşlık önerisinde bulunmalarına rağmen 

yurttaşlık kurumundaki bu kıskanç ve sınırlayıcı tutumları, ulus haline getirilmiş olan bu 

kitlelerin sınıf bilinci geliştirmeye başladıkları Sanayi Devrimi sonrasında zayıflayacaktır. 



Ulus, Bireye Özgürlük nidalarıyla kurulurken yurttaş ekseninde (sosyal ve siyasal) daha 

eşitlikçi bir toplumda Herkese Özgürlük sloganlarıyla hayat bulmuştur. Endüstrileşmenin 

ilerlemesi ve dördüncü zümrenin (emekçi kesim) ortaya çıkmasıyla, yönetici sınıfın ve mülk 

sahiplerinin özel çıkarlarına karşı çalışan sınıfın dayanışmasını ön plana çıkaran ‘sınıf’ miti 

doğmuştur.  

Sınıf mitinin doğması, Aristoteles’in zoon politikon sözüyle hayat bulan antik yurttaşın 

modern çağda bir Mesih gibi yeniden dünyaya inmesiyle mümkün olmuştur. Yurttaş 

cumhuriyetçiliği olarak ortaya çıkan bu anlayış Yunan kent devletlerinden, Roma 

cumhuriyetinden ve Rönesans İtalya’sından ilham alarak, politikayı, insanlığı hayvanlar 

dünyasından ayıran çok özel bir mesele olarak görmektedir. Antik Çağ’ın her alanda aktif 

olan yurttaşı 19.yüzyılla birlikte siyasal ve sosyal hakları için hem meydanlarda hem de seçim 

sandıklarında mücadele etmiştir. Bu mücadelesinin sonunda ise Avrupa genelinde 

yurttaşlarının mutluluğunu ön plana alan refah devletinin doğuşuna ön ayak olmuşlardır. 

Ancak yine de yurttaşlığın sivil, siyasal ve sosyal alanlarda gösterdiği bu tarihsel gelişme 

kamusal alan ve özel alan arasındaki uyuşmazlığı hafifletmekten başka bir işe yaramamıştır.  

Özel ve kamusal, burjuva ve yurttaş, mülkiyet hakları ve kişi hakları, sivil toplum ve 

devlet (politik toplum) gerilimleri üzerinde kurulan modern devletin en büyük 

eleştiricilerinden biri olan T. H. Marshall, Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar adlı makalesinde 

modern yurttaşlık kurumunun burjuva hegemonyası altında şekillendiğini vurgulamaktadır. 

Bunun nedeni de erken dönemde yurttaşlık kurumunun sadece rekabetçi bir piyasa 

ekonomisinin vazgeçilmez öğesi olan medeni haklar üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bireysel 

statünün bir parçası olarak değerlendirilebilecek olan medeni haklar, bireye, ekonomik 

mücadele süreci içinde bağımsız bir özne olarak hareket etme şansı tanımış ve bireyin kendini 

koruma gücü olduğu varsayımından yola çıkarak, birey için bir sosyal koruma mekanizması 

öngörmemiştir. Marshall’ın yurttaşlık incelemesinin merkezinde, kaynağını kapitalist 

piyasanın özünden ve özel mülkiyetin varlığından alan, biçimsel olan oy hakkı ile yaygın 

sosyal ve ekonomik eşitsizliğin sürekliliği arasındaki çelişki yatmaktadır. Rousseau’nun öne 

sürdüğü gibi gücünü insan aklının gelişmesinden alan ve sonunda mülkiyet yasalarıyla 

gerçekleştirilen toplumsal eşitsizlik de uygarlık tarihinin her döneminde iktidar tarafından 

meşrulaştırılmıştır. Siyasal hakların ekonomik haklardan çok daha farklı bir düzeni olduğu 

açıktır; çünkü birçok bakımdan kapitalist toplumlarda yurttaşlığın gelişimi, tabiri caizse 

fabrika kapılarında durmuştur. Burjuvazinin aristokratik ayrıcalıklara karşı savaşımı içinde 

anlam kazanan evrensel yurttaşlık idealinin özünde, yurttaşlık statüsünün her türlü özellik ve 



farklılıkları aşan ve bu anlamda eşitliği aynılığa indirgeyen anlayış bulunmaktadır. Kamusalın 

bu şekilde yüceltilmesinin en uç noktası olarak Antik Sparta kent devleti örnek olarak 

gösterilebilir. Neredeyse özel hayatın yok denecek kadar az olduğu Sparta’da, yemeden 

içmeye yatıp kalkmaya kadar tüm yaşam faaliyetleri kamu sınırları içinde, ancak ve ancak 

yurttaş olarak gerçekleştirilebilmiştir. Yurttaş cumhuriyetçiliğinin özünde de Sparta ve 

Atina’dan başlayıp Roma İmparatorluğu ve sonrasındaki Rönesans kentlerinde bir aziz gibi 

yüceltilen yurttaş erdemi bulunmaktadır. Aristoteles’de aretê, Cicero’da virtus ve 

Machievelli’de virtù aynı şeylerdir ve de özellikle cumhuriyetçi yurttaşlık modelinde ortaya 

çıkan tipik erkek ve yurttaş nitelikleridir. Platon’un kanılardan (doxa) oluşan bu dünya’nın 

dışında yer alan idealar’ın en üstüne yerleştirdiği iyi’nin bilgisini ifade eden virtù (erdem) 

kavramını da Machiavelli’nin yeryüzüne indirdiği erdemi, mevcut koşulların gerektirdiği 

biçimde davranabilme yeteneği olarak tanımlamakla, ‘siyaset bilgisini’ ampirik bir temele 

oturttuğu, böylelikle de siyasetin dünyevileşmesi (secularisation) yönünde önemli bir sıçrama 

noktası oluşturduğu söylenmektedir. Yurttaşlık erdeminin modern versiyonunu şekillendiren 

cumhuriyetçi anlayış için yurttaş olmak kamusal alanda görünür olmakla eşdeğer 

tutulmaktadır.  

Kamusalın özele tahakkümü çerçevesinde cemaatçilik modeli olarak da 

adlandırılabilecek olan bu yaklaşımda, politik cemaate, yani millete olan bağlılık ve aidiyet 

anlamında yurttaşlık ele alınmaktadır; yurttaşlığı haklar ve yükümlülükler etrafında kuran 

cemaatçi (toplulukçu) modelde askerlik, vergiler ve seçim, yapılması gereken yurttaşlık 

ödevleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu görüşe göre, siyasal yaşam ailenin, komşuluğun ve 

mesleğin özel olan zevklerinden üstündür ve insanların yaşamının merkezini işgal etmelidir. 

Rousseau ve Tocqueville geleneğinin uzantısında yer alan cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışında 

yurttaşlık, taahhüt ve bağlanma ile anlam kazanır. Böylelikle kamusalın bu dayanılmaz 

hafifliği karşısında ezilen toplumun kıyıda köşede kalmış grupları (toplulukları), yurttaş 

cumhuriyetçiliğinin karşısına liberal eşitlikçi anlayışla çıkarken özel alan/piyasa aktörleri ise 

liberal özgürlükçü bir anlayış ortaya koymuşlardır. Eşitlikçi liberaller refah devletini 

destekler, kimi sosyal ve ekonomik haklarla (refah, eğitim, sağlık, v.b.) birlikte belirli bir 

insan hakları modelini tercih ederken; özgürlükçü liberaller pazar ekonomisini savunmakta ve 

yeniden paylaşımcı siyasetlerin insan haklarını zedelediğini iddia etmektedirler. Yurttaş 

cumhuriyetçiliğinin ilk modern versiyonu da Devrim sonrasında kral yanlısı karşı 

devrimcilerle ve Verdun şehrini kuşatan Avusturya tehdidine karşı bir araya gelen 

Fransızların oluşturduğu Jakobenlerden oluşmaktadır.  



Günümüzde ise bu iki farklı yorum her iki görüş sahipleri tarafından kullanılmaya 

devam etmektedir. Liberaller, cumhuriyetçilerin toplum mühendisliğine soyunarak halkın 

isteklerine kulak tıkadıklarını iddia ederken, yurttaş cumhuriyetçileri de ekonomik eşitsizlik 

ile güdük kalan demokrasinin ancak ve ancak kamusal alanda sağlanan eşitlik ile 

gerçekleşebileceğini öne sürmektedirler. Eşitlikçi liberaller refah devletini destekler ve kimi 

sosyal ve ekonomik haklarla (refah, eğitim, sağlık vb.) birlikte belirli insan hakları modeli 

tercih ederken, özgürlükçü liberaller, katı bir özel mülkiyet hakları rejimiyle bütünleşmiş bir 

yurttaşlık hakları anlayışı lehine tercihte bulunmaktadırlar.  

Modern yurttaşlık tipolojisinde görülen tüm bu zenginlik aslında yurttaşın ve hayat 

bulduğu ulusun ülkeden ülkeye değişen oluşum sürecindeki farklılıklar nedeniyle meydana 

gelmektedir. Aydınlanma çağının insanlara armağan ettiği Akılcılık anlayışı ile pozitif 

bilimlerde görülen sıçrama, her alanda evrenselci modeller dayatarak tek bir dünya sistemi 

öngörüsüne yol açmıştır. Aklın yolu birdir şiarından yola çıkan Akılcılık anlayışının sosyal 

bilimlere yansıması da evrensel bir ulus-devlet ve yurttaş modeli olmuştur. Her ne kadar 

Benedict Anderson, Hayali Cemaatler adlı kitabında ulusları hayal edilmiş siyasal topluluklar 

olarak ifade etse de, bir ulus-devlet rüyasına yatan toplumların farklı tarihsel ve kültürel arka 

planlara sahip olmaları nedeniyle bu rüyalar her ülkede farklı bir şekilde gerçek olmuştur. 

Modern devletin yurttaşlarının sahip oldukları kimlik inşa edilmiş bir kimlik bile olsa, belli 

bir tarihi, dili, geleneği paylaşan bir grubun yani bir ulusun üyeleridir.  

Daha önceden Taç ve Din cenderesinden ortaya çıkartılan ulus düşüncesi Fransız 

Devrimi’yle halkın ellerinde şekillenmeye başlamıştır. Ortaçağın ortalarından hemen hemen 

18.yüzyılın sonuna kadar ulusu meydana getiren tüm nüfus değil, yönetenlerden oluşan veya 

bir şekilde siyasette temsil edilen kesimdir; bunlar halk ulusları değil, aristokratların 

uluslarıdır. Kralın da halkın diğer üyeleri gibi bir yurttaş olmasıyla devletin Tanrı ile olan tek 

bağı da kopmuştur. Artık antik mitler ve bunların kıtadaki yorumları etkilerini yitirmiş, 

‘Tanrı’nın inayeti’ ve eski iyi düzen’ gibi kavramlar anlamsızlaşmıştır; kutsallığını yitiren 

hükümdar, statüsünü artık Tanrı’dan değil, uyruklarının onayından almaya başlamıştır. Bu 

nedenle de Fransa ve ardından peş peşe kurulan birçok ulus-devletin ideolojik alt yapısını 

artık ulusçuluk oluşturmaya başlayacaktır.  Ulusçuluk, endüstri çağının dünyevi inancıdır; 

yeni devlet Tanrı tarafından değil ulus tarafından dayatılmıştır. Kısacası ulusçuluk, etnik 

sınırların siyasal sınırların ötesine taşmamasını ve özellikle bir devletin içindeki etnik 

sınırların iktidar sahipleriyle yönetilenleri birbirinden ayırmamasını öngören bir siyasal 

meşruiyet kuramıdır. Ancak ulusçuluk iki karşıt versiyonla oluşmuştur; birincisi var olan 



devletlerin egemen kurumları tarafından desteklenen sivil ya da devlet ulusçuluğu, ikincisi de 

bu devletlerde yaşayan ve hükümetlerinin siyasetine karşı olan toplulukların taleplerinden 

ortaya çıkan popüler ya da etnik ulusçuluktur. Belirli bir toprak üzerindeki kurulu olan 

merkezi iktidarın burjuvaların egemenliğindeki ulusun kontrolüne geçmesiyle oluşan devletler 

ilk örnekteki ulusçuluğu oluşturmaktadır. İngiltere ve ABD bu devletlere örnek olarak 

verilebilir. Bu devletlerin genel özelliği ulus-devlet olarak belirli bir territoryumda hâkim elit 

sınıf çıkarları tarafından kurulmuş olmalarıdır. İngiltere, Birleşik Krallık olarak hâkim olduğu 

tüm milletlerden bir Britanya halkı yaratırken aynı şekilde ABD de her yerden gelmiş olan 

göçmenlerin ulusal kültürlerinin yerine geçmek üzere resmi bir ulusal kültür benimsemek 

zorunda kalmıştır.  

Bu kültürel ve birleştirici kimlik İngiltere, Fransa ve ABD’de burjuva devrimleri 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu devletlerin sahip olduğu yurttaşların ve yurttaşları oluşturan 

ulusun bir devrim sonucu tabandan şekillendirilmesi de bu ülkelerdeki yurttaşa aktif bir 

görünüm kazandırmaktadır. Statü olarak medeni haklar çerçevesinde beliren yurttaşın, Antik 

Çağ’daki muadilleri gibi katılımcı bir anlayışla ortaya çıkması bu ülkelerdeki yurttaşın 

evrimsel gelişiminde önemli bir nokta olarak gözükmektedir. Yurttaşlığın, Fransa ve 

Amerika’da olduğu gibi devrimci bir mücadele sonucu geliştiği ülkelerde, aktif ve radikal bir 

yurttaş katılımı geleneği ortaya çıkarken, Almanya gibi yurttaşlığın yukarıdan aşağıya 

verildiği yerlerde, söz konusu katılım pasif ve genelde olumsuz bir biçim almıştır.   

Almanya ve İtalya’nın tersine ulusal-devlet örgütlenmelerini devrimler aracılığıyla 

gerçekleştiren İngiltere, Fransa ve ABD’de ise aktif yurttaşlığın etkisi de devrimlerin 

içeriğiyle yakından ilintilidir. Fransa’daki yeni devlet ulusun güdümünde şekillenirken, 

İngiltere’de burjuvalar ve aristokratlar, ABD’de ise tamamen burjuvalar etkisinde bir devlet 

aygıtı kurulmuştur. Bu nedenle Fransa’da ve İngiltere’de devlet ABD’ye göre daha korporatif 

(örgütlü) ve bir ekonomik anlayışla kapitalizmi içselleştirirken ABD’de devlet sosyal yurttaş 

ekseninde dile getirilen sosyal politikaları çoğunlukla es geçmiştir. İngiltere’de ise Taç ve 

Parlamento, birlikte İngiltere’nin ulus devletini yaratan ve devletin kurumlarını hem 

onaylayan hem de güvence altına alan bir kültür için gerekli temel koşulu ve ortamı meydana 

getiren siyasi kurumlardır; bu kurumlar vasıtasıyla ulus fikri somut bir gerçeklik kazanmıştır. 

Bir Britanya ulusçuluğu fikrinin sadece devletin kurumlarından, özellikle de Taç ve 

İmparatorluktan aşağı doğru tasarlanabileceği ve toprakla bağlantılı köylü ailesi geleneğinden 

yukarı doğru gelişemeyeceği kastedilmektedir. Ancak İngiltere’de köylülüğün erken 

tarihlerde çitleme hareketleri ve tarımsal kapitalizmin gelişmesiyle ortadan kalkması her ne 



kadar sanayi öncesinde tabandan yükselen toplumsal bir devrim gerçekleşmesini engellemiş 

olsa da, İngiltere’nin hızlı bir şekilde sanayileşmesi kapitalizme gem vuracak olan işçi 

sınıfının da oldukça güçlenmesine yol açmıştır.  İngiltere örneğinde ulus fikri egemen 

iktidarların bir uzlaşmasıyla oluşurken yurttaş fikri de işçi sınıfı tarafından şekillenmiştir. 

Tutucu üretim ilişkileri ve katı fiyat politikaları nedeniyle önce merkantilist hareketin 

ardından burjuvaların önderliğindeki kapitalizmin çarkları içinde un ufak olan loncaların 

yerini yavaş yavaş işçilerin bir araya gelerek ortak haklarını savundukları sendikalar almaya 

başlamıştır. Özellikle mutlakiyetin kabul ettiği ‘çalışanlarla ilgili mevzuat’ da bu uzlaşma 

hakkında hayli şeyler söylemektedir; çeşitli ülkelerde ücretleri ve çalışma saatlerini 

düzenleyerek işçileri ‘disipline sokmak’ için yayınlanan bu kanunlara göre işçilerin önünde 

tek bir yol kalır: Ücretli kölelik. Ayrıca İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da ve ABD’de 

yasalar uzun süre sendikalara çok güçlük çıkarmıştır;  1816’da -birleşen- dokuz Stockpot’lu 

şapkacı fesat kurmaktan
1
 ikişer yıl hapse mahkûm edilmiştir. Uzun çalışma saatlerine nazaran 

düşük işçi ücretlerine, sağlıksız koşullarda köle gibi çalıştırılmaya ve çocuk işçi 

çalıştırılmasına karşı artan tepkiler işçileri bir araya getirerek tepkilerini dile getirmeye 

zorlamıştır. Artık ‘yoksul’, ‘zenginle’ karşı karşıya değildir; belli bir sınıf, emekçi sınıfı, 

işçiler ya da proletarya, bir başka sınıfla, işverenler ya da kapitalistlerle karşı karşıyadır. Bu 

tepkilerden en önemlisi de İngiltere’de ortaya çıkan ve işçilerin bir sınıf kimliği kazanmasına 

yol açan Chartist hareket sonucu emekçi sınıf kapitalist sisteme entegre olabilmek için bazı 

taleplerde
2
 bulunmuştur. 

Tüm bu talepler devlet aygıtının aristokrat ve burjuvalar tarafından daha fazla işgal 

edilmesi nedeniyle aynı hızla karşılık bulmamış olsa da uzun yıllar süren mücadeleler 

sonucunda modern liberal-refah devletinin oluşmasını sağlamıştır. Yurttaşlığın gelişimini 

İngiltere örneğinden hareketle inceleyerek sivil haklar, siyasal haklar ve sosyal haklar 

sıralamasıyla üç yüzyıllık bir süreçte modern yurttaşı inşa eden T. H. Marshall toplumsal 

dinamiklerin yurttaşlık kurumundaki etkilerini oldukça etkili bir biçimde ortaya koymuştur. 

Yurttaşlığın ilk aşaması kapitalist ekonomik örgütlenmenin sosyal ve ekonomik 

gereksinimlerle zorladığı hukuksal özelliği ön planda olan sivil haklardan oluşmaktadır. T. H. 

Marshall, on dokuzuncu yüzyılda yasama süreçlerine daha fazla erişim aracılığıyla siyasal 

eşitlik için işçi sınıfının verdiği mücadelenin bir sonucu olarak siyasal haklarda önemli bir 

genişleme olduğuna işaret ederek ikinci aşamayı ortaya koymuştur. Yirminci yüzyılla birlikte 

                                                      
1 Suş işlemek üzere anlaşmak, yasadışı ittifak kurmak. 
2 -Herkese (erkek) oy hakkı, -Avam kamarasına seçilenlere maaş verilmesi, -Yıllık meclis, -Adayların mülk sahibi 
olmalarının istenmemesi, -Sindirmeyi önlemek için pusulayla kapalı oy, -Eşit seçim bölgeleri. 



hukuksal ve siyasi açıdan yurttaş olan orta sınıf, verdiği demokratik mücadele sonucunda 

refah devletinin sosyal yurttaşları haline gelmiştir.  

Başta Fransız Devrimi olmak üzere devrimler sivil eşitliği tüm dünyada genel geçer 

bir kural haline getirmeleri bakımından önemlidir. Keza yurttaş (citoyen, Bürger, 

Staatsburger) sözcüğü, kişinin zümre bağlarından bağımsız olarak genel anlamda uyruğu 

anlatmak için kullanılmaya başlamıştır. Ancak bu devrimlerin içsel dinamikleri de aktif 

yurttaşın farklı görünümler kazanmasına yol açmaktadır. Örneğin Fransa’da Devrim 

burjuvaların halkla kurduğu ortaklıkla gerçekleşirken İngiltere’de ise Devrim burjuvalarla 

aristokrasinin uzlaşmasıyla sonlanmıştır. ABD’de ise birçok milletten oluşan insanların 

tamamen ekonomik çıkarların bir araya getirdiği ulusal bir zihniyetle İngiltere’ye karşı 

ayaklanması sonucu oluşan bir Devrim yaşanmıştır. Bu süreçler monarşik devletin mirasçısı 

olacak olan egemenleri belirlediği için ulus ve yurttaşın şekillenmesinde oldukça önemli 

etkileri olmuştur. Modern devletler, kapitalist iktidarı temsil eden mülkiyet sahipleriyle 

çalışan sınıfı temsil eden mülksüzler arasındaki gerilimi düzenleyen bir regülatör işlev 

görmüştür, bu nedenle kamusal alanı işaret eden devlet aygıtı içinde hangi toplumsal sınıfların 

ne kadar ağırlıkları oldukları da toplumsal iktidarı belirlemektedir. Böylelikle, sivil eşitlik 

süreci kapitalist ekonomik sistemin gerekliliğine koşut yaşanırken, yurttaşlığın siyasal boyutu 

ise bu burjuva devrimlerinin öz kütlesine göre değişmektedir. Örneğin (Turner’ın tipolojisine 

göre yurttaşlığın pasif olarak geliştiğini öne sürdüğü ülkelerden biri olan) Almanya’da ulus-

devlet oluşumunda burjuvaların etkisi devlete nazaran daha azdır. Fransızca ve İngilizce’deki 

tabiiyet (nationalité) ve yurttaşlık (citoyenneté) kelimelerindeki anlam örtüşmesi, ulusallığın 

siyasal olarak tanımlandığını ve Fransız, İngiliz ve Amerikan siyasal geleneklerinde devlet, 

ulus ve egemen halk kavramlarının, bu ülkelerin kurucu devrimlerinin sonucunda kaynaşmış 

olmasını yansıtmaktadır.  

Almanya’nın kültürel bir ulus ve Fransa’nın siyasal bir ulus olarak teorik anlamda 

birbiriyle uzun yıllar çatışmaları da Alsace-Lorraine örneğinde somutlaşmıştır. Almanca 

konuşan ve Alman milliyetinden oluşan bu bölgenin hâkimiyeti üzerinde Fransızlar siyasi 

ulus-yurttaşlık üzerinde durarak Almanların etnik ve kültürel açıdan öne sürdükleri hâkimiyet 

iddialarını bertaraf etmeye çalışmışlardır. Renan, 1870 yılındaki Fransa’nın mağlubiyetinden 

sonra Alsace’nin Fransızlığını bölgedeki hâkim Alman kültürüne ve diline rağmen haklı 

çıkarmaya çalışmıştır. Modern ulus, uluslararası düzen tarafından tanınan ve ortak bir 

geçmişin birleştirdiği basit bir insan kalabalığı olmanın çok ötesinde bir ‘kader birliği 

topluluğu’dur. Renan’a göre; bu topluluk kendisini oluşturan bireyler tarafından sözleşmeye 



bağlanan bir siyasal varlık olarak yaşamını sürdürme iradesiyle donanmıştır. Fransa’nın bu 

anlayışı emperyal ulus devletlerin çıkış noktası olmuşken, bu anlayışa tepki olarak da popüler 

etnik milliyetçiliklerle türeyen birçok ulus-devlet ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da 

Fransa’nın ulus öncesinde hâlihazırda bir devlet olarak somut bir hacminin bulunması 

Fransa’daki yurttaşlık anlayışının toprağa dayalı gelişmesine yol açarken Almanya’da ise 

devletini arayan yurttaşların dünyanın neresinde olursa olsun Alman yurttaşı olabileceği bir 

kan birliğine  dayanan yurttaşlık anlayışı gelişmiştir. Almanya’da bu nedenle kendi sınırları 

dâhilinde bile dışlayıcı ve etnik yurttaşlık anlayışı hâkimken, Fransa’da asimilasyoncu ve 

genişleyici bir yurttaşlık ortaya çıkmıştır. Alman yurttaşları, uluslarını, ortak bir dili paylaşan 

aydınların oluşturduğu bir topluluk olarak algılamışlardır ve toprakları belirleyen sınırları 

dikkate almamışlardır.  

Hem Almanya hem de İtalya’da küçük aristokratlar, profesörler, öğretmenler, 

gazeteciler, Protestan papazlar, kamu görevlileri ve kendi özel araçlarına sahip insanlardan 

oluşan grubun (hep birlikte burjuvazi olarak bilinen) oluşturduğu karmaşık topluluğu, bir ulus 

devletin kurulmasını talep etmek için harekete geçiren ana siyasi neden her şeyin üstünde olan 

meşru bir otoritenin yokluğudur. Halkı oluşturan bu kesim ulusu tarihi bir roman tadında 

kurgulamasına rağmen Fransa ve ABD’de olduğu gibi bir devrim gerçekleştirecek güce 

ulaşamamışlardır. Romantik hareket etnik kültürel bir ulusallık anlayışının güçlenmesine, 

rağbet görmesine ve nihayetinde yeniden siyasallaşmasına yardımcı olurken, Prusya 

reformcularıysa bambaşka bir ulusallık kavrayışına sarılarak Prusya devletini yukarıdan 

‘uluslaştırmaya’ çalışmışlardır. Almanya’da ve İtalya’da devlet yukarıdan aşağıya 

örgütlenerek burjuva devriminin getirdiği sivil eşitliği tepeden inme bir anlayışla sağlamaya 

çalışmıştır. Almanya’da başarılı bir radikal burjuva devriminin olmayışı ve Bismarkçı 

yasalarla kapitalizmin yukarıdan aşağıya gelişmesi, tam ve dinamik bir yurttaşlık anlayışının 

gelişme koşullarının sınırlı kaldığı bir sosyal bağlam yaratmıştır. Bu nedenle yurttaşlığın 

siyasal boyutu da devlet eliyle kademeli ve sistemli bir şekilde yurttaşlara sağlanması 

Almanya gibi ülkelerde yurttaşlığın pasif bir görünüm kazanmasına yol açmıştır. Alman ve 

İtalyan ulusalcılığının güçlü ancak Alman ve İtalyan yurttaşlığının da pasif olması, tarihte 

örnekleri bolca görüldüğü gibi otoriter yönetim anlayışlarının siyasi yaşama hâkim olduğu 

bazı durumlarda toplumsal bir akıl tutulmasına yol açarak kitlesel faciaların yaşanmasına 

neden olmuştur.  

Daha önceden dini otorite ya da feodal egemenler tarafından dayatılan ulus fikriyatı 

artık halkın ellerinde şekillenecektir. Özellikle Fransa örneğinde olduğu gibi diğer birçok 



ülkede halkın egemenliğinde kurulan ulus-devletlerin egemen bir devlet ve bölünmez bir 

bütün içerisinde var olabilmelerinin yegâne yolu ulusçuluğun şekillendirdiği tek bir kültürün 

hegemonyasında yoğrulmaktan geçmektedir. Modern çağ öncesinde Roma İmparatorluğu’nun 

yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunda uzun süre Avrupa genelinde hâkim olan 

Kilise, ortak bir kültür yaratarak bu ihtiyacı gidermeye çalışmıştır. Ortaçağ boyunca insanlar 

ekonomik ve sosyal açıdan yerel otoritelere bağlıyken, varoluş açısından kendilerini dini 

otoritelerin kucağına atmıştır. Özellikle Avrupa’nın birçok yerinde bulunan üniversitelerde 

eğitim Latince üzerinden yapılarak bir kültür birliği sağlanmıştır. Hıristiyanlık Kilisesi gibi 

büyük klasik cemaatlerin hepsi, kutsal bir dil aracılığıyla dünya ötesi bir iktidar düzlemiyle 

kurdukları ilişkiden ötürü, kendilerinin kozmosun merkezinde durdukları tasarımına sahip 

olmuşlardır. Kilise de ilk başlarda bu evrenselci tutumunu sürdürmeye çalışsa da Avrupa 

genelinde bir siyasi birlik oluşturma başarısını tek başına gösterememiştir. Yalnızca Antik 

Çağ’daki Yunan kentlerinde din, yurttaşlık kurumunun bir parçası olabilmiştir. Her kent 

kendine has dini yaşarken bu dinin gereklerini yerine getirmeyenler yurttaş olarak 

görülmemiştir. Ancak Reform’la birlikte Latincenin tekelinin kırılarak halk dillerinin 

edebiyat, eğitim ve din alanında yoğun olarak kullanılmaya başlaması modern ulus-devletin 

temelini oluşturmaya başlamıştır. Protestan Reformu, Katolik hegemonyasına ve papalık 

otoritesine karşı bir isyan ideolojisi sunmuştur ve kısmen İncil’in konuşma dilinde 

versiyonlarının gelişmesiyle, ulus-devletin ortaya çıkması için bir kültürel temel tesis etmiştir. 

Halk dillerinin eğitim ve bürokrasi ile resmileşmesi ve edebiyat ve tarih yazımı ile de ortak bir 

kültür oluşturması, ulusal dillerin doğmasına yol açmıştır. Yayıncılık dili ve bürokrasi dili 

herhangi bir siyasi birlik içinde bir araya geldiği anda helozonik bir dalga oluşturup önüne 

gelen tüm farklılıkları yok etmiştir. Halkın bu şekilde yeniden kurgulanmasıyla bütün nüfusun 

hegemonik bir grup, ırk ya da sınıf tarafından temsili yoluyla iç farklılıklar silinmeye 

başlamıştır. Tarih yazarları da, halklarına, tercihen Antik Çağ’a uzanan eşsiz bir miras 

bulabilmek için yarışarak, İngilizler Keltlerden, Fransızlar ya da Almanlar da Troyalılardan 

geldiklerini iddia etmeye başlamışlardır. Benzer şekilde, ülkemizde de tarih bilimi, Türk 

kökenini derinlemesine incelemiştir. Zira ders kitaplarındaki anlatıma bakıldığında yakın ve 

uzak zamanlar düşünülürse Türk’e yurtluk etmemiş bir kıtanın olmadığı, bütün dünyada, 

Asya, Afrika, Avrupa’nın Türk atalarına yurtluk ettiği, bu anlamda Türklerin derin ve şanlı 

geçmişe ve büyük-kudretli atalarının mukaddes mirasına sahip oldukları ifade edilmektedir. 2-

11 Temmuz 1932 tarihleri arasında düzenlenen Birinci Türk Tarih Kongresi sonucu Türk 

Tarih Tezi’nin ana esasları çizilmiştir: Türk tarihi, sadece Osmanlı tarihinden ibaret değildir, 

Türk’ün tarihi çok daha eskidir ve bütün milletlere kültür ışığını saçmış olan Türk milletidir. 



B. Lewis’in belirttiği gibi Kemalizm ideolojisi, Anadolu’nun kozmopolit Rumeli karşısında 

zaferini sağlamıştır; Türkiye Cumhuriyeti’nin Batılılaşması, Osmanlı uygarlığı karşısında 

halkın dehasının kaynağı olduğunu ileri sürülen Türk kültürünün yeniden yapılanması ve 

canlandırılmasıyla el ele gitmiştir. 

20.yüzyılla birlikte dünyanın birçok ulusu, kapitalist ekonomik örgütlenme eşliğinde 

sanayileşen İngiltere, Fransa, ABD ve Almanya gibi ülkeleri örnek alarak ulus-devletleşme 

süreci yaşamıştır. Bu süreçte yurttaşlar da sırasıyla sivil, siyasal ve sosyal haklarını ülkeden 

ülkeye değişen uygulamalara rağmen çoğunlukla elde edebilmişlerdir. Ancak kadınlar, 

köleler, hizmetkârlar ve vasıfsız erkekler, Hıristiyan olmayanlar ve beyaz olmayan ırkların 

mensupları tarihsel olarak egemen kurumun ve yurttaşlık projesinin dışında tutulmuştur. 

Yurttaşlığın mülkiyetle olan ilişkisi kadınları her zaman ikinci sınıf yurttaş kategorisine 

sokmuştur. Ancak kadınların sivil haklarını kazanarak mülkiyet hakkını ve çalışma hürriyetini 

elde etmeleriyle, zamanla siyasal ve sosyal haklara da kavuşmuşlardır. Modern ulus-devlet de 

kendi biçimini ancak yirminci yüzyılın başlarından itibaren almaya başlamıştır. Kadınlar, 

ardından köleler, işe yaramaz erkekler ve dağdaki çoban da bu süreçte ulus-devletin bir üyesi 

olma hakkı kazanmışlardır. Birçok ulus-devlet de parçalanan imparatorluklardan veya 

sömürge kolonilerinden doğan popüler milliyetçilik tarafından inşa edilmiştir. İçte 

korumacı/bütünleştirici ve uluslararası arenada ise dışlayıcı olmanın yolu da bir ulus inşa 

etmekten geçmiştir. Kapitalist dönüşümle beraber, bu dönüşümü yaşamaya başlayan 

toplumların uluslaşma doğrultusunda yeni bir örgütlenme ve yapılanma sürecine girdikleri; bu 

süreçte ulus kategorisinin en ağırlıklı toplumsal kimlik belirleyicisi konumuna geldiği genelde 

benimsenen bir süreçtir. Genellikle ulusçuluk ideolojisi ile beslenen bu süreç sonucu ulus-

devlet içinde meşru/resmi/tekil bir kimlik yaratılmaya çalışılmıştır. Ulusçuluk genellikle, 

ortak bir tarih ve kültür bağı ile birbirine bağlanmış, potansiyel olarak kendine yeten bir insan 

topluluğu olarak tahayyül edilen bir ulusa karşı duyulan güçlü bağları içine alan düşünceler, 

ideolojiler ve toplumsal hareketler ile özdeşleştirilmiştir.  

Ulus-devletlerin inşası ise başta eğitim yoluyla olmak üzere askeri, ekonomik ve 

sosyal açılardan belirli bir ideolojinin yaratılmasıyla mümkün kılınmıştır. Örneğin Fransa’nın 

ulusçu bir ruhla yeniden eğitilmesinin aracı, her şeyden önce sol kanat cumhuriyetçi Eğitim 

Bakanı Jules Ferry (1832-93) tarafından yeniden şekillendirilmiş olan ilkokullardır; ülkenin 

yeniden doğuşunun başlangıç noktası, tarih ve yurttaşlığın öğretilmesi olmuştur. Tarihte bütün 

devrim hareketleri ve rejimler, kendilerini topluma kabul ettirmek için eğitime büyük önem 

vermişlerdir; devrim demek bir nevi eğitim demek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 



kurulduğu ilk yıllarda da ilkokullar benzer bir görev üstlenmişlerdir. Ulusal kimliğin inşası ve 

özgüven telkini doğrultusunda işleyen milliyetçi söylemin yoğun bir biçimde hissedildiği ders 

kitaplarında, milliyetçi ideolojinin evrensel anlamda geçerli karakteristik özelliği olan milleti 

ötekilerden farklılaştırma ve ulusal kimliği, öteki’ne benzemeyen üstünlük temelinde 

tanımlama amacının, yeni ulus yaratma doğrultusunda yoğun ve etkili bir biçimde 

kullanılmıştır. Jules Ferry’nin Fransa’daki iktidarı zamanında temel eğitim ücretsiz, zorunlu, 

laik ve alabildiğine ulusçu kılınmış; böylelikle ilkokullar, Fransa’yı ilk kez tek bir ulus olarak 

kaynaştıran muazzam asimilasyon makinelerine dönmüştür; aynı şekilde genel askerlik 

yükümlülüğü temelinde örgütlenmiş olan ve ‘ulus mektebi’ olarak düşünülen ordu da bir 

asimilasyon aracı olmuştur. Bu anlamda eğitim, Antik Çağ’dan beri yurttaş erdemi 

yaratmanın en büyük silahıdır. Atina ve Sparta kent devletlerinde belirli bir zümreyi oluşturan 

yurttaşların eğitimi modern çağla birlikte devletin tüm üyelerini siyasal toplumsallaştırmanın 

bir aracı haline dönüşmüştür. Eğitim sistemi devletin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir, 

kültürel/dilsel ortak zeminin korunması eğitimin esas rolüdür; yurttaşlar, devletin tüm 

topraklarında, eğitim ve kültür aygıtlarıyla varlığını sürdüren ve korunması, yaşatılması ve 

sevgi beslenmesi gereken bu ortak zemin üzerinde kavramsal olarak nefes alıp iş 

görebilmektedirler. Zira ulus devletler anayasal cumhuriyetlerini kurdukları günden itibaren 

yaygınlaştırılmış örgün eğitim kurumlarıyla piyasanın ihtiyaç duyduğu tipte yurttaşın seri 

üretimine geçmişler, bu üretim ise tek kültürlü bir topluma yol açmıştır. Öyle ki ulus 

devletlerin temel amacı sınırları içinde bulunan halkı eğitim yoluyla yurttaş haline getirmeye 

çalışmak olmuştur.  

Ulus ideolojisinin oluşturulmasında, zorunlu eğitimin yanı sıra bir grup olma 

psikolojisi oluşturan ortak düşmanların yaratılmasını ve bunun sonucunda da vatan sevgisinin 

yüceltilmesini sağlayan savaş siyasetinin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Demiryolu, okul 

ve askerlik yoklaması gibi bütün bileşenler ulus-devletlerin sloganını eyleme geçirmek üzere 

bir araya gelmiştir: ‘Oy pusulası ve sırt çantası’. Eşit derecede vatanseverlik duyguları 

uyandıran ve galipler ve hatta mağluplar tarafından propaganda amacıyla kullanılabilecek çok 

sayıda savaşlar vardır. Bu savaşların sonunda da insanlar zaferlerini kutlamak ya da ölülerini 

anmak adına veyahut ilk fırsatta mağlubiyetlerinin acısını çıkarmak için yemin etmek üzere 

tekrar tekrar bir araya gelerek ulusal ayinlerini gerçekleştirirler. Bütün yurttaşları birbirlerine 

ve her yurttaşı vatana bağlamayı sağlayan bir diğer yöntem de, herkesin keyif almak için bir 

araya geldiği özel durumlar yaratmak, yani gösteriler, oyunlar, bayramlar düzenlemektir. 

Fransız Devrimi’nin devrim şenlikleri Almanların Leipzig’deki Ulusların Savaşı’nı kutlayan 



festivalleri gibi halk kutlamaları ve festivalleri, ulus olma hissini tekrar tekrar teyit eden 

gerçek bir topluluk duygusu yaratmaktadır ve bireyin gerçekten daha büyük bir gruba ait 

olduğu izlenimini güçlendirmektedir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin kuruluşundaki bazı önemli 

tarihlerin ulusal bayram olarak kutlanması kararları da farklı tarihlerde kabul edilmiş ve 

zaman zaman çeşitli düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu durum yeni toplum çevresinde 

seferber edebilecek yeni bir ‘ideolojik’ odak noktasına duyulan işlevsel bir gereksinimden 

doğmaktadır. Ayrıca, bayram kutlamalarının (geçit töreni, spor gösterileri gibi) birlik, 

beraberlik ve güven düşüncelerini güçlendirdiği bir gerçektir.  Ulus ideolojisi, kendini modern 

çağın dini olarak kabul ettirmek istemiştir; müritlerini yaratmak için siyasi ve ekonomik 

araçlara ilaveten psikolojik açıdan da ulusal bayramları ve söylenceleri oluşturmuştur. Tek bir 

bayrağın altında birbirini tanımayan insanların hep bir ağızdan huşu ile söylediği marşlar 

modern dünyadaki zamansız ve köksüz insanın yalnızlık duygusunu bir nebze olsa da 

hafifletmektedir. 

 


