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Kimliklerin Çeşitlenmesi Olayını Yaşıyoruz
y Günümüzün ana meselesi:
y Biraz demokratikleşme, ama esas Küreselleşme sonucu kimlikler arttı, netleşti, konuşmaya

başladı: Kürtler, Ermeniler, engelliler, Aleviler, LGBT’ler, Romanlar…
y Çok kişiyi korkutuyor. Ama iyi bir şey bu. Bunlar daha önce de vardı ama saklanmak

zorundaydılar. Tabii, içten içe kaynıyordu ülke. Çok tehlikeliydi.

y Kimlikler konusunu incelemenin amacı:
y 1) Birey’i özgürleştirmek;
y 2) Birey özgürleşince, ülkede yeni bir Birlik ve Beraberlik (B & B) sağlayabilmek.

y Bunların önemi:
y Bireyi özgürleştirmenin önemi malum. Ama bir de şu var: Özgür birey, «Gönüllü

Vatandaş»tır. Güvenilir kişidir. B & B’i sağlamak kolaylaşır.
y B & B denilen şey, (bugüne kadar yaptığımız gibi) kimliklerin ortaya çıkmasını engellemekle

sağlanamaz. Tersine, böyle yapılırsa patlama ertelenir ama daha tehlikeli hale gelir.
y B & B’yi sağlamak, Birlik‐Beraberlik İdeolojisi’ni (BBİ; cohesion ideology) reforma tabi tutarak

olur. Çünkü bir ülkedeki B & B bunalımı, sanıldığının aksine, kimliklerin çeşitlenmesinden
değil, BBİ’nin kendini reforma tabi tutup yenilememesinden patlak verir.

y Türkiye’de şimdiye kadar geçerli olan BBİ, Kemalizm’di. Şimdi AKP’yle birlikte yepyeni
bir duruma gidiyoruz. Bu, insanları paniğe sevk ediyor.
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Plan
y 1) Temel kavramlar ve teorik çerçeve:
y

B & B meselesine ilişkin kavramlar,

y Kimlik kavramı ve kimlik sınıflandırmaları,
y İmparatorluk’ta ve Ulus‐devlet’te kimlikler,
y Bu kimliklerin devlet’le ilişki çeşitleri.

y 2) Bir BBİ olarak Kemalizm:
y Soy kavramı ve «Türk»
y Din kavramı ve «Türk»
y Kafa karışıklığı ve sebepleri

y 3) AKP döneminde B & B meselesinin durumu
y Yeni bir B & B ideolojisi?
y Yeni durumun tahlili

y 4) Yakın gelecek.
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Birlik‐beraberlik İdeolojisi/Yüce Sadakat Odağı
Her sosyo‐ekonomik düzen (üretim biçimi), toplumsal bütünleşmeyi, egemen sınıfın/başat
grubun ortaya attığı ve halkın da kabul edeceği bir BBİ üreterek sağlamaya çalışır. Her BBİ, bu işi,
bir «Yüce Sadakat Odağı» (YSO) tayin ederek uygular.

Yüce Sadakat Odağı

Tanrı

Ulus

Birlik‐‐Beraberlik
İdeolojisi

Din

Milliyetçilik

Ekonomik Pazar
(Anavatan)
Sosyo-Ekonomik
Düzen
(Üretim Biçimi)

Malikâne Ulus‐devlet
(manor)
Feodalizm

Ulusal
Kapitalizm

Birey ? ?

Yerküre

Küresel
Kapitalizm
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Kimlik Terminolojisi‐1
y Ulus‐devlet: İmparatorluk’un tersi. «B & B’i sağlamak adına egemen etno‐

dinsel kimlik dışındaki kimlikleri yasaklayan devlet türü. Bunu (duruma
göre) 2 yöntemle yapmaya girişir:
y Asimilasyon (toplumsal belleği sıfırlama), ve/veya
y Etno‐dinsel Temizlik’le (farklı kimlikleri bir biçimde ortadan kaldırma.

y Temel olarak 3’e ayrılır:
y «Kan» temelinde kurulanlar (Almanya: «Alman»)
y «Toprak» temelinde (teritoryal) kurulanlar (Fransa: «Fransız»/Fransalı)
y Melez durum: Türkiye

KİMLİK
- BİREYSEL K.
- GRUPSAL K.

- OBJEKTİF K.
- SÜBJEKTİF K.

- ALT K.
- ÜST K.
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Kimlik Terminolojisi‐2
y Objektif kimlik: Bireyin doğduğu anda otomatik edindiği kimlik.
y Sübjektif kimlik: Bireyin kendi seçtiği kimlik.
y Alt kimlik: Bireyin doğumla gelen, mensup olduğu etno‐dinsel

grubun kimliği.
y Etnik kimlik değiştirilemez. (İstisnası var)
y Dinsel kimlik değiştirilebilir (sübjektif kimlik olur).

y Üst kimlik: Devletin, B & B’i sağlamak için vatandaşına biçtiği

kimlik.
y Kan esasına göre saptanırsa sorun çıkabilir
y Toprak esasına göre olursa, çıkmayabilir.

6

3

12/17/2013

Alt Kimlikler‐Üst Kimlik Açısından Vatandaş – Devlet İlişkileri
Vatandaş

Devlet

SONUÇ

Memnuniyet

Durum ‐1

Üst‐kimliği
sübjektif kimlik
olarak kabul

GÖNÜLLÜ
ASİMİLASYON

Durum ‐2

Üst kimliği ret

Sert tepki

TRAVMA
(ayrılma, katliam..)

Alt‐kimliğe saygı
ve ülkeye teritoryal
üst‐kimlik

UYUM
ORTAMI

Asimilasyonda
veya kan temelli
üst‐kimlikte ısrar

ÇATIŞMA

Üst‐kimliği
kabul,
Kendi alt‐
kimliğinde ısrar

Durum ‐3

☺

7

Üst Kimlik - Alt Kimlikler İlişkisi
(Osmanlı İmparatorluğu)

Osmanlı

Türk

Kürt

Ermeni

Rum

Musevi

Roman

Arnavut,
Çerkes,
vd.
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Üst Kimlik - Alt Kimlikler İlişkisi
(Türkiye Cumhuriyeti)

Türk

Türk

Kürt

Ermeni

Rum

Musevi

Roman

Arnavut,
Çerkes,
vd.
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Türkiye’de Durum
y Melez durum: «Türk» iki kimlikten oluşur:
y Etnik Türkler,
y Sübjektif kimlik olarak Türklüğü seçen Türk‐olmayan Müslümanlar (Boşnak, Torbeş,

Laz, Pomak…)
y İfadesi: «Ne Mutlu Türk’üm DİYENE». («doğana» veya «olana» değil).

y Bu durumda Türk, bir milletin adıdır denebilir: «Türk Milleti» ‐ «Türk

Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür» (1982 Anayasası
Md. 66).
y Fakat, kritik soru: «Türk» nedir?
y Devletin Yasama, Yürütme, Yargı erkleri ve
y Halk katında.
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Türklük ve Soy (1)
y 1940’ların sonuna kadar subay olmak, memur olmak, Avrupa’ya öğrenci gitmek için: “Türk olmak”,
“Türk soyundan olmak”, “Türk ırkından olmak”. Ankara Askerî Baytar Mektebine Talebe Kayıt ve
Kabulü» adlı ilanda birinci şart: «A) TC tebaasından ve Türk ırkından olmak».
y 1965 sonrası: “TC vatandaşı olmak”. Ama:
y YASAMA:
y 04.05.2004: Vatandaşlık başvurularında: “Soy durumunun tetkiki ricası…”.
y 2009’da yürürlüğe 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Geçici Md. 1’in başlığı “Türk soylu
yabancılar”. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik “yabancının soy durumu”nun “Türk
kültürüne yakınlığı, örf ve adet birlikteliği ile “ana veya babasının soyu esas alınarak...”
belirlenmesini öngörüyor.
y 2006 tarihli 5543 sayılı İskan Kanunu’nda “Türk soyundan olma” ifadesi var. Tanımı: “B. Trakya
Türkleri ile Irak, Çin (Doğu Türkistan), Afganistan, Bulgaristan ve KKTC uyruklu Türk
soylu yabancılar” (23.2.2009 tarih ve 2009/14699 s. «Çalışma İzninden Muaf Tutulacaklara İlişkin
Yönetmelik).
y YARGI:
y Şerafettin Elçi 22 ay bakanlık yaptı (03.01.1978‐12.11.1979).
30 ay hapis yattı (22.10.1980‐29.04.1983;
tamamı 4 yıl 7 ay; TCK 142/3’den). Çünkü: “Türkiye’de Kürtler vardır, ben de Kürt’üm” demişti.
y 2010 AİHM Dink‐Türkiye kararı: «Yargıtay tarafından verilen tanım, Türklük kavramını,
dinsel, tarihsel, dilsel ve geleneksel olarak Türklere aidiyetle sınırlandırarak, uluslararası
antlaşmalarla tanınan ya da tanınmayan her türlü dinsel, dilsel ve etnik azınlığı, Türklük
tanımından dışlamaktadır. ».
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Türklük ve Soy (2)
y YÜRÜTME:
y İçişleri Bakanı Meral Akşener, Mart 97, Öcalan’a: “Ermeni Dölü”. TCK md. 159’dan

(bugünkü 301; “Türklüğü aşağılamak”) takibata uğramadı. Madde Kürt veya Ermeni
olan vatandaşları aşağılamayı engellemiyor.
y C. Çiçek: «DTP Iğdır’ı da aldı, Ermenistan sınırına dayandı» (Nisan 09).
y Kasım 2008’de Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Urla’da: “Bugün Rum ve
Ermeniler olsaydı milli devlet olamazdık”.
y İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi kitabı: “Türk kelimesi ilk
defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Türk soyuna
mensup olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur”.
y HALK:
y Aralık 2008 Ermenilerden Özür kampanyasında: “Sende nasıl bir kan var ki

böyle bir kampanya başlatıyorsun?»

y «Estağfurullah»
y Hani “Türk Milleti” bütün etnik grupları kapsıyordu ve ırk ayrımı yoktu? Bu

durumda, Kürtler Türk müdür?

y Evetse, Kürt Sorunu nedir? Hayırsa, “Türk Milleti” nedir? (+ Prof. Yasin Aktay: Türk

Irkı tartışması).
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Türklük ve Din
.

y Gayrimüslimler 1940’lara kadar: Ecanip Defteri.
y 1941: 20 Kur’a İhtiyatlar, 1942: Varlık Vergisi
y 1988 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği: “Memleket içindeki Yerli Yabancılar
(Türk tebalı)”.
y 17.04.1996 İstanbul 2 no’lu İdare Mahkemesi: “Yabancı uyruklu TC vatandaşı”
y
Şubat 07: 625 s.k. md.24/2: “Türk soyundan ve TC uyruklu başmüdür yd.”.
y 1971, 74, 75’te Yargıtay : “Türk olmayanların…”. Sonuç: Müslüman vakıf mallarına
dokunmazken, gayrimüslim vakıf malları gasp edildi (“36 Beyannamesi”). 4 kere kanun
değiştirildi (2002‐2008), mallar geri verilmiyor. Bugün de bitmiş değil. Tek çare AİHM.
y 17. yy ortasında Müslüman olmuş insanların torunlarına eski komünistlerimiz bile
“Sabetaycı” diyerek ayrımcılık yapıyor. Bir insanın Müslüman sayılabilmesi için kaçıncı
yüzyılda Müslüman olmuş olması lazım?
y Gayrimüslim tek bir diplomat, kaymakam, nüfus müdürü, polis memuru, MİT
mensubu, vergi müdürü, subay, astsubay, tapu memuru, nüfus memuru, vs. yok
y Hani “Türk Milleti” bütün dinsel grupları kapsıyordu ve din ayrımı yoktu?
y Bu durumda gayrimüslimler Türk müdür?
y Evetse, bu örnekler nedir? Hayırsa, “Türk Milleti” nedir?
y «Laik» bir ülkede bunlar nasıl oluyor?.
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Tabii, Kafalar Çok Karışık
y Ekim 04: Azınlık Raporu: “Üst kimlik Türk değil, Türkiyeli olmalıdır” – “Halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik”ten 5 yıl istemi.
y 19 Ocak 2007: Hrant Dink cinayeti. “Hepimiz Hrant’ız”a karşılık: “Hepimiz Samast’ız”
y Nisan 07’deki Malatya gayrimüslim katliamı davasında Aralık 07: 32 klasör. 8’i davayla, 24’ü
misyoner faaliyetleriyle ilgili. Türkiye’de misyoner faaliyeti yasak mı? Dinini yaymak yasak mı?
Yasaksa, Diyanet İşleri Bşk. nedir?
y 19.07.07: Kürtçe kaset, 6 ay. Oysa Yargıtay 3 ay önce serbest bırakmıştı (27.04.2007).
y 23.11.07, Eren Keskin, “Kürdistan”, TCK 216, 10 ay istemi.
y 22.01.08, Yargıtay: “1 milyon Ermeni ve 30.000 Kürt öldürüldü diyen O. Pamuk’a bütün Türkler
tazminat davası açabilir” (20.11.2007).
y M. Alınak, q, x, w = 6 ay hapis (1928 t, 1353 s. “Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hk. kanun”). Ama
Diyarbakır Savcılığı: «Latin harfleridir, yol işaretlerinde kullanılabilir» (01.11.2011).
y KCK’lılara Kürtçe savunma yasak. Oysa iki Urfa mahkemesi: «Kürtçe savunma yapılabilir»
(02.12.2010 ve 01.01.2011).
y Kasım 2013’te Midyat Nüfus Müdürlüğü, Şmuni ismi verilmek istenen Süryani bebeğin adını İşmuni
olarak kaydetti. «Trabzon var ya» denince, «O şehir ismi» dendi. Oysa isimler, 2003 (6. AB Uyum
Paketi) ve 2006’daki (25.04.2006, 5490 s.k.) reformlardan sonra serbest bırakılmıştı.
y Mart 2011: Doç. İsmail Beşikçi’ye «Qandil» yazmaktan 15 ay hapis istemi. Bu durumda mesela
www.icisleri.gov.tr veya www.tsk.tr kaç yıl yer?
y Türk = Kürt ve Gayrimüslim karşıtı ? Türk = Etno‐Dinsel kavram ?
y Müslüman olmayan Türkiye’de Türk sayılmaz mı?.
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Kafa Karışıklığı‐1: Sevr Paranoyası
y 3 sebep:
y Küreselleşmeye (AB reformlarına) ulusalcı tepki
y Kendi yarattığı Zombilerden korku
y
y
y
y

Ermeni sorunu
Kürt sorunu
İslam sorunu
Kıbrıs sorunu

y Ayrıcalıkları yitirme korkusu

y Sonuç: Sloganlar
y

“Hıristiyan ve emperyalist

Batı bizi parçalıyor”

y “İslamcılar kızlarımıza türban taktıracak”
y “Bütün bunlar demokrasi yüzünden oluyor. Ordu göreve!”.
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Kafa Karışıklığı‐2: “Millet‐i Hakime İdeolojisi”

y Bu zihniyet, TC’de de

devam etti. Ezilen ve
dışlananlar arasında
bile. Nitekim:
y Kürtler (ve Aleviler):
“Azınlık değiliz; esas ve
kurucu unsuruz”. Bu,
etnik milliyetçilik değil,
Millet‐i Hakime
ideolojisi sonucu
y Farkında olmadan, bir
etno‐dinsel slogan
y Olay, TC’nin
kuruluşundan itibaren
başladı.

Osmanlı’da
Millet Sistemi
(1454-1839)

“Millet-i Hakime”
(tüm Müslümanlar,
Romanlar hariç)
“Millet-i Mahkûme”
(Gayrimüslimler)
(ikinci sınıf tebaa)
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Millet‐i Hakime İdeolojisi
y Laik Türkiye Cumhuriyeti de, ta işin başından, Türk=Müslüman’ı kabul etti.
y 1924 Anayasası Md. 88 taslağı: «Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak
olunur»
y Yasalaşan madde: «Türkiye ahâlisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibâriyle
Türk ıtlak olunur.»
y «Vatandaşlık itibariyle Türk» ne demek?
y H. S. Tanrıöver: «Yabancı şirketlerden [TC vatandaşı] Rumları ve Ermenileri
çıkarttırmaya çalışıyoruz. O vakit bize ‘Meclisinizden çıkan kanuna göre
bunlar Türktür’ derlerse ne cevap vereceğiz? Bir hakikat vardır: Onlar Türk
olamazlar»
y Yani, gayrimüslim TC vatandaşları «hakiki Türk» değildir. Dinleri nedeniyle,
olamazlar da.
y Ama Kürtler Müslüman oldukları için, «Türk yapılabilir» kategorisindedir.
«Müstakbel Türk»dürler
y Bu nedenlere TC’de gayrimüslimlere etnik‐dinsel temizlik, Kürtlere ise asimilasyon
uygulanmıştır.
y Kürtlerin bir bütün olarak asimile edilebilir olmadığı anlaşıldığında da, Genelkurmay
Başkanı bu halkı Mart 2005’te «Sözde Vatandaş» ilan edecektir (M. Yeğen, Müstakbel
Türk’ten Sözde Vatandaşa, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006).
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Birlik‐Beraberlik İdeolojisi Olarak Kemalizm: Bir Değerlendirme

y Asimilasyon yoluyla, Türk olmayan ama Müslüman olan milyonları birleştirdi,

kaynaştırdı. Çünkü Balkanlar ve Orta Doğu’da kimliğin esas unsuru etnisite ve dil
değil, din’dir (çeşitli nedenlerle, Kürtler bunun istisnasıdır).

y Ama, «Türk» üst kimliğiyle bir «Kemalist Vesayet» kurarak, birleştiremediklerini

böldü :

y «Makbul Vatandaş»/»Beyaz Türk» = LAik + HAnefi + SÜnni + MÜslüman + TÜrk

yani LAHASÜMÜT :

y «Laik», İslam’ı baskılayan bir «laikçilik» olarak uygulanınca, halkın

çoğunluğunu dışladı;
«Hanefi», büyük çoğunluğu Şafii olan Kürtleri dışladı;
«Sünni», Alevileri (hem Türk hem Kürt) dışladı;
«Müslüman», gayrimüslimleri dışladı;
«Türk», Kürtler başta, kendine Türk demeyenleri dışladı.
y «Yukarıdan Devrim» tek atımlık bir silahtır. Ondan sonra artık mücadele normal
demokratik yollardan yapılır. Kemalist BBİ kendini yeni kimliklere göre yenilemeyi
başaramadı. Başaramayınca, Kemalistler ortalama her on yılda bir yukarıdan devrim
(askerî darbe) denediler. Sonuç, kendileri ve ülke için kötü oldu.
y
y
y
y
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Türkiye’de Jakoben/Kemalist Müdahaleler ve Seçim Sonuçları

1923
Haziran 2011 seçimleri Devrimi
AKP zaferi: %50

İlk serbest
seçimler
(1950)
(DP zaferi)

27 Mayıs
1960
askerî
darbesi

1965
seçimleri
(AP zaferi)

12 Mart1971 askerî darbesi
Temmuz 2007
seçimleri (AKP
zaferi: 47 %)
Ergenekon
davaları- Askerî
vesayetin sonu

27 Nisan 2007
askerî muhtırası
ve Derin Devlet
komploları

Sivillerin 1974 seçim zaferi
(CHP+MSP)
12 Eylül 1980 askerî darbesi

2002 seçimleri
(AKP zaferi: 34 %)
& İslamcıların
«Protestanlaşması»

28 Şubat 1997
askerî muhtırası

1983 seçimleri
(ANAP zaferi) + 1995
seçimleri (RP zaferi)
& “Yeşil Sermaye”
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AKP Döneminde Birlik‐Beraberlik İdeolojisi
y Şimdi Erdoğan, yeni bir BBİ ve onun YSO’sunu getirmeye ve yerleştirmeye çalışıyor.
y Dış politikada Suriye ve Mısır’la (+ RF, ABD, İran) bozuşmanın sebepleri:
y
y

1) Erdoğan’ın sert tabiatı;
2) Uygulanan politikanın ideolojik (İslamcı) olması: Müslüman Kardeşler iktidarı istemesi: Suriye ve Mısır.

y Kürt meselesi: «Barış Süreci»ne muhafazakar Barzani’yi sokarak, partneri Öcalan’ı
dışladı.
y İç politikada: Kürtaj, alkol, Sünni din dersleri, seçimlik dersler, kızlı‐erkekli yurt ve
evler, liselerde yemekhanelerin ayrılması, özel tiyatrolara «Ahlaklı oyun» kriteri,
«TBMM’de başörtüsü dinimizin emridir». Fetvalar: Süt Bankası, yoga okulu ve dövme
yaptırma, çek bozdurma.
y Bu durumda yeni BBİ, aynen Kemalizm gibi, birlik‐beraberlik sağlamaktan çok,
dışlayıcı. Çünkü İslam’ı; Din‐Milliyetçilik‐Muhafazakarlık karışımı bir BBİ olarak
uyguluyor.
y Bu karışım Türkiye’nin en az yüzde 50’sini dışlıyor:
y
y
y
y
y
y
y
y

Alevileri,
Demokrat/liberalleri,
Laik Müslümanları,
Kemalistleri,
Gayrimüslimleri (Ayasofya),
Kürtleri (Roboski, Barzani),
Vasal olmayı reddeden Fethullah Gülen hareketini. Ama en önemlisi:
Demokrat Müslümanları.
20
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Durum Muhasebesi
y «Kemalist vesayet» gitti, «İslamcı vesayet» gelmekte:
y Kemalizm’in üst kimliği «Müslüman Türk» idi,
y AKP’nin önerdiği üst kimlik: «Türk Müslüman».

y Böyle önemli değişme durumlarında öfke oluşur ve «kurtuluş» çareleri

konuşulur:
y 1) Zor kullanmak;
y 2) Evrimi temel alarak demokratik mücadele vermek.

y Birinci yöntemi Kemalizm denedi, İslamcıları iktidara getirdi

(diyalektik kuralı).
y Evrim kuralları bu sefer devreye AKP konusunda giriyor ve partiyi
sonunda yerellikten, taşralılıktan kurtaracak:
y 1) İslamcılar baskıdan kurtulunca, şimdi içlerinde muhalefet gelişiyor . Bir

gruba baskı yapmanın en kötü tarafı da budur zaten; grup içinde
muhalefeti/demokratikleşmeyi engeller.
y 2) İslamcı vesayetin sosyo‐ekonomik temelini oluşturan Anadolu Sermayesi
burjuvalaşıyor.
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1) AKP İçinden Muhalefetin Gelişmesi
y
y
y
y
y
y

“Mütedeyyin Müslümanlar”,
“Vicdanlı Müslümanlar”,
“Vicdani Retçi Müslümanlar”,
“Antikapitalist Müslümanlar”
«Feminist Müslümanlar»
“Genç Müminler”

y

MazlumDer’ciler: Fatih Camii avlusunda “Roboski’ye Adalet” yürüyüşü

y 28 Şubat ve öncesinde başörtüsüne özgürlük istediği için hapse düşmüş bir kadın gösterici:
“Allahım, bizi dindar zalimlerden koru”
y Genç Müminler bildirisi: “Sayın Başbakan’ın özellikle son bir yıldır [söyledikleri ve yaptıkları], bir
gönül insanı, bir sevgi ve merhamet insanı olarak tanıdığımız, sevdiğimiz, oy verdiğimiz,
yücelttiğimiz, vicdan sahibi Recep Tayyip Erdoğan’ın değiştiği, tavazuunu yitirdiği,
merhametsizleştiği, sevgisizleştiği, korkusuzlaştığı intibaını yaratmaktadır. Faydasız bir kibir,
sayın Başbakanımızın gözünü kör, kulaklarını sağır etmişçesine kendisini esir almış
görünmektedir. Mütekebbirlerde esaretin hakim belirtisi, Allah sevgisi ve korkusunun da
körelmesidir.”
y İslami kitle örgütü Özgür‐Der Genel Başkanı Rıdvan Kara: “Dindarlar, milliyetçi‐devletçi bir
kimlik kirliliğine uğradılar. Peygamber Uludere’de susmazdı”.
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2) Zenginleşme’den Burjuvalaşma’ya Anadolu Sermayesi
y Önce «Yeni Zengin», iki kuşak sonra «Burjuva», üç kuşak sonra «Rafine Burjuva».
y Bazıları daha hızlı gidiyor: Murat Ülker, Bedri Baykam’ın eseri «Boş Çerçeve» için 125.000
dolar ödedi.

y Şu anda koleksiyonları ve üniversiteleriyle tanınan «Rafine Burjuva»lar da Anadolu
Sermayesi’nden geldi:
y Vehbi Koç (Koç Holding): Ankara («Angara»)
y Hacı Ömer Sabancı (Sabancı Holding): Adana
y Ayhan Şahenk (Doğuş Holding): Niğde
y Ferit Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding): İzmir
y Kadir Has (Akbank, Mercedes, Coca‐Cola): Kayseri
y Selçuk Yaşar (Yaşar Holding): İzmir
y Aydın Doğan (Doğan Holding): Gümüşhane
y Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri Holding): Kayseri
y Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding): Mersin
y Halis Toprak (Toprak Holding): Diyarbakır.
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Bir Zengin Müslüman Evi Salonu, İstanbul
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Yatak Odası
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Yeni Bir İslamcı Kadın Tipi
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Paintball Oynayan ve Bungee Jumping Yapan Kadınlar

(Milliyet, 10 Eylül 2010)
27

Türkiye’de reform süreci: Karşılaştırmalı bir özet

DEVLET

Memalik-i Şahane
(yarı-feodal imp.)

TOPLUM

Ümmet

BİREY

Sultan’ın tebaaları

ÜST KİMLİK

Osmanlı
(Müslüman)

Ulus-devlet
(Milli Güvenlik
devleti)

Demokratik Devlet
(İnsan Hakları
devleti)

Ulus

İnsan
(sivil toplum)

Vatandaş
(«zorunlu»)

Vatandaş
(«gönüllü»)

Türk
(Müslüman)

(teritoryal)
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