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                                Kayıt Dışılığın Toplumsal Hayata Yansıması 
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Özet 

Sosyal hayatı oluşturan faktörler arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla bir 

toplumun iktisadi davranış kalıpları büyük ölçüde o toplumun sosyo- kültürel anlayışından 

etkilenir. Buradan hareketle, bizim devlet ve toplum hayatımızda geniş ölçüde rastlanan kayıt 

dışılık örneklerinin günümüzdeki siyasi ve iktisadi kayıt dışılığı beslediğini söylemek mümkündür. 

Disiplinler arası bir deneme olan bu çalışmada sosyal faktörlerin birbirilerini karşılıklı etkilemeleri 

gerçeğinden hareketle Türk devleti ve toplumundaki kayıt dışı uygulama ve davranışların 

günümüzdeki siyasal ve iktisadi yapılanmaya etkileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışılık, İktisadi zihniyet, Kültür 

 

 Abstract: 

There is mutual interaction among the factors that make up social life. Therefore, the economic 

behavior patterns of a society are affected by largely socio-cultural understanding of that society. 

Hence, it is possible to say that our state and community life, which is encountered a large extent, 

fed the current political and economic informality. As being a trial of interdisciplinary study, that 

social factors which influencing one another mutually, from this point of fact the Turkish state and 

society, the informal practices and behavior effects of the current political and economic structure 

will be discussed. 
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GİRİŞ 

İktisadi bir kavram olan kayıt dışı ekonomi; resmi ekonomik faaliyetler dışında kalan,  

gayrı safi milli hasıla içerisinde ölçümlenemeyen, vergiden kaçınmak amacıyla ya hiç 

beyan edilmeyen, ya da olduğundan az beyan edilen, fiilen gerçekleşmiş olmakla beraber 

kaydı tutulmamış gelir yaratıcı faaliyetlerin yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak 

faaliyetlerin kamu kayıt ve istatistiklerinde  yer almadığı veya eksik yer aldığı istihdam 

biçimleri olarak tanımlanabilir  (Osman (Altuğ, 1999: 20).  Ancak birey ve toplumların 

iktisadi davranış kalıplarını etkileyen çeşitli iktisat dışı faktörler bulunmaktadır.  Bu 

faktörler her toplumun din, tarih, coğrafyasına göre zihniyet dünyasını oluşturur. Ayrıca 

kayıt dışılık yalnızca iktisadi alana has bir olgu değildir. Hatta sosyal ve siyasal alandaki 

kayıt dışılığın tarihsel süreç içinde daha önce ortaya çıkması ve iktisadi anlamdaki kayıt 
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dışılığı etkilemesi dahi mümkündür. Çünkü Adam Smith’in ifadesiyle, “ekonomik hayat 

sosyal hayatın derinliklerine gömülmüştür Dolayısıyla bir ülkenin iktisadi yapısı içinde 

bulunduğu toplumun alışkanlıklarından, ahlakından ve göreneklerinden ayrı algılanamaz. 

Kısacası ekonomi kültürden kopartılıp tek başına ele alınamaz.” (Fukuyama, 1998: 27) 

Kültürü de bir toplumun tarihi süreç içerisinde meydana getirdiği, ortaklaşa paylaştığı ve 

kuşaktan kuşağa aktardığı maddi manevi değerler bütünü olarak tanımlarsak kültür ve 

zihniyet konusunun iç içe özellik taşıdığı ortaya çıkar.  

Bu çalışmada incelenecek olan kayıt dışılık kavramına iktisat terminolojisinin çok daha 

ötesinde, toplumsal gerçeklerin tamamen veya kısmen gizlenmesi, saptırılması veya yanlış 

bilgilerle karıştırılması anlamı yüklenmektedir. Dolayısıyla toplumsal hayatımıza egemen 

olan kayıt dışılık ekonomik hayatla birlikte siyasal yapıyı ve demokrasinin niteliğini de 

ciddi şekilde etkilemektedir. Çalışmamızda toplumsal hayatımızın çeşitli safhalarındaki 

kayıt dışılık örnekleri devlet ve halk arasındaki uygulamalar ekseninde sebep ve sonuç 

ilişkileriyle incelenecektir. 

 

1. DEVLET İŞLERİNDE KAYIT DIŞILIK ÖRNEKLERİ 

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde devletin yapı ve işleyişinde İslami kurallar 

büyük önem taşır. Sünni İslam geleneğinde devlete itaat çok önemlidir. Allah’a itaatla aynı 

önemde görülür. Devlete yani siyasi otoriteye itaatsizlik büyük günahlardandır. Hulefa-i 

Raşidin (dört halife) döneminden sonra Emevilerle başlayan saltanat dönemiyle birlikte 

çeşitli dini ve siyasi gelişmeler halkın iktidarı denetleyememesi sonucunu doğurmuş ve 

giderek devlet kutsallık kazanmıştır. Bu durum saltanat sahipleri tarafından kolayca 

istismar edilmiştir.  İslam dünyasının geneli için geçerli olan bu husus Selçuklu ve Osmanlı 

devletleri için de en azından belli dönemlerde söz konusudur. Beylikten İmparatorluğa 

geçişle birlikte yönetenlerle halk arasında duvarlar oluşmaya başlamıştır. Devlet 

organizasyonunun denetlenememesi ve duraklama ve gerileme dönemlerinde merkez ve 

taşradaki devlet görevlilerinin kirli iktidar mücadeleleri resmi tarihin dışında kayıt dışı bir 

yapılanma ve olaylar zincirinin doğmasına sebep olmuştur. Resmi devlet organizasyonu 

dışında oluşan derin bir devlet yapılanmasının kamuoyunca meçhul olan prensip ve 

değerleri her zaman yasal devlet yapısının üzerine düşmüştür. Diğer bir ifadeyle devletin 

kurum ve kurallarıyla kayıt dışılığı, devletin gücünü artırırken halkı güçsüzleştirmiştir. 

Tanzimat dönemiyle birlikte bürokratik elitlerle saltanat sahipleri arasındaki iktidar savaşı 



987 

 

yeni bir derin yapının doğmasına yol açmıştır. Özellikle 2. Meşrutiyetle başlayan ve 

Cumhuriyet döneminde de devam eden ekonomik hayatın Türkleştirilmesi çalışmaları üstü 

kapalı ve kirli bir siyasetçi-bürokrat - işadamı ilişkisini doğurmuştur. Türk özel sektörünün 

doğuşu ve yapısal özellikleri ile ilgili herkesin kendine göre temellendirdiği siyasi, iktisadi 

görüşler ülkede sağlıklı bir iktisadi ve siyasi yapının oluşmasının önünde bir engel teşkil 

etmektedir. Her iktidarın kendi zengini yaratması bizde normal kabul edilmektedir. Eser 

Karakaş’a göre siyasetle müteahhitlik düzeninin karşılıklı olarak birbirini finanse etmesi 

sağlıklı bir toplumsal sistemin tesisinde ki en büyük açmazların başında gelmektedir. 

Yönetilen zümrenin devlet yönetimini denetleyip hesap sorması normal zeminde anılar 

sebeplerle gerçekleşememiştir. Buna karşılık halkın söz konusu dönemlerde yaşadıkları ve 

duydukları çoğunlukla sözlü kültür kaynaklarında, kısmen de yazılı kaynaklarda 

yaşamaktadır. Örneğin Osmanlı devletinin  bölgede  nizamı sağlamak amacıyla yaptığı bir 

askeri hareketi aşk ve tabiat şairi olan Karacaoğlan dahi bir şiirinde öfkelenerek şöyle 

yorumlayıp tepki gösteriyor: 

  

İki de bir üstümüze gelirsin 

Nenüz Aldık serdar, bizde nenüz var 

Dünya bizim deyü dava kılarsın 

Nenüz aldık serdar, bizde nenüz var. 

 

Karacaoğlan bir başka şiirinde yaşadığı dönemin bozulan iktisadi ve siyasi düzenini şöyle 

ifade ederek yaşadığı döneme tanıklık eder: 

 

Ustalar yapıyı tersine yapar 

Esnaflar işine hileler katar 

Zamane kadısı altuna tapar 

Doğru hak şeriat sürülmez oldu. 

(Karaer, yayın tarihi yok:81) 

  Bu genel ifadelerden sonra devlet hayatındaki önemli kayıt dışılık örnekleri şöyle 

sıralanabilir:  

     -  Lonca sisteminin yozlaşmaya başladığı 17. yüzyıldan itibaren esnaf faaliyetlerinde 

kayıt dışılık ortaya çıkmıştır. Bunda ekonomik krizler, Anadolu’daki iç karışıklıklar ve 
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savaş meydanlarında alınan yenilgilerin rolü büyüktür. Bir taraftan çiftini çubuğunu terk 

ederek İstanbul’a gelen işsiz güçsüz takımı lonca sisteminin dışında seyyar olarak esnaf ve 

zenaatkarlığa başlamış, diğer taraftan da sayıları artan ve zorbalaşan bir kısım yeniçeri 

tayfası mafya kurallarıyla esnafın işyerine kayıt dışı (yani kanun dışı) olarak el koymuştur. 

Lonca esnafı arkasında devlet gücü olan bu zorbaların karşısında mecburen sessiz 

kalmıştır.  Bu durum 19. yüzyıl sonlarında lonca sisteminin lağvına kadar devam etmiştir. 

-  1890’larda başlayıp 1915’te noktalanan Ermeni meselesi ve tehcir-tenkil konusundaki 

hem Türk ve Ermeni tarafları arasında, hem de resmi görüşle çeşitli sivil görüşler 

arasındaki derin farklılıklar giderek şiddetini artıran tartışmalara, gerginliklere ve krizlere 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla herkesin gerçeği kendi içinde kayıt dışı olarak yaşamaktadır. 

Bu konuda ekonomik, siyasi sebep ve sonuçlarıyla ciddi araştırmalara ihtiyaç vardır. 

-  İttihat Terakki Cemiyetinin kuruluşu ve çalışması tam anlamıyla gizlilik esasına 

dayanmaktadır. Daha da ilginci, cemiyet gizlilik anlayışını iktidara geldikten sonra da 

sürdürmüştür. Muhaliflerini çok defa kaba kuvvet kullanarak ve kan dökerek sindirmiştir. 

Dolayısıyla iktidar dönemleri kayıt dışı bir dizi olaylar ve kanlı cinayetlerle doludur. İttihat 

Terakki iktidarının uygulamaya koyduğu, ekonominin Türkleştirilmesi ve 

İslamlaştırılması, Türk girişimciliğinin teşviki uygulamalarının, 1. Dünya Savaşının da 

etkisiyle nasıl bir yolsuzluk ve yağma düzenine dönüştüğü o döneme ilişkin çeşitli edebiyat 

eserlerinde anlatılmakla birlikte resmi kayıtlarda yer almamaktadır. Bu yıllarda İaşe 

Nazırlığı vasıtasıyla iktidara yakın kişilerin halkın sefaleti pahasına nasıl zenginleştirildiği 

resmi kayıtlarda değil, toplumun zihninde ve bazı yazarların eserlerinde yer almaktadır. 

Yine İttihat ve Terakki partisinin muhalif kanadı olan CHP’nin tek parti iktidarı 

döneminde, 2. Dünya Savaşı yıllarında bürokrat, siyasetçi destekli harp zengini yaratma 

düzeni toplumsal hafızada canlılığını korumaktadır.  

- Çanakkale, Yemen, Doğu cephesi başta olmak üzere 1. Dünya Savaşında yaşananları 

resmi kaynaklar yalnızca uluslararası siyaset açısından ele almıştır. Oysa gidip de 

gelmeyenler, onların ana baba ve yavuklularının acıları tam anlamıyla kayıt dışı olup 

yalnızca ağıt, türkü ve nesilden nesile aktarılan hüzünlü hikayelerde yaşamaktadır. 

 

- 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan’da imzalanan Mübadele Anlaşmasıyla 

gerçekleşen mübadelede mübadillerin mal varlıklarıyla ilgili devlet tasarrufu konusundaki 

yolsuzluk iddiaları hala orta yerde durmaktadır. Ayrıca Yunan Hükümeti Anadolu’dan 
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gelen Rumların bireysel hikayelerini derleyip kaydetmek amacıyla bir merkez kurmasına 

karşılık Türkiye bu konuda hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla mübadillerin geldikleri 

yörelere ait hatıraları ailelerin hatıraları arasında yaşamaktadır. 

-Kurtuluş savaşı sonrasında önce Ankara ve İstanbul hükümetleri arasında, sonra ise 

Kurtuluş savaşını yapan gruplar arasındaki kanlı iktidar savaşları hala kayıt dışı, yani 

belirsizliklerle dolu olarak orta yerdedir. Birinci Meclisin feshi, Takrir-i Sükun Kanunu, 

İstiklal Mahkemeleri, Menemen Hadisesi, İzmir Suikastı ve Serbest Fırka olayı gibi 

herkesin kendine göre açıkladığı olaylar Türk siyasi hayatında etkileri halen devam eden 

bölünme ve travmalara sebep olmuştur. 

-1937 – 1938 Dersim olayları da yakın tarihimizin aydınlatılmamış konularından biridir. 

Resmi kayıtlara göre olay devlete karşı toplu bir isyan hareketinin bastırılmasıdır. Oysa 

aksini savunan çeşitli kaynaklara göre olay, devletin 1925’lerden itibaren planladığı tek 

etnik yapıya dayalı ulus sistemini kurmak için gerçekleştirdiği kanlı bir sindirme 

hareketidir. Hatta soykırımdır. Söz konusu isyanların da tesiriyle ulus devlet kurma 

yolundaki kurucu kadro Kürt kimliğini de sistematik bir şekilde inkar politikası yürüttü. 

2000’li yılların başına kadar devam eden bu süreç bir etnik grubun dili ve kültürel 

özellikleriyle kayıt dışılığı olarak değerlendirilmektedir.  

–   2. Dünya savaşı devam ederken18 Ocak 1940’ta yürürlüğe giren Milli Korunma 

Kanunu ve 11 Kasım 1942’de kabul edilerek yürürlüğe giren ve yaklaşık 16 ay 

uygulandıktan sonra, 15 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılan  305 sayılı Varlık Vergisi 

faciası da resmi kayıtların gerçeği bilinçli ve kasıtlı olarak saklayan ifadelerine karşı çeşitli 

eserlerde gerçek yüzüyle anlatılmaktadır. (Akar, 2000:155) Ancak bu trajik uygulamaya 

muhatap olan özellikle gayrı müslimlerin yaşadıkları dram devletten korktukları için 

dillendirilmemiş, aile sırrı olarak kalmıştır. Bu ve benzeri olaylar Türkiye’deki azınlıkların 

sonraki yıllarda ülkeyi terk etmelerine sebep olmuştur. Bu konular ekonomik, sosyal ve 

siyasi sonuçları itibariyle lokal çalışmalar dışında ele alınıp değerlendirilmemiştir. 

-1946 seçimleri Cumhuriyet tarihimizin ilk çok partili seçimidir. Ancak bu seçimler bilinen 

uygulamanın tersine “açık oy, gizli tasnif” ilkesine göre yapılmış ve planlandığı gibi 

seçimi iktidar partisi kazanmıştır. Gerçek sonuçları gizli kalan bu şaibeli seçim ülkeyi iki 

gruba ayırmış, bu ayrımın etki ve sonuçları günümüze kadar devam etmiştir.  

- Rumların Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi yaktıklarına dair iddialar üzerine  6-7 Eylül 

1955 yılında özellikle Beyoğlu’nda Gayri Müslimlere ait ev ve işyerleri yakılıp yıkılmış ve 
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yağmalanmıştır. Kendiliğinden oluşmuş milliyetçi tepkiler olarak lanse edilen bu hareketin 

altında Kontr- gerilla teşkilatının olduğu iddia edilmesine rağmen derin devletin 

sorgulanamaz gücünden dolayı dönemin sorumluları yargılanamamıştır. Daha da ilginci 

hem bu olaylarda, hem de Kıbrıs olaylarında derin devletin kullandığı gruplar arasında bazı 

işçi sendikalarının olduğu dillendirilmektedir. 

- Osmanlı döneminde 16. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan ve 1950’lerden itibaren 

hızlanan İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere yönelik içgöçlerle 1960’lardan itibaren 

önce Avrupa’ya, sonrasında ise Dünyanın diğer bölgelerine yönelik dışgöç hareketlerinin 

bazı rakamlar dışında kaydı yoktur. 

- 1960-70-80-97 darbeleri, 2000-2010 dönemi sürekli darbeci yapılanması vs hala gizli 

kapaklı konular olmaya devam etmektedir. Bürokratik güçlerin baskısıyla darbelerin 

hesabının sorulması bir yana, devlet sırrı olduğu gerekçesiyle sağlıklı tartışması dahi 

yapılamamıştır. 1960 darbesiyle seçim yoluyla gelen bir başbakan ve iki bakanın darbeci 

bürokratlar ve onları destekleyenlerin işbirliğiyle asılması, hala etkisi devam eden sosyal 

ve siyasal travma ve bölünmelere yol açmıştır. Yine 1990’lı yıllarda işlenen fail-i meçhul  

cinayetlerin üzerindeki soru işaretleri devam etmektedir. Bu olayların aydınlatılmaması 

sağlıklı bir toplumsal düzenin kurulmasını imkansız kılmaktadır.  

2. AYDINLARIN-YAZAR -ÇİZERLERİN HALKA BAKIŞLARINDA KAYIT 

DIŞILIK 

Edebiyat eserleri aynı zamanda yaşadıkları çağa da tanıklık ederler. Çünkü 

edebiyat; hayatın resmi değil, bizatihi kendisidir. Örneğin Batı edebiyatında Eski 

Yunan’daki hayatı Homeros’tan, Rus toplumunu tarımdan sanayiye geçiş sürecinde çeşitli 

sınıflarıyla Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” başta olmak üzere  eserleriyle  Gogol’un 

“Ölücanlar”ından, sanayi devriminin başlangıç yıllarında İngiltere’deki işçi sınıfının 

yaşantısını Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi”nden,  Emil  Zola’nın 

“Germinal”inden, 19. yüzyılda ABD’de küçük çiftçiliğin çözülüp, topraksız kalan küçük 

çiftçilerin büyük tarım çiftliklerinin ücretli işçisine dönüşmesini John Steinbeck’in “Gazap 

Üzümleri”nden  öğreniyoruz. Yine Afrika’daki köklerinden koparılarak Amerika’da 

köleleştirilen siyahların yaşadıklarını müzik ve danslarından öğreniyoruz. Örneğin ünlü 

step dansı kendilerini döven, öldüren efendilerini çiğnemek isteyen kölelerin ayak 

sesleridir. Bir anlamda kutsallık yüklenmiş toplu ayindir. Müzik hem eğlence, hem 
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yaşama, hem anlama ve anlatma, hem de protesto ve isyan biçimidir. Aynı duyguları 

meçhul bir şairin şu şiirinde de görmek mümkündür: 

“Ben bir zenciyim, 

Kapkara gece gibi kara 

Afrika’nın derinlikleri kadar kara 

Köle oldum 

Sezar bana geçtiği yolları süpürttü 

Giyerdi Vashington parlattığım çizmelerini 

İşçi oldum elimin altında piramitler yükseldi 

Gökdelenlere harç yaptım 

Şarkıcı oldum, 

Ta Afrika’dan Georgiya’ya hüznümü şarkılarla taşıdım 

Caz yaptım. 

Bizde eli kalem tutanların yaşadıkları döneme tanıklık eden yazılar yazması çok 

rastlanan şey değildir. Aşık Paşa Tarihi, Fuzuli’nin Nişancızade Celal Paşa’ya yazdığı 

Tazarrunamesi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Koçi Bey Risalesi gibi üç beş eser dışında 

okumuş yazmış ümera ve üdeba da fukaranın (halkın)  hayatı konusunda kalem 

oynatmamıştır. Vakanüvislerin yazdıklarını bir tarafa bırakacak olursanız Türk tarihine 

ilişkin en büyük ve kapsamlı tarih kitabının Avusturya’lı tarihçi Hammer tarafından 

yazılmış olması da bu tezi doğrulamaktadır.  Anadolu’yu anlatan çeşitli milletlerden çok 

sayıda seyyahın yazdığı belgesel nitelikteki eserlerin bir benzeri Osmanlı yönetici, memur 

ya da edibi tarafından yazılmamıştır. 1300’lü yılların başında Anadolu’yu baştanbaşa 

dolaşan İbn-i Batuta seyahatnamesinden, daha sonra ülkesinde genelkurmay başkanlığına 

kadar yükselecek olan Moltke’nin 1830’lu yıllarda yüzbaşı rütbesiyle görevli geldiği 

ülkemizdeyken yazdıkları bu anlamda önemini muhafaza etmektedir. Bu durum yakın 

dönemlere kadar Cumhuriyet dönemi için de geçerlidir. Bu görüşe karşı cevap olarak 

devlet tarafından tutulan çeşitli kayıtların toplumsal yapı hakkında bilgi verdiği 

söylenebilir.  Ancak söz konusu belgeler doğrudan halkın hayatını anlatan eserler değil, 

resmi kayıtlardır. Olayların devletin gözüyle ifadesidir. Resmi olanla gerçek olanın farklı 

olması her zaman mümkündür. 

Buna karşılık Türk romancılığı Tanzimat dönemiyle birlikte kendi iç 

dinamiklerinden değil, Batı değerlerinin yüzeysel taklidinden doğmuştur. Bundan dolayı 
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doğduğu Tanzimat döneminden 1950’lere kadar toplumsal gerçekleri yansıtma konusunda 

Batı romanı örneğine benzemez. Çünkü bizde romancı halkı bilmez, ona yabancıdır, hatta 

tepeden bakar. Devletin uyguladığı toplum mühendisliğinin gönüllü veya zorunlu üyesidir. 

Örneğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun köy romancılığının ilk örneği sayılan 

Yaban’ındaki tipler yazarın oryantalist muhayyilesinin ürünleridir. Yazar Anadolu 

köylüsüne bir oryantalist kadar yabancıdır. Bu bakış tarzına dönemin diğer romancı ve 

hikayecilerinde de rastlamak mümkündür. 1950’lerden itibaren yazılan roman ve 

hikayelerde roman kahramanları yazarın ideolojik anlayışına göre şekillenmiştir. Diğer bir 

ifadeyle olan değil, olması istenen vardır eserlerde. Türk edebiyatının zihniyet yapısı 

sinema ve tiyatro eserlerini de yakından etkilemiştir. Türk sinemasının halka bakışı büyük 

ölçüde Türk hikaye ve romanlarından esinlenmedir. Bundan dolayı konu ve tiplemeleri 

tamamen gerçek dışı ve yapaydır. Yani halk, yaşantısı ve duygularıyla eli kalem tutanların 

eserlerinde de kayıt dışıdır. Türk edebiyatçısı gibi tarihçilerinin yazdıkları da kayıt dışılık 

açısından sıkça tartışılmaktadır. Çünkü özellikle ders kitabı olarak hazırlanan kitaplar 

devletin resmi görüşüne yakın olmak zorunda kalmıştır. Sonuç itibariyle kayıt dışılık 

olgusu dünden bugüne hem devlet işlerinde hem de halkın ekonomik, sosyal ve kültürel 

hayatında çeşitli sebeplerle ve biçimlerde devam etmektedir. 

3. TOPLUMUN ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN KAYIT DIŞILIK 

ÖRNEKLERİ. 

  Anadolu insanı çoğunluk olarak şehirden uzak göçebe ve eğitimsiz ve mesleksizdir. 

Yaşantısı gereği devlet kurumlarıyla ilişkisi zorunlu durumlar dışında yok gibidir. Oba- 

aşiret organizasyonu büyük aile olarak bütün toplumsal ihtiyaçları üstlenip karşılamaktadır. 

Yani yüzyıllar boyu kendi içine büzülmüş, tam anlamıyla kayıt dışı bir hayat yaşamaktadır. 

1850’lerde devletin uygulamaya koyduğu mecburi iskan politikasına karşı “ ferman 

padişahın dağlar bizimdir” diyerek diklenmesi alıştığı hayat düzenini yitirme 

korkusundandır.  Halk düşünce ve duygularını türkü, ağıt, destan, atasözü gibi folklorik 

eserler vasıtasıyla ortaya koyar.  Ata sözleri, halk hikayeleri ve türküler halkın hissiyatını 

anlatma, yaşadığı dönemi yorumlama bakımından bize imkan sağlar. Ozanlar ve aşıklar 

içinde yaşadıkları toplumun vicdanının, aklının imanının, aşkının, yoksulluğunun, çilesinin 

ve sevincinin sesidir. Bu durumu Aşık Veysel’in bir dörtlüğünde ve anonim bir türküde 

açıkça görebiliriz. 
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Bağlama dediğin üç tel, bir tahta Yemen yolu çukurdandır 

Ne şaha baş eğer, ne taca, tahta Karavanam bakırdandır 

Tüm dertleri özetlemiş bir ahta Zenginimiz bedel verir 

Bozkırda naradır bizim türküler Askerimiz fakirdendir. 

  

Kışlanın ardını duman bağladı Kışlanın ardında bir kırık testi 

Analar, babalar kara bağladı Askerin üstüne sam yeli esti 

Yemene gidene herkes ağladı Gelinlik tazeler ümidi kesti 

Ano Yemendir, gülü çemendir Ano Yemendir, gülü çemendir 

Giden gelmiyor, acep nedendir. Giden gelmiyor, acep nedendir. 

Yine 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış savaşının ardından yakılan bir ağıt 

halkın bu savaşı nasıl yorumladığına, sorumlularına nasıl baktığına en çarpıcı örnektir: 

Sarıkamış içi meşe 

Urus hep yaktı ateşe 

Bizi koydun eli bağlı 

Nerye gittin Enver Paşa 

Görüldüğü gibi duygular türkülerin içine gizlenmiştir. Ancak bu ifadeler, aynı dilden 

konuşanların anlayabileceği, gönül diline yabancı  olanlara  kapalı olan bir dildir. Şimdi 

yazılı ve sözlü halk kaynaklarının yardımıyla halkın, özellikle devlet yöneticilerine ve 

diğer toplumsal olaylara dair kayıt dışı duygu, düşünce ve yaşantılarını inceleyelim: 

3.1. Duygulardaki Kayıt Dışılık. 

       Duygulardaki kayıt dışılığı devlet, toplumsal kahramanlar ve aile çevresine karşı 

duygular olarak açıklanabilir. 

3.1.1. Devlet Ve Devletlüye İlişkin Kayıt Dışı Duygular 

Halk dini, sosyal ve kültürel faktörlerin tesiriyle devlete saygılıdır, hatta bazen abartılı bir 

ifadeyle kutsallık izafe eder. Bununla birlikte özellikle devlet idaresinin bozulma 

dönemlerinde kuşku ve korkuya da rastlamak mümkündür. Bundan dolayı halk mümkün 

olduğunca devletle ve devlet görevlileriyle mesafeli olmaya çalışır. Aksine davranışın 

huzurunu kaçıracağına inanır. 16. yüzyılda Celali isyanlarıyla başlayıp günümüze kadar 

devam eden isyan hareketlerine ilişkin yorumları bunu göstermektedir. Aşağıdaki 

atasözleri bunun ifadesidir: 

-Büyüklerin işine karışma at teper, arada eşek ölür. 



994 

 

-Deli ile devletli bildiğini işler. 

-Senden devletlu ile ortak olma. 

-Osmanlı tavşanı arabayla avlar. 

-Osmanlının yasağı üç gün sürer. 

- Asi yarayla, kadı parayla avlanır. 

-Ballı pide yeniçeriyi yumuşatır. 

- Köylü birbirine düşmese Jandarma nukla (yumurta) yiyemez. 

Devlet görevlilerinin davranış tarzlarını anlatan ozan deyişleri yanında fıkralar da 

bulunmaktadır. Bunlardan birine göre; bir tilki telaş ve panik içinde kaçıyormuş. Niçin 

kaçtığını soranlara, görevlilerin develeri toplayıp götürdüklerini söyler. “İyi de sen deve 

değilsin ki?” sorusuna ise “ben deve olmadığımı onlara anlatıncaya kadar post elden gider” 

cevabını verir. Bu ilişkiler zinciri sonunda halkı “ Bana değmeyen yılan bin yaşasın” 

olumsuzluğuna sürükleyecektir.  

3.1.2. Sevgilerdeki kayıt dışılık 

Geleneksel kültürde Anadolu halkı özellikle aile fertlerine sevgisini göstermekten çok 

hoşlanmaz. Bunu bir zaaf olarak değerlendirir. Babalar çocuklarını aile büyüklerinin 

yanında sevmez. Gelinler aile büyüklerinin ve yaşı ne olursa olsun erkeklerin yanında 

konuşmaz. Hatta eşinin ismiyle çağırmak bile birçok yerde ayıp karşılanır. Eşler 

birbirilerine karşı sevgi ifadesi anlamına gelen söz ve davranışlardan kaçınır. Erkekler 

duygu ve düşüncelerini türkülerle belli etse dahi kadınlar toplumdaki ahlak anlayışının 

sonucu sevgilerini, umutlarını, acılarını içlerine gömmek zorundadır. 

3.1.3. Kahramanların kayıt dışılığı 

Halkın kahramanları genellikle destansı özelliklere sahiptir. Yüzyıllar boyu cenkleri 

dinlenen Hz. Ali, Horasanlı Eba Müslim, Battal Gazi, Köroğlu bunların başında gelir. 

Kahramanların ortak noktası zulme ve zalime baş kaldıran güçlü kuvvetli kişiler 

olamalarıdır. Anadolu halkı çektiği sıkıntı ve gördüğü zulme karşı kendini iç dünyasında 

söz konusu kahramanlarla özdeşleştirerek yaşar. Asr-ı saadete (altın çağ) özlemini 

kahramanlarıyla dindirir. Gerçi bir “kurtarıcı”yı bekleme inancı Yahudi ve Hıristiyanlar 

başta olmak üzere tüm dinlerde ve kültürlerde mevcut olan ortak bir inanç olmakla birlikte 

Hızır İlyas ve Mesih’te insanları içinde bulunduğu çaresizlik ve çürümüşlükten çekip 

kurtaracak dini kahramanlardır. (Sarıtoprak, 1995:62-74) 
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      Diğer bir kahramanı da Keloğlandır.  Masallarda yaşayan bu sempatik kahraman 

yoksuldur, ufak tefektir, ama akıllı, cesur ve doğru olduğundan her zorluğu ve kötülüğü alt 

eder. Koca devleri yenmesine karşılık anası başta olmak üzere, büyüklerine çok saygılıdır. 

Halkın geleceğe yönelik iyimser gücüdür. O, muradına ererken halk çıkar kerevetine. 

  Nasrettin hoca, İncili Çavuş ve Bektaşi dedesi gibi kahramanları da he türlü olumsuzluğa 

karşı ince bir nükte ve bilgelikle yaşama sevinci verir. Normal yollarla söyleyemediği gizli 

duygularını bu kahramanların ağzından dillendirir. 

3.2. Servet ve gelirlerde kayıt dışılık 

Öncelikle servetin (kazancın değil) elde edilmesinde düzenli çalışma ve üretme yerine 

talihin yaver gitmesine inanılır. “ Kırk gün kar yağar, bir gün av olur”, “Vermezse Mabut, 

neylesin sultan Mahmut” gibi deyimler bu inanışın geniş kitleler arasında yaygınlığına 

işarettir. Bu bakış tarzı uzun vadede insanları teslimiyetçi bir kaderciliğe itmiştir. Ayrıca 

servet ve gelirin kayıt dışı olmasındaki temel sebepler zenginliğin açığa vurulmasının ayıp 

karşılanması ve devletin mülkiyet konusundaki uygulamalarından dolayı duyulan 

endişedir. Osmanlı Devletindeki müsadere uygulamasının özellikle devlet hizmetinde 

bulunan üst düzey görevlilerin mal varlıklarını vakıf adıyla korumaya sevk ettiğini ifade 

eden görüşler vardır. Gayrı menkullerimiz de büyük ölçüde kayıt dışıdır. Bunun sebepleri 

arasında kadastro çalışmalarının yetersizliği, tapu masraflarının yüksekliğiyle miras 

paylaşımındaki resmi ve gayrı resmi düzenin farklılığıdır. Anadolu’da geleneksel kültürün 

hakim olduğu bölgelerde kadınlara mirastan pay verilmez, veya erkek kardeşleri tarafından 

cüzi bir bedel karşılığında razı edilir. Aynı şekilde taşıt alım satım vergi oranlarının çok 

yüksek olması gayrı resmi kayıt dışı satışları ortaya çıkarmıştır. 

3.3. Alış verişlerde kayıt dışılık 

Türkler kazanç ve servetlerini açıklamayı sevmezler. “parayla imanın kimde olduğu belli 

olmaz”, “kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz” gibi atasözleri buna işaret eder. Bu gün 

ücretli- maaşlı birine aylık gelirini sorsanız size ücretinin ekleriyle birlikte oluşan 

tamamını değil asıl kısmını ( yani asgarisini) söyleyecektir. Kendi hesabına çalışanlarla 

işverenlerde bu ketumluk daha fazla artmaktadır. Devletin uygulamalarından emin olmak 

isteyen vatandaş da çarşı- pazar ilişkilerinde kayıt dışılığı benimsemiştir. Muhasebe 

kayıtları nihayetinde bir formalite mecburiyetidir. Yaygın düşünceye göre muhasebeci, 

ticari kayıtları asgari vergi ödeyecek şekilde ayarlayan kişidir. Kayıt dışılık ticaretin sadece 

devletle ilgili yönünde değil, bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerinde de vardır. İslam 
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dininin gerek ticari ilişkilerde, gerek borç alıp vermede mutlaka yazılı kayıt tutulmasını 

emretmesine  (Bakara Suresi 281. ayet) rağmen borç ve alacaklarda yazılı resmi belge 

çoğunlukla kullanılmaz. Söz senettir. Çünkü özellikle küçük esnaf ve zenaatkarın müşterisi 

öncelikle eş, dost, akraba veya komşudur. Yani yakın çevresidir. Ayrıca kayıtlı sistemin 

tesisini amaçlayan birçok düzenlemeye rağmen küçük işletmelerde özellikle fiyatlar kişiye 

göre değişmektedir. 

 4.4 İnançlarda Kayıt Dışılık. 

Takiyye yapmak (kimliğini, dinini, inancını gizleme) da bir kayıt dışılık örneğidir. Tarih 

boyunca egemen güçlerin boyunduruğundaki çeşitli etnik ve dini gruplar baskı ve 

zulümden korunmak amacıyla kimliklerini gizleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Yahudilerin, 

çingenelerin bir çok ülkede zulüm korkusuyla inanç ve kimliklerini gizlemek zorunda 

kalmaları buna örnek verilebilir. Bu gün dahi değişik ayrımcılık türleri uluslar arası ve 

ulusal düzenlemelerle yasaklanmış olsa dahi ön yargı ve aforizmalarla halkın beyninde 

yaşamaya devam etmektedir. Ülkemizde de değişik etnik ve dini gruplar devletin zaman 

zaman izlediği baskı ve inkar politikalarına muhatap olarak sindirilmiştir. Örneğin 1930’lu 

yıllarda Türk soylu olmayanlara bu ülkede ancak hizmetçilik ve kölelik layık görülmüştür. 

Yakın dönemlere kadar Kürt diye ayrı bir etnik grubun varlığı resmen inkar edilmiştir. . Bu 

ülkede değişen şartlara göre zaman zaman azınlıklar, aleviler, Kürtler, Süryaniler, 

Türkçüler, dindarlar kayıt dışı inkar ve sindirme politikalarına muhatap olmuşlardır. Temel 

haklar konusunda Osmanlı, Cumhuriyetten kesimlikle daha ilerde ve hoş görülüdür. Çok 

sayıda Ermeni ve diğer Türk olmayan gayrı müslim bakan ve üst düzey bürokratın varlığı 

bilinmektedir.  

İnançlarda kayıt dışılığı besleyen diğer bir faktör de Batıni tasavvuf esasına dayalı din 

anlayışıdır. Bu anlayışın bir sonucu olarak Batıni din yorumu Kur’an ve hadise dayalı 

inanç ve uygulamalar yerine, İslami inancın yanı sıra Yahudilik, Hıristiyanlık, Budizm ve 

Şamanizmin karışımından oluşan Batıni düşünceler kuralları belli olmayan ve kayıtlara 

uymayan folklorik bir din yorumu ortaya çıkmıştır. 

3.5. İyilik Ve Yardımlaşmada Kayıt Dışılık 

 Halk büyük ölçüde dini anlayışının sonucu olarak iyilik ve yardımlarını gizli yapma 

eğilimindedir. Sağ elin verdiğini sol elin duymaması temel ilkedir. İslam dini sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmada devlete topluma ve bireye aynı anda sorumluluk yükler. 

Kur’an iyilik ve yardımı gizli ve incitmeden yapanların müjdesinin Allah tarafından 
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verileceğini söyler (Bakara Suresi 261 ve 262. Ayetler). Bireyin sorumluluğu en yakın aile 

fertlerinden başlayarak her türlü din ve etnik ayrımcılıktan uzak tüm insanlığı kapsayıcı 

niteliktedir. Günümüzde zorunlu sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve derinlik olarak 

yetersiz olmasına karşılık toplumdaki sosyal patlamaların olmaması gerçek sınırları 

bilinmeyen bireysel ve örgütlü sivil yardımlaşma sayesinde mümkün olmaktadır. Bireysel 

yardımlaşmanın yanı sıra bu amaçla kurulan vakıf ve diğer örgütler de devletin hukuk 

dışına çıktığı dönemlerde kayıt dışı faaliyet yapmak zorunda kalmışlardır. 

3.6. Hayatlarında Kayıt Dışılık 

Bireysel ve toplumsal hayatın değişik cephelerinde kayıt dışılık örneklerine rastlamak 

mümkündür. 

3.6.1. Evlilik Ve Çocukların Kayıtlarında Kayıt Dışılık 

Kısmen de olsa bazı bölgelerde var olan çok eşli evliliklerde sonraki evlilikler kanuni 

engel dolayısıyla kayıt dışıdır. Resmi nikahı olmayan kadının çocuğu yakın zamanlara 

kadar resmi nikahlı eşin üzerine yapılırdı. Hatta nüfusa kaydedilmemiş “ketum”(gizli) 

çocukların bir dünya hikayesine tanık olduk. Günümüzde hala bazı bölgelerde kızların yaşı 

resmi olarak büyük yazılırken erkek çocuklar askere daha geç gitmeleri için birkaç yaş 

büyük yazdırılmaktadır. Eskiden Osmanlı döneminde askerlik süresi 10-15 yıl sürmesi de 

“ketum- gizliliği“ artırıcı etki yapmıştır. 

3.6.2. Kadınların Yaşantı Ve Duygularında Kayıt Dışılık 

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşantılarındaki kayıt dışılık (bilinmezlik) erkeklere 

göre daha fazladır. Bunun temel sebebi Kur’an  ayetleri ve peygamber sözlerinin tarihi 

süreç içerisinde erkek egemen bir karakterde kadınlar aleyhine yorumlanmasıdır. Oysa 

Kur’an, kadın ve erkeklerin tek bir özden yaratıldıkları ve insani bakımdan eşit olduklarını 

söyler (Nisa Suresi birinci ayet). Yine İslam Peygamberi Veda Hutbesinde kadın ve 

erkeklerin karşılıklı olarak birbirileri üzerinde hak sahibi olduklarını açıklar. Giderek 

Havva’nın Adem’in eğe kemiğinden yaratıldığı, şeytana uyarak ve Ademi’ de aldatarak 

Cennetten kovulmayı gerektiren ilk büyük günahı işlediği şeklinde rivayetler tarihi süreçte 

yaygınlaşmıştır (Topaloğlu, 1970:12-13). Bu yorum kadınların hayat alanlarını bütün 

olarak erkeklerin istediği şekilde biçimlenmesine yol açmıştır (Fakir, 1999:20-23). Bu 

bilinmezlik dünden bugüne devam etmektedir.  Söz gelimi 17. Yüzyıldan beri ülkenin 

muhtelif kesimlerinden İstanbul’a mevsimlik işçi hareketine dair az da olsa bilgi sahibi 

olmamıza rağmen onların geride bıraktıkları eşlerinin yaşantıları vs. konularında bilgi 
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bulunmamaktadır. Yine 1950’lerde başlayan yurt içi göç hareketleriyle 1960’larda 

başlayan yurt dışı işçi hareketlerinde erkek işçilerin geride bıraktığı yahut beraberinde 

götürdüğü eşlerinin yaşantıları ve duyguları konusunda ciddi bir bilgiye sahip değiliz. 

Kadınların duygularını belirtmesi geleneksel kültür tarafından hoş görülmez. Günümüzde 

yaklaşık bir milyon işçiyi kapsayan mevsimlik tarım işçiliğinde de durum farklı değildir. 

Kadın, kocasının peşi sıra gitmek ve çalışmak zorunda olan kimsedir ama sürecin hiçbir 

noktasında belirleyiciliği söz konusu değildir. Gündelik hayat içerisindeki ağır yükü ve 

dışarıya aksettirmediği duygularıyla bilinmez bir dünyanın insanıdır. 

Kadınlarla ilgili kayıtlara yansımayan diğer husus ta gördükleri şiddet ve ayrımcılıktır. Son 

yıllardaki gelişmelere rağmen hala ciddiyetini koruyan bu meselenin en trajik tarafı 

kadınlara şiddet uygulayanların, onların en yakınları olmasıdır. Bu durum kadınların maruz 

kaldığı şiddetin gizli kalmasının en büyük sebebidir. Bu konuda olayların sebep ve 

sonuçlarını araştıran çalışmaların yetersizliği de ayrı bir sorundur. 

Kadınlar çalışma hayatında ücret ve diğer çalışma şartlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları 

gibi cinsel tacize de maruz kalmaktadırlar. Ancak geleneksel ahlak ve namus anlayışının 

sonucu olarak kadınlar uğradıkları bu olumsuzluğu ne işverenlerine, ne resmi makamlara, 

ne de ailelerine bildirmemektedir. Genellikle bu rahatsızlık yakın bir hemcinsiyle 

paylaşılmaktadır. 

3.7. Emek Göçlerinde Kayıt Dışılık 

Osmanlı devleti dönemindeki zorunlu ve gönüllü göçleri, 16. yüzyıldan itibaren 

ülkenin çeşitli bölgelerinden özellikle İstanbul’a yönelik önce bekar olarak, sonrasında 

giderek ailece yapılan emek göçleri hasret kokan türküler dışında kayıt dışıdır. Oysa bu 

göçler günümüzde hala devam etmektedir. Sonraki dönemlerde gerek yurt içine, gerekse 

yurt dışına gerçekleşen göçler devlet kayıtlarında yalnızca rakamsal değer taşır. Göç 

edenlerin sıkıntıları, özlemleri, bulundukları ülkelerde yaşadıkları çok yönlü sorunlar uzun 

süre devletin ilgi alanının dışında kalmıştır. 

3.8. Sivil Toplum Örgütlenmelerinde Kayıt Dışılık 

 Sivil Toplum Kuruluşları bir ülkede çok önemli ekonomik, sosyal, siyasal ve 

kültürel fonksiyonlar icra eserler. Ortak bilinç, güven, dayanışma ve başarma duygularını 

fertler, gruplar ve devlet arasında tesis ederek sosyal sermayenin oluşmasına ciddi katkı 

sağlarlar. Ekonomik ve siyasi demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır. Ancak bu 

kurumların gelişmesi devletin katılımcı demokrasiye izin veren bir yapıda olmasına 
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bağlıdır. Yani devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında bu anlamda karşılıklı bir ilişki 

bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de güçlü merkezi idare geleneğinin varlığı Sivil Toplum 

Kuruluşlarının zayıf, merkeze bağımlı ve genellikle de kayıt dışı kalmalarına yol açmıştır 

(Şenkal, 2006:794-799). 

 

3.9. Kavga Ve Kan Davalarında Kayıt Dışılık 

Kan davaları özellikle köylerdeki sosyal problemlerin en önemlilerinden biridir. Bu 

konudaki önemli araştırmalardan birini yapan Artun Ünsal’a göre; Kan davası faillerinin 

%77’si köyde oturmakta, % 84’ en fazla ilk okul mezunu ve %71’i bekardır. 

 Kan davalarının % 56’sı arazi ve hayvan meselesinden çıkmaktadır. Köylerde 

yüksek olan doğum oranlarının bir sebebi de kan davasıdır. (Ünsal, 1995:91-119) 

3.10. Sağlık Konusunda Kayıt Dışılık 

Türkiye nüfusunun günümüzde yaklaşık % 12’si engellidir. Ancak gerek devletin bu 

konudaki hizmetlerinin yetersizliği, gerekse halkın engellilik konusuna yaklaşım tarzı 

engelliliğin tespiti, sebepleri ve sonuçları üzerinde etkili ve kapsayıcı çalışmaların 

yapılmasını yakın zamanlara kadar engellemiştir. Aileler engelli bireylerini ayıp ve kusur 

gibi gizleme eğilimindedir. Toplum genelde engellilerle ilgili sorumluluğunu yedirme, 

içirme, giydirme ve barındırmayla sınırlı olarak düşünmüştür. Devlet bile değişik 

kanunlardaki kısmi düzenlemeler dışında engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, 

istihdam, bakım ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarını bir bütün olarak düzenleyen 5378 sayılı 

Özürlüler Kanununu ancak 1.7.2005 tarihinde çıkarmıştır. Yani engelliler hem devletin, 

hem de milletin gözünde istek, ihtiyaç ve duyguları bakımından kayıt dışı kalmışlardır. 

Yine genel sağlık sigortasının yetersiz olduğu yakın dönemlere kadar bordrolu olarak 

çalışan memur ve işçilerin çevrelerindeki yoksul akraba, komşu ve tanıdıklarının ilaçlarını 

kendi sağlık karneleriyle alması da bir kayıt dışılık örneğidir.  

 

4. SONUÇ 

Toplumsal hayatımızın iktisat dışı alanlarındaki kayıt dışılığın izleri oldukça eskidir. 

Bunu besleyen çeşitli tarihi, siyasi, dini ve kültürel faktörler bulunmaktadır. Her faktör 

zaman içerisinde diğer faktörleri etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Böylece bir 

hayat tarzına dönüşen kayıt dışılık iktisadi alanda kayıt dışı iktisadi faaliyet ve istihdam 
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biçimlerinde kendini gösterdiği gibi toplumsal ve siyasi yapıyı da etkilemektedir. Söz 

konusu etkileri şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Bireysel açıdan: 

 Sağlıklı bir bireyleşme engelleniyor.  Özgürleşme ve rasyonelleşme ortamı 

bulunmamaktadır. Çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşan çarpık din anlayışı ve gelenekler,  

olur olmaz her şeye kutsallık atfederek analitik düşünmeyi ve bilimsel gelişmeyi 

engellemektedir.  Bireyin içinde yaşadığı toplumsal hayatın işleyişine fikri katkı yapma 

meleke ve davranışı gelişmemektedir. Tersine toplumsal hayata kayıtsız ve vurdumduymaz 

bir tavır gelişmektedir. Sonuçta ise toplumsal gelişmenin şartı olan sağlıklı bireyselleşmeyi 

önlemektedir. 

2. Ekonomik yapı açısından 

 Siyasi müdahaleden arınmış bir iktisadi zeminin bulunmayış içe dönük kültürle 

birleştiğinde iktisadi faaliyetler toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikten çok 

spekülatif bir mahiyette gerçekleşmektedir. Çalışarak, üreterek kazanma yerine şansın, 

talihin yaver gitmesini bekleme esas olmaktadır.  Veya devlete sırtının dayayarak 

zenginleşme normal yol olmaktadır. Bu zihniyet ülkede ekonomik ve siyasal iktidarı bir 

süreçte paylaşan burjuvazinin oluşmasını da engellemiştir. Tam tersine iktidar tarafından 

kontrol edilen bir girişimciliğin doğmasına sebep olmuştur. Bu yapı diğer taraftan, sosyal 

refah devletinin gelişmesine de engel olmaktadır. Ayrıca toplumda çeşitli seviyelerde 

mevcut olan güvensizlik ortamı ulusal ve evrensel düzeyde; birlikte iş yapma, diğer 

ifadeyle ortaklık kültürünün doğup serpilmesini de engellemektedir. Ülkemizde anonim 

şirket ve kooperatifler başta olmak üzere şirketlerin nicelik ve nitelik yapıları bunun en 

güçlü kanıtıdır.  Ayrıca kamusal hayatta kurumlaşma yetersiz ölçülerde kalmaktadır. 

3. Sivil toplum kuruluşları açısından 

Bireyin örgütlü sivil yapıya eklemlenmesinde ciddi engeller ortaya çıkıyor. Çünkü 

hem böyle sosyal davranış ve beceriden mahrum oluyor. Hem de örgütlenme sonucu başını 

belaya sokmaktan çekiniyor 

Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için şart olan hukuki ve siyasi güven ortamının 

eksikliği bu kurumların amaç ve kapsam bakımından kayıt dışı ve güdük kalmasına yol 

açmaktadır. 

Ayrıca dışarıya tamamen kapalı cemaat örgütleri yapısının varlığı da bireysel ve 

toplumsal anlamda sağlıksız ve güvensiz ilişkileri doğuruyor.  
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Aynı zamanda çoğulcu ve katılımcı bir demokratikleşmeyi engelliyor. 

4. Devlet açısından 

Bireyle devlet arasında karşılıklı güven ve sözleşme esasına dayalı ilişkiyi engelliyor. 

Toplumsal bozuklukların ancak mehdinin gelmesiyle çözüleceğine dönük inanç, 

hurafelerin beslediği çeşitli ekonomik ve sosyal davranış kalıplarıyla birleşerek edilgen bir 

insan tipi yaratarak sağlıklı bir denetim sisteminin kurulmasına engel olmaktadır. Yani 

kendi problemlerini toplumsal uzlaşmayla çözmeyi kurumsallaştıramamış bir toplum 

ortaya çıkmaktadır. Neticesinde vatandaşlık hukukundan kaynaklanan devleti sorgulayan 

ve hesap soran bir anlayışın gelişmesi engellenmektedir 

Devlet, hukuk devleti özelliklerini tam olarak göstermemektedir.  Çoğunlukla 

korkulan ve kutsallık izafe edilen bir varlıktır. Kendisi hesap sorar, ancak hesap vermez. 

Anayasa başta olmak üzere hukuki mevzuat olması gerekenin tersine devleti bireye karşı 

korumak üzere düzenlenmiştir. 

 Yasama, yürütme ve yargı erkleri teoride ayrılmış olsa dahi fiili olarak tek merkezde 

toplanmıştır.  Seçkinlerin devleti siyaset alanını kendi dışındakilere tamamen kapatmıştır. 

Halkın siyasete katkısı seçimden seçime oy vermekle sınırlı kalmıştır. Devlet 

organizasyonu aristokratik seçkinlerin elinde toplumsal katkının sağlayacağı fikri enerji ve 

katkıdan mahrum olarak durağan bir yapıdadır. Devletin sivil örgütlerle ve bireylerle 

ilişkisi güvensizlik ve tek taraflı egemenlik üzerine bina edilmiştir. Devlet kurum ve 

kurallarını oluştururken ve politikalarını belirlerken jakoben bir tavra sahiptir. 

 Sonuç olarak,  toplumsal hayat iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel yönleriyle bir 

bütündür. Toplumsal hayatı kuşatan kayıt dışılık; iktisadi, siyasi ve sosyal hayatımıza 

verimsiz,  güvensiz,  gelişmeye kapalı bir nitelik kazandırmaktadır. Bireylerin ve sivil 

toplum kurumlarının özgürleşmesi, kafa, beden ve  gönül  olarak  gelişmesi  iktisadi ve 

siyasi gelişmenin olmazsa olmaz şartıdır. 
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