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ÖNSÖZ
Bir disiplin olarak Siyaset Bilimi’nin kavram, olgu ve konularını tanıtmak, diğer sosyal bilim
disiplinleriyle ilişkisini anlatmak üzerine kurulu bir derstir. Özellikle siyaset, güç ve iktidar
kavramları bu dersin ana tartışma konularını oluşturmaktadır. Öğrencinin bu kavramları tanımaları
ve iletişim disipliniyle bağını kuracak biçimde algılarının gelişimi hedeflenmektedir. Yönetim
kavramının tanıtılmasına ve tarih boyunca modern devlete varıncaya değin ortaya çıkan yönetim
tarzlarına ve bunları olanaklı kılan toplumsal koşullara geniş zaman ayrılacaktır.
Ders, iletişim bilimlerinde öğrenim görecek öğrencilere siyaset bilimi formasyonu kazandırabilmek
üzere tasarlanmış bulunmaktadır. Bu amaçla, modern devlet tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile
irdelenerek, toplum-siyaset ilişkileri yorumlanmaya çalışılacak, bu şekilde de iletişim örüntülerini
kapsayan siyasal ilişkilerin sorgulanması hedeflenecektir.
Bu doğrultuda, siyasetin kavram olarak anlamı ve nitelikleri üzerinde ayrıntılı durulacak, Siyaset
Bilimi’nin gelişim çizgisi ve bugünkü gelişme düzeyi ana hatlarıyla ele alınacaktır.Siyaset Bilimi
açısından “devlet” kavramı irdelenecek, kavramla ilgili değişik ideolojik açılımlar yapılacaktır.
Ardından da devlet’in kökeni, doğuşu ve hukuki kişiliği sorunu tartışılacaktır.Siyaset Bilimi’nin ana
konusu olarak “Siyasal İktidar” irdelenecek, sosyal iktidarlarla aralarındaki farklar ortaya
konacaktır.
Bu bağlamda siyasal iktidarı diğer iktidarlardan ayıran temel karakteristik özellikler açımlanacaktır.
Siyasal iktidar “Otorite” ve “Egemenlik” kavramları ile karşılaştırılacak, egemenliğin klasik
anlamından modern anlama taşıdığı değerler ortaya konulacak, bu anlamda da “Kurucu İktidar” ile
“Kurulu İktidar” olguları arasında egemenlik tartışmasına gidilecektir.Siyasal iktidarın meşruluk
temelleri aktarılacaktır. Klasik ve çağdaş meşruluk teorileri karşılaştırılarak siyasal açıdan
meşruluğun önemi ayrıntılı irdelenecektir.Siyasal iktidar meşruluk temeline göre sınıflandırılacak,
Max Weber’in meşru iktidar tipolojisinin ardından David Easton’un sınıflandırmasına gidilecektir.
Siyaset Bilimi açısından meşruiyet krizinin yol açabileceği durumlar irdelenecektir.Sosyal
tabakalaşma sorununun analitik çerçevesi çizilecektir. Marksist sınıf anlayışı, sınıf ve iktidar ilişkisi
açımlandıktan sonra, çağcıl anlamda sosyal sınıfların kesin belirlenişini güçleştiren faktörler
irdelenecektir.
Aynı zamanda, siyaseti yönetenler ve yönetilenler ayrımına dayandıran klasik ve çağdaş elit teorileri
anlatılacaktır. Özellikle G. Mosca’da “Yönetici Sınıf” ile V. Pareto’da “Siyasal Elit”
karşılaştırılması yapılarak klasik elitizmin eleştirisine gidilecektir. Ve ayrıca bu konuda neoelitist
yaklaşımlar üzerinde ayrıntılı durulacaktır.Elit gerçeği ile elit teorilerinin genel değerlendirilmesi
yapılacak, bu konuda neoelitist yaklaşımlar üzerinde, özellikle C. Wright Mills’in “İktidar Eliti”
açılımı üzerinde ayrıntılı durulacaktır.Siyasal katılma kavramı ve boyutları açıklanacak, siyasal
katılmada farklı davranışlar üzerinde durulacaktır.
Ardından da siyasal katılma ile siyasal rejimler arasındaki ilişkisellik irdelenecektir.Kamuoyu
olgusu ve oluşumu açımlanacak, siyasal sistemlerle kamuoyu arasındaki ilişki çözümlenecek,
özellikle de demokratik rejimlerde bu ilişki biçimi üzerinde durulacaktır. Sistemler arası genel
karşılaştırmaların ardından da kamuoyunun siyasal kararları etkileme gücü işlenecektir.Tarihsel
perspektiften siyasal partilerle ilgili genel bilgilenim sağlanacak ve partilerin kökenleri bakımından
M. Duverger tarafından yapılan sınıflandırma üzerinde durulacaktır. Daha sonra da siyasal partilerin
siyasal sistem içerisinde yürüttükleri çeşitli fonksiyonlar geniş hatlarıyla irdelenecektir.

Daha sonra da siyasal parti tipolojisi yapılacak, M. Duverger ile S. Neumann’ın yaptığı tipolojiler
karşılaştırılarak incelenecektir. Ve parti tiplerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerden
hareketle yürütülmekte olan yeni sınıflandırma denemeleri üzerinde durulacaktır.Parti sistemleri ile
ilgili sınıflandırma yapılacak; tek-parti sistemi, iki-parti sistemi ve çok-parti sistemi arasındaki temel
farklar açıklanacaktır. Ve de söz konusu parti sistemlerinin belirlenişini etkileyen faktörler genel
hatlarıyla irdelenecektir.Baskı grupları ile ilgili genel bilgilenim sağlanacak, bu tür gruplarla siyasal
partiler arasındaki temel farklar karşılaştırılacak, ardından da söz konusu grupların değişik tipleri
üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Bu grupların kullandıkları etkileme yöntemleri açımlandıktan sonra
da, siyasal sistem içerisinde oynadıkları siyasal rollerle ilgili eleştirel değerlendirmeye gidilecektir.
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YAZAR NOTU
Çağdaş devletin tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile irdelenmesinden hareketle toplum-siyaset
ilişkilerini yorumlayabilmeyi amaçlayan ders, İletişim Bilimleri öğretim programına Siyaset
Bilimi formasyonu kazandırmayı erek edinmiş bulunmaktadır.
İletişim örüntülerini kapsayan siyasal ilişkileri sorgulamayı başat hedef olarak belirlediği için, bu
hedef doğrultusunda çağdaş kapitalist toplumlarda iktidar ilişkilerinin yayılımını, ideolojik
biçimlerini ve içinde dolaştığı kurumları açıklayabilecek bir plan dahilinde ilerleyecektir.

1. SİYASET OLGUSU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. SİYASET OLGUSU
1.1. Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri
1.2. Siyaset Bilimi
1.2.1. Klasik Siyaset Biliminin Gelişim Çizgisi
1.2.2. Yeni Siyaset Biliminin Doğuşu
1.3. Siyaset Biliminin Konusu
1.4. Siyaset Biliminin Bilimselliği Sorunu ve Bugünkü Gelişme Düzeyi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Siyasetin temel niteliklerini irdeleyiniz.
Siyaset Biliminin konusu nedir, açıklayınız.
Klasik anlamda Siyaset Biliminin tarihsel gelişimini inceleyiniz.
Siyaset Biliminin bilimselliği sorununu tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kavram Olarak
Siyaset ve Siyaset
Bilimi

Siyaset kavramının açılımı edinilecek;
temel nitelikleri ayrıştırılacak; dünden
bugüne Siyaset Bilimi’nin tarihsel gelişimi
aktarılacak; Siyaset Bilimi’nin
bilimselliğini sorugulayabilecek alt yapı
elde edilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünite içeriği
yanında önerilecek
temel referanslarla bu
kazanım sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar

Siyaset, Siyaset Bilimi, Klasik Siyaset Bilimi, Yeni Siyaset Bilimi

Giriş

Siyaset Bilimi’nin birinci ünitesinde ilk olarak siyasetin kavramsal açılımı yapılacak,
anlamı ve nitelikleri üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Daha sonra da Siyaset Bilimi’nin doğuşuna
yönelinecektir. Siyaset Bilimi’nin klasik anlayıştan bugünkü çağdaş gelişme düzeyine kadarki
süreçte geçirdiği evrime geniş yer ayrılacaktır. İnceleme konusunun “devlet” olgusundan “siyasal
iktidar”a dönüşümü bilimsel açıdan gerekçelendirilecektir.
Bu bağlamda, Siyaset Bilimi’nin “bilimselliği” konu, yöntem ve amacı çerçevesinde,
bilimsel terminolojisini inşa edecek temel kavram ve olgular ışığında detaylı tartışılacaktır. Bu
ünitenin temel amacı bu alanın “bilimselliği”ne ışık tutmanın yanı sıra, öğrencilerin Siyaset
Bilimi’nin inceleme alanının genel çerçevesini doğru bir şekilde çizmelerine katkıda bulunmaktır.

1.1.

Siyasetin Anlamı ve Nitelikleri 1
Siyaseti bilimsel bir inceleme konusu olarak ele almadan önce onun anlamı, amacı, özü

ve nitelikleri üzerinde durmak gerekmektedir.
Siyaset nedir? Bu soruya eski çağlardan bugüne kadar çeşitli yanıtlar verilmiştir. Verilen
yanıtlar ve yapılan tanımlamalar bir incelemeden geçirildiği zaman, bunların başlıca iki değişik
ve karşıt görüş etrafında toplandığı, daha doğrusu siyasetin birbirinden tamamen farklı ve
birbirine zıt iki ayrı yönünü yansıttığı görülür.
Bir görüşe ve anlayışa göre, siyaset toplumda yaşayan insanlar arasında, bir çatışma, bir
mücadele ve kavgadır. İnsanlar yaradılışları, sosyal ve ekonomik durumları bakımından değişik
fikirlere ve değişik çıkarlara sahiptirler. Aralarındaki düşünce, çıkar ve psikolojik eğilim
farklılıklarından doğan çatışma politikanın temelini oluşturur. Bir bakıma, çatışmanın asıl
konusu toplumdaki değerlerin paylaşılmasıdır denebilir. Çatışmanın hedefi ise, iktidarın ele
geçirilmesidir. Toplumdaki çeşitli gruplar siyasal iktidarı elde etmek ve onu kullanmak suretiyle
kendi görüşlerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek amacını

güderler. Şu halde hedef, kısaca,

iktidarın ele geçirilmesi ve onun sağladığı yararların paylaşılmasıdır. Siyasetin sadece bu yönü
üzerinde durulacak olursa, o zaman onun belki en iyi tanımının Amerikalı Siyasal Bilimci
Harold Lasswell tarafından yapıldığı kabul edilebilir ve siyaset Lasswell'in ünlü kitabının
başlığında da açıklandığı gibi, “Kimin, neyi, ne zaman, nasıl ve niçin elde ettiğini” 2belirleyen
bir etkinlik alanı olarak değerlendirilebilir.
Ancak acaba siyaset sadece insanlar arasında bir çatışmadan ve iktidar kavgasından mı
ibarettir? Bu konuda görüşlerini açıklayan düşünürlerin bir kısmı bunun böyle olmadığı
kanısındalar. Karşıt temel görüşü temsil eden bu düşünürlere göre siyasetin amacı her şeyden
önce toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve insanların ortak
iyiliğini gerçekleştirmektir. İdealist ve bir bakıma ütopik diyebileceğimiz bu ikinci anlayış
tarzına bakılırsa, siyaset herkesin yararına olan bir toplum düzeni kurma çabasından başka bir şey
değildir.
Aslında, biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu iki karşıt yorumdan her biri gerçeklerin ancak
bir yönünü yansıtır. Burada Duverger'ye katılarak diyebiliriz ki, politika gerçekte hem bir
1Konu, yöntem, kavram ve olgularından hareketle siyaseti çağdaş bir bilim dalı olarak bu alandaki pek çok incelemeye temel referans oluşturacak şekilde sistematize

,

eden bir

çalışma ortaya koymuş bulunan Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (İstanbul, Bilgi Yayınevi Yay., 2005, ss.17-32) adlı yapıtına bu bölümü hazırlarken başvurulmuş
bulunulmaktadır.
2 Harold D LASSWELL, Politics : Who gets what. when, how, New York, Meridian Books, 1958

çatışma ve iktidar kavgasıdır, hem de — hiç değilse bir ölçüde — toplumun bütün üyelerinin
yararına olabilecek bir düzen yaratma aracıdır. 3 Bunlardan yalnız birisi üzerinde duranlar,
ellerindeki büyülteci siyasetin yalnız bir yüzü üzerine tutmaktadırlar. Birinci görüş iktidar
kavgasını sadece “post kapma ve ganimet paylaşma” çerçevesi içinde değerlendirirken her
zaman için geçerli olmayan fazla karamsar bir genellemeye gitmektedir. Buna karşılık ikinci
görüşün ise olanı değil, daha çok olması gerekeni belirtmekte olduğu ve bu yüzden gerçeği
bütünüyle kapsamaktan uzak düştüğü söylenebilir.
Sosyal olaylar ve sosyal gerçekler genel olarak çok yönlü ve karmaşık bir nitelik taşırlar.
Bu nitelikleri dolayısıyla basitleştirme çalışmalarına pek elverişli olmadıkları gibi dar ve tek
yönlü yorum kalıplarına da kolayca sığmazlar. Siyaset ve onun ana konusu olan iktidar olgusu da
böyledir. Bunu olduğu gibi kavrayabilmek için iyi ya da kötü, faydalı ya da zararlı gibi a priori
değer yargılarını bir yana bırakarak olaylara mümkün olduğu kadar geniş bir görüş açısından
bakmak gerekir.
Bu açılımdan hareketle siyasetle ilgili tanımlayıcı nitelikteki temel karakteristik noktaları
aşağıdaki gibi sıralamak olasıdır:
1. Her şeyden önce siyaset, zaman ve mekân bakımından evrensellik ve süreklilik
niteliklerine sahiptir. Eski çağlardan bugüne, en ilkelinden en gelişmişine kadar tarih
içinde insan toplulukları siyasal bir nitelik taşıyagelmislerdir. Bu, değişmeyen bir
olgudur. Toplum düzeninin, ekonomik ilişkilerin ve insan yapısının değişmesi ya da
teknik ve teknolojik gelişmeler sonucunda siyasetin günün birinde ortadan kalkacağı
yolundaki görüşler bugüne kadar doğrulanmamıştır.
İnsanlar arasında düşünce ve çıkar ayrılıkları var olduğu sürece bu ayrılıkların
doğurduğu bir çatışma da var olacaktır ve dolayısıyla siyaset de var olacaktır.
Toplumu meydana getiren bireylerin ve sosyal grupların aralarında hiç uyuşmazlık
yokmuş gibi davranmaya zorlanmaları, başka bir deyişle çatışmanın kısıtlanması
siyasetin de kısıtlanması demek olacaktır. Siyaset bu anlamda özgür bir ortamın
varlığını ifade eder. Diktatörlükler, otoriter rejimler, siyaseti daima kötü olarak
görmek ve göstermek eğilimindedirler. 4 Onlar, açık ve serbest bir çatışma sonunda
varılacak çözüm yolları yerine, kendi formüllerini tepeden inme kararlarla topluma

3 Maurice DUVERGER, Sociologie Politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, ss.3. 39
4 Bernard CRICK, in Defence of Politics, London, Pelican Edition, 1964

kabul ettirmek isterler. Ancak bu, siyasetin bir yana itilmesi suretiyle toplumdaki
bütün görüş ve çıkar ayrılıklarının çözümlendiği ve ortadan kalktığı anlamına gelmez;
belki sadece toplumun bir kesiminin lehine olarak durdurulduğu anlamına gelir. Bu
durumda siyaset açıklık niteliğini kaybeder ve kapalı kapılar arkasında alınan kararlar
niteliğine bürünür.
2. Siyasetin özü toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüş ve çıkar çatışması,
bir iktidar mücadelesidir. Fakat bu çatışma ve mücadelenin asgari bir anlaşma temeli
üzerinde cereyan etmesi gerekir. Bu asgari anlaşma temeli toplumsal barış ve
düzen'dir. Belli davranış kurallarından meydana gelen kamu düzeni siyasal mücadelenin çerçevesini ve sınırlarını çizer. Çatışmaya bir sınır çizilmediği takdirde bunun
kaos, kargaşa, anarşi ve iç savaşa dönüşmesi kaçınılmazdır. Sosyal ve ekonomik
düzenin değiştirilmesi çabalarının da yine barışçı yöntemlerle yürütülmesi gerekir.
Toplumdaki gruplar ve sınıflar arasındaki siyasal mücadelenin çeşitli yolları ve
yöntemleri vardır: Ancak kaba kuvvet ve şiddet bunlar arasına giremez. Şiddetin ve
silahlı çatışmanın baş gösterdiği yerde siyaset biter ve savaş başlar.

3. Siyaset sadece bir çatışma değil, fakat aynı zamanda bir uzlaşma'dır. Siyasal
faaliyet genellikle karar alma, kural koyma ve bunları yürütme şeması içinde ele
alınır. Gerçek oluşum ise, bu şemanın ifade ettiğinden daha karmaşık ve daha
çeşitlidir. Toplumda değişik sosyal gruplar değişik istekler öne sürerler ve bunların
gerçekleştirilmesi için iktidar üzerinde etki yaratmaya çalışırlar. Pratik alanda, bu
isteklerden herhangi birinin hiçbir değişikliğe uğramaksızın aynen kabul edildiği ve
karar haline geldiği ender görülür. Genellikle siyasal kararlar, çeşitli yönlerden gelen
etkileme çabalarının karşılıklı olarak birbirlerini dengelendirmeleri sonucunda az çok
bir uzlaşma olarak ortaya çıkarlar. Bu bakımdan siyaseti belli bir toplumda çatışma
halinde bulunan çıkarların uzlaştırılması faaliyeti olarak tanımlamalar söz konusu
olmuştur. 5 Uzlaşma şüphesiz ki her zaman ve her halde çatışan isteklerin ve çıkarların
ortalamasının bulunduğu ve bunlar arasında tam bir denge kurulduğu anlamına
gelmez. Karşılıklı etkileme çabaları sonunda ortaya çıkan siyasal karar çoğu zaman
etkileme gücü daha fazla olan ve iktidar üzerinde ağırlığını daha fazla duyurabilen
sosyal grubun lehine olacaktır. Ancak, çoğulcu toplumlarda bir sosyal grubun, iktidarı

5A.g.y., s. 167

elinde bulundursa dahi, diğer sosyal gruplar üzerinde mutlak bir üstünlük
kurmasından ve kendi görüş ve isteklerini onlardan hiç taviz vermek zorunda
kalmaksızın diğerlerine yüzde yüz empoze etmesinden söz etmek olası değildir. Bu
açıdan bakıldığında, siyasetin yönetme ve itaat etme şeklinde bir iktidar ilişkisi olma
niteliği yanında, siyasal kararların alınmasına katılma niteliğinin bulunduğu da
görülür.
4. Siyasetin, her türlü değer yargısından uzak, çıplak bir kuvvet ve çıkar
çatışmasından ibaret olarak düşünülmesi tartışma götürür bir görüştür. Siyaset
insanların yaşayışlarını yakından ilgilendiren ve etkileyen bir faaliyettir. İnsanlar, bu
faaliyetin bir amacı olması gerektiğini ve bu amacın da kendi yaşantılarını daha iyiye
götürmek olduğunu düşünürler. Siyasal iktidardan da bunu beklerler. Siyasal iktidara
itaat, onun doğruluğu ve haklılığı, bir başka deyişle meşruluğu hakkında beslenen
inançta orantılıdır. Burada, siyasetin ve Siyaset Biliminin temel kavramlarından biri
olan meşruluk kavramının karşımıza çıktığını görüyoruz. İktidar, salt bir olgudan
ibaret değildir. Onun meşruluğu hakkında yönetilenler tarafından beslenen inanç ya da
inanç noksanlığı, ileride etraflıca görüleceği gibi, neticede iktidarın şeklini, niteliğini
ve tipini belirleyen önemli bir unsur olarak ortaya çıkar.
İnsanlar hiçbir zaman siyaseti salt bir iktidar kavgasından ibaret görmemişler ve
otoritenin meşruluğu, en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğu ya da olabileceği
sorununu araştırmaktan geri kalmamışlardır. Raymond Arond'un da belirttiği gibi, 6
siyasetin iktidar kavgası yönünü görmemek doğru olmaz, ancak onu sadece iktidar
kavgasından ibaret saymak da gerçekçi olmaktan uzaktır.

1.2.Siyaset Bilimi
1.2.1. Klasik Siyaset Biliminin Gelişim Çizgisi
Siyaset Bilimi bugün Toplum Bilimlerinin en yenisi görülmekle birlikte aslında en eski de
sayılabilir. Siyaseti geniş ve genel anlamıyla insanların ve toplumun yönetimi olarak kabul
edecek olursak, daha ilkçağlardan itibaren birçok seçkin düşünürlerin bu konu üzerinde
düşünmeye ve yazmaya başladıklarını görürüz. Aristoteles, iki bin yılı çok aşan bir zaman önce,
Politikabaşlığını taşıyan ünlü eserinde, ilk defa olarak bilimlerin sınıflandırmasını yaparken
6 Raymond ARON, Democratie et Totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, s. 52

politikayı, insan faaliyetlerinin en kapsamlısı olması açısından, bilgi hiyerarşisinin en üst
kademesinde tutuyor ve onu pratik anlamda üstün bilim olarak nitelendiriyordu.
Eskiçağdan ortaçağa, ortaçağdan yeniçağa, yeniçağdan günümüze kadar uzanan ve
yüzyılları kapsayan uzun zaman şeridi içinde fikir adamları toplum hayatının esasları, çeşitli
yönetim sistemleri, en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğu ya da olabileceği konularında değişik
görüşler ortaya koymuşlardır. Sistemli bir düşünce ve inceleme ürünü olarak ortaya çıkan bu
görüşler bugün siyaset felsefesi olarak adlandırılan disiplini meydana getirmiştir. Siyaset
felsefesi genel etiketi altında toplanan siyasal fikirler ve siyaset teorileri uzun süre Siyaset
Biliminin başlıca konusunu ve temelini oluşturmuştur.
Daha sonraları klasik Siyaset Biliminin yeni bir konuyu daha inceleme alanı içine aldığını
görürüz. Bu yeni alan, devlet ve hükümet başta gelmek üzere, onlarla ilgili bütün siyasal
kurumları kapsar. Gerçi siyasal kurumların siyaset sorunu ile uğraşanlar için tamamen yeni bir
ilgi alanı olduğu söylenemez. Aslında Aristoteles'ten beri birçok düşünür, ideal açıdan en iyi
yönetim şeklinin hangisi olduğu sorununu araştırırken kendi çağlarının siyasal kurumlarını
incelemekten de geri kalmamışlardır. Fakat devletin ve onun içindeki siyasal kurumların yapısı
ve işleyişi üzerindeki çalışmalar, özellikle on dokuzuncu yüzyılda anayasacılık hareketinin
başlamasından sonra yoğunluk kazanmış ve sistemleşmiştir. Yazılı anayasaların yaygınlaşması
ile birlikte Siyaset Biliminin ağırlık noktası da bu anayasalarla meydana getirilen formel
kurumlar üzerine kaymıştır. Tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle yapılan çalışmalar sadece
devlet ve hükümet şekilleri ile başlıca anayasal kurumların kuruluşu ve işleyişi konuları üzerinde
toplanıyordu. Bu şekilde, geleneksel anlamda Siyaset Bilimi, yakın zamanlara gelinceye kadar
daha çok Siyaset Felsefesi ile Anayasa Hukuku çerçevesi içinde gelişmiştir denebilir.
Öte yandan, yine on dokuzuncu yüzyıl içinde başlamak üzere, diğer sosyal bilimlerin de
gitgide siyasetin konusu ile ilgilenişine işaret etmek gerekir. Kendilerine özgü belirli inceleme
alanları olan tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerin, başlarına siyasal
sıfatını yerleştirmek suretiyle siyasetin değişik yönlerini kendi aralarında bölüştükleri ve neticede
ortaya birtakım yeni yan disiplinler çıkardıkları görülür. Böylece, Siyaset Felsefesi ve Siyasal
Hukuk'un (Anayasa ve Kamu Hukuku) yanı sıra, Siyasal Tarih, Siyasal İktisat, Siyasal Sosyoloji ve Siyasal Antropoloji gibi bilim dalları Sosyal Bilimler alanına dahil olmuşlardır. Bu
durum, yakın zamana gelinceye kadar niçin Siyasal Bilim yerine daha çok çoğul olarak Siyasal
Bilimlerden söz edildiğini anlatmaya yetecektir.

1.2.2. Yeni Siyaset Biliminin Doğuşu
Siyasetin bilimsel bir inceleme konusu olma yolundaki bu dağınık gelişme İkinci Dünya
Savaşı ertesine kadar sürmüştür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu alanda birdenbire radikal bir
değişikliğe ve yepyeni bir gelişmeye tanık olunur. Bu değişiklik ve gelişme, Siyaset Bilimi
açısından bir rönesans hareketi olduğu kadar bir bağımsızlık ilanı olarak da nitelendirilebilir.
Siyaset Bilimi artık öteki Sosyal Bilimlerin yedeğinde ve vesayetinde bir karma disiplin
sayılmayı reddederek kendine özgü konuya, yönteme ve amaca sahip bağımsız bir disiplin olma
iddiası ile ortaya çıkmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlı başına bir araştırma, inceleme ve öğrenim konusu
olarak siyasete karşı dünya çapında gösterilen ilgi dikkat çekicidir. Uluslararası alanda bu geniş
ilginin ilk olumlu sonucu, 1950 yılında UNESCO'nun patronajı altında yayımlanan ve çeşitli
milletlere mensup bilim adamlarının incelemelerini bir araya getiren “Çağdaş Politika Bilimi”
adlı kolektif yapıtta görülür. 7Öte yandan, yine UNESCO'nun öncülüğü ile kurulan ve Batı Bloku,
Doğu Bloku ve Üçüncü Dünya ülkelerinden bilimsel derneklerin ve bilim adamlarının üye olarak
katıldıkları Uluslararası Siyasal Bilim Derneği (International Political Science Associaton —
kısa adıyla: IPSA), 1949 yılından bu yana her üç yılda bir kongreler düzenleyerek Siyaset
Biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
Uluslararası alandaki bu gelişmelere koşut olarak çeşitli ülkelerde de Siyaset Bilimine
karşı büyük ölçüde ilgi gösterilmeye başlandığı ve bu konuda yoğun çalışmalara girişildiği göze
çarpar. Birçok ülkede bir yandan siyasal bilim dernekleri ve araştırma enstitüleri kurulurken, öte
yandan da üniversitelerde Siyaset Bilimi akademik saygınlık kazanmış ve bağımsız bir disiplin
olarak öğretim programlarına alınmaya başlanmıştır.
Yakın zamana kadar genellikle pratik bir sanat olarak kabul edilen siyasetin bilimsel bir
inceleme konusu ve yeni bir sosyal bilim dalı halinde ortaya çıkışı, özellikle son çeyrek yüzyıl
içinde bu alandaki önemli değişmeler ve gelişmelerle ilgilidir. Bu değişme ve gelişmeler: a)inceleme konusu ve içeriği bakımından, b) araştırma metodları bakımından olmak üzere başlıca
iki alanda kendini gösterir. Aslında konu ve metod bakımlarından gelişmeler arasında yakın bir
ilişki vardır ve bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Öte yandan, bu gelişmelerin henüz sistematik bir

7La Science politique contemporaine, Contribution à la recherche, la méthode et l’enseignement, UNESCO, Publication Liège, 1950

bütün meydana getirmediğini ve Siyaset Bilimi’nin alanı ve niteliği üzerinde değişik görüşlere ve
tartışmalara yol açtığını belirtmek gerekir. 8
Çağdaş Siyaset Biliminin oluşma sürecinde belirli bir başlangıç noktası tespit edebilmek
hayli güçtür. Bununla beraber, bu alandaki çalışmaların ilgi ve ağırlık merkezinin siyasal
olayların incelenmesi konusu üzerinde toplanması, gelişmelerin başlangıcı olarak sayılabilir.
Dikkatlerin siyasal olaylar ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerinde toplanması, normatif çerçevenin
dışına çıkmayı ve anayasal kurumların anlatımı ile yetinen kurumsal yaklaşımdan uzaklaşmayı
gerektirmiştir. Zira bu yaklaşımın,

kurumların gerçekte nasıl işlediğini, devlet ve siyaset

hayatında olayların gerçekte nasıl cereyan ettiğini açıklama bakımından yetersiz olduğu
anlaşılmıştır. Siyasal realiteyi kavrayabilmek için, hukuk kuralları çerçevesinde normatif açıdan
olması gerekeni değil,

fakat pozitif

açıdan olanı incelemenin gerekli olduğu bilincine

varılmıştır. Böylece araştırma konuları ile birlikte araştırma metodlarında da önemli değişmelerin
yer aldığı görülür. A priori muhakeme tarzına dayanan tümdengelim (deductive) metod, siyasal
olayların açıklanması yönünden elverişli olamazdı. Öte yandan, devlet ve hükümet mekanizma
sının kuruluşunu ve bu mekanizmanın -biçimsel- işleyişini anlatan statik yaklaşım da, siyasetin
dinamiğini ortaya koyabilmekten uzaktı. Sosyal gerçeklik düzeyinde siyasetin çarklarının nasıl
döndüğünün anlaşılabilmesi, ancak faaliyet halindeki insanların davranışları şeklinde beliren
olayların incelenmesi ile mümkün görünüyordu. Bu noktanın açığa çıkması ile, Siyaset
Biliminde gözlem metodu ve ampirik yaklaşımlar ön plana geçmiştir. Yapılan gözlemler
sonunda toplanan bilgi ve verilerin tümevarım yoluyla sistemleştirilmesi çabalarında da kayda
değer ilerlemeler olmuştur. Bu metodolojik gelişmede Amerika'daki davranışçı (behavioral)
ekolün önemli katkısı bulunduğunu burada belirtmek gerekir. Yukarıda çok kısa ve şematik
olarak açıklamaya çalıştığımız gelişim sonucunda, çağdaş Siyaset Bilimi, doğrudan doğruya
siyasal olguları, fertlerin ve grupların davranış kalıplarını inceleyerek bunlar arasındaki ilişkileri
ve nedensellik bağlarını ortaya koymak amacını güden bir sosyal bilim niteliğini kazanmış
bulunmaktadır.

8 Siyaset Biliminin konusu, metodoloji sorunları ve gelişme yönleri hakkında etraflı bilgi için bkz., Victor H. WİSEMAN, Politics: The Master Science, London,
Routledge and Kegan, Paul, 1969

1.3. Siyaset Biliminin Konusu
Siyasal olaylar ve ilişkiler hangi çerçeve içinde incelenmelidir? Başka bir deyişle, Siyaset
Bilimi’nin ana konusu nedir? Bu sorun biraz önce değinilen tartışmalı noktalardan birini
oluşturur.
Klasik Siyaset Bilimi, devlet'i ana konu olarak alıyordu. Devletin kuruluşu, fonksiyonları,
amaçları, devlet ve fert ilişkileri gibi sorunları kapsayan geleneksel Siyasal Bilim, esas itibariyle
bir devlet bilimi olarak kabul edilmekteydi. Bugün de Siyasal Bilimciler arasında bu görüşe bağlı
kalanlar vardır. Örneğin, Marcel Prelot, Siyaset Bilimi (Science politique) terimini
benimsemekle beraber, disiplinin mahiyeti ve temel kavramı bakımından bunun devlet bilimi
niteliğinde olduğu tezini savunur. 9
Ancak zamanımızda bu görüşün taraftarlarının gittikçe azalmakta olduğu söylenebilir.
Gerçekten, Siyaset Bilimi’nin alanını devletle sınırlandırmak, bu alanı fazla daraltmak demek
olacaktır. Zira siyaset devleti aşan bir kavramdır. Siyasal ilişkiler, henüz devlet aşamasına gelmeyen ya da devlet niteliğinde olmayan topluluklarda da görülür. Leslie Lipson'un da belirttiği
gibi, 10 devletin olduğu yerde siyaset de vardır; ancak bunun tersini ileri sürmek, yani siyasetin
olduğu yerde devlet de vardır demek mümkün değildir. Öte yandan devlet, daha sonra etraflıca
anlatılacağı gibi, değişik anlayışlara ve tanımlamalara yol açan bir kavram niteliğindedir.
Üzerinde anlaşmaya varılmamış bir kavramın bilim temeli olarak alınmasının sakıncalı
olacağını ileri sürenlere bu bakımdan hak vermek gerekir.
Günümüzde iktidar kavramı, Siyaset Bilimi’nin ana konusu olarak devletin yerini almış
bulunmaktadır. Çağdaş siyasal bilimciler genellikle bu görüşü paylaşırlar. William Robson,
Siyaset Bilimi’ni toplum içinde iktidarın mahiyetini, temellerini, kullanılışını, amaçlarını ve
yarattığı sonuçları inceleyen bilim dalı olarak tanımlarken bu yaygın görüşü yansıtmaktadır.
Hayli geniş yankı uyandıran başka bir tanıma göre de (Lasswell ve Kaplan) ampirik bir disiplin
olarak Siyasal Bilim, iktidara biçim verilmesinin ve iktidarın paylaşılmasının incelenmesidir.
Yalnız burada, iktidar teriminin hangi anlamda anlaşılması gerektiğinin açıkça belirtilmesi
zorunluluğu ile karşılaşılır. Geniş anlamıyla, başkalarının davranışlarını etkileyebilme ve kontrol

9 Marcel PREOT, La Science Politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1969
10 Leslie LIPSON, Politika Biliminin Temel Sonuçlan, Çev., Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1973,
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edebilme yeteneği olarak anlaşılan iktidar, yalnız siyasal ilişkilerde değil, fakat toplum hayatının
çeşitli alanlarında ve kademelerinde görülen bir olgudur. Devlet dışı kurumlarda, örneğin
derneklerde ve meslek kuruluşlarında da iktidar olgusuna rastlanır. İktidar bu genel anlamıyla
alındığı ve inceleme konusu yapıldığı takdirde Siyaset Biliminin alanı bu defa da fazlasıyla
genişletilmiş olmayacak mıdır?
İşte karşılaşılan bu sakıncayı giderebilmek için bazı bilim adamları Siyaset Bilimi’nin
temel konusunun geniş anlamda sosyal iktidar değil, fakat daha dar ve belirli [spesifik) anlamda
siyasal iktidar olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Siyasal iktidar nedir? Siyasal iktidarı diğer
iktidarlardan ayıran nitelikler nelerdir? Bunlar ileride iktidar kavramı incelenirken ayrıntılı
anlatılacaktır. Şimdilik sadece siyasal iktidarın meşruluk unsuru (yönetilenlerin rızasına dayanması) ile kapsayıcılık ve genellik niteliğini (toplumun bütün üyeleri için geçerli oluşunu)
belirtmekle yetinilecektir. David Easton yeni bir formülle siyaseti bir toplumda değerlerin
otoriteye dayanılarak bölüştürülmesi süreci olarak tanımlarken Siyasal Bilimin konusunu
teşkil edecek iktidar olgusunun ve otorite ilişkilerinin başlıca bu iki özelliğini ortaya koymak
istemiştir. 11
Çağdaş Siyaset Bilimi’nde inceleme odağının devletten siyasal iktidar kavramına doğru
kayması ile bu alanda yeni ufukların açıldığına şüphe yoktur. Toplum içinde siyasal faaliyetin
resmi ve şekli (formel) dış görünüşü yerine, bu faaliyetin özünün ve iç dinamiğinin araştırılması
ön plana geçmiştir. Fonksiyonel ve davranışçı açıdan bu amaçla yapılan incelemeler: siyasal
kararların tahlili (kararların kimler tarafından, nasıl alındığı, bunların oluşma süreci), sosyal
grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi,
siyasal değişme ve gelişme gibi sorunları, ana odak etrafında toplanan belli başlı alt konular
olarak ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

1.4. Siyaset Biliminin Bilimselliği Sorunu ve Bugünkü Gelişme Düzeyi
Siyaset Biliminin, yöntem ve içerik yönünden yeni gelişmeler sonucunda pozitif bir
sosyal bilim niteliği kazandığını yukarıda söylemiştik. Bu noktada henüz tam bir görüş birliğine
varılmış olduğu ileri sürülemez. Bilimsellik konusunda yapılan tartışmalara burada kısaca
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değinmek, bu yeni disiplinin ulaşmış olduğu gelişme düzeyi hakkında daha iyi bir fikir
verecektir.
Siyasal Bilimi’nin gerçek anlamda bir bilim sayılamayacağı itirazını öne sürenler, her
şeyden önce bu alanda deney yapmanın imkansızlığı üzerinde dururlar. Bu görüşe göre, olaylar
arasındaki sebep-sonuç ilişkileri deneylerle doğrulanmadıkça kesin nedensellik (illiyet) bağları
ortaya konamaz, başka bir deyişle, kesin yasalara varılamaz. Böyle olunca da, sadece genel
gözleme dayanılarak çıkarılan sonuçlar birer hipotez (varsayım) olmaktan öteye gidemez.
Bu görüşün, bir bakıma, tabiat bilimleri dışında bilim olamaz gibi dar bir anlayışa
dayandığı ve dolayısıyla sosyal bilimlerin toptan inkarına vardığı söylenebilir. Siyasal olayları —
ve genellikle sosyal olayları — laboratuvar testine tabi tutmanın mümkün olmadığı şüphesiz ki
doğrudur. Fakat deney metodunun tek bilimsel metod olduğunu ileri sürmek de doğru değildir.
Siyasal olaylar pek de öyle iddia edildiği gibi belirsiz, kararsız ve düzensiz değildir. Bunlar geniş
zaman ve mekân dilimleri içinde incelenecek olursa aralarında bazı fonksiyonel ilişkiler,
düzenlilikler, tekrarlanan davranış kalıpları görülebilir. Çeşitli toplumları ve çağları kapsayan
karşılaştırmalı gözlemler sonunda elde edilen bilgileri pozitif bilim metotlarıyla sınıflandırmak
ve sistemleştirmek suretiyle bazı genellemelere ve önermelere varmak mümkün olabilmektedir.
Gerçi bu önermeler tabiat bilimlerindeki kanunlar niteliğinde değildir ve onlarla aynı kesinlik
derecesine sahip oldukları söylenemez. Bununla beraber, siyasal alandaki eğilimleri, yönsemeleri
(trends) ve olaylar arasındaki sebep-sonuç bağlantılarını — yaklaşık bir biçimde de olsa —
ortaya koymaları bakımından önem ve değer taşırlar. Burada ayrıca son yıllar içinde Siyaset
Bilimi’nde bilimsel kesinliği arttırma çabalarına işaret etmek yerinde olur. Bu amaçla gitgide
kantitatif(sayısal) analizlere, istatistik ve matematik bilimlerinin metotlarından yararlanmak suretiyle ölçmelere yer verildiği görülmektedir. Özellikle seçim analizleri, kamuoyu yoklamaları,
siyasal davranışların sosyo-ekonomik çevre ile ilişkilerinin saptanması gibi konularda olumlu
sonuçlar veren bu yeni araştırma tekniklerinin ileride daha da geliştirilmeleri beklenmektedir.
Siyaset Bilimi’nin bilimselliğine karşı yapılan itirazlardan biri de, bu disiplinin henüz
genel bir teoriye kavuşmamış olduğu itirazıdır. Gerçekten, yakın zamanlara gelinceye kadar bu
alanda yapılan araştırmalar daha çok belirli konular üzerinde toplanmış ve problem çözme
kaygısı ön planda gelmiştir. Toplanan bilgileri teorik bir bütün içinde birleştirme ve kaynaştırma
çabalarının eksik oluşu, bu bilgi ve bulguların birbirleriyle bağlantısız, dağınık yığınlar halinde
kalması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda yapılan analiz ve değerlendirmeler de, küçük
birimleri ele alan mikro-analiz ve dar kapsamlı hipotez düzeyini pek aşamamıştır.

Ancak, bir süreden beri, Siyaset Bilimi’ndeki bu eksikliği gidermek amacıyla genel teori kurma
çabalarına girişildiği görülmektedir. Bunlar içinde en çok ilgi çekeni, David Easton ve Gabriel
Almond'un öncülüğünü yaptıkları “Genel Sistem Teorisi” (ki buna sistem analizi ya da
fonksiyonel analiz de denmektedir) adı verilen teoridir. Siyasal sistem, aralarında karşılıklı İlişki
bulunan çok sayıda unsurlardan meydana gelmiş karmaşık bir bütünü ifade eder. Bu bütün
(sistem), toplum üyelerinden gelen “istekler ve destekler” şeklinde kendini gösteren girdiler
(inputs) ile, onların işlenmesi sonucunda ortaya çıkan siyasal kararlar ve uygulamalar, yani
çıktılar (outputs) yoluyla devamlı olarak faaliyet halindedir. Böylece, mekanik denebilecek bir
işleyiş gösteren sistem anlayışı ile, siyasal hayat (politika süreci) geniş ve kapsayıcı bir çerçeve
içinde açıklanmak istenmiştir. Bu teorik çerçeve günümüzde büyük ölçüde ilgi toplamakla
beraber, henüz siyasal bilimcilerin çoğunluğunca kabul edilmiş bir genel teori niteliğini kazanmış
olduğu söylenemez. Sistem analizine çeşitli yönlerden eleştiriler yapılmakta ve bu arada özellikle
denge (equilibrium) ve sistemin korunması (system maintenance) kavramlarına önem vermesi
bakımından statik bir yaklaşım olduğu noktası üzerinde durulmaktadır.
Bütün bu üzerinde durulanlar, Siyaset Bilimi’nin henüz gelişme halinde bir sosyal bilim
dalı olduğunu gösterir. Ancak bu nitelendirme, onun gerçek anlamda bir bilim sayılamayacağı
yolundaki itirazları geçerli kılmaz. Bütün bilimler bir gelişme aşamasından geçmişlerdir. Siyaset
Biliminin bugünkü eksiklikleri, boşlukları ve karşılaştığı büyüme güçlükleri ne olursa olsun, bu
alanda şimdiye kadar yapılan çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçları inkar etmeye imkan
yoktur. Her şey bir yana, geliştirdiği yeni araştırma ve inceleme yöntemleri ile modern Siyasal
Bilim siyaset sürecine gerçekçi bir açıdan bakma olanağını sağlamıştır. Bu realist bakış açısı
sayesinde devlet ve siyaset konuları geleneksel birtakım soyut ve anlamsız kavramlardan,
fiksiyonlardan, efsanelerden, sosyal gerçeklikle ilgisi olmayan içi boş kuramlardan arınmıştır.
Bu, belki de başlı başına en önemli gelişme sayılabilir.
Bunun ötesinde, çağdaş Siyasal Bilim, insanların kaderini çok yakından etkileyen siyasal
faaliyetleri daha iyi anlayabilme, olayları daha açık olarak görebilme olanaklarını da yaratmıştır.
Hiç şüphe yok ki, bu, toplumların yönetiminde başarıyı sağlayacak ve yanılmaları önleyecek kesin formüllerin ve kuralların bulunduğu ya da ileride bulunabileceği anlamına gelmez. Zaten
böyle bir iddia da söz konusu değildir. Fakat, olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme, bazı
karar ve davranışların muhtemel sonuçlarını öngörebilme ve belki de yol gösterici bir rol oynayabilme gibi ulaşılması mümkün görünen hedefler, Siyasal Bilim alanındaki çalışmaları haklı
göstermek için fazlasıyla yeterli sayılır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset’i ilk olarak anlamı, amacı, özü ve nitelikleri ile ele alan bu ünitede, kavramın
birbirine karşıt iki görüş etrafında toplandığı; birbirinden tamamen farklı ve birbirine zıt iki ayrı
yönün siyaseti kavramsal olarak yansıttığı ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, siyaset toplumda
yaşayan insanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve bir kavga alanıdır.
Ve bu çatışmanın asıl konusu toplumdaki değerlerin paylaşılması iken, asıl hedefi de
iktidarın ele geçirilmesidir. Siyaseti sadece bu yönüyle belki en iyi tanımlayan bilim
adamlarından biri olarak ünlü Amerikalı siyaset bilimcisi Harold Lasswell, Politika adlı kitabının
alt başlıklarından kolaylıkla anlaşılacağı üzere, siyaseti “kimin, neyi, ne zaman, nasıl ve niçin
elde ettiğini” belirleyen bir etkinlik alanı olarak değerlendirmektedir. Oysa ki, siyaseti salt bir
iktidar kavgasından ibaret görmeyenler de çıkmıştır. Bu görüşü savunanlara göre ise siyaset,
herkesin yararına olan bir toplum düzeni kurma çabasından başka bir şey değildir. Ünitede bu iki
karşıt görüşün aslında siyasetin sadece bir yönünü yansıttığı, iki yaklaşımın da kendine özgü
geçerlilikleri olduğu üzerinde ayrıntılı durulmuş, bu anlamda da siyasetle ilgili tanımlayıcı
nitelikteki temel karakteristik noktalar dört ayrı madde altında tespit edilerek sıralanmış
bulunmaktadır.
Ünitenin birinci kısmını kapsayan bu açıklamalardan sonra, Siyaset Bilimi’nin bir bilim
dalı olarak geçirdiği evreler incelemeye alınmıştır. Klasik anlayıştaki Siyaset Felsefesi ile
Anayasa Hukuku çerçevelerinin yansıttığı geleneksel yaklaşımlardan bugünkü çağdaş anlayışa
geçiş ayrıntılandırılmıştır. Çağdaş anlamda bir bilimsel inceleme alanı olarak, inceleme konusu
ve içeriği ile bu konuların irdelenmesine en uygun bilimsel yöntem tartışmalarının geldiği
noktalar aydınlatılmıştır.

Bölüm Soruları I

Kavram olarak ‘Siyaset’i tanımlayınız.
Disiplin olarak ‘Siyaset Bilimi’ni tanımlayınız.
Siyasetin tanımlayıcı özellikteki temel nitelikleri nelerdir, belirtiniz.
Siyaset Bilimi ile Siyaset Felsefesi ve Anayasa Hukuku arasındaki farkları açıklayınız.
Modern anlamda Siyaset Bilimi’nin gelişiminden söz ediniz.
UNESCO’nun Siyaset Bilimi’nin modernleşmesindeki katkılarını açıklayınız.
Siyaset Bilimi’nin metodolojik gelişimini irdeleyiniz.
Klasik Siyaset Bilimi’nin konusu nedir belirtiniz, disiplinin problematiğinde modern
anlamda oluşan değişimi açıklayınız.
9. Siyaset Bilimi ile ilgili Marcel Prelot’nun görüşlerini açıklayınız.
10. Leslie Lipson’un Siyaset Bilimi yaklaşımlarını belirtiniz.
11. William Robson Siyaset Bilimi nasıl tanımlamıştır, aktarınız.
12. Harold Laswell’e göre Siyaset Bilimi nasıl bir disiplin olduğundan söz ediniz.
13. David Easton Siyaset Bilimi’ne nasıl yaklaşmıştır, açıklayınız.
14. Siyaset Bilimi’nin bilimselliğini farklı görüşler çerçevesinde tartışınız.
15. David Easton ve Gabriel Almond’un ‘Genel Sistem Teorisi’ni açıklayınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 1

1. İki bin yılı çok aşan zaman önce yazılan ‘Politika’ kitabının yazarı aşağıdaki gibidir?
a. Sokrates
b. Platon
c. Aristoteles
d. Thales
e. Gorgias
2. Antik dönemde düşünürlerin siyaset ile ilgili en fazla üzerinde durdukları sorun ne
olmuştur?
a. Siyasi tarih
b. Siyasal iktidar
c. Anayasa hukuku
d. En ideal yönetim rejimi
e. Siyasal sosyolojisi

3. ‘Çağdaş Politika Bilimi’ adlı kolektif yapıtın hazırlanmasında patronajlığı üstlenen kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a. OECD
b. BM Genel Konseyi
c. UNDP
d. NATO
e. UNESCO
4. Siyaset disiplinini mahiyeti ve temel tavırları bakımından ‘Devlet Bilimi’
nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. MarcelPrelot
b. MaxWeber
c. HaroldLaswell
d. David Easton
e. Maurice Duverger

olarak

5. Siyaseti bir toplumda değerlerin otoriteye dayanarak bölüştürülmesi süreci olarak
tanımlayan Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. David Easton
b. Sigmund Neumann
c. GabrielAlmond
d. MaxWeber
e. HaroldLaswell

6.

Çağdaş Siyaset Biliminin inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Devlet

b.

Siyasal İktidar

c.

Sivil Toplum Örgütleri

d.

Uluslararası Örgütler

e.

Anayasalar

7. Genel sistem teorisi hangi yaklaşım biçimini taşıdığı için eleştirilmiştir?
a. Aktif bir yaklaşım
b. Devingen bir yaklaşım
c. Statik bir yaklaşım
d. Realist bir yaklaşım
e. Değişken bir yaklaşım

8. Yönetilenlerin rızasına dayanması siyasal iktidarın hangi unsurunu ortaya çıkarır?
a.

Kapsayıcılık

b.

Genellik

c.

Evrensellik

d.

Anayasal

e.

Meşruluk

9. Politikayı insan faaliyetlerinin en kapsamlısı olması açısından bilgi hiyerarşisinin en üst
kademesinde tutan ve onu pratik anlamda üstün bilim olarak nitelendiren düşünür kimdir?
a. Protagoras
b. Çicero
c. Sokrates
d. Aristoteles
e. Platon
10. Siyaset Bilimini toplum içinde iktidarın mahiyetini, temellerini, kullanılışını, amaçlarını
ve yarattığı sonuçları irdeleyen bilim dalı olarak tanımlayan düşünür kimdir?
a.

Max Weber

b.

Harold Laswell

c.

Sigmund Neumann

d.

William Robson

e.

Maurice Duverger

Yanıtlar
1.
2.
3.
4.
5.

c
d
e
a
a

6. b
7. c
8. e
9. d
10. d

2. SİYASET BİLİMİ AÇISINDAN DEVLET

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.

SİYASET BİLİMİ AÇISINDAN DEVLET
2.1. Siyaset Bilimi Açısından Devlet
2.2. Devlet Kavramı ve Üzerindeki Değişik Anlayışlar
2.3. Soyut Bir Kavram Olarak Devlet
2.4. Devletin Kökeni ve Doğuşu Sorunu
2.5. Devletin Kişiliği Sorunu
2.6. Politika Bilimi Açısından Devlet

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Devlet kavramını tanımlayınız.
Devletin tarihsel gelişimini açıklayınız.
Devlet kavramı ile ilgili değişik yaklaşımları inceleyiniz.
Modern Siyaset Bilimi’nin devlet olgusuna yaklaşımını açıklayınız

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Devlet kavramı ve
tarihsel gelişimi

Kazanım
Devlet kavramı tanımlabilecek; Devletin
doğuş sebepleri öğrenilecek; Devletin
tarihsel gelişimi edinilecek; Siyaset
Bilimi’nin devlet olgusuna yaklaşımı
öğrenilecek; Modern anlamda devletin
kişiliği sorunu analiz edilebilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik
alt yapısı ve önerilen
temel referans
kaynakları

Anahtar Kavramlar
Devlet, Modern Siyaset Bilimi, Devletin Kökeni, Devletin Kişiliği,
Politika Açısında Devlet

Giriş
Ünitede, kimi yaklaşımlara göre “en yüce kurum” ya da “kurumlar kurumu”,
kimilerine göre ise “Leviathan” olan devlet, gerçekte nasıl bir kurumdur tartışması ayrıntılı bir
şekilde yapılmaktadır.
İnsanların birarada yaşamaktan kaynaklanan sorunlarını çözmek için devletin icat
edildiğini ya da kendiliğinden bir süreç içinde evrimle ortaya çıktığını savunanlarının yanı
sıra, kökenini insanlar arasındaki çatışma potansiyelinde arayanlar da bulunmaktadır. Bunun
dışında devleti ilahi iradenin ürünü olarak görenler de olmuştur. Tüm bunlardan farklı olarak,
insanlığın ve evrensel aklın gelişiminde ulaşılan en yüce kurum şeklinde değerlendirmeler de
söz konusu edilmiştir.
Bu ünitede, bir kurum olarak devletin tarihsel gelişimi içinde ön plana çıkan boyutları
ile gelişim sürecine ilişkin genel kabul gören tespitler üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.

2.1. Siyaset Bilimi Açısından Devlet12
Birinci bölümünde kısaca değinildiği gibi devlet, uzun süre klasik Siyaset Bilimi’nin
ana konusu olmuştur. Yine aynı bölümde açıklanan nedenlerle devlet, modern Siyaset
Bilimi’nde ana konu olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş bulunuyor. Burada, bu alanda
siyasal gerçekliği, siyasetin dinamiğini açıklamayı amaç edinen yeni yaklaşımı benimsemekle
beraber, yine de başlangıç noktasında devlet kavramına yer vermek yararlı görülmüştür. Bu
yolu seçmenin başlıca nedeni — Siyaset Bilimi bir siyasal kuruluş olarak devletle ilgilenmeye
devam ettiğine göre — devletin bu yeni bilim disiplini içindeki yerini belirtmek, onu kendi
çerçevesi içine oturtmaktır. Bunu yaparken aynı zamanda geleneksel yaklaşımın ortaya
çıkardığı bazı teorik ve metodolojik sorunlar, güçlükler ve yetersizlikler de — hiç değilse bir
ölçüde — belirtilmiş ve açıklanmış olacaktır.

2.2. Devlet Kavramı ve Üzerindeki Değişik Anlayışlar
Devlet yüzyıllardan beri var olagelen bir sosyal olgudur. Öte yandan siyasal
düşünürler ve sosyal bilimciler de yüzyıllardan beri “Devlet nedir?” sorusunun yanıtını
aramışlardır. Bugüne kadar bu sorunun yanıtı üzerinde az çok bir anlaşmaya varılmış olması
beklenirdi. Oysa durum böyle değildir. Bugün devlet kavramı ve onun tanımı üzerinde
şaşırtıcı bir çeşitliliğin ve derin görüş ayrılıklarının bulunduğu görülmektedir. Devletin
şimdiye kadar belki sayısız denecek kadar çok tanımı yapılmıştır. Bu çeşitlilik ve tanımlama
bolluğu neden ileri gelmektedir? Nedenini her şeyden önce devletin mahiyeti hakkındaki
temel anlayış farklarında aramak gerekir.
Bazı düşünürler ve düşünce akımları devleti, esas itibariyle bir sınıf yapısı olarak
görürler. Onlara göre devlet bir sınıfın diğer sınıfları egemenliği altında bulundurduğu bir
örgütlenmedir. Bu görüş, bilindiği gibi, aslında Marksistlerin görüşü olmakla beraber,
Marksist olmayan bazı sosyologlar tarafından da — örneğin Franz Oppenheimer gibi —
paylaşılmaktadır. Buna karşılık başka bir görüşe göre ise, devlet sınıf kavramının üstünde ve
ötesinde bütün toplumu kapsayan ve birleştiren bir kuruluştur. Kimisi devleti sosyal değerler
piramidinin zirvesinde tutar: devlet en üstün değerdir ve başlı başına bir amaçtır. Hegel onu
neredeyse bir yeryüzü Tanrısı yapar. Kimisine göre ise devlet bir amaç değil, sadece bir
araçtır: toplum düzeninin ve barışının korunmasını sağlayan bir araç. Bazılarının devleti tek
ve egemen bir iktidar yapısı olarak görmelerine karşılık, bazıları da onu insanlar tarafından
meydana getirilen diğer topluluklar gibi bir topluluk, ancak onlardan daha geniş bir
Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (Ankara, Bilgi Yay., 2005)’ibu çalışmanın temel referansını
oluşturmaktadır.
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topluluklar topluluğu sayarlar (Plüralistlerin görüşü). Bu arada, değer yargısı açısından devleti
düpedüz bir kötülük sayanlar da vardır. Ancak bu, kimine göre katlanılması gerekli vazgeçilmez bir kötülüktür; kimileri de onun belli bir gelişme süreci sonunda günün birinde
kendiliğinden yok olup gideceği inancındadırlar (Marksist tez). Daha başkaları ise
(anarşistler) o kadar sabırlı değildirler: devletin kendiliğinden yok olmasını ya da eriyip
gitmesini beklemeksizin bir an evvel ortadan kalkmasını sağlamak için ne mümkünse yapmak
gerektiği görüşünü savunurlar.
İdeolojik

yargıların

renklendirdiği

bu

değerlendirmeler

ışığında

yapılacak

tanımlamaların birbirine uymayacağı doğaldır. Ne var ki, bilimsel objektiflik kaygısı içinde
girişilmiş tanımlama çabaları arasında da büyük farklılıklar görüyoruz. Bu alanda en çok çaba
gösterenler hukukçular olmuştur. Hukuk açısından yapılan tariflerin bir kısmı, devleti
unsurlarından biriyle özdeşleştirmek, onu bir unsuru ile aynı tutmak suretiyle yapılan somut
tanımlamalardır. Klasik Fransız kamu hukuku doktrininin genellikle benimsediği, “devlet,
milletin hukuki kişilik kazanmış şeklidir” yolundaki tanım, bu türün en belirli örneklerinden
birini oluşturur. Buna karşılık, devleti düşünsel bir sentez halinde ifade etmeye çalışan soyut
tanımlamalar vardır. Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen, “devlet etkili olarak yürürlükte
bulunan bir hukuki normlar sistemidir” derken bu çeşit bir soyutlamaya gitmiş oluyor.
Fakat görüyoruz ki en yaygın olan, devletin kurucu unsurlarını bir araya getirmek
suretiyle yapılmış “anlatımcı” (deskriptif) tanımlamalardır. Devletin, a) ülke, b) insan
topluluğu, c) iktidar olmak üzere üç ana unsuru bulunduğu konusunda hemen herkesin
birleştiği söylenebilir. Bunlara bazen “hukuki ve siyasal düzen”i de dördüncü bir unsur olarak
ekleyenler vardır. Bu unsurları birbirine bağlamak suretiyle şöyle bir formüle varılabilir:
“Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından
yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluştur.” Bütün anlatımcı
(deskriptif) tanımlar aşağı yukarı bu formül etrafında dönerler ve onun az çok yaklaşık
çeşitlemelerini ifade ederler.

2.3. Soyut Bir Kavram Olarak Devlet
Devletin bütün unsurlarını bir araya getirerek ortaya konacak bir tanımlama, aslında
onun “ne olduğunu” bizlere anlatmaya yetmez. Devlet ne sadece ülkedir, ne insan
topluluğudur, ne iktidardır, ne siyasal ve hukuki düzendir, ne de bunların bir toplamı ya da
sentezidir. Devlet, bunların dışında ve ötesinde, gözle görülemeyen, elle tutulamayan soyut

bir kavramdır. Bazı realist sosyal bilimcilerin sık sık tekrarladıkları, “devleti şimdiye kadar
gören olmamıştır” sözü, her şeyden önce bu gerçeği ifade için kullanılır. Devletin, bu
anlamda, sadece kavramsal (conceptual) geçerliğe sahip bir düşünce ürünü olduğu
söylenebilir. Burdeau'nun deyimiyle, devlet, insanlar onu düşündükleri için vardır. 13
İnsanlar devleti niçin düşünmüşlerdir? Neden onu “yaratmışlardır?” Birazdan
görüleceği gibi, devlet, siyasal toplulukların tarihsel evrimi içinde belli bir aşamada ortaya
çıkmıştır. Devlet fikrinin oluşturulması, iktidarın kişisellikten sıyrılıp kurumsallaşmaya
geçişini belirler. Bu evrim sonucunda insanlar artık bir şefe, bir derebeyine, bir hükümdara
değil, fakat onların fizik varlıklarının üstünde ve ötesinde adına “devlet denilen sürekli ve
soyut bir varlığa itaat edeceklerdir. Burdeau, “insanlar insanlara itaat etme durumunda
kalmamak için devleti icat etmişlerdir” diyor. 14 Böylelikle devlet, iktidarın dayanağı ve
siyasal toplumun çatısı olarak düşünülmüştür. Aslında, tarihsel açıdan devlet, siyasal
birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağlayan bir simge, bir sembol olmuştur. 15 Bu sembol önceleri
insanların bağlılıklarını ve itaatlerini paylaşmak isteyen göçlere, yani feodalizme ve Kiliseye
karşı kullanılmıştı. Daha sonraları çeşitli milliyetçi akımlar ondan yararlandı. Birleştirici ve
bütünleştirici bir simge (sembol) olarak devlet bugün de geçerliliğini korumaktadır.
Devlet, ister bir sembol, ister bir hukuk fiksiyonu, isterse sadece bir “mit” olarak kabul
edilsin, bu soyutlamanın arkasında bazı somut unsurların ve olguların bulunduğu inkar
edilemez. Bunların en önemlisi iktidar olgusudur. İktidarı kullananlar, ülkede yaşayan bütün
insanlar için bağlayıcı kararlar alırken, kurallar koyarken ve bunları gerektiğinde zora
başvurarak uygularken hep devlet adına hareket ederler. Ancak, devlet adına hareket eden
yöneticilerle ve onların oluşturdukları organlarla soyut varlık olarak devleti birbirine
karıştırmamak gerekir. Siyaset Bilimi açısından bu ayrımın önemi, ileride yapılacak
açıklamalarla daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır.

2.4. Devletin Kökeni ve Doğuşu Sorunu
Klasik kamu hukuku ve devlet bilimi kitaplarında, devletin kaynağı ve doğuşu sorunu,
üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Geleneksel yaklaşımla yazılmış olan eserlerde,
bu konuda ileri sürülmüş olan çeşitli teorilerin ve görüşlerin açıklanmasına, bunların
eleştirisine ve değerlendirilmesine geniş bir yer ayrıldığı görülür. Burada sorunu Siyasal
Bilim açısından ele almadan önce klasik yazarların konuyu ele alışlarında metodolojik ve
13 Georges BURDEAU, L’Etat, Paris, Editions du Seuil, 1970, s.14
14A.g.y.
15 David EASTON, The Political System, New York, Alfred A. Knoph, 1968, s.111

sistematik yönden içine düştükleri bazı yanılgıları ve bu yüzden ortaya çıkan kavram ve
yöntem karışıklıklarını belirtmek yararlı olacaktır.
Her şeyden önce, devlet nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır sorusunun yanıtını ararken,
“devlet”ten neyin kastedildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Devlet derken yeniçağdaki ve
günümüzdeki

anlamıyla

devlet

mi

anlaşılmaktadır,

yoksa

yöneten

ve

yönetilen

farklılaşmasının kendini gösterdiği ilkel siyasal topluluklar da devlet mi sayılmaktadır?
Genellikle bu açıklamanın yapılmayışı, karışıklıkların başlangıcı olmaktadır. Ayrıca, devletin
“kaynağını” ve “doğuşunu” açıklayan çeşitli görüşlerin (aileyi devletin temeli sayan görüşten,
toplum sözleşmesine, kuvvet ve mücadele teorisine ve daha yeni bazı kuramlara kadar) aynı
düzeyde ele alındıkları ve incelendikleri görülür. Oysa, mahiyetleri itibariyle bu görüşler
birbirinden çok farklı kategorilere girerler. Dinsel ve metafizik temele dayanan bilim ve
akıldışı görüşler bir yana bırakılacak olursa, diğerleri başlıca şu iki kategoriye ayrılabilir : a)
Tamamen bir varsayıma dayanan hipotetik teoriler, (ki bunların asıl amacı devletin gerçekte
nasıl meydana geldiğini açıklamak değildir), b) Siyasal toplulukların gelişmesini ve devlet
haline geçişlerini tarihsel ve sosyolojik açıdan inceleyen teoriler.
Bu alandaki karışıklıkların en belirgin örneğini, “toplumsal sözleşme” kuramlarına
devletin kaynağını açıklayan görüşler arasında yer verilişinde görmek olasıdır. Klasik kamu
hukuku kitaplarının bir çoğunda, Hobbes’un, Locke'un ve Rousseau'nun siyasal teorileri,
“devletin temelini toplumsal sözleşmeye dayandıran görüşler” başlığı altında uzun uzadıya
incelenir. Aslında, bilindiği gibi, ne Hobbes, ne Locke ve ne de Rouaseau, “tabiat hali” ve
“toplum sözleşmesi” hipotezlerini işlerken devletin nasıl ortaya çıktığını açıklamak amacını
taşımamışlardır. Onlar bu hipotezleri (varsayımları) siyaset teorilerinin kuruluşunda sadece
bir çıkış noktası olarak almışlardır. Asıl göstermek istedikleri şey, devletin kaynağının “ne
olduğu” değil, fakat devlet denilen siyasal topluluğun temelinin “ne olması” gerektiğidir.
Başka deyişle, her biri, kendi benimsediği değerler açısından belli bir toplum modeli ortaya
koymak istemiştir. Açıkladıkları görüşlerin toplum düzeni, devlet ve fert ilişkileri, devletin
yetkileri, otoritenin sınırları ve kişinin hakları bakımından önemi vardır, devletin “doğuşu”
bakımından değil. İşte burada, sosyal bir olgunun kaynağı araştırılırken siyaset felsefesi
alanına sapmanın açık bir örneği görülüyor.
Şimdi, siyaset felsefesinden uzaklaşarak devletin gerçekte nasıl ortaya çıktığı
sorununu ele alacak olursak, bu sorunun yanıtını bulabilmek için sosyal bilimlere — özellikle
tarih, sosyoloji ve sosyal antropoloji alanlarına — yönelmek gerekir. Bu noktada her şeyden
önce yukarıda değinilen ön-sorunun karşılığını saptamak zorunlu oluyor: Devlet deyince, en

ilkel biçimde de olsa yöneten-yönetilen farklılaşmasının — dolayısıyla siyasal iktidar
olgusunun — kendini gösterdiği bütün siyasal topluluklar mı anlaşılacak, yoksa sadece
bugünkü anlamı ve bugünkü unsurlarıyla devlet tanımlamasına uyan siyasal kuruluşlar mı
devlet sayılacak?
Eğer birinci anlayışa uygun olarak devlet siyasal toplulukla eşanlamda kabul edilecek
olursa, hemen belirtilmelidir ki, bu tür toplulukların ilk defa nasıl, nerede ve ne zaman ortaya
çıktığı konusunda sosyal bilimciler arasında bir görüş birliğine rastlanılmaz. Bazıları bu
anlamda devleti çok eskilere, insanlık tarihinin başlangıç noktalarına kadar götürürler.
Bazılarına göre devlet, göçebe toplulukların belli bir toprak parçası üzerine yerleşmesiyle
birlikte doğmuştur. Bazıları da hayvancılıktan tarıma geçişi devletin başlangıcı sayarlar. 16
Ancak, sosyal bilimcilerin büyük çoğunluğu “devlet” teriminin bu derece geniş
anlamda kullanılmasına ve bu sıfatın ilkel topluluklara da tanınabileceği görüşüne karşıdırlar.
Hatta birçokları, eski çağlarda Babilliler, Mısırlılar, Persler ve başka kavimler tarafından
meydana getirilen siyasal toplulukların “devlet” olarak nitelendirilemeyeceği kanısındadırlar.
Tartışmalı olan noktaların ötesinde genellikle paylaşılan ve geçerli olan görüş şudur: Bugünkü
anlamı ve bugünkü unsurlarıyla devlet yeni bir kuruluştur ve bu kuruluş ancak on beşinci ve
on altıncı yüzyıllar içinde ortaya çıkmıştır. 17
Gerçekten, devlet deyince belli sınırlar içinde yerleşmiş bir insan topluluğu, istikrarlı
bir siyasal örgüt ve kurumsallaşmış bir iktidar arılaşılıyorsa, bu nitelikleri kapsayan
kuruluşları görebilmek için çok eski tarihlere gidilemez. Devlet kavramının oluşmasına
paralel olarak, “devlet” kelimesinin Batı dillerindeki karşılığının status, stato, etat, state
kullanılmaya başlanması da on altıncı yüzyıla rastlar. Ondan önce siyasal toplulukları ifade
için polis, civitas, respublica, regnum gibi deyimler kullanılıyordu. Öte yandan, ülkeler
arasında çağdaş sınır kavramının da yine on altıncı yüzyıl içinde belirmeye başladığını
kaydetmek gerekir Daha önceleri siyasal toplulukları birbirinden ayıran kesin sınırlar
oluşmamıştı. Kısacası, günümüzdeki anlamıyla milli devlet, ortaçağın sonlarında ve yeniçağın
başlarında Avrupa'da feodalitenin çöküşü ve Kilisenin siyasal nüfuzunun kırılışı ile birlikte
doğmuştur. Milli devlet, dağınık ve çatışan otoriteler arasında bölünmüş olan insanları ülke ve
millet kavramları etrafında toplayan yeni bir kuruluştur. Böylece modern devlet, o zamana
Bkz, E. M. SAİT, Political Institııtions, New York, Appleton-Century, 1938, s. 131 vd.
Bu konuda etraflı bilgi için, bkz. David EASTON, a.g.y.,, ss.108-112 ve Georges BURDEAU, a.g.y.,, ss. 2131
16
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kadar tam benzeri olmayan yeni bir siyasal bütünleşme, yeni ve değişik bir örgütlenme olarak
ortaya çıkmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra şu noktanın belirtilmesi yerinde olur: Siyaset Bilimi
açısından devletin “doğuşu” sorununun büyük bîr önem taşıdığı ileri sürülemez. Bu sorun
daha çok başka bilim dallarını (sosyoloji, sosyal antropoloji, tarih gibi} ilgilendirir. Siyaset
Bilimi’nin ana konusu siyasal olgular ve bunlar arasındaki ilişkiler olduğuna göre, bu olgular
ve ilişkiler kendini nerede gösterirse göstersin (devlet-öncesi, devlet-benzeri ya da çağdaş
devlet topluluklarında) Siyasal Bilimin ilgi alanına girecektir.

2.5. Devletin Kişiliği Sorunu
Klasik kamu hukukunun en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de devletin kişiliği
sorunudur. Devletin. onu oluşturan maddî unsurları dışında, özellikle siyasal iktidarı kullanan
yöneticilerin kişilikleri dışında kendine özgü bir kişiliğe sahip olduğu ya da olması gerektiği
konusunda çeşitli görüşler, bu kişiliğin mahiyeti ve niteliği üzerinde de çeşitli teoriler ileri
sürülmüştür.
Bu çabaların sonucu olarak, devlete hukukî ve manevi kişilik tanıyan görüşlerden, ona
gerçek kişilik tanıyan, onu canlı bir varlık, yaşayan bir organizma sayan görüşlere kadar
birbirinden çok farklı kuramların ortaya çıktığı görülür. Öte yandan bazı realist hukukçular ise
yöneticilerin fizik varlıkları ve kişilikleri dışında devletin hukuki ya da başka türlü ayrı bir
kişiliğe sahip bulunmadığı, bunun boş bir fiksiyondan (yapıntıdan) ibaret olduğu görüşünü
savunurlar. 18
Burada teorik tartışmalara ve ayrıntılara girmeksizin doğrudan doğruya konunun esası
ile ilgili bazı noktaları açıklamakla yetinilecektir. Önce şu noktanın belirtilmesi gerekiyor:
Devlete eğer bir kişilik tanınacaksa — ki tanınması pratik yönden yararlı, hatta zorunlu
gözüküyor — bu metafizik ya da felsefi anlamda bir gerçek kişilik değil, fakat hukuki bir
kişilik olacaktır. Devletin, diğer bazı topluluklar gibi tüzel kişiliğe sahip olması, hukuk tekniği
yönünden birçok sorunları açıklığa kavuşturur. Devletin hak sahibi, malvarlığı sahibi oluşu,
borçlanması sorumluluğu, sözleşme ve dava ehliyeti gibi hususlar, tüzel kişilik kavramı
sayesinde hukuki temele ve güvenliğe bağlanır. Bu bakımdan — realist ekolün bütün
Devletin kişiliği konusundaki çeşitli görüşler için, bkz. Muvaffak AKBAY, Umumî Âmme Hukuku Dersleri,
Ankara Üniversitesi, 1951, ss. 458-519; R.G. ORANDAN, Umûmî Âmme Hukuku Dersleri, İstanbul
Üniversitesi, 1952, ss. 909-979; Y.K. ZABUNOGLU, Kamu Hukukuna Giriş-Devlet, Ankara Üniversitesi, 1973,
ss. 125-144
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çabalarına rağmen — teknik ve pratik açılardan yararlı olan bu kavramdan bugüne kadar
vazgeçilememiştir.
Hukuki kişilik kavramının yukarıda belirtilenden belki daha da önemli bir yönü ve
fonksiyonu vardır ki, o da şudur: Devletin devamlılığının sağlanması. Gerçekten devlet,
bilindiği gibi, insan ömrünü aşan, zamanla sınırlı olmayan, zamanın akışı içinde sürekli olarak
kalan bir kuruluştur. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi için daha başlangıçta, devletin varlığının
onu yönetenlerin varlıkları ve kişilikleri ile bağlı olmadığının belirtilmesi gerekmiştir.
Devamlılık fikrinin devlet fikri ile birlikte oluştuğu ve geliştiği söylenebilir.
Daha sonra modern hukukta devletin tüzel kişiliği kavramı geliştirildi. Bu gelişmenin
sonucu şu olmuştur: Devleti meydana getiren insanlar değişebilir, devleti yönetenler
değişebilir, hükümetler değişebilir, hatta rejimler değişebilir, fakat devlet kalır. Bütün bu
değişiklikler onun varlığını etkilemez; o süreklidir.
Böylece hukuk, bir fiksiyon — tüzel kişilik — aracılığı ile de olsa, devlete sürekli bir
temel getirmiş oluyor. Ancak sadece bununla kalmıyor, aynı zamanda yöneticilerin, iktidarı
kullananların statülerini de belirliyor. Yöneticiler iktidar üzerinde sübjektif bir hak sahibi
değillerdir: onlar sadece devletin organı olarak kendilerine hukuk tarafından tanınmış olan
yetkileri kullanırlar. Bu anlayış giderek bizi çağdaş “hukuk devleti” kavramına kadar
götürecektir.
Klasik Kamu Hukukunda ve Siyaset Biliminde devletin kişiliği sorunu ile birlikte ele
alınan ve incelenen sorunlardan biri de egemenlik sorunudur. Geleneksel görüşe göre
egemenlik, devletin temel unsurlarından biri, hatta onun başlıca kriteri sayılır. Devlet deyince
“egemen devlet” akla gelir. Ancak bu görüş bugün için tartışmalıdır. Gerçi egemenlik
kavramı, tarihsel açıdan, devlet kavramı ile birlikte ortaya çıkmıştır; fakat sonradan değişik
anlayışlara ve değerlendirmelere konu olmuştur. Bu kavram üzerinde herhalde durmak, onun
niteliğini, anlamını, daha doğrusu değişik anlamlarını ve modern devlet açısından geçerliğini
saptamak gerekir. Ancak bu konu üzerinde burada değil, ileride “siyasal iktidar” kavramı
incelerken durulacaktır. Çünkü bize göre egemenlik, iktidar kavramı ile bitişik olan bir
kavramdır ve aynı kategori içinde ele alındığı takdirde daha tutarlı bir inceleme ve
değerlendirme yapma olanağı ortaya çıkacaktır.

2.6. Politika Bilimi Açısından Devlet
Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, devletin çağdaş Siyaset Bilimi’nin
sistematiği içindeki yerini belirtmek bakımından varılan sonuçlar aşağıdaki noktalarda
toplanabilir:
1. Önce, tartışma dışı olan bir sosyal gerçek var: Devlet, bugün için siyasal kuruluşların en
genişi, en gelişmişi, en iyi örgütlenmişi ve en kapsayıcı olanıdır. İrili ufaklı birçok kurum ve
kuruluş onun içinde yer alır. Bu bakımdan devlet “kurumlar kurumu” olarak nitelendirilir.
Siyasal olaylar, iktidar ilişkileri genellikle onun içinde cereyan eder. Bu yönden de devlet,
siyasal faaliyetlerin genel çerçevesini ve kadrosunu oluşturur.
2. Ancak, siyasal olayların kadrosunu ve çevresini meydana getiren devletin kendisi Siyaset
Bilimi açısından verimli bir araştırma birimi olamaz. Çünkü o soyut bir kavramdır. Soyut
kavram oluşu nedeniyle de gözlenebilme imkanlarından uzaktır. Oysa, daha önce de
belirtildiği gibi, Siyaset Bilimi somut, gözlenebilir insan davranışları olarak beliren siyasal
olayları inceler, bunlar arasındaki ilişkileri ve nedensellik bağlarını ortaya koymaya çalışır.
Devlet, soyut kavram ya da “manevi varlık” olarak bu tür incelemelerin, ampirik
araştırmaların konusu olmaya elverişli değildir.
3. Devlete hukuki kişilik tanınmasının, onun bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanmasında
hukuk tekniği yönünden yararlı bir fiksiyon (yapıntı) olduğu belirtilmişti. Ancak bu fiksiyon,
onun arkasındaki gerçeklerin görülmesine engel olmamalıdır.
Kişilik kavramının zaman zaman mistik bir niteliğe bürünerek belirli bir devlet
anlayışının oluşturulmasında temel taşı olarak kullanıldığı görülür. Bu anlayışa göre devlet,
her türlü ön-yargıdan arınmış, herkesin iyiliğini düşünen, toplumdaki sosyal güçler karşısında
tamamen tarafsız, kendine özgü kişiliğe sahip üstün bir varlıktır. Daha çok otoriter rejimlerde
yayılmasına çalışılan bu “gökten zembille inmiş devlet” anlayışının, bu bürokratik “üstün ve
tarafsız hakem” görüntüsünün sosyal gerçeklikten uzak, aldatıcı bir varsayım olduğunu
söylemek gerekir. Halk kitlelerinin gözünde yaratılmak istenen “Devlet Baba” imajına
kapılmamak gerekir. Devleti, onun adına hareket eden insanlardan ayrı olarak düşünmek
mümkün değildir.
Devlet düzeninden söz edildiğinde o düzeni kuranlar, devletin otoritesinden söz
edildiğinde o otoriteyi kullananlar, devletin kanunlarından söz edildiğinde o kanunları
yapanlar aslında hep insanlardır: düzeni kurmak, otoriteyi kullanmak, kanunları yapmak ya da

uygulamak yetkileriyle donatılmış olan insanlar. Ve bu insanların belli siyasal tercihleri, belli
ideolojik eğilimleri, belli dünya görüşleri vardır. Toplum içinde belli bir sosyal sınıfın veya
grubun temsilcisidirler, hiç değilse bir sınıfın ya da grubun daha yakınındadırlar. Dolayısıyla,
devlet adına yapacakları kanunlar, alacakları kararlar açıktan açığa ve doğrudan doğruya
toplumun bir kesimini, bir sınıfını gözetmese bile, bazı sınıflar ve zümreler bunlardan
diğerlerine göre daha çok yararlanacaklardır. Gerçi onlar, çoğu zaman, aldıkları kararların
tüm “ülke yararına”, “halk ve millet yararına” olduğunu ileri süreceklerdir. Ancak bu iddia
gerçekleri

değiştirmeyecektir.

vazgeçilmezliği

görüşünü

Nitekim,

savunan

günümüzde

hukukçular

bile

devletin
bu

kişiliği

realiteyi

kavramının

görmemezlikten

gelemiyorlar. 19
Alınan siyasal kararlar devletin damgasını taşıdığı, onun otoritesine büründüğü için
toplumda geçerlilik kazanır. Ancak bu kararların arkasında devleti yönetenlerin, iktidar
sahiplerinin siyasal tercihlerinin yatmakta olduğu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak
tutulmamalıdır. Siyaset Bilimi, devlet ve onun soyut kişiliği kavramlarının ötesinde bu somut
gerçeği bulup çıkarmak ve ortaya koymak amacına yönelmiştir.

19

Örneğin, bkz., Georges BURDEAU, a.g.y., s. 53

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
Bu ünitede, çağdaş devleti önceki devlet formlarından ayıran temel karakteristik
özellikler irdelenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, öncekilerdeki çoklu ve bölünmüş iktidar
yapılarının yerine, belirli sınırlar içerisinde meşru güç kullanma tekeline sahip egemen bir
otorite olarak devletin geçtiği tarihi aşamalar üzerinde ağırlıklı durulmuştur.
Bu çalışmada ilk belirtilen şey devletin insanlık tarihiyle yaşıt olmadığıdır. İnsanlığın
devletsiz yaşadığı dönemler olmuştur. Devletin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili olarak altının
çizilmesi gereken bir başka önemli konu da, güç kullanma ve egemenlik gibi temel unsurların
ve bu unsurlara yüklenen anlamların zaman içinde önemli farklılıklar içermesidir. İşte bu
farklı özellikleri belirleyen anayasacılık, parlamentarizm ve nihayet demokratik devlettir.
Çağdaş anlamda devlet egemenlik, toprak, kurumsallaşmış iktidar, kamu bürokrasisi,
meşru yetki ve yurttaşlık unsurlarından meydana gelmektedir. Devlet hakkında çatışan
görüşlerin kaynağı, devlete dair ideolojik yaklaşımlardır. Bu çerçevede kimi ideolojik
yaklaşımlar devleti birbirine zıt varlıklar olarak görürken, devleti açıklamaya yönelik
yaklaşımların bir kısmı ise onu toplumsal bir sözleşmeye dayandırır.
Devletin oluşumunu toplum üyeleri arasında varılan bir uzlaşma, yani toplum
sözleşmesi ile açıklayan düşünürler – Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau
– benzer noktalardan hareket etmelerine karşın bu tür bir sözleşmeye gerek duyulmasının
sebepleriyle, sözleşme sonucunda ortaya çıkan otoritenin gücü ve yetkileri hakkında farklı
tezler ileri sürmektedirler. Bugün ise dünyada devleti kesin hatlarıyla sınırlayan devlet
tartışmaları güçlenmektedir. Hukuk devletini tesis etmekle devletin, daha açıkçası devlet
otoritesini kullananların yetkilerinin sınırlandırılmasının, keyfilikten uzaklaştırılmasının
sağlanabileceği varsayılmaktadır.

Bölüm Soruları I

1. Siyaset Bilimi açısından ‘Devlet’i tanımlayınız.
2. Plüralistlere göre devlet nasıl bir olgudur, açıklayınız.
3. Marksist teze göre devleti açımlayınız.
4. Liberal anlayışına göre devleti tanımlayınız.
5. Muhafazakar görüş devlete nasıl yaklaşmaktadır, açıklayınız.
6. Klasik Fransız kamu hukuku doktirin olarak devleti nasıl açıklamaktadır, aktarınız.
7. Devlet soyut bir kavram mıdır, tartışınız.
8. Burdeau’ya göre devleti icat eden nedir, açıklayınız.
9. Devletin kökeni neye dayanmaktadır, irdeleyiniz.
10. Devletin tarihsel gelişimini açıklayınız.
11. Thoma Hobbes devleti nasıl tanımlamıştır, belirtiniz.
12. John Locke’a göre devlet nedir, açıklayınız.
13. Jean-Jacques Rousseau’nun devlete yaklaşımını aktarınız.
14. Devletin tüzel kişiliği var mıdır, tartışınız.
15. Devletin çağdaş Siyaset Bilimi’nin sistematiği içindeki yerini açıklayınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 2

1. “Devlet, bugün için siyasal kuruluşların en genişi, en gelişmişi, en iyi örgütlenmişi ve
en kapsayıcı olanıdır. İrili ufaklı birçok kurum ve kuruluş onun içinde yer alır. Bu
bakımdan devlet “…………………………………..” olarak nitelendirilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Leviathan
Otoriter
Pragmatist
Kamu örgütü
Kurumlar kurumu

2. Günümüzde aşağıdakilerden hangisi devletin ‘doğuşu’ sorunu ile ilgilenen bilim
dalları arasında sayılmamaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Sosyoloji
Tarih
Sosyal Antropoloji
Siyaset Bilimi
Kültürel Antropoloji

3. “……………….., belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün
iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal
kuruluştur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Rejim
Kamuoyu
Devlet
Hükümet
Vatan

4. “Devlet, insanlar onu düşündükleri için vardır” sözü hangi düşünüre aittir?
a. Franz Oppenheimer
b. G. W. FriedrichHegel
c. MaxWeber

d. Maurice Duverger
e. Georges Burdeau
5. Günümüzdeki anlamıyla milli devlet, Avrupa’da hangi çağın sonlarında ortaya
çıkmıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Neolitik çağ
Antik çağ
Orta çağ
Yeni çağ
Yakın çağ

6. “Devlet en üstün değerdir ve başlı başına bir amaçtır” şeklindeki yaklaşımı ile devleti
neredeyse bir yeryüzü Tanrısı yapan düşünür kimdir?
a. Karl Marx
b. Max Weber
c. Maurice Duverger
d. G. W. Friedrich Hegel
e. Franz Oppenheimer
7. Devleti insanlar tarafından meydana getirilen diğer topluluklar gibi bir topluluk, ancak
onlardan daha geniş bir topluluklar topluluğu sayanlar hangi yaklaşıma tabidir?
a. Pluralistler
b. Realistler
c. Rasyonalistler
d. Sosyalistler
e. Liberaller
8. Avusturyalı hukukçu ……………….……….., “devlet etkili olarak yürürlükte
bulunan bir hukuki normlar sistemidir” derken bir çeşit soyutlamaya gitmiş olan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Max Weber
b. Hans Kelsen

c. Franz Oppenheimer
d. Maurice Duverger
e. Georges Burdeau
9. “İnsanlar insanlara itaat etme durumunda kalmamak için devleti icat etmişlerdir”
diyerek devleti, iktidarın dayanağı ve siyasal toplumun çatısı olarak gören düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Georges Burdeau
b. Franz Oppenheimer
c. Maurice Duverger
d. Harold Laswell
e. Hegel
10. Aşağıdakilerden hangisi devletin oluşumunu toplum üyeleri arasında varılan bir
uzlaşma, yani toplum sözleşmesi ile açıklayan düşünürler sayılmaktadır?
a. Niccola Machiavelli
b. G. W. Friedrich Hegel
c. John Locke
d. Karl Marx
e. Gustave Jung

Yanıt Anahtarı

1. e
2. d
3. c
4. e
5. c
6. d
7. a
8. b
9. a
10. c
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3. SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMI
SİYASAL İKTİDAR
3.1. Siyasal İktidarın Belirlenmesi
3.1.1. Genel Olarak İktidar Kavramı (Sosyal İktidar)
3.1.2. Siyasal İktidarın Nitelikleri
3.1.3. Siyasal İktidar ve Otorite
3.2. Siyasal İktidar ve Egemenlik
3.2.1. Egemenlik Kavramı
3.2.2. Egemenlik Kavramının ve Klasik Egemenlik Teorisinin Ortaya Çıkışı
3.3.3. Egemenliğin Değişik Anlamları
3.3.4. Klasik Egemenlik Kavramının Günümüzdeki Yansımaları
3.3.5. Egemenliğin Çağdaş Karşılığı
Kurucu İktidar Kavramı
3.3.6. Kurucu İktidarın ‘Egemen’ İktidar Olarak Sosyo-Politik Açıdan
Değerlendirilmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Siyasal iktidar ile devlet kavramını karşılaştırınız.
Siyasal iktidarın temel niteliklerini açıklayınız.
Siyasal iktidar ile otorite kavramlarını karşılaştırınız.
Siyaset Bilimi açısından egemenlik kavramını irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyasal İktidar
kavramının Siyaset
Bilimi Açısından
Önemi

Kazanım
Siyaset Biliminin temel kavramı olarak
siyasal iktidar tanımlanacak; Siyasal
iktidarın temel nitelikleri edinilecek;
Egemenlik kavramı tanımlanacak;
Siyasal iktidar açısından egemenliğin
taşıdığı önem öğrenilecek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünite içeriği ile
önerilecek temel referans
kaynakları

Anahtar Kavramlar
Siyasal İktidar, Sosyal İktidar, Otorite, Egemenlik

Giriş
Siyaset Bilimi, çağdaş anlamda, otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların
oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak tanımlanabilir. Bu
tanımlamadan hareketle, son yarım yüzyıldır Siyaset Bilimi alan çalışmalarında ilgi iktidar
olgusu üzerine toplanmış bulunmaktadır.
Bu ünitede de, Siyaset Biliminin temel kavramı olarak kabul görmüş “Siyasal
İktidar” olgusu üzerinde ayrıntılı durulacak, öncelikli olarak siyasal iktidarla diğer sosyal
iktidarlar arasındaki temel farklar sunulacaktır. Siyasal iktidarın dört başat karakteristik
özelliği geniş bir şekilde açımlanacaktır.
Ünitenin ikinci kısmında da, siyasal iktidarın “Egemenlik” kavramı ile ilişkisi
incelemeye alınacak, kavramın ve klasik egemenlik teorisinin hangi sosyo-politik tarihi
olaylar sonucunda ortaya çıktığı üzerinde durulacaktır. Ve egemenlik kavramının klasik
anlamıyla (mutlak ve sınırsız egemenlik anlayışı) günümüzde geçerliliğini sürdürüp
sürdüremediği tartışılacaktır. Bu bağlamda da, klasik egemenlik teorisi ile hukuk devleti
anlayışının bağdaşmazlığının nedenleri açımlanacaktır. Son olarak da, egemenliğin çağcıl
karşılığı “Kurucu İktidar”ın sosyo-politik açıdan değerlendirilmesine gidilerek, hukuken
“yapabilme” yetkisine sahip olmakla birlikte, fiilen, bir başka ifadeyle sosyal gerçeklik
alanında, her zaman her istediğini “yapabilen” (egemen - mutlak iktidar), her türlü kayıt ve
etkiden uzak, tamamen bağımsız ve üstün “egemen” bir iktidarın olamayacağı savı ispat
edilmeye çalışılacaktır.

3.1. Siyasal İktidarın Belirlenmesi 20
3.1.1. Genel Olarak İktidar Kavramı (Sosyal İktidar)
Yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir Sosyal Bilimlerle ve özellikle Siyaset Bilimi ile
uğraşanların ilgileri iktidar olgusu üzerinde toplanmaktadır. Bugün iktidar kavramı, siyasal
olayların dinamiğini oluşturan ve siyaset sürecinin anlaşılmasında ve açıklanmasında anahtar
rolü oynayan bir kavram olarak kabul edilmektedir. İngilizce’deki “power”, Fransızca’daki
“pouvoir” ve Latince’deki “potestas” sözcükleri iktidar deyimini karşılamakta ve ehil olmak,
yetenek sahibi olmak, toplumda başkalarına istediğini yaptırabilmek, istenen şeylerin
yaptırılmasını sağlamak için zora başvurmak anlamlarında kullanılmaktadır.
İktidar nedir? İktidar deyince ne anlaşılmalıdır? Önce bu deyimin ifade ettiği anlamı
açıklamak gerekir. İktidar, genel ve geniş anlamda, başkalarının davranışlarını
etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı olarak tanımlanabilir. Bir kimse, başka kimseleri
kendi istediği yönde davranmaya sevkedebildiği takdirde onlar üzerinde bir iktidara sahip
bulunuyor demektir. Max Weber'in yapmış olduğu tanımlamaya göre, “iktidar, sosyal ilişkiler
çerçevesi içinde bir iradenin, ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkanıdır.” 21
Bu tanımlamalar, hemen görüleceği gibi, iktidarın en geniş anlamını vermektedir. Bu
anlamda iktidar olgusuna sosyal hayatın çeşitli kademelerinde, her türlü grup ilişkileri içinde
rastlanır. Ailede babanın çocuklar üzerindeki iktidarı bu çerçeve içine girdiği gibi, bir haydut
çetesinde çete başının iktidarı da gene aynı genel tanımın kapsamı içine girer. Öte yandan,
toplumdaki irili ufaklı bütün kuruluşlar (dernek, kulüp, sendika, siyasal parti) içinde de iktidar
olgusunu açık ve seçik olarak görmek olasıdır.
Burada sorulacak soru şudur: Siyaset Biliminin ana konusunu oluşturan iktidar
kavramı, sosyal hayatın çeşitli alanlarında değişik çaplarda kendini gösteren bu geniş ve genel
iktidar kavramı mıdır? Yoksa, daha dar ve daha belirli bir siyasal nitelik taşıyan “siyasal
iktidar” kavramı mı?

Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (İstanbul, Bilgi Yayınları, 2005, ss.46-66) adlı yapıtından bu ünite
hazırlanırken yararlanılmış bulunulmaktadır.
21
Max WEBER, Basic Concepts in Sociology, London, Peter Owen, 1962, s. 117
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Çağdaş Siyasal Bilimcilere göre, Siyaset Biliminin temel kavramı olan iktidar,
herhangi bir iktidar değil, yalnızca siyasal iktidardır. David Easton'un da isabetle belirttiği
gibi, bir aile, dernek ya da bir çete içinde sırf bir kişi ya da bazı kişiler diğerlerinin
davranışlarını kontrol edebiliyor diye Siyaset Bilimi bu gruplar içindeki iktidar olgusu ile
ilgilenmezler. 22 Bu nedenle siyasal iktidarı diğer sosyal iktidarlardan ayıran özelliklerin neler
olduğunun belirtilmesi gerekir. Elbette bu ayrımların hangi kriterlere göre yapılması gerektiği
bir sorun niteliği taşımaktadır. Gerçekten de, iktidar, kaynakları ve tezahürleri bakımından
oldukça karmaşık bir olgudur. Değişik görünüşlerinden ve içerdiği unsurlardan yola çıkarak
iktidarı aşağıdaki özellikleri ile tespit etmek olası gözükmektedir:

3.1.2. Siyasal İktidarın Nitelikleri
Siyasal iktidar terimi burada gerçek ve teknik anlamıyla ülkenin ve toplumun bütünü
üzerinde geçerli olan iktidar karşılığında kullanılmaktadır Gerçek ve teknik anlamda siyasal
iktidarın başlıca ayırtedici nitelikleri de şöyle sıralanmaktadır: 23
a. İktidar, istediğini yaptırabilme gücüdür
Siyasal iktidarı diğer iktidar ilişkilerinden ayıran en temel özellik, kapsam alanı olarak
bir kişi ya da grup üzerindeki hakimiyet yerine, onları da içine alan bir ülkedeki bütün toplum
üzerinde yaptırım gücünü temsil ediyor olmasıdır. Bir kişinin otoritesi bir ailede, bir okulda,
bir grupta geçerlilik ifade ederken, siyasal iktidar devletin egemenlik alanı olarak beliren
ülkenin tümü ve o ülkede yaşayan insanlar üzerinde geçerlidir. Bu anlamıyla siyasal iktidar,
devletle aynı anlama gelmektedir. Sadece devlet, bir ülke bütünlüğünü oluşturan tüm etnik,
sınıfsal, grupsal, kişisel olguların üzerinde bağlayıcı, etken, üstün bir güç olarak karar alabilir
ve elindeki güçlerle (yargı, polis, ordu) bu kararları ona karşı gelinmesi halinde dahi
uygulayabilir.
b. En üstün iradedir
Siyasal iktidarla toplumdaki diğer iktidar türleri arasında bir eşitlik ilişkisi değil,
hiyerarşik bir ilişki vardır. İki yönlü bir ilişkinin yerine hiyerarşik bir üstünlük sayesinde tek
yönlü düzenleyici bir irade olarak hareket eder. Siyasal iktidar diğerlerine göre daha üstündür;
ülke içinde en üstün iktidardır. Siyasal iktidar bir devlet bütünlüğü içerisinde en üstün irade
olarak tüm topluma, tek yönlü bağlayıcı yasalar çıkarma, iktidar aygıtları ile (bürokrasi) bu
22
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yasaları yürütme ve uymayanları yargılama güç ve ehliyetine sahip tek meşru kurumdur. Bu
açıdan siyasal iktidarı, güç (şiddet) kullanma tekeline sahip tek meşru irade olarak
tanımlamak doğrudur. Ancak ileride görüleceği gibi, hiç değilse demokratik rejimlerde bu
üstünlük mutlak değil, nisbi bir üstünlüktür.
c. Güç kullanma tekelidir
Siyasal iktidarın en önemli karakteristiği, onun maddi kuvvet ve zor kullanma gücüne
sahip oluşunda görülür. Toplum İçinde ancak o bu güce ve yetkiye sahiptir; ancak o iradesini,
emirlerini ve kararlarını yürütmek için gerektiğinde kuvvete başvurabilir. Başka deyişle
siyasal iktidar, fizik zorlama gücünün tekelini elinde bulundurur. Bu tekel, sosyal düzenin
sağlanması, toplum ve devlet hayatının devamı için vazgeçilmez bir şarttır. Diğer sosyal
iktidarlar kendi çevrelerinde iradelerine ve kararlarına uyulmasını sağlamak için değişik
yöntemlerden faydalanabilirler (ikna, manevi baskı, disiplin cezası gibi), fakat hiçbir zaman
meşru olarak kuvvet kullanma yoluna başvuramazlar. Kuvvet tekelinin, zor kullanma
gücünün siyasal iktidar elinde toplanmaması ve toplum içindeki gruplar arasında dağılması
halinde düzen ortadan kalkar ve anarşi başlar.
d. Sürekli olan tek meşru iradedir
Siyasal iktidarın yukarıda ana çizgileriyle belirtilen başlıca özellikleri onun genel
olarak öteki sosyal iktidarlardan ayırdedilmesine yarar, fakat aslında daha karmaşık olan
gerçek niteliği hakkında tam bir fikir veremez. Bu niteliği tümüyle kavrayabilmek için siyasal
iktidarın analizine başka bir unsuru daha ilave etmek gerekir: Bu unsur, rıza ve itaat
unsurudur.
Siyasal iktidarın en önemli karakteristiği kuvvet kullanma tekeline sahip oluşudur,
evet bu doğrudur, ancak iktidarın sadece kuvvete dayandığı anlamına gelmez. Yönetilenler
genellikle hiçbir zorlama olmaksızın iktidarın emirlerine ve kararlarına kendiliklerinden itaat
ederler. Başka deyişle ona rıza gösterirler. Bu rızanın temeli nedir? Yönetilenler iktidara niçin
itaat ederler? Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Kararlara ve emirlere uyma (iktidarın amacına
ve yararlılığına inanıldığı ölçüde) bilinçli olabileceği gibi, bilinçsiz ve mekanik de olabilir.
Gelenek ve görenek, alışkanlık, çevrenin etkisi, eğitim, şartlandırılma, menfaat umudu, ceza
korkusu ve nihayet çaresizlik duygusu itaatin değişik nedenleri arasındadır.
Burada belirtilmek istenen, iktidarın mutlaka, hiç değilse bir ölçüde, yönetilenlerin
rızasına dayanmak zorunda oluşudur. Dünyadaki bütün siyasal iktidarlar az ya da çok kuvvete

dayanırlar ve gerektiğinde bunu kullanırlar. Fakat sadece çıplak kuvvete dayanan bir iktidarın
istikrar sağlayabildiği ve sürekli olduğu şimdiye kadar görülmemiştir. O nedenle, ‘rıza’
faktörünü hesaba katmaksızın iktidarın bileşimini ortaya koymak mümkün olamaz. Bunu kısa
bir formülle ifade etmek gerekirse: İktidar = Kuvvet + Rıza'dır denilebilir. Dolayısıyla,
toplumun, bir iktidarın kendi üzerinde egemen bir irade olarak yaptırımda bulunmasına rıza
göstermesi, bu yaptırımlara itaat etmesi ve bu itaatin de tüm toplumda hakim bir genel
iradenin ürünü (konsensus) olması halinde siyasal iktidardan söz edilebilir. Bu nedenle,
üzerinde baskı, zorlama ve yaptırım uygulanan kişilerin (yönetilenler), kendilerine bu gücü
uygulayan iradeyi, hiyerarşik olarak üstün, yetki olarak haklı, güç kullanma olarak tekel,
yaptırımda bulunmak için meşru olarak kabul etmeleri ve bu kabulün tüm ülke alanına
yayılmış bir toplumsal rızaya dayanıyor olması gerekir.
Geniş bir açıdan bakıldığında, yöneten-yönetilen ilişkisinin tek taraflı olmadığı ve
bunun sadece yukarıdan aşağıya doğru gelen bir emirler dizisinden ibaret bulunmadığı
görülür, iktidar ilişkisi aslında karşılıklı, iki taraflı bir ilişkidir ve çoğu zaman yönetenlerin
yönetilenleri etkilemesi kadar yönetilenlerin de tutum ve davranışlarıyla yönetenleri
etkilemesi söz konusudur. 24 Yönetilenlerin, yukarıdan gelen emir ve direktiflere otomatik
olarak uyması beklenemez. Bu sosyal gerçeğin iyice aydınlığa çıkmasından sonra, tek taraflı
emir verme kudretini ifade eden “iktidar” terimi yerine, karşılıklı rolleri ve iki taraflı
etkileşmeyi belirten “iktidar ilişkileri” deyimi kullanılmaya başlanmıştır.
İktidar olayının, iktidar ilişkilerinin ve dolayısıyla siyasetin sadece milli topluluk ve
devlet çerçevesi içinde mevcut olabileceğini ileri sürmek gerçeklere aykırı düşeceği gibi,
Siyaset Bilimini bu çerçeve içine oturtmak da onun alanını fazlasıyla daraltmak olur. Öte
yandan, nerede ki iktidar olgusu vardır, orada Siyaset Biliminin ilgi alanına giren bir konu
vardır genel yargısına katılmak da mümkün değildir. Bir futbol kulübünün ya da bir Kanarya
Sevenler Derneği'nin içindeki iktidar ilişkilerinin siyasal sistemi ve toplumun yönetimini ne
derecede ilgilendirebileceği herhalde sorulmaya değer bir sorudur.
Buna karşılık bazı sosyal gruplar içindeki (sendikalar, meslek kuruluşları, siyasal
partiler gibi) iktidar ilişkilerinin toplumun bütününü ilgilendiren kararların alınmasında
önemli ölçüde etkisi olabileceği şüphe götürmez bir gerçektir. Siyaset olayı büyük topluluklar
içinde görüldüğü gibi (makro-politika), küçük topluluklar içinde ve kişisel davranışlar
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düzeyinde de görülebilir (mikro-politika]. Siyaset Biliminin temel konusu asıl ve gerçek
anlamda “siyasal iktidar” olmakla beraber, onun kararlarını dolaylı veya dolaysız olarak
etkiledikleri ölçüde diğer sosyal iktidarlar ve siyasal davranışlar da disiplinin inceleme alanına
girecektir. Bu durumda özet olarak denilebilir ki, Siyaset Bilimi, makro-politikayı
ilgilendirdiği oranda mikro-politika ile de uğraşır.

3.1.3. Siyasal İktidar ve Otorite
Siyaset Biliminde iktidar ve siyasal iktidar ile birlikte en çok kullanılan terimlerden
biri de “otorite” terimidir. Ancak bu terimin hangi anlama geldiği ve iktidar teriminden farklı
bir kavramı ifade edip etmediği konusunda bir görüş birliğinden söz edilemez.
Otorite deyimi iktidardan farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Kimi siyaset
bilimcilerine göre, otorite “meşru iktidar” demektir. 25 Bir iktidarın emir ve kararlarının
tartışma konusu yapılmaksızın geçerli sayılması ve onlara uyulması halinde bir otoritenin
varlığından söz etmek mümkün olur. Bu durumda emirlere muhatap olanlar, onları veren kişi
ya da kişilerin bu konudaki yetkilerini kabul ediyorlar demektir. Otorite, normal olarak,
kuvvete, zora ve tehdide başvurmaksızın bir iradenin yürütülmesi yeteneğini ifade eder.
Gerektiğinde kuvvete başvurulması halinde de, kuvvet kullanmanın haklılığı ve meşruluğu
önceden kabul edilmiş olmaktadır.
Terimi “meşru iktidar” anlamında kullananlara karşılık, iktidar ve otorite deyimleri
arasında herhangi bir ayrım yapmadan ikisini eşanlamda kullananlar da vardır. Bazen gene
aynı anlamlara gelmek üzere “nüfuz” ya da “etki” (influence) deyiminin kullanıldığı da
görülür. 26 Siyaset Biliminde bu alanda henüz üzerinde anlaşmaya varılmış ve yerleşmiş bir
terminolojinin bulunmadığını belirtmek gerekir..
Burada, açıklık sağlama bakımından “otorite” yerine, “siyasal iktidar” deyimi tercih
edilecektir. Otorite çok daha geniş, daha genel bir deyimdir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Bir
kimse falanca konuda otorite sahibidir denildiği zaman, o kimsenin o konudaki bilgi ve
uzmanlığı, dolayısıyla sözüne güvenilebileceği ifade edilmiş olur. Öte yandan, bir
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öğretmenin, bir hakemin, bir gemi kaptanının otoritesinden söz edilebileceği gibi, hükümetin
otoritesinden de söz edilebilir. Bu hallerde otorite, genellikle zorlama ve cezalandırma yoluna
gitmeden başkaları üzerinde sözünü geçirebilmeyi, başkalarının davranışları üzerinde manevi
bir etkileme gücünü ifade eder. Ancak bu etkileme gücünün arkasında zorlama ve
cezalandırma yetkisinin yatmakta olduğu ve manevi otoritenin yetersiz kalması halinde bu
yetkiye başvurulabileceği de unutulmamalıdır. 27
Buna karşılık, siyasal iktidar deyimi, daha belirli bir anlamı olan, daha teknik
denilebilecek bir terimdir. İktidarın meşru oluşu ya da olmayışı tamamen ayrı bir meseledir ve
üzerinde uzun boylu durulmayı gerektiren başlı başına geniş bir konuyu teşkil eder. Bu
bakımdan, “otorite” teriminin “meşru iktidar” karşılığında kullanılması kavramın anlamını
daraltmanın yanı sıra yanlış anlaşılmalara da yol açabilir.
Ayrıca, “siyasal iktidar”, daha önce de belirtildiği gibi, sadece kuvvete ve zorlama
gücüne dayanan bir iktidar anlamına gelmez. Tekrar etmek gerekirse, iktidar kavramının
oluşumuna kuvvet unsuru girdiği kadar rıza unsuru da girer. Normal olarak, zora ve fizik
kuvvete başvurma ancak istisnai hallerde kendini gösterir. Bir bakıma, nasıl ki otorite kavramı
için zorlama yetkisinin bir yedek destek olduğu söylenebilirse, aynı şey iktidar kavramı için
de söylenebilir.

3.2. Siyasal İktidar ve Egemenlik
3.2.1. Egemenlik Kavramı
Üç yüzyılı aşkın bir süre önce ortaya çıkışından bu yana üzerinde durulan, geniş
tartışmalara yol açan ve kendisine değişik anlamlar verilen “Egemenlik” kavramı, uzun süre
Kamu Hukukunda, Siyaset Felsefesinde ve klasik Siyaset Biliminde merkezi bir yer tutmuş ve
çeşitli teorilerin temel dayanağını oluşturmuştur.
Ancak, bugüne kadar egemenlik teriminin tam bir açıklığa kavuştuğu ve üzerindeki
tartışmaların sona erdiği ileri sürülemez. Geleneksel olarak egemenlik devlet kavramı ile
birlikte incelenir. Bu klasik yaklaşım, egemenliğin uzun süre devletin temel niteliğini ve onun
ayırdedici kriterini oluşturduğu görüşüne dayanmıştır. Oysa bugün artık, egemenlik siyasal
iktidar kavramı ile birlikte incelenmeye başlamıştır.
Otorite kavramının etraflı bir değerlendirmesi için, bkz., T.D. WELDON, The Vocabulary of Politics, London,
Penguin Books, 1953
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3.2.2. Egemenlik Kavramının ve Klasik Egemenlik Teorisinin
OrtayaÇıkışı
Egemenliğin kaynağını, ortaçağın sonlarını ve yeniçağın başlarını kaplayan uzun bir
zaman şeridi içinde cereyan eden tarihsel olaylarda aramak gerekir. Yüzyıllar süren bu
olaylar, Avrupa'da büyük güçler arasında çetin bir üstünlük mücadelesi şeklinde kendini
gösterir. Bu üstünlük mücadelesinde taraflar, bir yanda başta Fransa krallığı olmak üzere
monarşiler, öte yanda ise Feodalite, Papalık ve Roma-Cermen İmparatorluğudur. Fransa
kralları uzun zaman bir yandan ülke içinde feodal senyörlerle, diğer yandan da dışarıda krallık
üzerinde (Avrupa'daki bütün monarşiler üzerinde) üstünlük iddiasında bulunan Papalık ve
Roma-Cermen imparatorluğu ile savaşmak zorunda kalmışlardır. Sonunda bu devler
savaşından Fransa krallarının galip olarak çıktıklarını ve içerde feodal güçlere karşı kesin
üstünlüklerini kabul ettirdikleri gibi, dışarıda da Papalık ve İmparatorluk karşısında
bağımsızlıklarını sağladıklarını görüyoruz.
İşte bu uzun ve çetin tarihi mücadele sırasında egemenlik kavramı, Fransa Krallarınca
ülke içinde kendi iktidarlarına rakip olabilecek bir iktidar, ülke dışında da kendilerinden üstün
bir kudret tanımadıklarını ifade eden bir hukuki formül olarak kullanılmıştır. 28 Önceleri belli
bir amacın elde edilmesi için kralcı hukukçular tarafından bir mücadele silahı olarak
kullanılan egemenlik kavramı, sonradan geliştirilerek bir doktrin haline getirilmiştir.
Egemenlik kavramının ilk defa olarak tanımlamasını yapan, onu sistemleştirerek
belirli bir teori haline getiren ünlü Fransız hukukçusu Jean Bodin'dir. Bodin, on altıncı
yüzyılın sonlarına doğru, 1576 yılında yayımladığı Devletin Altı Kitabı (Les Six Livres de la
Republique) isimli eserinde egemenliği ülkede yaşayan bütün insanlar, bütün vatandaşlar ve
tebaa üzerinde kanunla kısıtlanmayan en üstün iktidar olarak tanımlıyordu. Böylece
egemenlik, Bodin'e göre, sınırsız ve mutlak bir iktidardır. Egemenlik aynı zamanda tektir,
bölünemez ve devredilemez. Başka deyişle, belli bir ülke üzerinde ancak tek bir egemen
kudret olabilir ve bu egemen kudret bölünemeyeceği gibi başkasına da devredilemez. J. Bodin
ve N. Machiavelli’den T. Hobbes'a gelinceye kadar klasik egemenlik teorisinin başlıca
temsilcileri onun bu niteliklerini ısrarla vurgulamışlardır. Kısaca, bu temsilciler için,
egemenlik, geniş bir alan (birey, toplum, ülke) üzerindeki güçlü iktidar algılamasını

Egemenlik deyiminin Fransızca’daki karşılığı olan “souveraineté” sözcüğü, kökünü Latincede “en üstün
iktidar” anlamına gelen “superanus” sözcüğünden alır.
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göstermektedir. Egemenlik; mutlak, bölünmez, sınırsız ve devredilmez olarak tanımlanmakta
ve devlet, sadece güçler arasında en üstünü değil, tek üstün güç olarak ortaya çıkmaktadır. 29
Tarihsel perspektif içinde incelendiği zaman egemenlik kavramının siyasal toplum
hayatının gelişmesinde belli bir aşama oluşturduğu söylenebilir. Gerçekten, feodalitenin
tasfiyesinde ve feodal düzenden merkeziyetçi devlet düzenine geçişte bu kavramın oynamış
olduğu rolün önemi inkar edilemez. Egemenlik, çağdaş anlamda devletin ortaya çıkışında
teorik temel işlevini görmüştür. Öte yandan, feodalite döneminde bölünmüş, ufalanmış ve
dağılmış olan iktidarı birleştirmek ve bütünleştirmek suretiyle iktidarın rasyonelleşmesini
sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, Huntington'un da belirttiği gibi, 30 klasik egemenlik
teorisini siyasal modernleşme sürecinde ileri bir adım saymak mümkündür.

3.3.3. Egemenliğin Değişik Anlamları
Egemenlik bir defa dış egemenlik ve iç egemenlik diye ikiye ayrılmaktadır. Dış
egemenlikten, kısaca, devletin dışarıda başka hiçbir devlete bağlı olmaması, herhangi bir
şekilde başka bir devlete tabi bulunmaması anlaşılır. Bu kavram günümüzde Birleşmiş
Milletler Andlaşma-sında da belirtildiği gibi, devletlerarası ilişkilerin hukuki eşitlik statüsüne
dayanması anlamına gelir. Bununla beraber, egemen sayılan bir devletin başka devletlerle
olan ilişkilerinde tam anlamıyla hür ve bağımsız bir iradeye, gerçek anlamda bir hareket
serbestliğine sahip olup olmadığı konusu çok tartışmalıdır. Günümüzde, bu anlamda mutlak
bir egemenliğin mevcut olamayacağı, bunun devletler hukuku ve milletlerarası politikanın
gerçekleri ile bağdaşamayacağı görüşü savunulmaktadırlar. Burada yalnız, anlaşmazlıkları hiç
değilse kısmen önlemek bakımından “dış egemenlik” deyimi yerine “bağımsızlık” deyiminin
kullanılmasının daha isabetli olacağı görüşüne katılınıldığı belirtilebilir.
Asıl kavram ve terim karışıklığı, iç egemenlik konusunda kendini gösterir. Bu alanda
egemenliğin şimdiye kadar başlıca iki değişik anlamda kullanıldığı görülür.
Birincisi, egemenliğin ilk ve asıl (özgün) anlamıdır: Bu, devlet iktidarının en üstün
olma, sınırsız ve mutlak olma, bölünmez ve devredilmez olma gibi niteliklerini belirtir. Başka
deyişle, burada egemenlik deyimi iktidarın kendisini değil, fakat onun belirli birtakım
Bu konuda ayrıca bkz., Mümtaz’er TÜRKÖNE, Siyaset, Ankara, Lotus Yay., 2006(2003), ss.38-42
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karakteristik niteliklerini ifade etmektedir. Başlangıçtan bugüne kadar, niteliklerde bazı
değişiklikler olduğu kabul edilmekle beraber, egemenlik, bu birinci anlamıyla, devlet
iktidarının özelliklerini açıklayan bîr terim olarak kullanılmıştır.
İkinci anlamıyla egemenlik, devlet iktidarının niteliğini değil fakat doğrudan doğruya
kendisini, onun içeriğini ve kapsamım ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkıyor.
Gerçekten Jean Bodin, egemenliğin yukarıda açıklandığı şekilde ilk tanımını yaptıktan sonra,
“egemenlik devletin kanun yapmak, savaş ve barış ilan etmek, para basmak, vergi
toplamak, vs.» gibi iktidarlarını kapsamaktadır” görüşünü ileri sürmektedir. Görülüyor ki
bu anlamda söz konusu olan iktidarın belirli niteliği ya da nitelikleri değil, fakat onun somut
içeriğidir.
İşte o günden bu güne egemenlik deyimi bu iki farklı anlamda kullanılagelmiştir.
Kimisi bu deyimden devlet iktidarının üstünlük karakterini kastederken, kimisi de iktidarın
kendisini ve ona özgü yetkileri kastetmektedir. Bazen egemenliğin her iki anlamı da içine alan
bir deyim olarak kullanıldığı da olmuştur.
Terminoloji alanındaki bu karışıklığı bir tarafa bırakacak olursak, klasik egemenlik
kavramının doktrin alanında iki büyük sorunu ortaya çıkardığı ve bunlar üzerinde uzun
tartışmalara yol açtığı görülür. Bunlardan birincisi, egemenliğin (ilk anlamıyla) devlet
iktidarının zorunlu ve vazgeçilmez bir unsuru olup olmadığı (devletin ayırdedici kriterini
teşkil edip etmediği), ikincisi de egemenliğin devlet içinde kime ait olduğu sorunudur. Bu
ikinci sorun, siyasal iktidarın dayanağı ve meşruluğu sorunuyla ilgilidir. Onun için, bu konuda
ileri sürülen çeşitli kuramlar (teokratik egemenlik, millî egemenlik, halk egemenliği vs.)
üzerinde ileride iktidarın meşruluk temelleri araştırılırken durulacaktır.

3.3.4. Klasik Egemenlik Kavramının Günümüzdeki Yansımaları
Uzun zaman devletin başlıca kriteri ve devlet iktidarının en önemli özelliği olarak
kabul edilen klasik egemenlik kavramı yirminci yüzyılın başlarından itibaren tartışmalara
konu olmuş ve çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Gerçekten, mutlak üstünlük, sınırsızlık,
bölünmezlik gibi nitelikleriyle bu kavram günümüzün değişen ve gelişen devlet ve iktidar
anlayışı karşısında savunulması artık imkansız hale gelmiştir. Aşağıdaki noktaların kısaca
belirtilmesi bu gerçeğin tam bir açıklıkla ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
a. Her şeyden önce, mutlak ve sınırsız bir iktidar olarak anlaşılan egemenlik,
zamanımızın hukuk devleti anlayışı ile bağdaşamaz. Hukuk devleti, hukukla bağlı ve sınırlı

bir devlet görüşüne dayanır. Eğer egemenlik, geleneksel olarak ileri sürüldüğü gibi,
kendisinden üstün hiçbir güç tanımayan tam anlamıyla bağımsız bir irade kudreti anlamına
geliyorsa, bu anlamdaki üstün irade kudreti sınırlı iktidar anlayışı ile çatışma ve çelişme
halinde demektir. Ya hukukun üstünlüğünü, ya da devlet kudretinin üstünlüğünü kabul etmek
zorundayız. Gerçi, egemenlik kavramını terk etmek isteyen bazı hukukçular (özellikle Alman
pozitivist ekolünün temsilcileri), bu çelişmeyi ortadan kaldırmak için devletin kendi iktidarını
gene kendi iradesi ile sınırlandırabileceği görüşünü (otolimitasyon teorisi) ileri sürmüşlerdir.
Fakat bu görüş soruna doyurucu bir açıklama getirebilmiş değildir.
Gerçek şudur ki, mutlak egemenlik bizi mutlak bir rejime götürür. Nitekim tarihsel
açıdan, egemenlik kavramı feodal düzen yerine yalnız merkeziyetçi devlet şeklinin ortaya
çıkışına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda mutlakiyetçi monarşinin kuruluşunda da önemli
bir rol oynamıştır. Bugün için, her istediğini yapabilen ve hiçbir kayıt tanımayan egemen
iktidar anlayışına, demokratik hukuk devleti bir yana, bu nitelikte olmayan rejimlerde bile
rastlamak güçtür.
b. Klasik egemenlik kavramı, mutlak ve sınırsız olma özellikleri yönünden modern
devlet anlayışı ile bağdaşmazlığı dışında, “tek”, “bölünmez” ve “en üstün” olma nitelikleri
bakımından da çözülmesi güç sorunlar ortaya çıkarır. Bunların en önemlilerinden biri federal
devlet sorunudur. Gerçekten, egemenlik, yukarıda belirtilen karakteristik nitelikleriyle
devletin kriteri olarak kabul edildiği takdirde, günümüzde yaygın bir devlet şekli olan federal
devletin yapısını açıklamak olanaksız hale gelir. Federal devlet, bilindiği gibi, dış ilişkiler
bakımından tek bir ülke sayılan bir toprak parçası üzerinde federe (üye) devletlerin
birleşmelerinden meydana gelen karmaşık yapıda bir devlet şeklidir. Federal (merkezi) devlet,
kendine özgü bir anayasaya, devlet organlarına, yasalara ve otoriteye sahip olduğu gibi, federe
devletlerin her biri de kendilerine özgü bir anayasaya, yasama, yürütme ve yargı organlarına,
yasalara ve otoriteye sahiptir. Bu durumda iç içe geçmiş bu ikili devlet örgüsü egemenlik
ölçüsü ile nasıl açıklanabilir? Egemenlik, mahiyeti gereğince tek, bölünmez, en üstün iktidar
olduğuna göre ve aynı ülke üzerinde en üstün iki iktidar birden olamayacağına göre, federal
devlete kıyasla daha dar yetkilere sahip olan federe devletleri devlet saymamak gerekecektir.
Ancak, bu takdirde, federal devletle tek (üniter) devlet arasındaki temel yapı farkını ortadan
kaldırmış olunmayacak mıdır? Federe devletleri devlet saymamak ve dolayısıyla onları tek
devletin il, bölge ya da eyalet gibi idari ayrımları ile bir tutmak kaçınılmaz olarak bu sonuca
götürecektir. Bu kaçınılmaz sonucun ise federal devlet gerçeğini inkarından başka bir anlama
gelmeyeceği ortadadır.

c. Yukarıdaki önemli iki konunun ardından, egemenlik teorisinin, kuvvetler ayrılığı
ilkesi ile de bağdaşmazlık ve çelişme gösterdiğine işaret etmek gerekir. Bu ilkeye göre
düzenlenen anayasalarda, devlet gücünün yasama, yürütme ve yargı organları tarafından
kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece egemenliğin kullanılışının birbirinden ayrı ve birbirinden
az ya da çok bağımsız organlar arasında bölüştürülmesi, onun bölünmezlik niteliği ile açık bir
çelişki yaratmaz mı? Bu bağdaşmazlığı gidermek için her ne kadar çaba gösterilmiş ve
birtakım hukuki incelikler ileri sürülmüş ise de, bu çabaların pek başarılı ve inandırıcı olduğu
söylenemez.
Bu açıklamalar, açıkça, klasik egemenlik teorisinin günümüzde değerini ve
geçerliliğini kaybetmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bir zamanlar devletin dışarıda
kendisine karşı üstünlük iddiasında olan güçler (Papalık ve İmparatorluk) karşısında
bağımsızlığını, içeride de kendisiyle rekabet iddiasında bulunan feodal kuruluşlar karşısında
kesin üstünlüğünü belirtmek amacıyla ortaya atılmış olan bu kavramın bugün için olsa olsa
ancak tarihsel bir değeri olabilir.
Zamanımızdaki sosyo-politik gerçeklere uymayan, onlara tamamen ters düşen
egemenlik, açıkça söylemek gerekir ki artık çağdışı bir kavramdır. Nitekim, bu gerçeğin
iyiden iyiye anlaşılması sonucunda artık mutlak üstünlük, sınırsızlık, vs. gibi nitelikleriyle
geleneksel anlamda egemenlik savunulmaz olmuştur. Ancak, klasik anlam terk edilmekle
beraber, terimden bir türlü vazgeçilemediği de görülmektedir. Şu farkla ki, bugün egemenlik
denildiği zaman bundan ya sadece “sınırlı bir egemenlik” kastedilmekte, ya da bu deyim
“devlet kudreti” kavramıyla eşanlamda kullanılmaktadır. Bu da zihinlerde karışıklık
yaratmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Aslında kavramla birlikte terimin de terk edilmesi
şüphesiz ki en doğru yol olurdu.
Öte yandan, günümüzde Uluslararası İlişkiler alanında da “egemen devlet”
kavramından giderek uzaklaşılmakta olduğunu kaydetmek gerekir. Gerçi, eskiden olduğu gibi
bugün de Uluslararası İlişkiler bakımından “devletin egemenliği” ve “ulusal yetki”
ilkelerinden söz edilmektedir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında da bunlara açıkça
yer verildiği görülür. Ancak, son gelişmeler karşısında, özellikle ulusal sınırları aşarak
evrensel boyutlar kazanan “insan hakları” konusunda, devletlerin artık egemenlik (ya da

bağımsızlık) ve içişlerine karışmama gibi kavramları ileri sürmeleri, sorumluluktan kurtulmak
için bunların arkasına sığınmaları giderek güçleşmektedir. 31
3.3.5. Egemenliğin Çağdaş Karşılığı

Kurucu İktidar Kavramı
Egemenlik zamanımızda geleneksel niteliklerinden sıyrılmış olarak sadece “hukuki
bakımdan en üstün iktidar” anlamında anlaşılacak olursa, bu deyimin devlet kudreti ya da
siyasal iktidar karşılığında kullanılması yanlıştır. Çünkü, yazılı bir anayasaya ve hukuk
normları hiyerarşisi yönünden anayasanın üstünlüğü ilkesi’ne dayanan rejimlerde siyasal
iktidar en üstün otorite değildir. Böyle bir devlet düzeninde siyasal iktidar, karar alma, emir
verme ve bu karar ve emirlerini gerektiğinde kuvvete (zorlama gücüne) başvurarak yerine
getirme imkanlarına sahip olsa da netice itibariyle sınırlı bir iktidardır. Ve bu iktidarın
sınırları da anayasada gösterilmiştir. Bu durumda, gerçek üstün iktidarın, anayasayı yapan
iktidar olması gerekir.
İşte bu durum göz önünde bulundurulunca, devlet içinde “Kurucu İktidar” ile
“Kuruluİktidar” diye bir ayrım yapmanın gerekli olduğu ve egemen kudretin de ancak
kurucu iktidara ait olabileceği görüşü ileri sürülür. Meseleye salt hukuk açısından bakıldığı
takdirde bu ayrımın doğruluğu şüphe götürmez. Kurucu iktidar, devletin temel hukuk
düzenini kuran, siyasal iktidarın hangi organlar tarafından, nasıl ve hangi sınırlar içinde
kullanılacağını belirten, herkes için bağlayıcı üstün anayasa normlarını koyan iktidardır.
Kurulu iktidar (ki, bundan özellikle devletin siyasal karar organları olan yasama ve yürütmeyi
anlamak gerekir), kaynağını ve yetkilerini anayasadan alır ve bu yetkileri gene anayasa
tarafından çizilmiş olan sınırlar içinde kullanır. Toplumdaki diğer sosyal iktidarlardan daha
üstün olmakla beraber ve kişiler için olduğu kadar bütün sosyal gruplar için de uyulması
zorunlu kararlar alma yetkisine sahip bulunmakla beraber, hukuki bakımdan en üstün iktidar
değildir. Her istediği kararı alamaz, her istediği kanunu çıkaramaz, her istediği emri veremez:
kendisini bağlayan hukuk kuralları (anayasa kuralları) buna engel olur

Bu alanda yeni gelişmeler için, bkz., Münci KAPANI, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara, Bilgi
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Kurucu iktidar ise, kurulu iktidardan farklı olarak, devletin temel hukuk düzenini
yaratırken iradesini sınırlayan üstün pozitif hukuk kuralları ile bağlı değildir. Bu bakımdan —
hiç değilse teorik olarak — tamamen bağımsız ve sınırsız bir iradeye sahip olduğu
söylenebilir. Ancak, burada da kurucu iktidar yönünden bir ayrım yapmak ve “asıl kurucu
iktidar” ile “ikincil (tali) kurucu iktidar” (veya değiştirici kurucu iktidar) arasında bir fark
gözetmek doğru olur. İkincil ya da değiştirici kurucu iktidar, adından da anlaşılacağı gibi,
yürürlükte olan bir anayasada değişiklik yapmak (ki, bundan genellikle sadece kısmi bir
değişiklik anlaşılır) yetkisine sahip olan iktidardır. Fakat yetkisini kullanırken hukuki yönden
tam ve mutlak bir hareket serbestisine sahip bulunmayabilir; iradesine bir sınır konmuş
olabilir. Bazı anayasalarda (1924'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında olduğu
gibi) devlet şeklinin hiçbir zaman değiştirilemeyeceği yolundaki hüküm buna bir örnek teşkil
eder. Böyle açık bir sınırlayıcı hüküm bulunmasa bile, ikincil kurucu iktidar, getirmek istediği
değişiklik anayasanın bütünlüğünü ve temel sistematiğini bozacak nitelikte ise, anayasa ve
hukuk tekniği yönünden, mimari (yapısal) denilebilecek güçlüklerle ve fiili sınırlamalarla
karşılaşabilir.
Asıl (birincil) kurucu iktidar bakımından bu gibi güçlükler ve sınırlamalar söz konusu
değildir. Eski anayasa şu veya bu nedenle ortadan kalkmıştır — ya da kalkmak üzeredir. Bu
bir devrim sonucunda olabileceği gibi, toplumdaki köklü ekonomik, sosyal ve siyasal
değişmeler ve gelişmeler sonucunda eski anayasanın işlemez duruma düşmesiyle de olabilir.
Kurucu iktidar 32 yeni bir sistem, yeni ilkeler ve belki de yeni bir ideoloji (dünya görüşü)
temeline dayanan yepyeni bir anayasa meydana getirecektir. Bunu yaparken iradesini
herhangi bir şekilde kısıtlayan yazılı ve üstün herhangi bir hukuk kuralına bağlı değildir.
Kendisinin üstünde başka herhangi bir iktidar ya da otorite yoktur. Kısaca, teorik bakımdan
tam anlamıyla bağımsız ve üstün bir iktidara sahiptir.

3.3.6. Kurucu İktidarın “Egemen” İktidar Olarak Sosyo-politik Açıdan
Değerlendirilmesi
Ancak soyut hukuk mantığı yönünden geçerli sayılabilecek olan bu analiz, sosyal ve
siyasal gerçekler yönünden geçerli değildir. Bu açıdan bakıldığında, kurucu iktidarın da
siyasal anlamda egemen olmadığı görülür. Toplumun temel düzenini değiştirirken ya da yeni
Kurucu iktidarı bazen bir Kurucu Meclis temsil edebilir. Eğer anayasa tasarısı kesinleşmeden önce halkoyuna
sunulmuşsa, bu oylamaya katılan halk da kurucu iktidara dahil olur.
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baştan kurarken, kurucu iktidarın gerçekten bağımsız bir iradeyle hareket ettiği ileri
sürülebilir mi? Normatif yönden hiçbir üstün kuralla bağlı olmayışı, pratik (fiili) bakımdan da
her türlü etkiden ve kayıtlamadan uzak olduğu anlamına gelir mi?
Bütün iktidarlar gibi kurucu iktidar da boşlukta değil, sosyal bir çevre içinde faaliyet
gösterir. Ve bütün iktidarlar gibi kurucu iktidar da sosyal çevreyi etkilediği kadar, kendisi de
o çevreden gelen isteklerin, beklentilerin, eğilimlerin ve akımların etkisine açık bulunur.
Kurucu iktidarın belli bir dönemde meydana getirdiği temel yasa, çoğu zaman toplumdaki
sosyal güçler dengesini yansıtan, belki bir ölçüde bu güçlerin karşılıklı etkilerinin bileşkesini
ifade eden bir temel yasadır. Kurucu iktidar, en azından toplumda hakim olan değer
yargılarına ve meşruluk anlayışına saygı göstermek zorundadır. Aksi halde, pek uzun ömürlü
olması beklenemez.
Büyük çoğunluğu ile demokratik değerleri benimsemiş, insan haklarına saygılı,
hukuka bağlı, laik ve sosyal devlet gibi kavramları özümsemiş bir toplum için kurucu iktidar
tarafından hazırlanan bir anayasa, eğer bu ilke ve değerlere yeterince yer vermemişse, o
toplumda uzun süreli devam edemez.
Bu nedenle, “egemen” iktidar olarak kurucu, iktidarın hukuken yapabilme yetkisine
sahip olduğu şeyle, fiilen yapabileceği şeyi birbirinden iyice ayırmak gerekir. Teorik açıdan
bağımsız ve hemen hemen sınırsız olan bu iktidar, pratik açıdan sosyo-politik etkenlerle
sınırlandırılmış bulunmaktadır. Ayrıca, kurucu iktidarın — sırf kurucu iktidar olduğu için —
koyacağı kuralların toplumda mutlaka daha büyük bir saygı ve itaatla karşılanacağı ve daha
üstün bir bağlayıcı güce sahip olacağı da ileri sürülemez. Normlar hiyerarşisi yönünden bu
kurallar diğer hukuk normlarından daha üstün de olsalar, toplum gerçeklerine uymadıkları
takdirde tamamen etkisiz kalabilirler.
Görülüyor ki egemenlik, kurucu iktidar olarak hukuk düzeyinde belli bir anlam ifade
etse bile, siyasal açıdan pek fazla anlam ve değer taşımamaktadır. Çünkü sosyal gerçeklik
alanında, her zaman her istediğini yapabilen, her türlü kayıt ve etkiden uzak, tamamen
bağımsız ve üstün “egemen” bir iktidar yoktur.

Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Çağdaş Siyaset Biliminin ana konusunun karakteristik başat dört özelliğini öncelikle
açıklamayı hedefleyen ünitede, başlangıçta, fizik için enerji, ekonomi için para ne ise, siyaset
için de iktidarın o olduğu açımlanmaktadır.
Ünitenin ikinci kısmında, oldukça geniş bir biçimde, klasik egemenlik teorileri ile
bugünün egemenlik algısı karşılaştırılarak, anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Klasik egemenlik
teorileri, geniş bir alan (birey, toplum, ülke) üzerindeki güçlü iktidar algılamasını
göstermektedir. Egemenlik; mutlak, bölünmez, sınırsız ve devredilmez olarak tanımlanmakta
ve devlet, sadece güçler arasında en üstünü değil, tek üstün güç olarak ortaya çıkmaktadır.
Egemenlik kavramının bu klasik algılaması, elbette o dönemin feodal yapısının
bölünmüşlüğü ve dağılmışlığını ortadan kaldırmaya yönelik abartılı bir söylemdir. O dönemin
şartları gereği devlete bu denli üstün ve mutlak güçler atfedilmiştir. Ancak, çağdaş devlet
sürecinde, siyasal iktidarı sınırlandıran anayasal hareketler, toplum sözleşmesi teorileri, güçler
ayrılığı ve demokratik katılım gibi gelişmeler egemenlik kavramının klasik yorumunun
aşılmasına neden olmuştur. Artık, anayasa ile egemenliğin sınırlandırıldığı; güçler ayrılığı ile
egemenliğin bölündüğü; çeşitli siyasal güçler ile (siyasal partiler gibi) egemenliğin seçimler
aracılığıyla devredildiğine tanıklık edilmektedir.
Ayrıca, egemenliğin kaynağının güç değil, toplumsal rıza olduğuna dair toplum
sözleşmesi teorileri de devleti mutlak bir güç olmaktan uzaklaştırmıştır. Hatta, uluslararası
düzenin karşılıklı bağımlılık içine girmesi sonucu, bir devletin hem iç egemenlik işlevleri
(yasama, yürütme, yargı), hem de dış egemenliği (bağımsızlığı) uluslararası kuruluşlar,
antlaşmalar ve yaptırımlar ile ciddi sınırlandırmalara tabi tutulmaktadır. Açıkçası, egemenlik
kavramı, tarihsel rolünü ve işlevini yerine getirmiş bulunduğu için, bugün artık, Siyaset Bilimi
literatüründe “egemenlik” kavramı yerine “siyasal iktidar” kavramı kullanılmaktadır.

Bölüm Soruları I

1. Siyasal iktidarı yapısal özellikleri açısından tanımlayınız.
2. Siyasal iktidar ile sosyal iktidarları karşılaştırınız.
3. Siyasal iktidarın temel niteliklerini açıklayınız.
4. Max Weber’e göre ‘iktidar’ nedir, tanımlayınız.
5. David Easton’a göre iktidar kavramını açıklayınız.
6. ‘Meşru iktidar’ nasıl gerçekleşir, açıklayınız.
7. Siyasal iktidar ile otorite arasındaki farkları karşılaştırınız.
8. Egemenlik kavramını Siyaset Bilimi açısından irdeleyiniz.
9. Klasik egemenlik teorisini açıklayınız.
10. Fransız hukukçusu Jean Bodin ‘Devletin Altı Kitabı’nda egemenliği nasıl açıklamıştır,
aktarınız.
11. Egemenlik kavramının değişik anlamlarını belirtiniz.
12. Klasik egemenlik kavramının günümüzdeki yansımalarını açıklayınız.
13. Egemenliğin çağdaş karşılığı nedir, belirtiniz.
14. Kurucu iktidar ile kurulu iktidar olgularını karşılaştırarak, ayırıcı özelliklerini
aktarınız.
15. Sosyo-politik açıdan kurucu iktidarı inceleyiniz.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 3

1. “İktidar, sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin, ona karşı gelinmesi halinde dahi
yürütülebilmesi imkanıdır” görüşü kime aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

MaxWeber
Maurice Duverger
Karl Marx
Thomas Hobbes
Jean-Jacque Rousseau

2. “……………………..,genel ve geniş anlamda, başkalarının
etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı olarak tanımlanabilir.”

davranışlarını

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kamuoyu
b. Hukuk
c. İktidar
d. İdeoloji
e. Siyaset
3. Sürekli olan tek meşru irade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhalefet
b. Devlet
c. Millet
d. İdeoloji
e. Siyasal iktidar
4. “İktidar = Kuvvet + …………………”dır.
Yukarıdaki formülde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. İdeoloji
b. Bütçe
c. Millet
d. Rıza
e. Hukuk

5. 1576 yılında yayımlanan Devletin Altı Kitabı(LesSixLivres de la Republique) adlı
yapıt kime aittir?
a. MaxWeber

b.
c.
d.
e.

Maurice Duverger
Jean Bodin
Karl Marx
John Locke

6. “Siyaset Biliminde iktidar ve siyasal iktidar ile birlikte en çok kullanılan terimlerden
biri de ‘………………………’ terimidir. Ancak bu terimin hangi anlama geldiği ve
iktidar teriminden farklı bir kavramı ifade edip etmediği konusunda bir görüş
birliğinden söz edilemez.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. İdeoloji
b. Otorite
c. Yönetim
d. Kamuoyu
e. Rejim

7. “Uzun ve çetin tarihi mücadele sırasında ……………………… kavramı, Fransa
Krallarınca ülke içinde kendi iktidarlarına rakip olabilecek bir iktidar, ülke dışında da
kendilerinden üstün bir kudret tanımadıklarını ifade eden bir hukuki formül olarak
kullanılmıştır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kamuoyu
b. Muhalefet
c. Rejim
d. İdeoloji
e. Egemenlik

8. Bütün vatandaşlar ve tebaa üzerinde kanunla kısıtlanmayan en üstün iktidar
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otorite
b. İdeoloji

c. Egemenlik
d. Hükümet
e. Rejim
9. “Egemenlik devletin kanun yapmak, savaş ve barış ilan etmek, para basmak, vergi
toplamak, vs. gibi iktidarlarını kapsamaktadır” görüşü kime aittir?
a. Maurice Duverger
b. Münci Kapani
c. John Lock
d. Jean Bodin
e. Max Weber
10. “Alman pozitivist ekolünün temsilcileri, devletin kendi iktidarını gene kendi iradesi
ile sınırlandırabileceği görüşü olarak …………………………….. ileri sürmüşlerdir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen teori aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Otolimitasyon teorisi

b.

Egemenlik teorisi

c.

İktidar teorisi

d.

Meşruiyet teorisi

e.

Elit teori

Yanıt Anahtarı
1. a
2. c
3. e
4. d
5. c
6. b
7. e
8. c
9. d
10. a
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Meşruiyet nedir, tanımlayınız.
Siyasal iktidar ile meşruiyet ilişkisini irdeleyiniz.
Meşruiyetin niteliklerini açımlayınız.
Siyasal iktidarın meşruiyet kaynaklarını açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İktidarın Meşruiyet
Sorunu

Meşruiyet olgusu kavranılacak; Siyasal
iktidar ile meşruiyet arasındaki temel
bağlantı anlaşılacak; Meşruiyetin
siyasal iktidara kazanımları edinilecek;
Siyasal iktidarın meşruiyet kaynakları
öğrenilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünite metninin teorik
alt yapısı ile önerilecek
temel referanslar

Anahtar Kavramlar
Meşruiyet, Siyasal İktidar, Toplumsal Rıza, Mutabakat, Klasik Meşruiyet, Teokratik
Teoriler, Demokratik Teoriler, Milli Egemenlik Teorisi, Halk Egemenliği Teorisi

Giriş
İktidarın meşruluğu konusu çok eski zamanlardan bu yana doktrin alanında üzerinde
durulan ve tartışılan önemli bir sorun olmuştur. Bu konuda şimdiye kadar çeşitli teorilerin öne
sürüldüğü görülmektedir. Bu teoriler değişik zamanlarda, değişik iktidar tiplerine bir dayanak,
bir temel bulma amacını gütmüşlerdir. Hiç tartışmasız, meşruluk sorunu çağdaş siyasal
yaklaşımlarda da önemini korumaya devam etmektedir.

Burada klasik ya da geleneksel olarak nitelendirilebilecek teoriler üzerinde
durulacaktır. Bu teorilerin bazıları, ülkemizde de hala siyasal düşünce hayatını etkilemekte
olduğundan tartışılmalarında yarar görülmektedir.

4.1. İktidar ve Meşruiyet 33
Meşruiyet, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama
kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına dayandırılmasıdır. İktidarın yasa, emir ve
tasarruflarının toplumca kabul edilmesi ve uyulmasının tek dayanağı meşruiyettir. Bu yüzden
siyaset, devlet, iktidar ve egemenliğin söz konusu olduğu her alan meşruiyet alanıdır.
Meşruiyet, birey-toplum-siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin üzerine bina edildiği ilkeleri,
kuralları ve değerleri göstermektedir.
Meşruiyet, hem toplumun, hem de siyasal iktidarın bağlı kaldığı bir üst sözleşmedir ki,
bu durum her iki alanın da karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidar ilişkisinin
sürekliliğini

sağlamaktadır.

Dolayısıyla

aşağıdaki

işlevleri

yapısında

taşıdığı

gözlemlenmektedir: 34

4.1.1. Siyasal iktidarın savunma mekanizması
İktidar, karar ve tasarruflarının toplumla mutabık kalınan amaçlara uygun olduğunu
ileri sürerek haklılığına her zaman sağlam bir dayanak bulmaya çalışmaktadır. Bu açıklama,
psikolojide kullanılan, insanın davranışlarını toplumca da haklı bulunabilecek bir gerekçeye
dayandırmak zorunda kaldığı "savunma mekanizmaları" ile aynı anlamdadır. Bir siyasal
iktidar da, aynı nedenlerle kendini topluma kabul ettireceği bir "haklı gerekçe" olmadan var
olamaz, yaşayamaz. Toplum tarafından ortak değer olarak kabul edilen bir "yasa"ya ya da
"değer"e göndermede bulunmadan eylemlerinin ve uygulamalarının haklılığını kabul
ettiremez.

4.1.2. Siyasal iktidarın referansı
Meşruiyet tanımlamalarında ve yorumlamalarında karşımıza çıkan en yaygın karşılık,
bir sebebe ya da gerekçeye dayandırma çabası olmaktadır. Meşruiyet, kavram olarak
eylemlerin, ilişkilerin ve iddiaların toplumsal kabul görecek hukukî, rasyonel, zorunlu, makul,
doğal gerekçelere dayandırılmasıdır. Bu, insanların temel bir yasaya göre düşünmeleri,
hareket etmeleri ve yargılamaları anlamına gelir. Aynı zamanda meşruiyet, bir fiilin hangi
ilkeye göre tasdik edileceğinin referans kaynağını gösterir. Bu yüzden meşruiyet, siyasal
eylemlerin ve inançların kabul edilebilir ölçütlerinin belirlenmesidir.
Siyaset Biliminin temel sorunsallarından iktidar ve meşruiyet tartışması konusunda Mümtaz’er
TÜRKÖNE’nin Siyaset, Ankara, Lotus Yayınları, 2006(2003), ss.42-47’den yararlanılmıştır.
34
A.g.e., ss.43-47
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4.1.3. Toplumsal rıza ve moral düzen arayışı
Meşruiyet, aynı zamanda bir mutabakat derecesini ve devlet içinde yaşayan insanların
kuralları kabul etme ve siyasal iktidarın bu kurallara adil bir şekilde uyduğuna inanma
durumunu ifade eder. Meşruiyet, siyasal iktidarın kanunlarının haklı olduğu, vatandaşların
iktidara itaatinin rızaya dayandığı, iktidarın emir ve eylemlerinin toplumla uyumlu,
sonuçlarının başarılı ve faydalı, amacının adil olduğu bir siyasal düzenlemedir.
Meşruiyet konusunu modern iktidar kuramlarının merkezine oturtan Max Weber
meşruiyeti, bütün iktidarların kendilerini dayandırdıkları bir haklılaştırma alanı içerisinde
toplumsal tasdik arayışı olarak tanımlar.

4.1.4. Toplumun muvafakati
Meşruiyet, siyasal iktidarın gücüne haklılık, toplumsal ve siyasal kutuplar arasında
denge ve uyum, kontrol ve uzlaşma, özgürlük ve hukuk arayışıdır. İktidarın olmazsa olmaz
şartı olan güç kullanma tekeli ile toplumun özgür ve adil yaşaması isteğinin
bağdaştırılmasıdır. Meşruiyet, sadece iktidarın ve egemenliğin kurulmasının değil, kurulu
iktidarın haklılaştırılmasının, rasyonelleştirilmesinin ve kurulu düzenin egemenliğine
bağlanışının ilkelerini de ortaya koymaktadır.
Kısaca kavram sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın
da kurulmasını ifade eder. Bu nedenle meşruiyet, olması gerekene bağlı olarak toplumda
olmuş olanın gerekçelendirildiği ideolojik ve sembolik evreni de içine alır.

4.1.5. Mutabakat(Consensus)
İdealize edilmiş bir sistemin gerçekleştirilebilirliği konusundaki mutabakat’tır.
Meşruiyet, siyasal iradeye ve devlete aktif katılımı sağlayan ve değer atfeden toplumsal
rızadan başka bir şey değildir. Mutabakat meşruiyetin olmazsa olmaz şartıdır. Yönetilenlerin
çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal, siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin
iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inançtır.

4.1.6. Toplumsal değerler bütünü
Meşruiyet, üst bir kimlik ve değer yaratıcı kaynak olarak toplumu esas alır. Toplumun
üzerinde, onun belirlemediği bir hakkı kabul etmez. Meşruiyet, ortak bir payda olarak
toplumun kendini sorumlu ve yükümlü olarak kabul ettiği değerler bütününü ifade eder.
Toplumca belirlenen bu norm ve değerler, iktidarın kaynaklarını da kapsar.

4.1.7. Toplumsal kontrol mekanizması
Meşruiyetin temelinde, siyasal iktidarın topluma, toplumun da siyasal iktidara karşı
güvensizliği yatar. Bu karşılıklı güvensizlik, birbirlerine yönelik kontrol mekanizmaları
geliştirmelerine sebep olmaktadır. Bu bağlamda, meşruiyet, siyasal iktidarın gözetleyen ve
onu yargılayan toplumsal kontrol mekanizması olmaktadır. Aynı zamanda bu mekanizma,
siyasal iktidarın kendisini bağlayıcı kabul ettiği sorumluluk alanını belirler.
Siyasal iktidarın her istediğini yapamayacağını gösteren temel fikirdir. Zorlamalar,
emirler ve yasaklar bu fikir uğruna istenir ve uygulanır. Fikir bir zihniyettir, bir dünya
görüşüdür, kısacası bir ideolojidir. İktidarın kendisini gerçekleştirmekle ödevli saydığı fikir ve
etik karışımıdır.

4.1.8. Çift yönlü etkileşim süreci
Unutulmamalıdır ki, siyasal iktidarın kendisine dayanak aldığı ilkeler, değerler,
yasalar toplum tarafından rıza gösterilmedikçe meşruiyet kazanamaz. Bu yüzden, meşruiyet
sorunu iki yönlü bir sorundur. Meşruiyet, bireyin ve toplumun kendini siyasal sistemin
ideolojik yapısına adapte etme ve siyasal iktidarın da bu ilkelere göre hareket etme sürecidir.
Meşruiyet bir kez kurulmaz, ilk ve son kez de kurulmaz. O, asla durağan olarak var olmaz,
devamlı olarak yeniden kurulması ve yeniden yaratılması gerekir. Meşruiyet, birey-toplumsiyasal iktidar arasındaki ilişkilerin üzerine bina edildiği ilkeleri, kuralları, değerleri
göstermektedir. Meşruiyet, hem toplumun hem de siyasal iktidarın bağlı kaldığı bir üst
sözleşme olarak düşünülürse, bu durum her iki tarafın da karşılıklı rızaya dayalı olarak var
olması gerektiğini gösterir.

4.2. Siyasal İktidarın Meşruiyet Kaynakları
İktidar, gerek bir etki, gerek eşitsiz güç ilişkilerine dayalı bir zor ve müdahale alanı,
gerekse toplumu düzenleme hak ve yetkisini ifade etsin, iktidar ve itaat (yöneten ve yönetilen)
olarak iki taraf halinde ortaya çıkan ilişki biçiminin, mutlak anlamda kendisini kabul edilebilir
bir nedene, yasaya ya da ilkeye dayandırması gerekir. Bu olmadan siyasal iktidarın zoru
terörü, müdahalesi şiddeti, yasası zulmü ifade edecektir. Bu yüzden, meşruiyetten bağımsız
olarak siyasal iktidar ele alınamaz.
İktidar, toplumun kendi adına karar verme yetkisiyle donattığı, böyle haklar olduğuna
inandığı, meşru ilkeler ile meşru güç kullanma araçları eline verdiği ve bu ilkeler ile
toplumsal düzeni kontrol altında tuttuğu bir araçtır. İktidar, uygulandığı toplumun normlarına,
inançlarına ve değerlerine uygun şekilde oluşan bir etki ya da güç biçimidir. İktidarın
temelinde yatan olgu, toplumun açık ya da kapalı bir biçimde yöneticilerin varlığını
kabullenmiş ve onları, 'o' olmasaydı yapamayacakları bir şeyi yaptırmak üzere emir verme
hakkıyla donatmış olmalarıdır. Bu açıdan devleti oluşturan kuvvetlerin bir bütünü olarak
siyasal iktidarın, toplumsal yapıyı bir bütün olarak temsil etmesi, onun refahını sağlama
yeteneğine olan inanç ve bu inanç ile yasallaştırılmış olması gerekir. Kısacası, siyasal iktidar,
baskı, zorlama, manipülasyon, ikna ve rıza gibi güçlerle donatılmış bir yönetim aracıdır.
Weber'in ifadesiyle, siyasal iktidar "meşru güç kullanma tekeli"dir. Meşruiyet olmadan
kullanılan güç ilişkilerinde karşı karşıya kalacağımız şey siyasal iktidar değil despotizm
olacaktır.
Bir toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik düzenlemelerin haklılığı yönündeki
inancının süreklilik kazanmaya başlamasıyla meşruiyet ortaya çıkar. Meşruiyet, insanların
‘niçin’ bir siyasal güce itaat edeceği sorusunun yanıtıdır. Gücün, kaçınılmaz olarak bu soruları
yanıtlaması gerekir ki eylemleri haklı, emirleri uyulabilir, cezaları katlanılabilir, hataları
mazur görülebilir bir iktidar olabilsin.

4.2.1. Teokratik Teoriler35
Siyasal iktidarın meşruluk temeli önceleri gökyüzünde, Tanrıda ve kutsal kaynaklarda
aranmıştır. En eski zamanlardan ve ilkel toplumlardan yakın zamanlara kadar bu inanç değişik
şekillere ve anlayışlara bürünerek uzanır gelir. Bu teolojik meşruluğun en ilkel türünü eski
Siyasal iktidarın meşruiyet kaynaklarına açıklık getiren teokratik ve demokratik teoriler açılımında Münci
KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (Ankara, Bilgi Yayınları, 2005, ss.67-81) adlı yapıtı referans alınmıştır.
35

çağların Tanrı-Kral'larında görmek mümkündür. Mısır Firavunları bize bunun tipik
örneklerinden birini verir: Firavun, Osiris Tanrısının oğludur ve kendisi de Horus Tanrısıdır.
Her yeni Firavunun tahta geçişinde Horus'un yeniden doğduğu efsanesine inanılmaktaydı.
Böylece hükümdar aynı zamanda bir yeryüzü Tanrısıydı ve onun iktidarına itaat sadece bir
siyasal zorunluk değil, aynı zamanda dinsel bir görev oluyordu. Daha sonraları bu anlayış
biraz değişmiş ve hükümdarın kendisinin Tanrı olmayıp, ancak Tanrının oğlu olduğu
anlayışına geçilmiştir. Çin imparatorları da “Göklerin oğlu” sayılıyordu.
Bu ilkel inanışlar bir yana bırakılacak olursa, asıl gelişmiş ve sistemleştirilmiş
teokratik doktrinlerin ortaçağın sonlarında ve yeniçağın başlarında ortaya çıktığı görülür.
Katolik kilisesinin ve dogmatiğinin bu teorilerin oluşmasında önemli bir rol oynadığını
belirtmek gerekir. Avrupa'da mutlak monarşilerin kurulmasıyla birlikte kralların hükümranlık
haklarını meşru bir temele dayandırma zorunluğu da kendini göstermiştir. O dönemlerde
krallar iktidarlarını doğrudan doğruya Tanrıdan, onun kutsal iradesinden alırlar. Burada bizzat
kralın kişiliğinin Tanrısal niteliği artık söz konusu olmamakla beraber, iktidarının kaynağının
ilahi olduğu fikri üzerinde durulmaktadır.
Kabul etmek gerekir ki, o çağlarda siyasal iktidara bundan daha sağlam bir meşruluk
temeli bulmak mümkün olamazdı. Nitekim yüzyıllar boyunca mutlak hükümdarlar
iktidarlarını hep bu ilahi hak fiksiyonu üzerine dayandırarak sürdürmüşlerdir.
İslam devletlerinde de hükümdarların genellikle iktidarlarını din kuralları ile
pekiştirme yoluna gittikleri görülür. Osmanlı İmparatorluğunda padişah aynı zamanda
Halifelik sıfatını da üzerinde taşıdığı sürece hem dünyevi, hem de dini iktidarın başı olarak
çifte destekten kuvvet almış, bu bağlamda da “Allahın yeryüzündeki gölgesi” sıfatını
taşımıştır.
Mutlak monarşiler devrinde ve teokratik rejimlerde yaygın olan tanrısal ve dinsel
meşruluk kaynağının zamanımızda artık geçerliliğini kaybetmiş olduğuna şüphe yoktur.
Bununla beraber, bu eski inancın bazı kalıntılarına hala rastlanmakta olduğu da söylenebilir.
Modern monarşilerde yüzyılların ötesinden günümüze uzanan geleneklere göre yapılmakta
olan Taç giyme törenlerinde, hükümdarın artık hiçbir siyasal yetkisi kalmamış olmasına
rağmen kendisine ilahi otorite ile bağlantının kurulmasını sağlayan bir değer atfedilmektedir.
Japonya'da, imparatorun kutsal bir kişiliğe sahip olduğu ve hükümranlık hakkını Tanrısal
kaynaklardan aldığı inancı hala yaygındır. Öte yandan, ülkelerinde Katolik Kilisesinin
desteğini sağlayan bazı diktatörler, iktidarlarının Tanrı iradesine dayandığı iddiasını öne

sürebilmektedirler. İspanya'nın eski diktatörü General Franko bunun belirgin bir örneğini
vermiştir. Bu da gösteriyor ki, günümüzde iktidarlarını halktan alamayanlar, onu meşru
göstermek için bazen Tanrıyı yardıma çağırmak zorunluğunu duymaktadırlar.

4.2.2. Demokratik Teoriler
4.2.2.1. Milli Egemenlik Teorisi
Teokratik

doktrinler,

etkinliklerini

on

sekizinci

yüzyılın

sonlarına

kadar

koruyabilmişlerdir. Ancak, bu yüzyıl içinde ortaya çıkan yeni fikir akımları, iktidarın
meşruluk kaynağını gökyüzünde ve Tanrı iradesinde değil, fakat yeryüzünde ve toplumda
aramak gerektiği görüşünü işleeye başlamışlardır. Tabii hukuk mektebi ile özellikle Rousseau
tarafından geliştirilen bu fikirlerin 1789 Fransız İhtilalini büyük ölçüde etkilediğine şüphe
yoktur. İhtilal ideolojisinin temel taşlarından biri olarak benimsenen milli egemenlik doktrini
bir anayasa ilkesi olarak Fransız pozitif hukukuna yerleşmiş, oradan da zamanla diğer birçok
ülkelere yayılmıştır. Bu arada, bilindiği gibi, bizim 1924 Anayasamızdan sonra 1961 ve 1982
Anayasaları da bu ilkeyi benimsemiş bulunmaktadırlar.
On sekizinci yüzyılda geliştirilen klasik “demokratik” teorilerin en önemlisi ve en
yaygını olan, zamanımızda da değişik anlayışlara yol açmakla beraber etkisini hala sürdüren
milli egemenlik teorisi üzerinde daha ayrıntılı durmak gerekir. Teorinin anafikir örgüsünü,
doğrudan doğruya onun kaynağına inerek açıklamakta yarar var. Kaynak, biraz önce de
belirtildiği gibi Jean-Jacques Rousseau'dur.
“Toplum Sözleşmesi” (Contrat Social) adlı ünlü eserinde Rousseau şu temayı işliyordu:
Siyasal toplumun temeli, başlangıçta onu meydana getiren insanlar arasında aktedilen bir
sözleşmeye dayanır. Tabiat halinden düzenli toplum hayatına geçişi sağlayan bu sözleşme ile
insanlar iradelerini birleştirmişler ve kendilerini bütün hakları ve yetkileri ile birlikte
topluluğa devretmişlerdir. Böylelikle, kişilerin iradelerinin birleşmesi ve kaynaşması
sonucunda ortaya genel irade çıkar. Genel irade, kişisel iradelerin sadece bir toplamından
ibaret değildir: onlardan ayrı, onların üstünde, kendine özgü varlığı olan kollektif bir iradedir.
Toplumda üstün iktidar, yani egemenlik de bu kollektif iradeye aittir. Rousseau,
“genel irade” ve birleşmeden doğan “ortak benlik” kavramları üzerinde uzun uzadıya durur.
Ancak getirdiği açıklamalar fazla aydınlatıcı değildir. En önemli sorun olan, belli bir konuda
genel iradenin nasıl belireceği sorununa şöyle bir yanıt getirir: Genel irade pratik olarak bir
oylama sonucunda ortaya çıkar. Her zaman oybirliğini sağlamak mümkün olmadığına göre,

bunu çoğunluğun iradesi belirler. Ancak, çoğunluk tarafından ifade edilen genel irade aslında
azınlığın da iradesini kapsamaktadır ve azınlık da buna katılmış sayılır. Çünkü genel irade
toplumun ortak iyiliğine yönelmiş, hiçbir zaman yanılmayan ve her zaman doğru yolu bulan
üstün bir iradedir.
J.J. Rousseau'nun bu fikirleri mutlak hükümdarların egemenliğine son vermek isteyen
Fransız ihtilalcilerine çok parlak ve çekici gelmiştir. İhtilal ertesinde toplanan Kurucu
Mecliste geliştirilen milli egemenlik doktrini tamamen bu görüşlerden esinlenir. Yalnız
terimlerde bazı küçük değişiklikler yapılmış, “toplum” yerine “millet”, “genel irade” yerine
de “milli irade” deyimleri kullanılmıştır.
Milli egemenlik teorisine göre, belli bir zamanda ülkede yaşayan insanların
kişiliklerinden ayrı bir manevi kişiliği olan millet, egemenliğin tek meşru kaynağı ve
sahibidir. Egemenlik (üstün iktidar), şüphesiz ki onu açıklayacak, ifade edecek bir iradenin
varlığını gerektirir. Millet, fizik bir varlığa sahip olmasa da, bir “manevi kişi” olarak kendine
özgü bir iradeye sahiptir. Egemenlik, bu milli iradede ifadesini bulur ve onun tarafından
seçilen temsilciler vasıtasıyla kullanılır.
İşte, bir zamanlar büyük yankılar uyandıran ve monarşik meşruluğa karşı demokratik
meşruluğun başlıca temeli olarak kabul edilen teorinin özü budur. Burada önemli bir noktanın
belirtilmesi yerinde olur. Milli egemenlik teorisi, egemenlik anlayışı bakımından herhangi bir
yenilik getirmiş değildir, geleneksel niteliklerinde herhangi bir değişme olmamıştır.
Egemenlik, eskiden ne idiyse yine odur. Hükümdara ait olduğu zaman nasıl üstün, mutlak ve
sınırsız bir irade, bir emretme kudreti idiyse, gene de öyledir. Bu üstün, mutlak, sınırsız irade
tektir, bölünemez, başkasına devredilemez. Değişen tek şey, egemenliğin sahibi ve öznesidir.
Eskiden Krala ait olan egemenlik tacı, onun başından alınarak olduğu gibi Milletin başına
oturtulmuştur.

4.2.2.2. Halk Egemenliği Teorisi
Siyasal iktidarın kaynağı ve meşruluk temeli konusunda Fransız İhtilalinden sonra
ortaya atılan “demokratik” teorilerden biri de milli egemenlik teorisinin değişik bir türü olan
“halk egemenliği” teorisidir. Siyaset literatüründe çoğu zaman bu ikisi arasında bir ayrım
yapılmadığı ve iki terimin de aynı anlamda kullanıldığı görülür. Bu tutum bugün için belki
doğru sayılabilir. Fakat başlangıçta bu iki doktrin hem teorik, hem de pratik bakımlardan
farklı demokrasi anlayışlarını yansıtan görüşler olarak ortaya çıkmışlardır. Temel anlayıştaki

farkı ilk adımda belki şöylece özetleyebiliriz: Milli egemenlik teorisinde, egemenliğin soyut
bir bütün olarak kendisine manevi kişilik tanınan millete verilmesine karşılık, halk egemenliği
teorisinde egemenlik somut olarak belli bir zamanda milli topluluğu meydana getiren
vatandaşlar kitlesine verilmektedir.
Milli egemenlik teorisinin fikir babalığını Rousseau'nun yapmış olduğu yukarıda
söylenmişti. Bir bakıma çelişkili görünmekle beraber, halk egemenliği teorisinin de aynı
düşünürün fikirlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Teorik bakımdan egemenliğin (üstün
iktidarın) milletin manevi kişiliğine ait olması ile, doğrudan doğruya halka — ya da
vatandaşlar kitlesine — ait olmasının gerçek bir pratik önemi bulunup bulunmadığı haklı
olarak sorulabilir. Bazı doktrin tartışmalarına yol açan bu konu üzerinde özellikle Fransız
kamu hukukçuları ısrarla durarak iki değişik anlayışın uygulamada mantıki olarak değişik
sonuçlar vereceğini belirtirler. 36 Her iki anlayış, kendi mantık sistemleri içinde ele alındığı
zaman ortaya çıkan farklardan biri, halk egemenliği teorisinde oy kullanmanın bir hak
olmasına karşılık (her vatandaşın egemenliğin bir parçasına sahip olması bakımından), milli
egemenlik teorisinde bunun bir fonksiyon, bir yetki sayılmasıdır. Nitekim, ihtilalden sonra
düzenlenen 1791 tarihli ilk Fransız Anayasasında bu anlayış hakim olduğundan bütün
vatandaşlara oy hakkı tanınmamış — yani genel oy ilkesi benimsenmemiş — ve oy kullanma
yetkisi sadece bu fonksiyonu yerine getirmekte en yetkili görülenlere verilmiştir. Başka
deyişle “sınırlı oy” sistemine gidilmiştir.
Öte yandan, iki teori arasında uygulamada diğer bir fark da şu noktada görülür: Milli
egemenlik teorisinde, fizik varlığı olmayan milletin kendi adına konuşacak sözcülere,
temsilcilere ihtiyacı vardır. “Manevi kişi” millet, ancak gerçek kişiler aracılığı ile (ki bunlar
seçim yoluyla belirlenir) egemenliğini kullanır. Bu da bizi zorunlu olarak temsili sisteme
götürür. Halk egemenliğinde ise, gerçek fizik varlığa sahip olan vatandaş kitlesi, gerektiğinde
kendi iradesini aracısız ve direkt olarak açıklama imkanına da sahiptir. Bu bakımdan halk
egemenliği doktrini, referandum, halkoylaması, plebisit gibi yarı-doğrudan doğruya demokrasi yöntemlerinin kullanılmasına elverişlidir.
Bunların dışında da, tamamen teorik olarak, milli egemenlik doktrininde kuvvetler
ayrılığı ilkesine, ikinci meclis ve kanunların anayasaya uygunluğunun kontrolü gibi fren ve
denge mekanizmalarına yer verilebildiği halde, halk egemenliği doktrini halk iradesinin
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gerçekleşmesini frenleyecek ya da geciktirecek nitelikte olan bu gibi anayasal mekanizmalarla
pek kolay bağdaşamaz.
Ancak, hemen belirtelim ki, iki doktrinin saf mantık sistemleri bakımından ortaya
çıkan ve klasik anayasa kitaplarında uzun boylu üzerinde durulan bu farkların zamanımızda
pek önemi kalmamıştır. Günümüzde bu teorilerin pratik alanda geniş ölçüde birleştiği ve
kaynaştığı görülmektedir.
Bugün hala klasik teorilerin etkisi altında bulunan ülkelerde — ve bu arada Türkiye'de
— daha çok milli egemenlik doktrini kabul edilmektedir. Fakat söylemek gerekir ki, doktrinin
bugünkü uygulanışı eskisinden bazı noktalarda farklı olup “halk egemenliği” teorisinin bazı
unsurlarını da içine alır. Oy kullanmanın bir hak olarak tanınması ve genel oy ilkesinin kabulü
gibi.
Böylece on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru demokratik meşruluğa bir temel
sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan bu görüşler, pratikte değişik şekiller almakla beraber,
pozitif hukuka geçmiş ilkeler olarak zamanımıza kadar sürüp gelmiştir.

4.3. Klasik Meşruiyet Yaklaşımlarının Eleştirisi
Klasik meşruluk teorileri rasyonel açıdan ele alındığı zaman bunların pek sağlam
temellere dayanmadıkları görülür. Esasen siyasal iktidarın kaynağını Tanrı iradesinde ve
kutsal inançlarda arayan teokratik görüşler üzerinde durmaya gerek yoktur. Bunlar tamamen
bilim ve akıldışı iddialardır. İktidarın Tanrıdan geldiği ve iktidar sahibinin bir kutsal hak’ka
dayanarak toplumu yönetme yetkisini elinde tuttuğu yolundaki görüş, meşru otorite tiplerinin
incelenmesinde ancak bir tarihi kategori olarak ele alınabilir. Bugün için böyle bir doktrinin
değerinin ve geçerliliğinin tartışılması diye bir şey de söz konusu olamaz. Buna karşılık,
demokratik meşruluk teorilerinden özellikle milli egemenlik teorisi üzerinde kısmen durmakta
fayda vardır.
Öyle ki, milli egemenlik bugün hala bazı anayasalarda yer alan bir ilke durumundadır
ve üstelik bazılarınca buna demokratik rejimin meşruluk temelini açıklayan bir hukuki teori
gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca, milli egemenlik ve onun dayanak noktası olan “milli irade”
kavramları Türkiye' de siyasal iktidarların tutumlarını ve dolayısıyla siyasal rejimin işleyişini
yakın zamanlara kadar büyük ölçüde etkileyen kavramlar olmuşlardır.

Gerçekten de, Türkiye’de çok partili düzene geçildikten sonra seçmen çoğunluğunun
oylarını alarak işbaşına gelen iktidarlar, her fırsatta, özellikle yoğun eleştiri ve muhalefet
karşısında kaldıkları zaman, milli irade’yi temsil ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bu iddia bir
noktada onları “milli iradenin temsilcisi” olarak “her şeyi yapabilecekleri” sanısına kadar
götürmüştür. 1950-1960 döneminde Demokrat Parti iktidarının tutumu bize bu anlayışın açık
bir örneğini verir. 1961'den sonra da milli irade deyiminin sık sık kullanıldığı görülmektedir.
Soyut bir varlık olarak milletin iradesi olamayacağına göre, bir seçim ya da halkoylaması
sonunda ortaya çıkan şey, onun bugün yaşamakta olan bölümünü oluşturan halk’ın iradesidir.
Halk iradesi daha somut bir deyim olmakla beraber, aslında yine de realiteye uymaz. Halk
topluluğunu meydana getiren kişilerin oybirliğine yakın bir noktada birleştikleri sayılsa dahi,
sonuçta ortaya çıkan, kişisel iradelerin bir toplamından başka bir şey değildir. Seçimlerde
fiilen iradesini açıklayan halk değildir, sadece “seçmen” niteliğine sahip olan vatandaşlardır.
Ve hatta, bütün seçmen vatandaşların da sandık başına gitmediklerini ve bazen hayli yüksek
oranda bir grubun şu ya da bu nedenle oy kullanmadıklarını da unutmamak gerekir.
Son durumda, olaya gerçekçi bir açıdan bakıldığı zaman, seçimler sonunda beliren ne
milli irade, ne genel irade, ne de halk iradesidir. Yalnızca seçimde oy kullanmış olan seçmen
çoğunluğunun siyasal tercihidir. Ve bu, seçim sistemine, seçime katılma oranına ve oyların
partiler arasında dağılışına göre bazen seçmen kitlesinin azınlığının siyasal tercihi de
olabilmektedir.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
Bütün siyasal topluluklarda, devlet denilen bütün kuruluşlarda mutlaka bir siyasal
iktidar ve bu iktidarı kullanan, yani karar alma, emir verme ve bu karar ve emirleri
gerektiğinde zora başvurarak yürütme gücüne sahip bir kişi ya da bazı kişiler daima mevcut
olmuştur. Bu bir evrensel olgudur. Bu evrensel olgunun ortaya çıkışı, başka deyişle siyasal
toplulukların kuruluşu ile birlikte şu sorular da kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır:
Siyasal iktidarı kullananlar başkalarına emretme ve onları bu emirlere uymaya zorlama
yetkisini nereden alırlar?
İktidarlarının kaynağı ve dayanağı nedir?
Toplumda yaşayan insanlar onların karar ve emirlerine niçin itaat ederler?
İktidar sahiplerinin belli bir zamanda şu ya da bu yoldan toplumda üstün fizik gücü
ellerine geçirmiş olduklarından ve de salt bu güce dayanarak toplumu yönettiklerinden yola
çıkarak bu soruları yanıtlamak olası değildir. Salt fizik zorlama gücüne dayanan bir iktidarın
uzun süreli ayakta kalması hemen hemen olanaksızdır. Bu nedenle, iktidarı ellerinde
bulunduranlar daima halkı yalnız emretme ve yönetme gücüne değil, daha çok emretme ve
yönetme hakkına sahip olduklarını inandırmaya çalışmışlardır.
Dolayısıyla, iktidarın rastgele elde edilmeyip bir hakka dayandığı fikrinin kabul
edilmesi ölçüsünde o iktidar meşru bir iktidar olur. Meşru bir iktidara itaat de yönetilenler için
bir görev haline gelir. İşte, bu ünitede de bu amaca ulaşabilmek adına siyasal iktidarların
kullandıkları kaynaklar üzerinde ayrıntılı durulmuş ve klasik teoriler karşılaştırmalı bir
incelemeye tabi tutulmuşlardır.

Bölüm Soruları I

1. Meşruiyetin kavramsal açılımını yapınız.
2. Siyasal iktidarın meşruiyet ile bağlantısını açıklayınız.
3. Meşruiyetin temel karakteristik işlevlerini inceleyiniz.
4. Max Weber’in meşruiyet yaklaşımını aktarınız.
5. Siyasal iktidarın meşruiyet kaynaklarını açıklayınız.
6. Meşruiyete yönelik Teoktarik Teorileri irdeleyiniz.
7. Demokratik Teorilerin meşruiyete yönelik ana temalarını açıklayınız.
8. Milli Egemenlik Teorisi meşruiyeti nasıl açıklamıştır, belirtiniz.
9. Halk Egemenliği Teorisine göre meşruiyet nasıl sağlanır, açıklayınız.
10. Klasik meşruiyet yaklaşımlarını eleştiriniz.

Bölüm Soruları II
ÜNİTE 4

1. “………………………………………….., birey-toplum-siyasal iktidar arasındaki
ilişkilerin üzerine bina edildiği ilkeleri, kuralları ve değerleri göstermektedir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. İktidar
b. İdeoloji
c. Seçim
d. Rejim
e. Meşruiyet
2. “………………………., karar ve tasarruflarının toplumla mutabık kalınan
amaçlara uygun olduğunu ileri sürerek haklılığına her zaman sağlam bir dayanak
bulmaya çalışmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
İktidar
b.
Rejim
c.
Seçim
d.
Sistem
e.
İdeoloji
3. “Siyasal iktidarın kanunlarının haklı olduğu, vatandaşların iktidara itaatinin rızaya
dayandığı, iktidarın emir ve eylemlerinin toplumla uyumlu, sonuçlarının başarılı ve
faydalı, amacının adil olduğu bir siyasal düzenlemedir.”
Yukarıdaki tanımlama hangi olguyu açıklamaktadır?
a.
Sistem
b.
Siyasal parti
c.
Seçim mevzuatı
d.
Meşruiyet
e.
İdeoloji
4. Meşruiyet, üst bir kimlik ve değer yaratıcı kaynak olarak neyi esas almaktadır?
a. Hukuku
b. İdeolojiyi
c. Toplumu
d. Dini
e. İktidarı
5. Klasik meşruluk teorileri rasyonel açıdan ele alındığı zaman hangi temellere
dayandıkları için eleştirilmişlerdir?

a.
b.
c.
d.
e.

Tanrı iradesi
Milli egemenlik
Gelenekler
Siyasal sistem
Uluslararası yapı

6. “…………………….., kavram olarak eylemlerin, ilişkilerin ve iddiaların toplumsal
kabul görecek hukukî, rasyonel, zorunlu, makul, doğal gerekçelere dayandırılmasıdır.
Bu, insanların temel bir yasaya göre düşünmeleri, hareket etmeleri ve yargılamaları
anlamına gelir. Aynı zamanda, bir fiilin hangi ilkeye göre tasdik edileceğinin referans
kaynağını gösterir. Bu yüzden siyasal eylemlerin ve inançların kabul edilebilir
ölçütlerinin belirlenmesidir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. İktidar
b. İdeoloji
c. Meşruiyet
d. Seçim
e. Rejim
7. “………………………, toplumun kendi adına karar verme yetkisiyle donattığı, böyle
haklar olduğuna inandığı, meşru ilkeler ile meşru güç kullanma araçları eline verdiği
ve bu ilkeler ile toplumsal düzeni kontrol altında tuttuğu bir araçtır. Uygulandığı
toplumun normlarına, inançlarına ve değerlerine uygun şekilde oluşan bir etki ya da
güç biçimidir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. İdeoloji
b. İktidar
c. Rejim
d. Meşruiyet
e. Consensus
8. Tarihsel süreçte siyasal iktidarın meşruiyet kaynaklarından kabul edilen ‘Teokratik
Doktrinler’, etkinliklerini hangi yüzyılın sonlarına kadar koruyabilmişlerdir?

a. 15. Yüzyılın sonları
b. 16. Yüzyılın sonları
c. 17. Yüzyılın sonları
d. 18. Yüzyılın sonları
e. 19. Yüzyılın sonları
9. Türkiye’de 1950-1960 döneminde ‘milli iradenin temsilcisi’ anlayışının açık örneğini
veren siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Demokrat Parti
b. Adalet Partisi
c. Cumhuriyet Halk Partisi
d. Millet Partisi
e. Hürriyet Partisi
10. ‘Milli Egemenlik Teorisini’nin dayandırıldığı ‘Genel İrade’ kavramı aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
a. Max Weber
b. John Locke
c. Jean Bodin
d. Maurive Duverger
e. Jean-Jacques Rousseau
Yanıt Anahtarı
1. e
2. a
3. d
4. c
5. a
6. c
7. b
8. d
9. a
10. e

5. MEŞRUİYET KAYNAKLARINA FARKLI
YAKLAŞIMLAR
(TOPLUM SÖZLEŞMELERİ VE İKTİDAR TİPOLOJİLERİ)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5. MEŞRUİYET KAYNAKLARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR
(TOPLUM SÖZLEŞMELERİ VE İKTİDAR TİPOLOJİLERİ)
5.1. Toplum Sözleşmeleri Açısından Meşruiyet Sorunu
5.1.1. Devlet: Güç ve Güvenlik Kaynağı
5.1.2. Toplum: Eşitlik ve Düzen Kaynağı
5.1.3. Birey: Özgürlük ve Hukuk Kaynağı
6.2.

Siyasal İktidarın (Otoritenin) Meşruluk Temeline Göre Sınıflandırılması(2)
5.2.1. Max Weber'in Meşru İktidar (Otorite) Tipolojisi
5.2.1.1. Geleneksel Otorite
5.2.1.2. Hukuki (Yasal-Akılcı) Otorite
5.2.1.3. Karizmatik Otorite
5.2.2. Yeni Bir Tipoloji Denemesi: David Easton'un Sınıflandırması

5.2.2.1. İdeolojik Kaynak
5.2.2.2. Yapısal (Struktürel) Kaynak
5.2.2.3. Meşruluk Kaynağı Olarak Liderlerin Kişisel Nitelikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Thomas Hobbes’un toplum sözleşmesi açısından meşruiyet yaklaşımını irdeleyiniz.
2. Jean-Jacques Rouseau’nun toplum sözleşmesi kuramı neye dayanmaktadır,
meşruiyeti nasıl açıklamaktadır, aktarınız.
3. John Locke’a göre meşruiyet kaynakları neye dayandırılmıştır, açıklayınız.
4. Maw Weber’in iktidar tipolojisini inceleyiniz.
5. David Easton’ın iktidar tipolojisini açıklayınız.
6. Weber ve Easton’ın iktidar tipolojilerini eleştirel açıdan karşılaştırınız.
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Giriş
Çağdaş devlet öncesindeki iktidar ve meşruiyet ilişkisinin irrasyonel gerekçelere
dayandığı, çağdaş devlet ile bu irrasyonelliğin yerine bilimsel gerçekliğin hakim olduğu iddia
edilmektedir. Çağdaş öncesi siyasal ilişkilerin doğaüstü güç eksenli olduğu ve toplum
dışındaki güçlerin din, gelenek, mitoloji ve önderlerin telkinleri ile toplumda içselleşmesi
sonucu ortaya çıktığı öne sürülmektedir. İktidar, bu toplumlarda kurumsallaşmamış ve
süreklilik kazanamamıştır. İktidarın beslendiği meşruiyet kaynakları da yine doğaüstü, mistik,
mitolojik ve dinseldir.

Machiavelli ile yeni bir insan, yeni bir toplum anlayışına dayanan yeni bir iktidar ve
meşruiyet temeli gelişmiştir. Dinsel olan dünyevi olandan dışlanmış, kader yerini insanın
iradesine bırakmıştır. Dinin egemenliği parçalayan iktidarı yok edilerek, "tek" bir iktidar ve
meşruiyet söylemi ortaya çıkmıştır. Fakat Machiavelli ile ortaya çıkan egemenliğin birliği ve
bölünmezliği kuramındaki eksiklikler, toplum sözleşmesi kuramları ile tamamlanmıştır.

5.1. Toplum Sözleşmeleri Açısından Meşruiyet Sorunu(1)
Doğa biliminin her alanda ilerlemesi ile birlikte siyasette yeni bir yaklaşım gelişmiştir.
Doğaya uygulanan bilgi siyasal alana da uyarlanmıştır. Siyasal alan, bir rastlantılar alanı
değil, doğal ilkelerden oluşan doğal haklara tabi bir alandır. Stoa felsefesine kadar geriye
giden doğal düzen felsefesinde, kilisenin boşluğunu doldurmak için doğal haklar anlayışı
gelişmiştir. Bu anlayışın merkezinde ise insana ve insan aklına olan büyük güven yer
almaktadır. Tüm insanlar doğal haklara sahiptirler ve bu haklarından dolayı da kendilerini
yönetecek iktidarı belirleme hakları vardır. İnsanın bu yeni duruşu, toplumsal düzenin özgür
bireysel eylemlerle oluştuğu ve yönetilenlerin gönüllü sözleşmeler aracılığıyla iktidara itaat
etmesinin gerektiği düşüncesini beslemiştir.
Toplum sözleşmesi teorileri ile siyasal iktidar ilişkilerinin üzerine oturduğu üç temel
alan, üç meşruiyet kaynağı ortaya çıkmıştır: Devlet, toplum ve birey. Bu üç meşruiyet
kaynağının temellendiği üç meşruiyet ilkesi/yasası/amacı da doğal olarak ortaya çıkmıştır.
Güvenlik, eşitlik, özgürlük. Çağdaş siyasal iktidarlar, meşruiyetlerini bu üç ilkeden birini esas
alarak oluşturmaktadır.
Devleti, toplum sözleşmesinin merkezine koyan Thomas HOBBES için meşruiyet,
güvenlik demektir. Güvenlik ihtiyacına dayalı meşruiyet arayışının yarattığı devlet modelleri
de doğal olarak otoriter ve totaliter bir kimlik alacaktır. Jean-Jacques ROUSSEAU ise toplum
sözleşmesi kuramında devletin meşruiyetini topluma dayandırmaktadır. Eşitlik anlayışını
temel alan bu kuramda toplumun tümünü temsil eden genel irade ile siyasal iktidar
özdeşleştirilir. Devlet toplum; toplum ise devlet olur. Toplumsal ve siyasal eşitliği ve
özdeşliği bozacak her türlü engel, genel iradenin mutlaklığının meşruiyeti gereği sistemin
dışına itilir. Bu kuram sosyalist ve kolektivist yönelimli siyasal iktidar modellerine kaynaklık
etmiştir. Bireyi ve bireysel hakları toplum sözleşmesinin merkezine oturtan John LOCKE ise,
güvenlik ve eşitlik yerine özgürlük arayışını meşruiyet kaynağı olarak kabul eder. Doğal
haklar ve özgürlükler tüm siyasal iktidar ilişkilerinin meşruiyet gerekçesidir ve bunlardan
kaynaklanmayan hiçbir hak ve yetki siyasal iktidar adına kullanılamaz. Özgürlüğe dayalı
devletin temel argümanı olan bu meşruiyet arayışı liberal ve demokratik devlet geleneklerinin
temel ilkesini oluşturmuştur.

5.1.1. Devlet: Güç ve Güvenlik Kaynağı
Çağdaş meşruiyet arayışını, siyasal iktidarın güçlü, mutlak ve bölünmez olması
gerektiği üzerine kuran Hobbes, devleti ve devlet kaynaklı meşruiyeti savunan ilk düşünürdür.
Machiavelli'nin bireyi ve toplumu siyasal iktidarın aracı kılan, topluma güvensizlik duyan,
egemeni mutlak, sınırsız, bir ve bütün olarak tanımlayan, ahlaki ve kültürel yaşamın evrensel
meşruiyet ilkeleri yerine siyasal iktidarın birliği ve bütünlüğünü önceleyen, ortak iyi ilkesini
salt egemenin iradesine bırakan, egemeni sınırlandıracak hiçbir gücü kabul etmeyen, amaçaraç ilişkisinde zor, baskı ve gücü önceleyen, itaat olgusunu pasif bir boyun eğmeye
dönüştüren kurucu meşruiyet anlayışı Hobbes'un toplum sözleşmesi teorisiyle desteklenerek
sürdürülmüştür.
T. Hobbes Leviathan (Ejderha) adlı yapıtında, mutlak iktidarın mutlak kuruculuğunu
savunur. Hobbes için bireyin ve toplumun özü kavga, savaş, güvensizlik ve kaostur.
İnsanların doğuştan eşitliği güvensizliğe, güvensizlik ise savaşa yol açar. Devletin olmadığı
durumda herkesin herkese karşı daima savaş hali vardır (Homo homini lupus). İnsanları bu
durumdan kurtaran şey bir sözleşme ile doğal durumdaki tüm haklarını bir egemene
devretmeleridir. Bu yapıldığında, tek bir kişilik halinde birleşmiş olan topluluk, bir devlet
olarak adlandırılır. İşte o, Leviathan'nın ya da ölümsüz tanrının altında, barış ve savunmamızı
borçlu olduğumuz, o ölümlü tanrının doğuşudur. Meşruiyet, artık kurulu iktidarın egemenlik
ilkesinin "mutlaklığı", "birliği", "sürekliliği" ve "bölünmezliği" gereği egemenin
uhdesindedir. Çünkü Hobbes'a göre egemenlik bireysel kudretlerin toplamını, egemenin kendi
iradesine göre kullanmak yetkisidir.
Hobbes'un toplumsal rıza ve katılıma dayalı meşruiyet/sözleşme anlayışı egemenin
yaratılmasıyla son bulur, ‘meşruiyetin sürekliliği’ yerini ‘iktidarın sürekliliği'ne; toplumsal
rıza ise yerini güvenlik korkusuyla sindirilmiş bireylerin mutlak itaatine bırakır. Bireylerin
tüm hak ve özgürlüklerinden vazgeçtikleri toplum sözleşmesi bir kulluk ve boyun eğiş
anlaşmasına dönüşür. Bu aşamadan sonra birey, bireysel hak ve özgürlükler yok edilir;
bunların yerine görevler sıralanır. Uyrukların artık kendilerine özgü düşünceleri, iradeleri ve
eylemleri yoktur. Toplumsal irade siyasal iktidarın iradesinde eriyerek yok olur. Egemenin
iradesi sınırsızdır, mutlak ve kutsal egemenin dışında ya da üstünde hiçbir güç yoktur. Bu
gücün parçalanmasını düşünmek ise imkansızdır.
Öncülüğünü Hobbes'un yaptığı devletin mutlak iktidarı üzerine inşa edilen kurucu
meşruiyet

kuramında

siyasal

iktidar,

kendisinin

olmazsa

olmazlığını

ve

daha

kötüden/kaostandaha iyi olduğunu iddia ederek kendinden kaynaklı bir meşruiyet temeli
geliştirmektedir. Kendi iktidarının mutlaklığının peşinen kabulü şartı ile topluma kurucu
değerleri çerçevesinde itaat zorunluluğu getirir. Kendisinin bu değerlere, kanunlara ve 'yasa'ya
uyma zorunluluğu yoktur. Siyasal iktidar, meşruiyet yasası ile kendini bağlı ve bağımlı
hissetmez. Yasası kendisinin mutlak, bölünmez ve sınırlandırılamaz olduğudur. Bu yüzden bu
gelenek içinde meşruiyet, bütün eksikliklere ve başarısızlıklara rağmen var olandan daha iyi
bir siyasal yapının olmayacağına inançtır ki, siyasal iktidar böylece toplumun her şekilde
kendine boyun eğmesini garanti altına almış olmaktadır.
Kurucu meşruiyet, kendi içinde bütünlüğe sahiptir. Onun meşruiyeti, toplumu bir
bütün halinde, bütün güçleriyle elinden tutan, ona karşı çıkan bireyselliği yok eden, böylece
toplumda bir konsensüs sağlayan temel gerekçelerin üretilme süreci olarak teorik bir metot ve
bütüncül bir anlama dayanmaktadır. Bu anlamlandırma, sadece iktidarın ve egemenliğin
kurulması değil, kurulu iktidarın haklılaştırılmasının, rasyonelleştirilmesinin ve kurulu
düzenin egemenliğine köklü bağlanışın ifadesidir. Kurucu meşruiyet, sadece iktidarın
egemenliğini değil aynı zamanda toplumsal düşüncenin de kurulmasını ifade eder. Bu nedenle
meşruiyet, olması gerekene bağlı olarak toplumda olmuş olanın gerekçelendirildiği ideolojik
ve sembolik evrendir. Meşruiyet, insan hayatının toplumsal olarak kurulması ve bir üst kimlik
yaratılması olarak tanımlanırken toplumda üst bir kültürel dünya kurulmasına ve ideolojik
belirleyiciliğe vurgu yapmaktadır. Bu üst kimlik yaratılması ulus egemenliği bağlamında
ortaya çıkan klasik egemenlik teorisi ile de örtüşen ulus, geçmişi ve geleceği kuşatan manevi
bir kişiliği temsil eder. Bu manevi kişilik somut bir gerçeklik olmadığı için egemenlik
iradesini ve yetkisini kendi adına kullanacak temsilcilere devreder. Temsilciler, ulusal
egemenliğin tek meşru temsilcisi olduğu için devlete ait tüm görevlerin de uygulayımıdır.
Daha önce Tanrı adına kullanılan egemenliğin mutlaklığı, bölünmezliği ve sürekliliği Tanrı
yerine yine manevi bir kişilik olan ulus adına kullanılmaktadır.
Kurucu meşruiyette tek özne, devlettir. Bunun için iyi olan, yararlı olan, yapılması
gereken tek şey devlet için en iyi, en yararlı olandır. Toplumsal birlik ve bütünlüğün teminatı
olan devlet için yararlı olan herkes için yararlıdır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek
adaletsizlikleri normal göstermek, katlanılır kılmak için toplumun ortak bir ilkeye, adalet ve
mutluluk ilkesine inandırılması gerekir. Kurucu meşruiyet mutlak, bölünmez ve sınırsız
iktidar için kendisine ilk sebep olarak güvenlik algılamasına dayalı otoriter ve totaliter
ilkeleri/ideolojileri esas alır. Birey, toplum, ulus ve devlet özdeşliği/birliği/bütünlüğü
içerisinde siyasal iktidara süreklilik kazandırır, onu reddedilemez, tartışılamaz ve

eleştirilemez bir alana yücelterek taşır.

5.1.2. Toplum: Eşitlik ve Düzen Kaynağı
Devletin meşruiyetinin temelinde toplumun rızası olması gerektiği anlayışına dayanan
toplumsal mesuliyet kuramının ilk mimarı Jean-Jacques Rousseau'dur. Rousseau (Toplum
Sözleşmesi), genel/toplumsal irade ve ulusal egemenlik ilkesi gibi meşruiyet yasalarına
dayandırdığı iktidar ilişkilerini bireysel hak ve özgürlükleri yok edici bir çerçevede ele alır.
Sözleşmeye taraf olan kişilerin yerine, manevi ve kolektif bir bütün geçmektedir. Bu
kolektif bütün; birliğini, kişiliğini, hayatını ve iradesini de bu sözleşmeden almaktadır. Bu
kolektif kişilik devlettir. Sosyal sözleşmenin boş laf olarak kalmaması için genel iradeye
herkes boyun eğecek, bunu istemeyenler ise boyun eğmeye zorlanacaktır. Yani sadece
egemen kişi özgür olacaktır. Toplumu oluşturacak, bütün insanların kendilerini hem öteki
insanlara bağlamalarını, hem de kendilerine itaat ediyor olmalarını ve eskisi kadar özgür
kalabilmelerini sağlayacak durum, herkesin bütün haklarını “genel irade”ye devretmesiyle
yaratılır. Herkesin tek tek haklarını devretmesiyle ortaya, toplumu yönetecek olan “genel
irade”nin ortak gücü çıkmaktadır. Böyle bir toplumsal sözleşmeye, toplumun bütün üyeleri
katılmış; katılmayanlar, toplumun dışında kalmıştır. Demek ki, toplumun üyeleri tüm
haklarını genel iradeye devredecekleri toplum sözleşmesini oy birliği ile kabul etmişlerdir.
Toplum sözleşmesi yapıldıktan sonra, toplumun üyeleri genel iradeye itaat ile kendilerine
itaat etmiş olacaklar; haklarının ve özgürlüklerinin tümünü devretmiş olmakla birlikte tüm
haklarından ve özgürlüklerinden yararlanmaktan geri kalmayacaklardır. Toplumun üyeleri
sözleşmeden önce, doğa durumunda sahip oldukları doğal hukuklarını ve doğal özgürlüklerini
topluma, egemene, devlete devredeceklerdir. Egemen devlet bunlara karşılık üyelerine
güvenceli, uygar haklar ve uygar özgürlükler bağışlayacaktır ki bu bir kazançtır. Genel irade
hata yapmaz, yanılmaz ve her zaman doğru yoldadır, haklıdır ve her zaman kamu yararına,
toplumsal eşitliğe yönelir. Ancak halkın içinde görüş ayrılıkları, tartışmalar bunun aksi bir
izlenim doğurabilir. Toplum, her zaman kendi iyiliğini ister ama, bu iyiliğin nerede olduğunu
her zaman göremez. Çoğu zaman kişilerin iradesiyle genel irade arasında ayrılık bulunur.
Genel irade ortak iyiliğe yöneliktir, kişilerin iradesi ise özel iradeleridir ve özel çıkarlara
yöneliktir.
Meşruiyet, mantıksal olarak kurulmuştur ve ona hakim olan güç artık rasyoneldir. Bu
rasyonellik, tek tek bireylerin aklından daha aşkın ve daha güçlü bir akıl olan genel iradenin
mutlak aklıdır. Genel iradeyi temsil eden egemen güç tektir ve asla parçalanmaz. Mutlak,

yanılmaz, bölünmez iktidar genel iradeyi temsil eden bir egemenin elindedir ve bu egemen
tek tek bireylerin iradesinin ürünü olduğu için egemene itaat edenler aslında kendi iradelerine
itaat etmiş olurlar.
Rousseau'nun toplumsal iradeyi esas alan meşruiyet kurgusu her bir bireyin genel
irade içerisinde eritildiği bir tipoloji ile sonuçlanır. Sonuçta, meşruiyetin hem iktidar hem de
itaat alanını ve yasasını belirleyen unsurun toplumsal eşitlik olduğu ortaya çıkar. Bu anlamda
eşitlik ise siyasal iktidarın otoritesine mutlak itaatle özdeşleşir. Toplumsal meşruiyet
kuramında, Rousseau'yu kurucu gelenekten ayıran tek nokta, iktidarın kuruculuk vasfının
devlet değil toplum kökenli olduğunu söylemesidir.
Bu anlamıyla meşruiyet, soyut, mutlak, temel bir mantık olarak toplum bütününde
tartışılamaz ve sorgulanamaz ilkelere indirgenir. Bu ilkeler bütünlüğü içerisinde siyasal
iktidara meşruiyet kazandıran toplumsal rıza da yine sadece kurucu bir işlev yerine getirir.
Siyasal iktidara meşruiyet kazandıran toplumsal rıza, sadece kuruculukla sınırlandırılarak,
toplumsal eşitliğin kurucusu ve düzenleyicisi olan siyasal iktidarın karar ve eylemleri
meşruiyet arayışının sürekliliğinden ve siyasal iktidarı denetleyici gücünden yoksun
kalmaktadır.

5.1.3. Birey: Özgürlük ve Hukuk Kaynağı
Çağdaş anlamda iktidarın ve meşruiyetin mutlaklığa dayandırılmasına ilk itiraz John
Locke'tan gelmiştir. Locke (Two Treatises of Civil Government), iktidar ve meşruiyet
teorilerinin merkezine, devlet ya da toplum yerine bireyi ve bireysel hak ve özgürlükleri
koyar. Ona göre siyasal iktidar, mülkiyeti düzenlemek ve korumak için ölüm cezası ve
dolayısıyla bundan daha az şiddetli cezalar verebilen yasalar koymak, bu yasaları uygulamak
ve devleti yabancıların işleyeceği zararlardan esirgemek için topluluğun gücünü kullanmak,
bütün bunları da yalnızca kamunun iyiliği uğruna yapmak hakkıdır.
Bu tanımlama bizi Locke'da iki temel meşruiyet ilkesine götürmektedir; birincisi
mülkiyet, ikincisi ise kamunun iyiliği. Yalnız hatırlatmak gerekir ki, Locke'da mülkiyet dar
kapsamda mal sahibi olmak değil mülkiyet genel adı altında, hayatların, özgürlüklerin ve
malların korunmasıdır. Bu meşruiyet ilkeleri hem Locke'un hem de liberal geleneğin siyasal
iktidarı sınırlandıran temel argümanlarıdır. Bir başka ifadeyle, devletin amacı barış, güvenlik
ve kamu iyiliğinden başka bir şey değildir.

Bu düzende, siyasal iktidar, bireyi kontrol etmek için topluma yayılan bir yapı değil, bireysel
özgürlüklerin siyasal iktidarın egemenliğine karşı korunmasını garanti eden bir erktir. Doğal
durum özgürlük durumudur. Bu durum, insanların kimseden izin almadan ve başka birinin
iradesine bağlı olmadan, doğa yasasının sınırları içinde, eylemlerini düzenlemek, mallarını ve
kişiliklerini uygun buldukları gibi kullanmak konusunda yetkin bir özgürlük durumudur.
Doğa durumu tam bir özgürlük durumu ise devlet bireyi ve toplumu bundan daha az bir
özgürlüğe mahkum edecek düzenlemelere gidemez.
Locke'u bireyci meşruiyet kuramının çağdaş öncüsü yapan ikinci teorisi, meşruiyetin
kaynağının toplumsal rıza olduğu, bunun sadece siyasal iktidarın kuruluş meşruiyeti değil,
onun tüm eylemlerinin ve yasalarının meşruiyetinin toplumsal rızada aranması gerektiği
tezidir. Locke egemenlik erkinin herhangi bir bölümünü topluluk yasalarının gösterdiğinden
başka yollarla yürüten bir kimsenin, yasaların atadığı ve halkın onayladığı kişi olmadığı için
sözünü dinletmek hakkı yoktur ifadesiyle meşuiyetin sürekliliğini iddia etmiş, bir kez
kazanıldığında hep meşru kalacak bir siyasal iktidarın olamayacağını vurgulamış ve her eylem
ve yasada meşruiyet kaynağı olarak toplumsal iradenin mutlaklığını iddia etmiştir. Çünkü
Locke'a göre, hiçbir egemen halkın hem onaylama özgürlüğü ve hem de gerçekten onayı
olmadan yasal bir hak kazanamaz ve adalete aykırı olarak zor kullanamaz.
Locke, siyasal iktidarın mutlak, sınırsız, bir ve bölünmezliği teorisinin tiranlık
olduğunu ve bunun doğal hakları bozucu bir yön taşıdığını söyledikten sonra, bu sorunu
çözmek için siyasal iktidarın egemenlik alanının yasama, yürütme ve federatif erkler şeklinde
bölünmesi gerektiğini savunur. Toplumun üzerinde bir iktidar alanı olarak tasvir edilen
devleti eleştiren Locke, onun toplumsal alana totaliter ve otoriter bir güç olarak yayılmasını
da reddeder.
Bireyci/sınırlayıcı meşruiyet, siyasal iktidarın mutlak belirleyiciliğine razı olmayan,
ancak onun bir gerçeklik olarak kabul edilmesi gerekliliğinden doğmuş bir kuramdır. Burada,
meşruiyet arayışı diğer iki meşruiyet kuramının tek yönlülüğüne ve durağanlığına karşın, hem
bireyden devlete, hem de devletten bireye doğru olmak üzere çift yönlüdür. İktidar, sınırlı bir
çerçeve içerisinde hareket eder, birey de iktidara bu çerçeve içinde kaldığı sürece itaat eder.
Sınırlayıcı meşruiyet, toplum tarafından siyasal iktidara eylem alanı olarak çizilmiş ve siyasal
iktidarın kendisini sınırlandırdığı yasal ya da normatif çerçevedir. Siyasal iktidarın meşruiyet
alanı konusunda bireysel hak ve özgürlüklere dayalı toplumsal mutabakat oluşması ve siyasal
iktidarın her karar ve eyleminin kökeninde bireysel hak ve özgürlüklerin bir ilke olarak yer

alması zaruridir. Bu anlayışa göre meşruiyet; bir siyasal sistemin üzerine oturmuş olduğu
temel değerler ve ilkeler ile bu değer ve ilkelere yönelik halkın göstermiş olduğu mutabakat
derecesidir; bu mutabakat derecesinin göstergesi de, temel hak ve özgürlüklerdir. Bu yüzden,
toplumun zorunlu mutabakatını sağlamış ortak bir dünya görüşü yerine bireysel tercihlerin
farklılaşabileceği kabulüne dayanır. Siyasal iktidarın ve bireyin ilke ve değer, amaç ve araç
açısından birbirine yabancılaşmaması zorunludur.
Sınırlayıcı meşruiyetin temelinde, siyasal iktidarın mutlaklığına yönelik güvensizlik
yatar. Bu güvensizlik, siyasal iktidara yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu bağlamda, meşruiyet, siyasal iktidarın belirleyicisi olan ve onu bu yönde
yargılayan toplumsal kontrol mekanizması olmaktadır.
Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere meşruiyet, toplumsal ve siyasal çatışma
unsurları arasında denge ve uyum, kontrol ve uzlaşma, özgürlük ve hukuk arayışıdır, iktidarın
olmazsa olmazı olan güç kullanımı ile toplumun özgür ve adil yaşama isteğinin
bağdaştırılmasıdır. Bunun için sınırlayıcı meşruiyet, siyasal iktidarın güç kullanma tekeline,
halk tarafından temel bir anlaşmaya dayalı olarak muvafakat verilmesi, rıza gösterilmesidir.
Ve hepsinden önemlisi bu muvafakatin bir defaya mahsus bir kurucu onama olarak değil,
siyasal iktidarın tüm karar ve eylemlerinin sürekli kontrolü için verilmesidir. Bu çerçevede
meşruiyet, siyasal iktidarın sürekli bireysel tercih ve toplumsal rıza kontrolünde hareket
etmesini ifade etmektedir.

5.2. Siyasal İktidarın (Otoritenin) Meşruluk Temeline
Göre Sınıflandırılması(2)
Siyasal iktidarın meşruluk temeli sorunu daha önceleri salt Siyaset Felsefesinin
inceleme alanına girerken, bugün Siyaset Bilimi için de önemli bir konu oluşturmaktadır.
Ancak çağdaş Siyasal Bilim, soruna olması gereken açısından değil, olan’ı saptamak
açısından bakar ve bu nedenle zamanımızda sorunun incelenişi değişik iktidar tiplerinin
(siyasal sistemlerin) dayandıkları meşruluk temellerini ya da ilkelerini ortaya çıkarmak
amacına yönelir. Bu açıdan yapılmış olan çalışmaların öncülü Max Weber'in otorite tipolojisi
denemesidir. Bir öncü çalışma niteliği taşıması ve etkisini hala sürdürmesi bakımından
Weber'in sınıflandırması üzerinde durmak gerekmektedir.

5.2.1. Max Weber'in Meşru İktidar (Otorite) Tipolojisi
Weber'in tipolojisi incelenirken baştan iki noktanın belirtilmesinde yarar vardır. Önce,
ünlü Alman sosyologunun ‘meşruluk’ kavramını dar anlamda ‘hukuki geçerlik’ karşılığında
değil, sosyolojik anlamda ‘otoriteye tabi olanlarca beslenen inanç’ karşılığında kullandığı
bilinmelidir.
Weber, meşru iktidar tipleri arasında iyi veya kötü olarak bir ayrım yapmaz, başka
deyişle bunlar hakkında bir değer yargısı kullanmaz.
Weber bu yöntemden hareketle meşruluğun üç kaynaktan doğabileceğini ileri
sürmüştür.(3) Dayandıkları meşruluk temeline göre ‘geleneksel’, ‘hukuki’ ve ‘karizmatik’
olmak üzere başlıca üç otorite tipi mevcuttur.

5.2.1.1. Geleneksel Otorite
Bu otorite tipinde siyasal iktidar meşruluğunu çok eski zamanlardan beri yerleşmiş
olan geleneklerden ve bu geleneklerin kutsallığına karşı duyulan inançtan alır.
Yönetilenler, iktidarı geleneklere uygun olarak elinde bulunduran ve kullanan yöneticilerin
karar ve buyruklarına itaat etmeyi görev sayarlar. İktidar sahibinin (veya sahiplerinin) yetki
sınırları açıkça belirtilmiş değildir. Ayrıca kendilerine geleneklere uygun olarak tamamen
takdire bağlı karar vermelerini sağlayacak geniş bir serbest hareket alanı bırakılmıştır. Zaten
bu sistemde kanunlara ve otorite sahiplerinin makamlarına değil, daha çok onların şahıslarına
karşı itaat söz konusudur.
Patriarkal, feodal ve monarşik otoriteler, geleneksel otorite tipinin başlıca örneklerini
oluştururlar. Weber'e göre, bu en yaygın ve ilkel otorite tipidir. Zamanımızda saf şekliyle
geleneksel otoriteye rastlamak pek mümkün değildir. Bu bakımdan artık çağdışı bir kategori
karşısında bulunduğumuz söylenebilir. Bununla beraber, geleneksel otoritenin bazı
kalıntılarını, açık ya da örtülü izlerini çağdaş siyasal sistemlerde hala görebilmek mümkündür.
Siyasal hayatta geleneklerin etki ve ağırlıklarını geniş ölçüde sürdürmekte olduğu İngiltere bu
alanda tipik bir ömek sayılır. Hatta bir bakıma, Robert Dahl'ın da işaret ettiği gibi(4) belki her
istikrarlı siyasal sistemde geleneklerin meşruluğa az çok katkıda bulunan, onu bir ölçüde
pekiştiren bir unsur olduğunu söylemek de mümkündür.

5.2.1.2. Hukuki (Yasal-Akılcı) Otorite
Siyasal iktidarı kullananlar yönetme güçlerini akılcıl (rasyonel), herkes için bağlayıcı
nitelikte olan kurallardan alıyorlarsa söz konusu olan hukuki otoritedir. Bu sistemde meşruluk
kaynağını hukuktan alır; iktidara itaat onun hukuka uygun olarak kullanıldığı inancından
doğar. Yöneticilerin iktidara geliş yolları ve yetkileri, akılcıl normlarla (anayasa ve
kanunlarla) açıkça belirtilmiştir. Yönetilenler, onların şahıslarına değil, işgal ettikleri
makama, daha doğrusu hukuk düzenine itaat gösterirler. Otorite, ancak belirtilmiş olan yetki
sınırları içinde kalındığı ve hukuk düzenine uygun olarak davranıldığı sürece meşrudur.
Çağdaş siyasal sistemler, Weber'e göre, genellikle hukuki otorite çerçevesi içine girerler.

5.2.1.3. Karizmatik Otorite
‘Karizma’ eski Yunan dilinde ‘Tanrı vergisi’ anlamına gelen bir kavramdır.
Karizmatik otorite tipinde iktidarın meşruluğu, bir kişinin (liderin) olağanüstü sayılan
niteliklerine dayanır. Halk, liderde kutsallık ya da kahramanlık, ya da örnek alınacak üstün bir
kişilik simgesi gördüğü için ona bağlanır ve yarattığı düzene tam bir uyumla itaat eder.
Liderin gerçekten bu niteliklere sahip olup olmaması o kadar önemli değildir. Önemli olan
halkın buna inanmasıdır. Geniş halk tabakalarında liderin olağanüstü birtakım niteliklere
sahip olduğu yolunda bir inancın uyanması, onun bir ‘karizma’ halesi (aylası) ile
çevrelenmesi ve iktidarına yaygın bir destek sağlaması için yeterlidir.
Karizmatik lider, toplumun yerleşmiş düzenine ve geleneklerine — hiç değilse
bunların bir bölümüne — karşı çıkarak köklü değişikliklere yönelmesi bakımından genellikle
radikal ve devrimci bir karakter gösterir. Ancak, karizmatik otorite mahiyeti itibariyle
geleneksel ve hukuki otorite tiplerinden daha az istikrarlı ve daha kısa ömürlüdür.
Doğrudan doğruya salt bir kişiliğe bağlı, onun tamamen kendine vergi olağanüstü
niteliklerinden doğan bir otorite elbette ki bir halefe olduğu gibi intikal edemez. Böyle
olduğu içindir ki bu kişisel otorite genellikle lider hayatta kaldığı sürece geçerlidir; onun
sahneden çekilişinden sonra kurumlaşmaya, geleneksel ya da hukuki otorite tipine dönüşmeye
yüz tutar.
Kitleleri etkileme ve peşlerinden sürükleme gücüne sahip olan bu adamlar — bu
güçlerini iyiye ya da kötüye kullanmış da olsalar — herhalde eşlerine her gün rastlanan çapta
sıradan önderler değildir. Çağdaş örnekleri olarak da Atatürk, Lenin, Mahatma Gandhi, de
Gaulle, Hitler, Mao ve Castro gibi liderler gösterilebilir.

Weber'in, meşruluk temelini esas alarak yapmış olduğu bu üçlü otorite sınıflandırması
Sosyal Bilimler alanında geniş ilgi ve yankı uyandırmasına karşın, kimi eleştirilere de tabi
kılınmıştır. Bu tipolojiye yöneltilen eleştirilerin belki de en önemlisi, bunun kapsayıcı
olmadığı ve bütün iktidar tiplerini açıklamak bakımından yeterli bulunmadığıdır. Gerçekten,
ünlü sosyoloğun sınıflandırması tarihi ve karşılaştırmalı yöntem bakımından büyük önem
taşımakla beraber, günümüzün karmaşık siyasal gerçekliğini kavramak yönünden yeterli
sayılamaz. Nitekim bazı çağdaş otorite tiplerini (örneğin militarist rejimleri) geleneksel,
hukuki ve karizmatik kategorilerden herhangi birine rahatlıkla oturtmak pek mümkün
görünmemektedir. Buna karşılık olarak, Weber'in sadece meşru iktidar (otorite) tipleri ile
ilgilendiği ve genel bir siyasal sistem sınıflandırmasına girişmediği söylenebilir.

5.2.2. Yeni Bir Tipoloji Denemesi: David Easton'un Sınıflandırması
Günümüzün tanınmış siyasal bilimcilerinden David Easton, kapsayıcı bir ‘siyasal
sistem teorisi’ geliştirmeye çalışırken, sistemin başlıca istikrar ve destek unsurlarından biri
olarak meşruluk kavramı üzerinde durmuş ve onun çeşitli kaynaklarını araştırmıştır.(5)
Sorunu fonksiyonel bir yaklaşımla ele alan D. Easton'a göre meşruluk şu üç kaynaktan
doğabilir:

5.2.2.1. İdeolojik Kaynak
İdeolojiyi, geniş anlamda, bir inanç sistemi olarak anlamak gerekir. Her rejimin
dayandığı temel değerler, ilkeler ve güttüğü hedefler bakımından bu anlamda bir ideolojisi
vardır. Eğer yönetilenler, rejimin temelinde yatan ilkeleri, değerleri, amaçları benimsiyorlar,
onların doğruluğuna ve geçerliliğine inanıyorlarsa rejim (ve dolayısıyla otorite sahipleri) bu
yoldan meşruluk kazanırlar. İdeolojik inanç her zaman yaygın ve köklü olmayabilir.
İdeolojiye bağlanış, onun toplum üyelerinin eğilimlerine, isteklerine, beklentilerine uygun
düşmesi ve rejimin de bunları karşılayabilmedeki başarısı oranında artar. İktidarı kullananlar
da, siyasal sisteme ve kendi otoritelerine yaygın destek sağlayabilmek için halkın meşruluk
inancını çeşitli yollardan (isteklerin ve beklentilerin karşılanması, propaganda, vs.) besleme
konusunda çaba harcarlar.

5.2.2.2. Yapısal (Struktürel) Kaynak
Meşruluğun diğer bir kaynağı, siyasal yapının ve onun işleyişini düzenleyen normların
(kuralların) yönetilenler tarafından geçerli olarak kabul edilmesidir. Rejimin temel kuruluşu
ile onun dayandığı hukuk düzeninin meşru olarak benimsenişi, bu kuruluş ve düzen içinde
hukuken belirtilmiş yollardan iktidara gelenlerin ve iktidarların yine hukuken belirtilmiş
sınırlar içinde kullananların otoritelerini de geçerli kılar. Bir toplumda anayasaya karşı
duyulan saygı, onun koyduğu kurallar çerçevesinde siyasal fonksiyon görenlerin — bunların
kişilikleri ya da politik tutumları hakkında beslenen duygular ne olursa olsun— verecekleri
kararlara meşruluk damgasını vurmak için yeterlidir.

5.2.2.3. Meşruluk Kaynağı Olarak Liderlerin Kişisel Nitelikleri
Bir siyasal sistemde iktidar sahibi ya da sahipleri kişisel nitelikleri sayesinde
kendilerine geniş bir taraftar kitlesi —ve dolayısıyla— otoritelerine destek sağlayabilirler.
Burada kişisel nitelik deyimi, Weber'in karizma kavramını aşan, ondan daha geniş olan bir
anlamda kullanılmaktadır. Liderlerin mutlaka olağanüstü niteliklere sahip olmaları
gerekmediği gibi, halk arasında böyle bir imajın (görüntünün) yaratılması da şart değildir.
Easton'a göre, hangi yoldan olursa olsun destek kazanmada etkili ve başarılı olmak esastır.
Toplumda sağlanan destek, iktidarı meşrulaştırıcı bir potansiyel taşır. Öte yandan Weber'in
tepedeki tek lider üzerinde durmasına karşılık, Easton daha çok alt düzeyde liderler
kadrosunun rolünü belirtmeye çalışır. Böylece bir liderler kadrosu gerçekten kaliteli ve
yetenekli ise, onların yürüteceği yönetim (meritokrasi ya da teknokrasi) kitle içinde rejime
bağlılığı arttıran ve meşruluk duygusunu pekiştiren önemli bir faktör olabilir. Açıkça
görüldüğü gibi, Easton'un tipolojisi büyük ölçüde Weber'in modelinden esinlenmiştir. Ancak
ona kıyasla daha kapsayıcıdır, kategoriler daha geniş tutulmuştur, dolayısıyla bazı çağdaş
otorite tiplerinin açıklanması ve incelenmesi yönünden daha elverişlidir. Özellikle ideolojik
kaynak kategorisi, komünizm ve faşizm gibi çağdaş totaliter sistemlerin meşruluk
dayanaklarının anlaşılmasında yararlı olmuştur. Bu sistemler katı bir ideolojinin kitlelere
aşılanması, onun temelinde yatan ilkelerin, amaçların, dogmaların ya da mitlerin (efsanelerin)
halka benimsetilmesi suretiyle geçerlilik kazanırlar.
Öte yandan, demokratik sistemin de her şeyden önce ideolojik bir temele dayandığına
şüphe yoktur. İktidarın kaynağını ve geçerliliğini milli irade gibi soyut hukuk fiksiyonlarında
değil, halkın özgürlük, insan hakları, açık rejim ve yönetime katılma ilkelerine inançta aramak
gerekir. Bu inancın halk kitleleri arasında yaygınlığı ölçüsünde demokratik rejim de en

sağlam desteğini bulmuş olur.
Meşruluk sorunu, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Siyaset Bilimi açısından pratik bir
önem taşır. Bir siyasal sistemin sürekliliği, istikrarı ve dayanıklılığı doğrudan doğruya bu
sorunla bağlantılıdır. Onun içindir ki, çağdaş siyasal çözümlerde bu kavramla bazen yaygın
destek (diffuse support), bazen de temel anlaşma (consensus) gibi değişik terimler altında sık
sık karşılaşılır.
Meşruluğun çeşitli kaynakları olabilir ve bunlar, yukarıda da görüldüğü gibi, değişik
sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Değer yargılarını bir tarafa bırakacak olursak rejim
bakımından önemli olan, halk arasında iktidarın haklı olarak kullanıldığı yolunda bir inancın
varlığıdır. Bu inancın zayıf ya da kuvvetli oluşuna göre, siyasal rejimleri ‘düşük meşruluk’
ve ‘yüksek meşruluk’ gösteren sistemler olarak iki gruba ayırabiliriz. Düşük meşruluk
gösteren iktidarlar yapısal bakımdan köksüz ve istikrarlı olurlar. Bunlar ciddi bir bunalımla
karşılaştıkları zaman çözülme ve çökme tehlikesine maruzdurlar. Ayrıca halkın desteğinden
yoksun oldukları için daha çok fizik zorlama gücüne dayanmak zorunluluğunu duyarlar. Buna
karşılık, yüksek meşruluk derecesine sahip sistemler daha istikrarlıdırlar. Bu sistemler normal
olarak toplum üyelerinden geniş destek gördüklerinden, Easton'un deyimiyle bu destek
rezervi ya da birikimi sayesinde bunalım dönemlerini de büyük sarsıntıya uğramaksızın
atlatabilirler.
Sonuç olarak, bir toplumda yönetilenler kitlesi siyasal iktidara çeşitli nedenlerle itaat
edebilirler. İtaat'in motifi, gelenek ve görenek, alışkanlık, kişisel çıkar, ceza korkusu ya da
çaresizlik duygusu olabilir. Bazen bunların bir karışımı söz konusudur. Ancak siyasal iktidar
bakımından en kuvvetli dayanak, hiç şüphe yok ki, toplum üyelerince benimsenmiş olan
meşruluk inancıdır.
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Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
İktidar kavramı siyasal anlamda ele alındığında, istediğini yaptırabilme gücü, en üstün
irade, güç kullanma tekeli, sürekli olan tek meşru irade ve siyasal ilişkiler ağı anlamları
taşıdığı ortaya çıkar. İktidar kavramını gölgeleyen egemenlik, bir kuram olarak ilk ortaya
atıldığında devlet otoritesini belirten ‘tek’, ‘bölünmez’, ‘devredilemez’ ve ‘en üstün güç’
olarak tanımlanmıştır. Bugün, çağdaş demokrasilerde egemenliğin hem uluslararası düzende,
hem de vatandaş devlet ilişkilerinde sınırlarının olduğu kabul edilmektedir.
Meşruiyet, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama
kavuşturulması, halkın rıza ve onayına dayandırılmasıdır. Birçok işlevi arasında ön plana
çıkan toplumsal mutabakatı yansıtmasıdır. Öyle ki, bir siyasal iktidarın meşru temellere
dayanmadan varlığını sürdürmesi, istikrarlı bir yapıya kavuşması imkansızdır. Bu nedenle, her
dönemde, iktidar sahipleri haklarını meşru bir gerekçeye dayandırmak için çaba
harcamışlardır. Klasik dönemlerde meşruiyet kaynağı din, mitler, gelenek ve karizma olarak
öne çıkmaktadır. Çağdaş düşüncede meşruiyetin kaynağı ise güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü
teminat altına almak için egemenle halk arasında yapıldığı varsayılan toplum sözleşmeleri’dir.
Meşruiyetten bağımsız olarak siyasal iktidardan söz edilmesi mümkün değildir.
Siyasal iktidar, toplumun kendi adına karar verme yetkisiyle donattığı, böyle hakları olduğuna
inandığı, meşru ilkeler ve meşru güç kullanma araçlarını eline verdiği ve bu ilkeler ile
toplumsal düzeni kontrol altında tuttuğu bir etkileme gücüdür. Kısacası, siyasal iktidar, baskı,
zorlama, manipülasyon, ikna ve rıza gibi güçlerle donatılmış bir yönetim aracıdır. Max
Weber’in ifadesiyle ‘meşru güç kullanma’ tekelidir. Ve meşruluk temeline göre de geleneksel,
hukuki ve karizmatik olmak üzere başlıca üç otorite tipine dayandırılabilinir. Meşruiyet
olmadan karşı karşıya kalınacak şey ise siyasal iktidar değil, despotizm olacaktır.
Tarih boyunca siyasal iktidarın çeşitli kaynaklar ve haklar ileri sürerek güçlerinin
haklılığına toplumu inandırması sorunu, meşruiyet kaynakları olarak ortaya çıkar. Siyasal
iktidar ve meşruluk sorununu David Easton da siyasal sistem analizinde istikrar ve destek
kavramları ile açıklar ve bu bağlamda da meşruiyet kaynaklarını üç ana başlık altında toplar.
Birinci kaynak ideolojidir. Her siyasal sistemin inanç sistemi, temel değerleri, ilkeleri,
topluma sunduğu amaçları vardır. İkinci kaynak ise yapısal (struktürel) destektir ki, bu siyasal
sistemi düzenleyen hukuki, ekonomik, bürokratik ve siyasal yapıyı şekillendiren normların

toplum tarafından benimsenmesini ifade eder. Easton’a göre üçüncü meşruiyet kaynağı da,
siyasal iktidarı elinde bulunduran liderlerin kişisel özellikleridir. Liderlerin kişisel
üstünlükleri ve yetenekleri çok güçlü bir toplumsal güven ve destek nedenidir. Ve aynı
zamanda lider kadar, siyasal iktidarı kullanan liderler kadrosu da, yine aynı nedenlerden ötürü
siyasal iktidarın meşruiyetine destek sağlayıcıdırlar.

Bölüm Soruları I

1.
2.
3.
4.
5.

Toplum sözleşmeleri açısından meşruiyet sorununu irdeleyiniz.
Jean-Jacques Rousseau’nun toplum sözleşmesi kuramını açıklayınız.
Thomas Hobbes’a göre meşruiyet neye dayanmaktadır, açıklayınız.
John Locke meşruiyet kaynağını nasıl açıklamaktadır, aktarınız.
Rousseau, Hobbes ve Locke’un meşruiyet yaklaşımlarını eleştirel açıdan
karşılaştırınız.
6. Max Weber’in meşru iktidar tipolojsini açıklayınız.
7. Karizmatik otoritenin bugün için geçerliliğini tartışınız.
8. David Easton’ın meşruiyet kaynaklarına dayandırdığı iktidar tipolojisini açıklayınız.
9. Meşruiyet kaynağı olarak ideolojinin geçerliliğini tartışınız.
10. Düşük meşruluk ile yüksek meşruluk arasındaki farkları açıklayınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 5
1. Jean-Jacques Rousseau'nun devletin meşruiyetinin temelinde toplumun rızası olması
gerektiği anlayışına dayanan toplumsal mesuliyet kuramını savunduğu yapıtı
hangisidir?
a. Özgürlük Üzerine
b. Leviathan
c. Toplum Sözleşmesi
d. İktidar Eliti
e. Politika
2. “Toplumsal meşruiyet kuramında, Rousseau'yu kurucu gelenekten ayıran tek nokta,
iktidarın kuruculuk vasfının devlet değil ……………………..…kökenli olduğunu
söylemesidir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. İdeoloji
b. Sistem
c. Birey
d. Hukuk
e. Toplum
3. “Çağdaş anlamda iktidarın ve meşruiyetin mutlaklığa dayandırılmasına ilk itiraz John
Locke'tan gelmiştir. İktidar ve meşruiyet teorilerinin merkezine, devlet ya da toplum
yerine bireyi ve bireysel hak ve özgürlükleri koymuştur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. John Locke
b. Thomas Hobbes
c. Jean Bodin

d. NiccolaMachiavelli
e. Jean-Jacques Rousseau
4. “Siyasal iktidarın mutlak, sınırsız, bir ve bölünmezliği teorisinin tiranlık olduğunu ve
bunun doğal hakları bozucu bir yön taşıdığını söyledikten sonra, bu sorunu çözmek
için siyasal iktidarın egemenlik alanının yasama, yürütme ve federatif erkler şeklinde
bölünmesi gerektiğini savunur.”
Yukarıdaki görüş hangi düşünüre aittir?
a. Jean-Jacques Rousseau
b. Jean Bodin
c. MaxWeber
d. John Locke
e. Thomas Hobbes
5. Jean-Jacques Rousseau'nun devletin meşruiyetinin temelinde toplumun rızası
olması gerektiğini savunurken dayandığı anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İletişim
b. Genel irade
c. Düzen
d. Gelenek
e. Hukuk

6. Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau’ya göre devlet denilen
siyasal topluluğun temelini ne oluşturmaktadır?
a. Tabiat hali
b. Aile düzeni
c. Kuvvet ve mücadele teorisi
d. Toplum sözleşmesi
e. Dinsel düzen

7. Siyasal düzenlerin çevre üzerindeki meşruiyeti ve yine çevre üzerindeki etkililiği ölçü alınarak
yapılan sınıflandırma hangi Siyaset Bilimciye aittir?
a. Edward Shils
b. Max Weber
c. Vilfredo Pareto
d. S. Martin Lipset
e. Gaetano Mosca

8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal gelişmişliği toplumsal değerler ekseni üzerinden
incelenmektedir?
a. S. Martin Lipset
b. Edward Shils
c. Raymond Aron
d. Wright Mills
e David Apter

9. Bireysel özgürlüğe dayalı meşruiyet arayışı bugünkü hangi devlet geleneğinin temel
ilkesini oluşturmuştur?
a. Gelenekçi
b. Cumhuriyetçi
c. Muhafazakar
d. Liberal
e. Milliyetçi

10. “Çağdaş meşruiyet arayışını, siyasal iktidarın güçlü, mutlak ve bölünmez olması
gerektiği üzerine kuran ………………………………………, devleti ve devlet
kaynaklı meşruiyeti savunan ilk düşünürdür.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Thomas Hobbes

b.

John Locke

c.

Jean-Jacques Rousseau

d.

Maurice Duverger

e.

Max Weber

Yanıt Anahtarı
1. c
2. e
3. a
4. d
5. b
6. d
7. d
8. e
9. d
10. a

6. SOSYAL SINIF OLGUSU VE SİYASAL İKTİDAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6. SOSYAL SINIF OLGUSU VE SİYASAL İKTİDAR
6.1. Sosyal Sınıf ve Siyasal İktidar Sorunun Analitik Çerçevesi
6.2. Marxist Sınıf Anlayışı
6.3. Sınıf ve İktidar İlişkisi
6.4. Sınıf ve Statü Farklılaşması
7.5.Sosyal Sınıfların Kesin Belirlenişini Güçleştiren Faktörler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Siyasal iktidar ile sınıf olgusu arasındaki analitik ilişkiyi irdeleyiniz.
Marksist sınıf anlayışını açıklayınız.
Max Weber’in sınıf ve statü farklılaşmasını inceleyiniz.
Sınıf olgusunu var kılan etmenleri tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Sınıf ve
Siyasal İktidar
İlişkisi

Kazanım
Sosyal sınıf olgusunun tarihsel gelişimi
edinilecek; Marksist sınıf anlayışı
irdelenecek; Weberyan bakış açısı ile
sınıf ve statü farklılaşması öğrenilecek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili ünitenin teorik alt
yapısı ile önerilecek temel
referans kaynakları

Anahtar Kavramlar
Sosyal Sınıf; Siyasal İktidar; Marksist Sınıf Anlayışı; Weber’in Statü Yaklaşımı

Giriş
Sınıf, tarih boyunca toplumlarda rastlanan katmanların en önemlisidir. Siyaset Bilimi
açısından da bu kavramla ilgili görüş farklılıkları önemini korumaktadır. Olguya ilişkin farklı
yaklaşımlara rağmen siyasal çatışmanın temeline toplumsal sınıfları yerleştiren görüş üzerinde
oldukça etraflı tartışmalar halen sürdürülmeye devam etmektedir.

Siyasetin ve onun dinamiğini oluşturan iktidar ilişkilerinin sosyolojik ortamı
toplumdur. Toplum, bir arada yaşayan, aralarında sürekli ilişkiler bulunan ve bu ilişkiler
belirli davranış kurallarına göre düzenlenmiş olan geniş insan toplulukları olarak
tanımlanabilir. Eski zamanlardan bugüne kadar bütün toplumlar yapıları bakımından önemli
bir özellik gösterirler: Toplumu meydana getiren insanlar arasında hiyerarşik bir farklılaşma,
bir sosyal tabakalaşma vardır.

Bu tabakalaşma, tarihin değişik dönemlerinde, değişik

toplumlarda kast, zümre, sınıf gibi değişik isimler almıştır. Farklılaşma sistemi ve ona verilen
isim ne olursa olsun, bu, sonuç itibariyle, toplumun insanları arasında gelir, iş, yaşama düzeyi,
etkinlik ve saygınlık yönlerinden bir eşitsizliği ifade eder. Zamanımızda farklılaşmanın
temeli, sosyal sınıf kavramına ve sınıflar arasındaki ayrılığa dayanmaktadır.

6.1. Sosyal Sınıf ve Siyasal İktidar Sorunun Analitik Çerçevesi
Sosyal sınıf nasıl tanımlanabilir, sınıf kavramı hangi ölçülere göre belirlenir, sınıf
kavramı ile iktidar kavramı arasında nasıl bir bağlantı vardır, sosyal sınıfların siyasal iktidarın
kuruluşundaki ve paylaşılmasındaki gerçek rolleri nelerdir? Bu sorunlar, çağdaş Sosyoloji ve
Siyaset Biliminde ön planda yer tutan son derece önemli, temel sorunlardır. Bunlara verilen
yanıtlar da, görüş açılarına ve kullanılan irdeleme yöntemlerine göre hayli farklılık gösterir.
Bugün sosyal sınıflardan ve sınıf çatışmalarından söz edildiği zaman ilk akla gelen
isim Karl Marx’tır. Bu çağrışım, Marx'ın sınıf kavramını icat etmiş oluşundan değildir. Sosyal
sınıfların varlığı, hatta sınıf çatışması sorunları üzerinde ondan önce de duranlar ve
düşünenler elbette olmuştur. Marx'ın getirdiği yenilik, sınıf sorununu değişik bir perspektif
içinde ele alışında, onların varlığını belirli tarihi aşamalara bağlamasında ve sınıf kavgasını
siyasal çatışmanın ana ekseni haline getirmiş olmasında görülür. Sınıf kavramının
incelenmesine Marxist doktrinle başlamakta ve bu doktrini çıkış noktası olarak almakta
sistematik yönden yarar vardır.Marx sadece bu kavramın sosyolojik incelemesinde yeni bir
görüş açısı getirmekle kalmamış, aynı zamanda toplumun sosyal yapısı ile siyasal iktidar
arasındaki ilişkiyi, bir başka ifadeyle sorunun siyasal yönünü ilk defa olarak bütün önemi ile
ortaya koymuştur. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki, bu konuda sonradan geliştirilen
görüşler ve kuramlar,

ister Marxist görüşün yanında, isterse onun karşısında yer alsın,

mutlaka bu doktrinin esaslarına atıfta bulunmak, onu adeta bir nirengi

noktası

olarak

kullanmak zorunluğunu duymuşlardır.

6.2. Marxist Sınıf Anlayışı
Sınıf kavramı Marxist doktrinin en önemli kavramlarından biri, belki de onun temel
direğidir. Bununla birlikte, Marx'ın hiçbir yapıtında bu kavramın açık, belirli ve sistemli bir
tanımlamasına rastlanmaz. Gerçi Marx, çeşitli yapıtlarında toplumdaki sınıflaşma olayı,
proletaryanın burjuvazi tarafından sömürülmesi, sömürme mekanizması, sınıflar arasındaki
kavga, vs. konularında geniş açıklamalarda bulunur, ancak sosyal sınıfın tam bir tanımını
vermez. Ayrıca, sınıfların yapısı, ayrımları ve sayısı konularında da ilk bakışta belki çelişmeli
gibi görünen noktalar vardır. Komünist Manifestosunda, bütün toplum tarihi başlangıçtan
günümüze kadar sadece iki sınıf arasındaki (sömüren ve sömürülen) çatışmanın tarihinden
ibaret olarak nitelendirilirken, sınıf kavramı en geniş anlamda alınmış ve onun bütün ara
bölünmeleri iki kategori halinde kapsanacak şekilde basitleştirilmiştir. Manifesto'dan sonraki

bilimsel yapıtlarında ise Marx daha çok sanayileşmiş kapitalist toplumlardaki sınıfların yapısı
üzerinde durur ve bunları bazen üçe, bazen de yedi ya da sekiz gruba ayırır.(2)
Tarih boyunca değişik toplum tiplerini belirleyen değişik üretim biçimleri ya da
teknikleri olmuştur. Sosyal sınıflar da üretim sisteminde oynadıkları role göre, daha açık bir
deyişle, üretim araçları ile olan ilişkilerine ve durumlarına göre belirlenirler. Sınıf ayrımının
temeli, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır. Marxist sınıf anlayışının kilit noktası
buradadır. Üretim araçlarının mülkiyetine sahip olanlar bir sınıf meydana getirirler (köle
toplumunda köle sahipleri, feodal toplumda toprak sahipleri, kapitalist toplumda fabrika ve
İşletme sahipleri). Üretim araçlarına sahip olmayanlar da ayrı bir sınıf oluştururlar. Kapitalist
toplumlarda geçimini sağlamak için emeğini satmak zorunda olan sınıfın adı proletaryadır.
Görülüyor ki, burada sınıf ayrımına esas olmak üzere sadece ekonomik bir ölçü kabul
edilmiştir. Bu tamamen objektif bir kriterdir. Fakat Marx sınıf kavramının oluşmasında
sübjektif bir kriterden de söz eder. Ona göre, üretim ilişkilerinde oynadıkları rol, yaşama
şartları ve ekonomik çıkarları bakımından aynı durumda olan gruplar arasında, bu ortak
durumlarının farkına vardıkları ölçüde bir sınıf bilinci uyanır. Ancak, sınıf olgusu ile
bilinçlenme kavramını birbirine karıştırmamak gerekir. Aslında Marxist siyasal teorinin ana
ekseni sınıf kavgasıdır. Sınıf kavgasının şekillenmesinde ise bilinçlenme birinci derecede rol
oynayan bir faktör oluşturur.
Toplumdaki siyasal çatışmanın tek ve gerçek kaynağı olan sınıf çatışmasının tarafları
kimlerdir? Bu çatışmada karşı karşıya gelen sınıflar hangileridir? Yukarıda belirtilen esas
ayrım ölçüsü kabul edildiği zaman, başlıca iki sınıfın (üretim araçlarına sahip olanlar/
emeklerinden başka geçim kaynağına sahip olmayanlar) karşı karşıya gelecekleri anlaşılır.
Kapitalist toplumda bu iki ana sınıf burjuvazi ile proletaryadır. Aslında Marx sanayi
toplumunda sadece iki sınıfın mevcut olduğunu söylemiş değildir. Marxist teoriye göre iki
esas sınıf dışında bazı ara sınıflar ve sosyal tabakalar da bulunur. Burjuvazi kendi içinde altsınıflara ayrıldığı gibi, proletarya da yine kendi içinde alt-sınıflara ya da tabakalara
ayrılır.Marx'a göre sosyo-ekonomik gelişme zamanla toplumu iki ana sınıfın kutuplaşmasına
doğru götürecektir. Diğer sosyal gruplar ve ara sınıflar iki kutup etrafında toplanacaklar,
sonunda kozların paylaşılması da bu iki büyük blok arasında olacaktır. Dolayısıyla Marxist
teorinin günümüzde değerlendirilmesi yapılırken kutuplaşma tezini önemli bir nokta olarak
hatırda tutmak gerekir.

Bu teoride altı çizilmesi gereken başka bir kavram da hakim sınıf (ya da egemen sınıf)
kavram dır.Burada yine sosyolojik olmaktan daha çok siyasal bir kavram karşısında
bulunulduğu söylenebilir.İfade edilmek istenen fikir, tarihin belirli aşamalarında görülen
bütün toplum tiplerinde mutlaka bir sınıfın diğerlerine göre üstün, daha doğrusu hakim
(egemen) durumda olduğudur.Köle toplumunda köle sahipleri, feodal toplumda toprak sahibi
feodal senyörler hakim sınıfı meydana getiriyorlardı.Kapitalist toplumda hakim sınıf
burjuvazidir.Burjuvazi, üretim araçlarının sahibi olarak her şeyden önce ekonomik bakımdan
topluma hakimdir.başka bir deyişle, ekonomik iktidarı elinde bulundurur. Ancak ekonomik
üstünlük aynı zamanda siyasal üstünlüğü de sağlar.Siyasal iktidar daima hakim sınıfların
elindedir. Lenin. devleti hakim sınıfın (burjuvazinin) icra komitesi olarak nitelendirmiştir.
Kısacası, materyalist diyalektiğin uzanım çizgisini tamamlamak gerekirse; geleceğin
hakim sınıfı proletarya olacaktır. Proletarya, tarihin normal akışını hızlandırarak, bir devrimle
devlet mekanizmasına (siyasal iktidara) el koyacak ve diktatörlüğünü kuracaktır. Proletarya
diktatörlüğü sayesinde de burjuvazinin tasfiyesi gerçekleşecektir. Yalnız bunun zamanı kesin
bir şekilde belirlenmemiştir. Bu şekilde nihai hedef olan tek sınıflı topluma ya da sınıfsız
topluma geçileceğine inanılmıştır. Görüldüğü üzere, böylelikle Marxist doktrin hakim sınıf
kavramından hareket ederek, ekonomik iktidarla siyasal iktidar arasında kesin bir bağlantı
kurmaktadır.

6.3. Sınıf ve İktidar İlişkisi

(Marxist Teorinin Değerlendirilmesi)
Sınıflar arasındaki çatışmanın siyasal hayattaki yeri ve önem derecesi üzerinde bugün

ileri sürülen görüşler, bir bakıma Marx'ın bundan yüzyılı aşkın bir zaman önce başlatmış
olduğu tartışmanın devamı

sayılabilir. Günümüzde Marksist teorinin değerlendirilmesi

yapılırken, aradan geçen zaman faktörünü ve bu süre içinde sanayi toplumlarında yer alan
ekonomik, siyasal ve sosyal değişiklikleri göz önünde tutmak gerekir. On dokuzuncu yüzyılın
ortalarında kapitalist toplumlarda geçerli olan şartlar bakımından Marx'ın yapmış olduğu
incelemelerin ve geliştirdiği teorinin gerçeklere büyük ölçüde uygun düştüğüne şüphe yoktur.
Bu dönemde siyasal çatışmanın her şeyden önce bir sınıf çatışması niteliğini taşıdığı da açıkça
görülmektedir. Ancak, belli bir tarihi dönemde yapılan gözlemlerin doğruluğu, bu gözlemlere
dayanılarak çizilen şemanın tarihin bütün dönemleri için geçerli olacağı sonucunu doğurmaz.

Marx, içinde yaşadığı çağın ve toplumun şartlarını determinist bir açıdan
yorumlayarak, burjuvazi ile proletarya arasındaki uçurumun gittikçe büyüyeceğini, orta
sınıfların zamanla eriyip yok olacağını, bunların büyük kısmının proleterleşeceğini ve böylece
kapitalist toplumların tam bir sınıf kutuplaşmasına doğru gideceğini ileri sürmüştür. Bugün
Marxist teoriyi eleştirenler, aradan geçen zamanın bu dialektik gelişme modelinin
doğrulanmadığına dikkati çekmektedirler. Gerçekten, çağdaş sanayi toplumlarında burjuvazi
ile proletarya arasındaki uçurumun genişlemiş olduğunu iddia etmek mümkün değildir.
Aksine üretimin artması, genel yaşam düzeyinin yükselmesi ve işçilerin milli gelirden daha
çok pay alması sonucunda iki ana sınıf arasındaki mesafenin önemli sayılacak bir ölçüde
daralmış olduğu söylenebilir. Öte yandan, orta sınıfların erimekte oldukları yolunda

da

herhangi bir belirti yoktur. Burada da yine tamamen aksi yönde bir gelişmeye, yani orta
sınıfların büyümesi olayına tanık olunmaktadır. Gerçi, on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci
yüzyılın başlarında orta sınıfları meydana getiren bazı grupların (küçük üretici, zanaatkar,
küçük esnaf vs. gibi) sayıları bugünkü ileri kapitalist toplumlarda hayli azalmış ve bunların
önemli bir kısmı büyük işletmelerde ücretli işçi veya memur durumuna geçmişlerdir.
Ancak, buna karşılık yeni orta sınıflar diye adlandırılan sosyal gruplar (beyaz yakalı büro
işçileri, teknisyenler, yöneticiler, çeşitli hizmet sektörlerinde çalışanlar) ortaya çıkmıştır ve
bunlar toplumda geniş bir kitle meydana getirmektedirler.(4)
Ayrıca ana sınıfların (burjuvazi ile proletaryanın) kendi iç yapılarında da bazı
değişiklikler olduğu görülmektedir. Burjuvazi, büyük servetlerin bölünmesi ve sosyal
akıcılığın artması sonucunda eski türdeşliğini ve kapalılığını kaybetmiş, kendi içinde
tabakalara ayrılmıştır.Öte yandan, işçi sınıfı saflarında da, ekonomik ve teknolojik gelişme ve
uzmanlaşmaya paralel olarak türdeşliğin ve sınıf bilinçlenmesinin zayıflamasından, hayat
seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir kısım işçilerin burjuvalaşmasından söz edilmektedir.
Çağdaş toplumlarda klasik Marxist modele pek uygun düşmeyen bu sosyal
gelişmelerin yanı sıra siyasal değişmelere de işaret etmek gerekir. Marx'ın teorisini
oluşturduğu günlerden bu yana politik alanda kendini gösteren en önemli ve en radikal
gelişme, hiç şüphe yok ki ‘genel oy’ ilkesinin kabulü ile işçi kitlelerinin siyasal haklara
kavuşması olmuştur. On dokuzuncu yüzyılda siyaset hayatının dışında tutulan proletarya,
burjuvazi karşısında oy hakkını kazanabilmenin mücadelesini vermekteydi. Bugün
demokratik ülkelerde bu hakkı elde eden işçi sınıfı, siyasal iktidara ağırlığını koymak
olanağını da elde etmiş bulunmaktadır. Bazı Batılı ülkelerde işçilerin kurdukları ya da

destekledikleri partiler seçim yoluyla iktidara gelmişlerdir.Siyasal dengenin değişmesi
karşısında burjuvazinin hala hakim sınıf durumunda olduğu ileri sürülebilir mi?
Bu konu üzerinde tartışmalar sona ermiş değildir. Eski üstünlüğünü ve ayrıcalıklarını
kaybetmiş olmasına rağmen burjuva sınıfının devlet hayatında büyük ölçüde etkili olmakta
devam ettiği söylenebilir. Ancak, çağdaş çoğulcu toplumlarda siyasal karar merkezlerinin
dağınık olduğu, hiçbir sınıfın ya da sosyal grubun kendi görüşlerini diğerlerine zorla kabul
ettirme imkanına sahip bulunmadığı ve siyasal kararların genellikle karşılıklı etkileşim
sonunda ortaya çıktığı göz önünde tutulduğu zaman, hakim sınıf kavramının eski anlamını
hayli yitirmiş olduğu sonucuna varmak gerekir.
Ekonomik iktidarla politik iktidar ilişkisi konusunda da on dokuzuncu yüzyıldan bu
yana bazı önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. Marx'ın toplumda ekonomik iktidarı
ellerinde bulunduranların siyasal iktidara da sahip olacakları yolundaki yargısını bugün
tersine çevirmek ve siyasal iktidarı ellerinde tutanların ekonomik iktidara da sahip
olacaklarını, ya da bir başka deyişle ekonomik düzeni değiştirme gücüne sahip olacaklarını
söylemek mümkündür. Polonyalı Sosyal Bilimci Ossowski'nin de belirttiği gibi, şayet
günümüzde toplumun alt-yapı düzeni, üretim ilişkileri, milli gelir dağılımı ve dolayısıyla sınıf
yapısı siyasal iktidarın kararlarına bağlı olarak değişebiliyorsa, ki değişebilmektedir, on
dokuzuncu yüzyıl sınıf anlayışı oldukça eskimiş sayılır.(5) Bugün sosyal sınıf yapısının
iktidara şekil vermesinden çok, siyasal iktidarın sınıf yapısına şekil vermesi söz konusu
olmaktadır. Bu gözlem özellikle sosyalist rejimler için doğrudur. Ancak aynı zamanda bilinçli
bir sosyal devlet politikası güden plüralist (çoğulcu) rejimler bakımından da geçerlidir.
Yukarıda işaret edilen gelişmeler göz önünde tutularak
günümüzde değerlendirilmesi yapılırken
kaçınmak gerekir.

dogmatik

Marxist sınıf teorisinin

yargılardan ve

genellemelerden

Ne bazı ortodoks Marx'çıların yaptıkları gibi bu teorinin on dokuzuncu

yüzyıldan bu yana evrensel değerinden hiçbir şey kaybetmediği ve çağdaş kapitalist toplum
modellerine de aynen uygulanabileceği ileri sürülebilir, ne de bazı eleştiricilerin iddia ettikleri
gibi Marxist değerlendirmenin artık geçerliğini tamamen yitirdiği söylenebilir. Marx, ne
yanılmaz bir peygamber, ne de modası geçmiş bir toplumbilimcidir. Bugün ileri endüstri
toplumlarında sınıf .kutuplaşmasının gerçekleşmediği, aksine sosyal farklılaşmanın azaldığı
inkar edilemez bir olgudur. Ancak bundan, farklılaşmanın büsbütün silindiği ve sınıf
çatışmasının ortadan kalktığı
ortadan

sonucunu çıkarmak herhalde doğru olmaz. Sınıf çatışması

kalkmamış, yalnız eski

şiddetini

kaybetmiş

ve

yumuşamıştır.

Sosyal

barometrenin

ibresi ihtilal çizgisinden

uzaklaşmıştır. Günümüzde demokratik sınıf

mücadelesi oy sandığından geçer ve seçimlerde ifadesini bulur. Ancak, yinelemek gerekirse,
refah düzeyi yükselmiş toplumlarda bu böyledir. Sanayileşme yoluna yeni girmiş toplumlarda
ise çatışmanın keskinliğini devam ettirdiği görülmektedir. Öte yandan, emekçi kitlelerin
örgütlenerek siyasal ağırlıklarını ortaya koydukları ve iktidarın belli bir sınıfın ya da sosyal
grubun tekelinde olmaktan çıktığı Batı ülkelerinin çoğunda hakim sınıf kavramının da artık
eskimiş olduğundan söyledilebilir. Buna karşılık, hala feodal yapı kalıntıları taşıyan,
çağdaşlaşmamış, siyasal bilinçlenmeye ulaşmamış toplumlarda hakim sınıfların varlıklarını
inkar etmek mümkün olmasa gerektir.
Marxist teorinin siyasal incelemeye katkısı, ekonomik temele dayanan sınıf faktörünün
iktidar ilişkilerindeki önemini belirtmek olmuştur. Ancak, bunun her zaman ve her yerde tek
egemen faktör olduğunu ileri sürmek ve siyasal süreçte rol oynayan milliyet, ırk, din, bölge,
kültür ve ideoloji gibi diğer faktörlerin etkisini hesaba katmamak gerçeklerden uzaklaştırır.
Siyaset ve iktidar mücadelesi hiçbir zaman tek boyutlu olmamıştır. Tarih dönemlerine ve
toplum yapılarına göre değişen siyasal ilişkileri katı dialektik kalıplara sığdırmamaya
çalışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

6.4. Sınıf ve Statü Farklılaşması
Sosyal sınıf kavramı ve bu kavramın hangi ölçülere göre belirleneceği konusunda
değişik görüşler ileri sürülmüştür.Sosyal Bilimler alanındaki metodolojik gelişmelere koşut
olarak bu konudaki araştırmaların da genişlediği görülür.Teori alanında Marx'tan sonra belki
en önemli görüşün Max Weber tarafından ortaya atılmış olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Marx'ın sosyal tabakalaşmayı sadece sınıf farklılaşması olarak ele almasına karşılık,
Weber toplumdaki hiyerarşik tabakalaşmayı sınıf ve statü (konum) olarak ikiye
ayırmıştır.Weber'in sınıf tanımlaması, Marx’ın sınıf tanımlamasından pek farklı değildir. O
da temel sınıf kriteri olarak ekonomik ölçüyü kabul eder: Bir kimsenin üretim araçları
mülkiyetine sahip olması ya da olmaması, onun sınıf durumunu belirleyen başlıca faktördür.
Ancak Weber'e göre sosyal kademelenme sadece sınıf esasına dayanmaz.Sınıf
farklılaşmasının yanında ayrıca bir de statü farklılaşması vardır. Statü, kişinin toplumda saygı,
itibar ve prestij bakımından sağladığı yeri ifade eder. Sosyal statünün belirlenmesinde servet
ve gelir gibi ekonomik faktörlerden çok, meslek, eğitim, kültür ve yaşama tarzı gibi faktörler

rol oynar. Böylelikle toplumda sosyal sınıflar yanında, daha doğrusu sosyal sınıflar içinde,
statü gruplarının yer aldıkları görülür.
Weber'in sınıf ve statü kavramları arasında yapmış olduğu ayrım, toplum yapılarının
sosyolojik incelemesine yeni bir perspektif, yeni bir boyut getirmiştir.(3) Bu ayrım, sosyal
tabakalaşmanın yalnız ekonomik kritere (mülkiyet esasına) dayanmadığını, bunda başka
faktörlerin de etkili olduğunu belirtmesi bakımından önem taşır. Weber'in bu yaklaşımı,
özellikle gelişmiş sanayi toplumlarının karmaşık sosyal yapılarının açıklanmasında yararlı
oldukları söylenebilir.Yine bu açıdan hareketle, sosyal sınıfların yaşama tarzı ve saygınlık
esaslarına göre kategorilere ayrılması yoluna gidilmiştir.Öte yandan, sosyolojik araştırmalar
statü kavramının gerçekliğini ortaya koymuştur. Bir fabrika işçisi ile bir büro işçisi arasında
(her İkisinin de emeklerini satarak geçimlerini sağladıkları ve kazançları arasında da çoğu
zaman önemli bir fark bulunmadığı göz önünde tutulacak olursa) ekonomik ölçüye göre sınıf
farkı olmaması gerekirken, büro işçisinin, sosyal saygınlık yönünden toplumda daha üstün bir
yer işgal etmesi ve genellikle kendisini ‘orta sınıf’a dahil sayması, bu gerçeğin tipik
örneklerinden birini oluşturur.
Ancak, sınıf ve statü kavramları ayrımının önemini fazla büyütmemek gerekir.Bu iki
kavramı birbirinden tamamen ayırmak mümkün değildir.Belli bir yaşama tarzını
sürdürebilmek için ekonomik olanaklara ve belirli bir gelire sahip olmanın gerekli olduğu
şüphe götürmez.Bu bakımdan, toplumda belli bir statü grubuna dahil olanlar genellikle aynı
sosyal sınıfa mensupturlar.Bununla birlikte, bazı çağdaş sosyologlar, özellikle Amerikalı
sosyologlar zamanımızda statü gruplarının sosyal sınıftan daha önemli hale geldikleri
görüşünü ileri sürmektedirler. Sınıf kavramının ve gerçeğinin arka plana itilmesi sonucunu
doğuran bu görüş oldukça tartışma götürür kabul edilmektedir.

6.5. Sosyal Sınıfların Kesin Belirlenişini Güçleştiren Faktörler

Toplumdaki hiyerarşik farklılaşmanın başlıca temelini oluşturan sosyal sınıfların genel

niteliklerini saptamak sanıldığı kadar kolay değildir. Bu kalabalık insan gruplarını az çok
kesin çizgilerle birbirinden ayırmaya yarayacak elimizde tam objektif bir kriter yoktur.
Sınıflar arasındaki ayrım, Hindistan'daki kast sisteminde olduğu gibi, dinsel temellere
dayanan statik bir sosyal kalıplaşma manzarası göstermez.Öte yandan, çağdaş toplumda sınıf
ayrımı, 1789 İhtilalinden önceki Fransa'da olduğu gibi, hukuki bir temele de dayanmaz. Öyle
ki, eski rejim Fransasında, aristokrasi, din adamları (ruhban) ve avam (halk) arasındaki ayrım

hukuk kurallarına bağlanmış ve bunların sosyal durumları, hakları ve ayrıcalıkları bu
kurallarla belirtilmiş bulunuyordu. Zamanımızda sosyal sınıflar, hukukun tanımadığı fiili (de
facto) gruplardır.Üstelik bunlar örgütlenmemiş yığınlardır.Gerçi çoğulcu demokratik
toplumlarda sınıf tabanına dayanan örgütlenmiş siyasal partiler vardır; ancak parti sınıf demek
değildir ve belli bir sınıfın tümünü kapsamaz.
Bu özellikler dışında, sosyal sınıflar arasındaki sınırların kesinlikle çizilmesini
güçleştiren başka bir faktör de bunların tamamen kapalı gruplar olmayışlarıdır.Başka bir
ifadeyle, bir sınıftan diğer bir sınıfa geçiş, kast sisteminde ya da ortaçağdaki zümre (ordres)
sisteminde olduğu gibi yasaklanmış olmadığı gibi imkansız da değildir.Bunun yanında,
pratikte sınıf değiştirmenin (özellikle daha yukarı bir sınıfa geçmenin) pek kolay olmadığı ve
bu bakımdan bunların nispeten kapalı bir nitelik gösterdikleri söylenebilir.Ancak, sınıflar
arasında aşılmaz duvarların bulunmadığı da bir gerçektir. Çağdaş toplumların çoğunda sosyal
sınıflar arasında az çok bir hareketlilik görülür. Bu hareketlilik, ‘sosyal akıcılık»’ olarak
adlandırılmaktadır.
Sosyal akıcılığın ölçüsü ya da hızı, değişik faktörlere bağlı olarak (fırsat eşitliğinin,
eğitim olanaklarının, gelir dağılımında sosyal adalet ilkelerinin tanınması vb.) bir toplumdan
diğerine değişebilir. Sosyal akıcılık oranının yüksek olduğu toplumlarda sınıf duvarlarının
alçaltılmış olduğunu kabul etmek gerekir.
Soyut ve genel bir tanımının yapılmasındaki ve bazı hallerde aralarındaki sınırların
belirtil- mesindeki güçlüğe rağmen sosyal sınıfların varlığı şüphe götürmeyen bir gerçektir.
Bu gerçeğin temelinde ana faktör olarak ekonomik faktörün yer aldığı da yine tartışma dışında
kalan noktalardan biridir. Ekonomik faktöre ek olarak statü ve saygınlık unsurlarının
tabakalaşmada rol oynadığını kabul etmek gerekir. Sosyal sınıflar, kabaca, aynı sosyoekonomik durumu kolektif şekilde paylaşan ve aralarında eşitsizlik bulunan gruplar olarak
nitelendirilebilir.
Sosyal sınıflarla ilgili Siyasal Bilim açısından asıl ilgi noktası, sosyal sınıfların iktidar
ilişkileri bakımından oynadıkları siyasal roldür. Bu rolün önemi üzerinde en çok duran, sınıf
ve iktidar kavramları arasındaki bağlantıyı sistemli bir tez olarak ileri süren, yukarıda da
görüldüğü gibi, Marxist doktrin olmuştur.

Dipnotlar
1. Sosyal sınıf olgusunun Siyaset Bilimi açısından taşıdığı anlamı oldukça sistematik bir anlatımla açıkladığı için
bu konuyu irdelerken Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (Ankara, Bilgi Yayınları, 2005) adlı yapıtının
beşinci bölümü temel referans alınmıştır.
2. Marxist sınıf anlayışının etraflı bir irdelenmesi için bkz., Stanislaw OSSOWSKİ, Class Stnıcturö İn the Social
Consciousness, London, Routledge and Kegan Paul, 1963; ARON, Raymond ARON, La lutte de classes, Paris,
Gallimard, 1964
3. Weber’in bu konudaki görüşleri hakkında daha geniş açılım için Wright C. MILLS (Eds.), From Max Weber:
Essays in Sociology, London, Kegan Paul, 1948
4. Yeni orta sınıflar hakkında bkz., Tom B. BOTTOMORE, Classes in Modern Society, London, Ailen and
Unwin, 1970
5. Stanislaw OSSOWSKI, Class Stnıcture in the Social Consciousness, London, Routledge and Kegan Paul,
1963

Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Tarih boyunca toplumlarda rastlanan katman türlerinin en önemlisi sınıftır.
Katmanlaşmanın en katı biçimini ise Hindistan’da görülen ‘kast’lar oluşturmuştur..Toplumsal
sınıflar gelir düzeyi, yaşam biçimi ve toplumsal saygınlık gibi durularla birbirlerinden
ayrılmışlardır.
Marksist düşüncede ise sınıfları yaratan temel etkenin işbölümü olduğu ifade edilir.
İşbölümü, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti, üretim araçlarının özel mülkiyeti de
toplumsal sınıfları yaratmıştır. Marx’a göre, orta sınıf zamanla yok olacak ve toplum iki
kesimden oluşacaktır. Devlet egemen sınıfın kendi varlığını sürdürebilmek için kullandığı bir
araçtır sadece. Max ile Engels’in birlikte hazırladıkları ‘Komünist Manifestosu’ şu tümce ile
başlar: “Tüm insanlık tarihi, sınıf çatışmalarının tarihinden başka bir şey değildir.” Toplumsal
sınıfların siyasal yaşamdaki önemi yadsınamaz. Ama başka hiçbir kuram, toplumsal sınıfların
tarihsel evrimdeki yerini bu ölçüde önemsememiştir.
Marksizme göre her toplumsal düzende iki temel sınıf vardır ve bu durum kapitalist
toplumlarda çok daha belirgindir. Varlıklı ve yoksul toplum kesimleri arasındaki
kutuplaşmanın varlığından ve bunun bir patlamaya neden olabileceğinden söz etmenin yeni
bir şey olmadığı bilinmektedir. İlkçağın ünlü Yunan düşünürlerinden Aristoteles bile bu
durumun ihlallerinin doğurabileceği, orta sınıfları yok olmuş ya da güçsüzleşmiş bir toplumun
sağlıksızlığını vurgulamıştı. Marksizmde yeni olan, sınıf çatışmalarını, tarihin ‘itici gücü’
saymasıdır ve özellikle de işçi sınıfına tarihsel bir işlev yüklemesidir. Marksizme göre,
kapitalist sınıfın egemenliğinden en çok zarar gören toplum kesimini işçi sınıfı oluşturur. İşçş
sınıfının emeği ile oluşan ekonomik olanakları, egemen sınıf bizzat işçi sınıfını ezmek ve
kendi egemenliğini sürdürmek için kullanır. Bu nedenle de, kapitalist toplum düzenini
yıkacak olan temel güç ‘proleterya’, yani işçi sınıfıdır.
Tarihsel süreçte Marksist kuramın sınıf çatışmalarıyla ilgili yönü bütünüyle
doğrulanamamıştır. Sendika ve benzeri demokratik kuruluşlar aracılığıyla ve gelişen sosyal
devlet anlayışıyla işçilerin durumlarında kısmi iyileşmeler sağlanmıştır. Bu nedenle,
Proleterya devrimi Batılı kapitalist ülkelerde değil, Çarlık Rusyası’nda ortaya çıkmıştır.
Devlet ortadan kalkmamış, tam tersine konumunu giderek güçlendirmiştir.

Maurice Duverger ise, sınıf çatışmasının siyasal mücadelede önemli bir etken
olduğunu ama tek etken olmadığını açıklamıştır. Sınıf farklılaşmasının yanında ayrıca bir de
statü farklılaşmasından söz etmek gerektiğini düşünür. Toplumda sosyal sınıflar yanında,
daha doğrusu sosyal sınıflar içinde statü gruplarının yer aldıklarını ifade eder. Ekonomik
faktörlerin yanında, meslek, eğitim, kültür ve yaşama tarzı gibi faktörlerin de sosyal statülerin
belirlenmesinde rol oynadığını belirtir. Bunların yanında, ulusal rekabetler, dinsel ya da
ideolojik karşıtlıklar da son derece önemli faktörlerdir. Özetle belirtmek gerekirse, Weber'in
sınıf ve statü kavramları arasında yapmış olduğu ayrım, toplum yapılarına ilişkin yürütülen
sosyolojik incelemelere yeni bir perspektif, yeni bir boyut kazandırmıştır.
Günümüzde artık, çağdaşlık niteliklerini bünyelerinde barındırabilen tüm toplumlarda
sosyal sınıflar arasında belli bir geçiş durumu söz konusudur. Sınıflar arasında durağanlığı ya
da statükoculuğu ortadan kaldıran, hareketliği sağlayan bu durum ‘sosyal akıcılık’ olarak
değerlendirilmektedir.

Bölüm Soruları I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sosyal sınıf ile siyasal iktidar sorununu analitik oarak irdeleyiniz.
Sınıf olgusunun tarihsel gelişimini inceleyiniz.
Marksist Teze göre sınıf olgusunu tartışınız.
‘Orta Sınıf’ kavramının ortaya çıkmasına yol açan unsurları açıklayınız.
Max Weber’in toplumsal tabakalaşma kuramını irdeleyiniz.
Sınıf olgusuna Mark ve Weber’in yaklaşımlarını analitik olarak karşılaştırınız.
Sosyal sınıfların kesin belirlenişlerini güçleştiren faktörleri belirtiniz.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 6
1. “Sınıf ayrımının temeli, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır“görüşü hangi
siyasi felsefenin temelini oluşturur?
a.
b.
c.
d.
e.

Liberal felsefe
Marksist felsefe
Sosyal demokrat felsefe
Muhafazakar felsefe
Devletçi felsefe

2. Marx’agöre, kapitalist toplumda iki ana sınıftan biri olan burjuvazinin karşısında
yer alan sınıf hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Liberaller
Serfler
Proleterya
İşverenler
Aristokratlar

3. “Marksist felsefeye göre, siyasal çatışmanın her şeyden
…………….…… çatışması niteliğini taşıdığı açıkça görülmelidir.”

once

bir

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sistem
İktidar
İdeoloji
Mülkiyet
Sınıf

4. “Marx'ın sosyal tabakalaşmayı sadece sınıf farklılaşması olarak ele almasına
karşılık, …………………………………… toplumdaki hiyerarşik tabakalaşmayı
sınıf ve statü (konum) olarak ikiye ayırmıştır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Maurice Duverger
Jean-Jacques Rousseau
Jean Bodin
Max Weber
John Locke

5. Tarihsel süreçte, dinsel temellere dayanan static bir sosyal kalıplaşma olarak
görülen kast sistemini uygulayan ülke hangisi olmuştur?
a.
b.
c.
d.
e.

Çin
Sümerler
Hindistan
Mısır
İran

6. Demokratik teorilerin ortaya çıkışında büyük ölçüde rol oynayan toplumsal
hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1789 Fransız İhtilali
b. 1917 Rus İhtilali
c. 1915 I. Dünya Savaşı
d. 1919 Kurtuluş Savaşı
e. 1945 II. Dünya Savaşı
7. Marksist Teoriye göre toplumsal sınıfları oluşturan temel öge aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Gelir düzeyi
b. Yaşam biçimi
c. Toplumsal saygınlık
d. Eğitim düzeyi
e. Üretim araçlarının özel mülkiyeti
8. “Bugün sosyal sınıflardan ve sınıf çatışmalarından söz edildiği zaman ilk akla
gelen isim ………………………….…..’tır. Bu çağrışım, sınıf kavramını icat
etmiş oluşundan değildir, getirdiği yenilik sınıf sorununu değişik bir perspektif
içinde ele alışında, onların varlığını belirli tarihi aşamalara bağlamasında ve sınıf
kavgasını siyasal çatışmanın ana ekseni haline getirmiş olmasında görülür.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Max Weber
John Locke
Karl Marx
Jean Bodin
Jean-Jacques Rousseau

9. “Kapitalist toplumda hakim olan ………………………………….’dır. Bu sınıf,
üretim araçlarının sahibi olarak her şeyden önce ekonomik bakımdan topluma
hakimdir. başka bir deyişle, ekonomik iktidarı elinde bulundurur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

İşçi sınıfı
Liberal sınıf
Aristokrat sınıf
Konservatif sınıf
Burjuva sınıfı

10. Marxist teorinin günümüzde eleştirel değerlendirilmesi yapılırken dikkate alınan
en önemli tez hangisi olmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Kutuplaşma tezi
Yabancılaşma tezi
Özel mülkiyet tezi
Liberal tez
Devletçi tez

Yanıt Anahtarı
1. b
2. c
3. e
4. d
5. c
6. a
7. e
8. c
9. e
10. a

7. ELİTİZM (SEÇKİNCİLİK) TEORİLERİ VE SİYASAL
GELİŞME TİPOLOJİLERİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Elitizm nedir, klasik elitist teori neye dayanmaktadır, açıklayınız.
2. Demokratik elit teorilerinden söz ediniz.
3. Klasik ve demokratik elitist teorileri analitik olarak karşılaştırınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Elitizm kavramının siyasal tarihsel
açılımı edinilecek; Klasik elitist
Elitizm Teorileri ve teorileri açıklanabilecek; Gaetano
Siyasal Gelişim
Mosca ve Vilfredo Pareto’nun elitist
Tipolojileri
yaklaşımları karşılaştırılacak;
Demokratik elitist teori
karşılaştırılarak sentezlenecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ve önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Elitizm, Klasik Elitizm, Demokratik Elitizm, Gaetano Mosca’nın Elitist Yaklaşımı,
Vilfredo Pareto’nun Elitis Yaklaşımı; Harold Lasswell’in Elit Teorisi;
Raymond Aron’un Elit Teorisi; W. Mills’in Neo-Elit Yeni Görüşü

Giriş
Çağdaş Siyaset Bilimine giren önemli kavramlardan biri de ‘Elit’ kavramıdır.Latince
"Eligere" (Seçmek-Elemek) kökünden Fransızca’ya girmiştir. Bu görüşe göre, en
gelişmişinden, en ilkeline kadar tüm toplumlarda mutlaka bir yöneten azınlık, bir de yöneltilen
çoğunluk vardır. Büyük yönetilen kitleler, küçük yöneten azınlığın kararlarına ve buyruklarına
uymak durumundadır. Bu nedenle de tüm toplumlar, siyasal rejimlerine bakılmaksızın (siyasal
sistemleri ne olursa olsun) aslında oligarşik bir yapıya sahiptir. Burada oligarşi; azınlık bir
grubun, çoğunluğa egemenliğidir.

Aslında toplumların küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve yönetilmesi
de gerektiği yolundaki düşünce Antik Yunan düşünürlerinden Eflatun tararından ortaya
atılmış, yaklaşık ikibin yıldan daha uzun zamandan beri tartışılmaktadır. Çünkü, M.Ö. 427347 yıllan arasında yaşamış olan bu Yunanlı düşünür, toplumları en iyi yönetebilecek
kişilerin bilgili, eğitilmiş filozoflar olduğunu, bu kişilerin kendi çıkarlarından çok toplumun
iyiliğini ve genel çıkarlarını düşündüğünü ileri sürmüş ve bu konuda teoriler üretmiştir. İşte,
toplumları yöneten bu küçük seçkin azınlığa Elit (seçkin) sınıf ya da grup, bu teoriye ve
düşünce akımına da Elitizm (Seçkinçilik) denmektedir.Elit teorileri kısaca ve özetle klasik ve
demokratik elit teorileri olmak üzere iki alt başlıkta ele alınacaktır.

7.1. Klasik Elit Teorileri
Elitizm (Seçkincilik) teorisini Siyaset Bilimine kazandıran iki İtalyan düşünürü
Gaetano MOSCA ve Vilfredo PARETO'dur.

7.1.1. Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf Teorisi
Mosca'ya göre ilkel ya da çağdaş olsun tüm toplumlar, yöneten ve yönetilen olmak
üzere mutlaka iki sınıfa ayrılır. Azınlıkta ve seçkin bir sınıf olan yönetici sınıf, siyasî iktidar
tekelini sürekli elinde tutarak onun tüm nimetlerinden yararlanır. Sürekli çoğunlukta olan
yönetilen sınıf ise, her toplumda yöneten sınıfın denetimi ve kontrolü altında olup onun
belirlediği amaçlar, kurallar ve ilkeler doğrultusunda hareket eder ve yaşamını sürdürür.
Mosca, bu seçkin azınlığın çoğunluğa olan hakimiyeti karşısında hemen şu soruyu sorar, peki
nasıl oluyor da küçük bir azınlık çok büyük çoğunluğu (kitleleri), yığınları sürekli kontrol ve
denetim altında tutabiliyor? Yazar bu sorunun yanıtını da hemen şöyle veriyor. Bunun tek bir
nedeni var o da yöneten mutlu ve seçkin azınlığın çok iyi örgütlenmiş olmasıdır. Çünkü, çok
iyi örgütlenmiş ve dayanışma içinde, iletişim kanalları kurulmuş bir sınıf ya da grup,
örgütlenmemiş, dağınık, kendi içinde çelişkilerle dolu yığınları ve kitleleri kolayca
yönetebilir. Tek bir itici güçle hareket edebilen örgütlenmiş seçkin azınlık, örgütlenmemiş,
dağınık ve karmaşık çoğunluğu kolayca hükmü altına alabilir. Ayrıca, yönetici azınlığa dahil
olan bu seçkin kişilerin yönetilen çoğunluğa göre birtakım bireysel üstünlükleri de vardır. Bu
üstünlükleri, zeka, servet, gelir, itibar, saygınlık, asalet vb.dir. Ya da bu tür üstünlükleri olmasa
bile, bazı üstünlükleri olduğunu topluma inandırmışlardır.
Mosca'ya göre bu yönetici elit (seçkin) sınıf, yönetilen çoğunluğu (kitleleri) kontrol ve
denetim altında tutabilmek için değişik yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerden bazıları yerine
ve durumuna göre değişmekle birlikte şöyledir: Hukuk kuralları ve yasal yollar; inandırma,
hile, korku, şiddet vb. Yazar, bu yönetici elit sınıfın mutlak ve değişmez olmadığını, zamanla
toplumdan gelen baskılarla değişebileceğini de kabul etmektedir. Bu değişim ve yenilenme
olgusu, uzun süreli bir evrimle olabileceği gibi (bu. yol, toplumsal gelişme sonucu oluşan
demokratik bir yoldur) ani bir toplumsal patlama ya da ihtilâl (devrim) ile de olabilir. İkinci
yol, bu yönetici azınlığın saflarını fazla kapalı ve sıkı tutması sonucu toplumdan gelen katılma
isteklerini geri çevirmesi ile oluşur, her iki yolla da olsa sonuçta yönetici sınıf, az ya da çok
değişir, ancak yine bir başka seçkin azınlık yönetime gelir ve yine çoğunluğu (yığınları)
hükmü altına alır. Burada Mosca'nın ‘Yönetici Sınıf’ teorisiyle Marx'ın ‘Hakim Sınıf’
teorisini karıştırmamak gerekir. Çünkü, Marx'ın ‘Hakim Sınıf’ teorisinde hakim sınıf, üretim
araçlarını elinde bulunduran, bu nedenle de ekonomik güce sahip olduğu için de siyasi

iktidarı kontrol eden sınıftır. Marx'ın teorisinde temel faktör ekonomik olmasına karşın,
Mosca'nın teorisinde temel faktör ekonomik değil, soy, ırk, aile, asalet, eğitim ve askeri başarı
gibi faktörlerdir. Mosca'ya göre yönetici sınıfı, yönetilen sınıftan ayıran temel faktör
üstünlüktür. Mosca, yönetici seçkin azınlığın sürekli olmayıp değişebileceğini kabul ederken,
Marx, hakim sınıfın değişmez olduğunu ileri sürer. İki görüşün çeliştiği bir başka nokta;
Marksist teori hakim sınıfı, ancak ve ancak proleterya diktatörlüğüyle ortadan kaldırılabilir
düşüncesini savunurken, Mosca'ın teorisinde sınıfsız bir toplumun mümkün olmadığı ileri
sürülür. Mosca, sonunda siyasal sistemleri ne olursa olsun, nasıl bir evrim ya da devrim
geçirirse geçirsin tüm toplumlarda mutlaka seçkin ve azınlıkta olan bir yöneten sınıfla,
çoğunlukta olan ve yönetilen bir sınıf olacaktır.

7.1.2. Vilfredo Pareto ve Elitizm (Seçkincilik) Teorisi
Elit (seçkin) sözcüğünü ve elitizm (seçkincilik) kavramını ve teorisini siyaset bilimi
literatürüne (yazınına) sokan, İtalyan sosyolog Vilfredo PARETO'dur. PARETO'nun geniş
ölçüde MOSCA'nın etkisinde kaldığı söylenebilir. Çünkü, her iki düşünürün teorileri arasında
çok büyük benzerlikler vardır. PARETO, MOSCA'nın yönetici sınıf teorisini işlemiş,
genişletmiş, geliştirmiş ve sosyolojik bir temele oturtmuştur. Pareto, elit kavramını örneklerle
şöyle açıklamıştır. Varsayalım ki, insan faaliyetlerinin tüm alanlarında ya da tüm meslekler
için herkesin yeteneğine ve yaptığı işlere göre tıpkı okullarda olduğu gibi notla değerlendirme
yapılsın. Ancak bu değerlendirmeler mutlaka objektif ve yansız olacaktır. Notla değerlendirme
sonucunda en üstün hukukçuya en yüksek not olan 10 verilsin, müşteri bulamayıp zar zor
geçinen avukata 1 verilsin. Sıfır (0) tam bir aptala verilecektir. Trilyonlar kazanan iş adamına
10, milyarla kazanana 6, düşkünler yurduna düşmemekle birlikte zar zor geçinen iş adamına 1,
düşkünler yurduna düşene sıfır verilsin. Ancak serbest çalışanın bol kazancının meşru olup
olmadığına bakılmayacaktır. Çünkü yazara göre, gayri meşru yüksek kazanç sağlamak da bir
çeşit zekâ ve beceri işidir. 10 alanların oluşturdukları sınıf elit (seçkin) sınıfı oluşturur.
Böylece toplumda elit ve elit olmayan olmak üzere iki sınıf oluşacaktır. Yazara göre elit sınıfın
tümü MOSCA'da olduğu gibi yönetici sınıf içinde değildir. Bu sınıf da kendi aralarında
yönetici elit ve yönetici olmayan elit olarak ikiye ayrılır. Siyasi iktidarı bu sınıf elinde
bulundurur. PARETO, bu seçkin sınıfa bazen ‘Aristokrasi’ de demektedir. Her meslekten ve
her çalışan kesimden başarılı, yetenekli grupların belirlenmesinden sonra toplumun değişik
kesimlerinden oluşan bir askeri elitden, bir din adamları elitinden, bir iş adamları elitinden, bir
bürokratik elitten, bir aydınlar elitinden söz edilebilir.

Toplumlardaki bu elit gruplar, siyasi iktidarı doğrudan ellerinde bulundurmasalar bile,
siyasi iktidar üzerinde sürekli söz sahibi ya da etkili olurlar. Ayrıca siyasi iktidar sahipleri bu
elit grupların çıkarlarını sürekli olarak gözetip, kollamak durumundadırlar. Çünkü kendi gelecekleri bu grupların destekleriyle doğrudan ilişkilidir. MOSCA gibi PARETO da bu elit
gruplar arasında zamanla daha alt gruplardan değişim olabileceğini ve olmasa da gerektiğini
savunmuştur. Elit grupların alt gruplara sürekli kapalı olması durumunda toplumda patlamaların olacağını da belirtmiştir. Bu patlamalar sonucu gönüllü olmayan değişim zora
başvurularak yapılır. Böylece eski yönetici elitin yerini bir başka yönetici elit alır. Düşünür,
teorisinin sonunda ister değişim, ister dolaşım, ister patlama (devrim) yolu ile olsun, kişiler
değişse de toplumsal sistemin temelinde her zaman ve her yerde daima seçkin yöneten azınlık
ile yönetilen elit olmayan çoğunluk (kitleler) bulunacak ve azınlık çoğunluğu yönetecektir.

7.2.Demokratik Elit Teorileri
20; yüzyılın başlarında geliştirilen, MOSCA ve PARETO'nun liderliğini yaptıkları elit
teorilere bilimsel ve ideolojik açıdan yöneltilebilecek eleştiriler ne olursa olsun, bu teorilerin
siyasal elit kavramına dikkatleri çekerek, bu alandaki araştırmalara zemin hazırladıkları ve
çağdaş siyaset bilimine yaptıkları katkılar inkar edilemez. Klasik elit teorilerine yapılan
eleştiriler sonucu geliştirilen demokratik elit teorisyenlerinden Harold D. LASSWELL ile
Raymond ARON’dan söz edilecektir.

7.2.1. Harold Lasswell’in Elit Teorisi
Klasik elit teorilerini eleştiren demokratik elit teorisyenlerinden LASSWELL'e göre,
siyasal elit tüm toplumlarda siyasi iktidarı elinde bulunduran gruptur. Bu anlamda siyasi
iktidarın da değişik dereceleri vardır. Siyasi iktidarın kullanılmasında en üstün derece, bir başka
söyleyişle; son siyasi karar makamları, oldukça sınırlı ve seçkin bir azınlıktır. Bir toplum küçük
ve seçkin bir azınlık tarafından yönetilmesine karşın, yine de demokratik olabilir. Yeter ki,
seçkin de olsa, azınlık da olsa siyasi iktidarı ellerinde bulunduranlar, toplumun özgür iradesiyle,
serbest, eşit ve gizli yapılan seçimlerle işbaşına gelsinler ve yönetilenler dediğimiz büyük
kitleler yönetenleri sürekli denetleyebilsinler. Bir başa söyleyişle; klasik elit teorisindeki
yöneten azınlık, yönetilen çoğunluğu kontrol edip denetleyeceği yerde, durum tersinden
işlesin. Lasswell’e göre, azınlığın çoğunluğu denetlenmesinin yanında, çoğunluk da yönetici
azınlığı seçim, referandum, halk oylaması, örgütlenme, baskı ve çıkar grupları aracılığıyla

sürekli denetleyip kontrol edebildiği sürece yönetimler demokratik sayılır. Zaten toplumlardaki
yönetim şeklinin demokratik olup olmadığının ölçüsü, bu sistemin doğru ve dürüst olarak
işleyişiyle belli olur.

7.2.2. Raymond Aron’un Elit Teorisi
Klasik elit teorilerini eleştirerek demokratik elit teorisini geliştiren düşünürlerden biri
de Fransız toplum bilimci R. ARON'dur. ARON'a göre, günümüze kadar hiçbir toplumda,
hiçbir devlette ve hiçbir dönemde çoğunluğun azınlığı yönettiği görülmemiştir. Daha kısası,
bugüne kadar henüz çoğunluğun azınlığı yönettiği bir yönetim şekli ve biçimi bulunamamıştır.
İster Batı tipi ‘Liberal Demokrasiler’de olsun, isterse, komünist sistemlerde olsun aslında her
ikisinde de seçkin ve sınırlı bir azınlık, büyük çoğunluğu (kitleleri) yönetmektedir. Sosyalist
Sistemlerde ve özellikle de Çin Halk Cumhuriyetinde belki halk için yönetim olabilir ama,
halk tarafından yönetim olmaz. Çünkü bu ülkede politikacılar, yüksek kamu görevlileri,
generaller, sendika, birlik, kooperatif liderleri ve işletme yöneticileri, genellikle komünist
partisinin üyeleri olup, yönetimde doğrudan ya da dolaylı olarak sürekli söz sahibidirler. Bu
birleşik elit, hiçbir karşı güçle dengelenmediği ya da eleştirilmediği için, mutlak ve sınırsız bir
iktidara sahiptir. Oysa çoğulcu ve katılımcı Batı siyasal sistemlerinde elit grup, değişik fikirler,
ideolojiler, sınıflar ve mesleki örgütlerce paylaşılmış ve dengelenmiştir. Bu nedenle Batı
sistemlerinde yarışmacılık vardır. Yarışmacılığın olması nedeniyle de siyasi iktidar yapısı ya da
yönetici elit sürekli yenilenip değişebilmektedir.
Demokratik elit teorilerinin ortak yanları ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir: a) Yönetici
elit (azınlık), açık ve yarışmacı bir nitelik taşıdığından, toplumdaki değişik iktidar mevkileri
(pozisyonları) en azından prensip olarak herkese açıktır, b) Siyasal elit gruplar arasında da bir
yarışma vardır. Bu açık ve eşit düzeyde olması gereken yarışmayı kazananlar, siyasi iktidarda
söz sahibi olurlar. Bu yarışmada tüm koşullarda bire bir eşitliğin bulunduğundan pek söz
edilememekle birlikte, sosyalist sistemlerden yine de demokratik sayılmalıdır, c)Siyasi iktidar
yarışına katılan gruplardan birisi halk tarafından seçimle yönetime getirilir, d) Siyasi iktidar
sahibi yönetici elit, yönetilen büyük kitleler tarafından seçimle yönetime geldiklerinden,
sürekli halka hesap vermek durumundadırlar. Aslında bu birkaç ölçü, bir toplumdaki yönetim
biçiminin (siyasal sistemin) demokratik olup olmadığının da bir göstergesi sayılmalıdır.(1)

7.2.3. İktidar Eliti: Neo-Elit Bir Yeni Görüş(2)
Çağdaş toplumlarda elit sorununu inceleyenlerin hepsi benzer sonuçlara
ulaşmazlar. Yukarıda ele alınan görüşlerden tamamen farklı, bir bakıma onların anti-tezi
sayılabilecek görüş ileri sürenler arasında özellikle Amerikalı sosyolog C. Wright Mills'i
örnek olarak göstermek gerekir. Mills. İktidar Eliti adını taşıyan1ve yayımlandığında
geniş yankılar uyandıran kitabında, Amerikan toplumunda yönetici azınlık sorununu
değişik bir yaklaşımla incelemektedir. İktidar eliti, Mills'e göre toplumda “stratejik
kumanda mevkilerini” işgal edenlerden meydana gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nde
bu eliti oluşturan üç ayrı grup vardır: Siyasal liderler, askeri liderler ve büyük
şirketlerin yöneticileri. Bunlar gerçek anlamda tek bir hâkim sınıf oluşturmamakla
beraber sosyal kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımındanaralarında sıkı bir bağ,
bir dayanışma bulunduğu, dolayısıyla oldukça türdeş bir grup meydana getirdikleri
söylenebilir.
Toplumda bütün iktidar gitgide bu üçlü koalisyondun (Capitol, Pentagon ve Wall
Street üçgeninin) elinde toplanmakta, büyük kitlelerin kaderlerini tayin eden hayati kararlar bu küçük azınlık tarafından alınmaktadır. Buna karşılık, yönetilen kitleler ve
toplum içindeki küçük gruplar siyasal kararlarda söz sahibi olabilme imkânlarını gitgide
kaybetmektedirler. Çünkü bunlar bölünmüş, pasif, güçsüz durumdadırlar. Öte yandan,
iktidar elitinin halk tarafından gerçek bir denetime tabi tutulduğunu ve sorumluluğunun
sağlanmış olduğunu iddia edebilmek de hayli güçtür.
Tüm bu nedenlerden ötürü, Mills, çeşitli elit grupları arasındaki rekabet ve
karşılıklı etkileşim sayesinde demokratik düzenin korunduğu yolundaki çoğulcu görüşü
reddetmektedir. Ona göre, bu konuda, Amerikan toplumu bakımından hayale
kapılmamak gerekir: Bütün belirtiler, bu toplumda bir iktidar dağılımına ve paylaşımına
değil, aksine iktidar toplanmasına ve merkezleşmesine doğru gidildiğini göstermektedir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Yöneten ve yönetilenler arası dengenin nasıl kurulduğuna yönelik geliştirilen
elitist

kuramlar,

klasik

ve

demokratik

oluşumlarıyla

ele

alınıp

incelenmiş

bulunulmaktadır. Seçkinlerin toplumları yönetmeleri gerektiği görüşü Platon’dan bu yana
tartışıla gelmektedir. Ancak bu konuda bilimsel nitelikli çalışmaların tarihi bu kadar eski
değildir. ‘Ne olması gerektiği’ ile ilgili felsefi çalışmaların akabinde, daha geçen yüzyılda
başlayıp günümüze kadar devam etmekte olan konuyla ilgili bilimsel nitelikli çalışmalar
‘Olan’ı bulgulamaya yöneliklerdir.
Bu bağlamda, İtalyan G.Mosca, açıktan seçkinler deyimini kullanmamakla
birlikte ‘Yönetici Sınıf’ kavramıyla Elitist Kuramlarına katkıda bulunan ilk isimlerden
olmuştur. Mosca’ya göre, eski çağlardan bu yana, her türlü toplumda bir yöneten bir de
yönetilen sınıf bulunur. Yönetici sınıf, akıl, bilgi, servet, silah gibi olanakları kullanarak
kendi üstünlüğünü çoğunluğa kabul ettirirler. Mosca’dan sonra klasik elitist yaklaşımların
içerisinde yer alan bir başka kuramcı yine bir İtalyan toplumbilimcisi olan V. Pareto’dur.
Pareto’ya göre, özetle, toplumsal yaşamın her alanındaki en başarılar seçkinleri oluşturur.
En başarılı siyaset adamlarından ya da sanatçılardan tutun da, en başarılı sokak
kadınlarına kadar, hepsi seçkinler grubu içinde yer alır. Her toplum kesiminin en
başarılıları kendi içlerinde bir aristokrasi oluştururlar. Çelişki, seçkin azınlıkla seçkin
olmayan çoğunluk arasındadır. Pareto’ya göre, seçkinler üstün nitelikli kişilerdir. Eğer,
seçkinler toplumun alt tabakalarından ortaya çıkan en başarılıları aralarına alabilirlerse
’seçkinlerin dolaşımı’ sürer.
Konunun demokratik açılımcılarından H. Lasswell ise, siyasal seçkinleri
toplumdaki diğer seçkin gruplarından ayrı olarak ele alır. Toplumun uyum içinde
bulunabilmesi için ‘orkestra şefi’ görevini yüklenecek olan siyasal seçkinlere her zaman

ihtiyaç vardır. Burada önemli olan, yönetenlerin kitlelere karşı sorumluluğu ve onların
isteğiyle bulundukları konumlardan ayrılmalarıdır. Bir diğer demokratik açılım R.
Aron’dan gelmiştir. Aron’a göre, çıkarlarının bilincinde olan bir yönetici sınıf yoktur.
Batılı toplumlarda seçkinler bölünmüşlerdir. Yönetici sınıf yerine, birbirlerinden farklı
yönetici kesimlerden söz etmek daha doğrudur. Ekonomik güce sahip bulunanlar zaman
zaman kendileriyle ilgili siyasal kararları etkileyebilirler, fakat tüm siyasal kararları kesin
bir biçimde etkilemeleri söz konusu olamaz. Gerek Lasswell’e gerekse de Aron’a karşıt
görüş niteliğinde neo-elit denilebilecek bir başka elit görüş ise Amerikalı düşünür Wright
Mills’ten gelmiştir. Mills, elit grupları arasındaki rekabet ve karşılıklı etkileşim sayesinde
demokratik düzenin korunduğu yolundaki çoğulcu görüşü reddetmiş ve Amerikan
toplumunda iktidarın, stratejik kumanda mevkilerinin yönetimi altında gittikçe
merkezileştiğine dikkatleri çekmek istemiştir.

Dipnotlar
1.
2.

Klasik ve demokratik ilk elit teorileri ile ilgili temel bilgilenimde Ali ÖZTEKİN’in Siyaset Bilimine
Giriş (Ankara, Siyasal Kitabevi Yay., 2003, ss.18-23) adlı yapıtından yararlanılmıştır.
Wright Mills’in İktidar Eliti açılımı için bkz., Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, Ankara,
Bilgi Yay., 2005(1975), ss.124-125

Bölüm Soruları I

1.

Elitizm nedir, siyaset ile ilişkisini irdeleyiniz.

2.

Klasik elitist teorilerin ana yaklaşımını belirtiniz.

3.

Gaetano Mosca’nın elistist teorisini açımlayınız.

4.

Vilfredo Pareto’nun elitist yaklaşımını inceleyniz.

5.

G. Mosca ve V. Pareto’nun elitist yaklaşımlarını karşılaştırınız.

6.

Demokratik elitst teorinin temel değerlerini açıklayınız.

7.

Harold Lasswell’in elit teorisini irdeleyiniz.

8.

Raymond Aron’un elit teorisini açıklayınız.

9.

W. Mills’in Neo-Elit yeni görüşünü irdeleyiniz.

10.

Laswell, Aron ve Mills’in yaklaşımlarını karşılaştırarak inceleyiniz.

Bölüm Soruları II
ÜNİTE 7

1. GaetanoMosaca’nın elit teorisini
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

açıklarken

kullandığı

anahtar

kavram

Hakim sınıf
Elit sınıf
Siyasal sınıf
İktidar sınıfı
Yönetici sınıf

2. “Marx'ın teorisinde ………………………………….., üretim araçlarını elinde
bulunduran, bu nedenle de ekonomik güce sahip olduğu için de siyasi iktidarı
kontrol eden sınıftır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Elit sınıf
Yönetici sınıf
Hakim sınıf
İktidar eliti
Siyasal sınıf

3. “…………………………………..'ya göre ilkel ya da çağdaş olsun tüm toplumlar,
yöneten ve yönetilen olmak üzere mutlaka iki sınıfa ayrılır. Azınlıkta ve seçkin bir sınıf
olan yönetici sınıf, siyasî iktidar tekelini sürekli elinde tutarak onun tüm nimetlerinden
yararlanır. Sürekli çoğunlukta olan yönetilen sınıf ise, her toplumda yöneten sınıfın
denetimi ve kontrolü altında olup onun belirlediği amaçlar, kurallar ve ilkeler
doğrultusunda hareket eder ve yaşamını sürdürür.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

MaxWeber
VilfredoPareto
Maurice Duverger
Karl Marx
GaetanoMosca

4. G. Mosca'nın yönetici sınıf teorisini işlemiş, genişletmiş, geliştirmiş ve sosyolojik bir
temele oturtmuş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

VilfredoPareto
Maurice Duverger
David Easton
Sigmund Neumann
MaxWeber

5. Aşağıdakilerden hangisi klasik elit teorilerine yapılan eleştiriler sonucu geliştirilen demokratik
elit teorisyenlerinden sayılmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

MaxWeber
David Easton
GaetanoMosca
VilfredoPareto
HaroldLasswell

6. Marxist sınıf anlayışının ana eksenini oluşturan olgular arasına aşağıdakilerden
hangisi giremez?
a. Proleter devrim
b. Bilinçlenme
c. Hakim sınıf
d. Orta sınıfın genişlemesi
e. Kutuplaşma
7. Seçkinlere dahil olmanın, Edward Shils’in ifadesiyle oligarşiye mensubiyetin
koşullarını aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?
a. Modernleştirici oligarşiler
b. Gelenekselci oligarşiler
c. Vesayetçi oligarşiler
d. Teolojik oligarşiler
e. Çoğulcu oligarşiler
8. “İktidar eliti, ………………………………..'e göre toplumda ‘stratejik kumanda
mevkilerini’ işgal edenlerden meydana gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu eliti

oluşturan üç ayrı grup vardır: Siyasal liderler, askeri liderler ve büyük şirketlerin
yöneticileri.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gaetano Mosca
b. Wright Mills
c. Vilfredo Pareto
d. Harol Lasswell
e. Raymond Aron
9. Toplumların küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve yönetilmesi de
gerektiği yolundaki düşünce ilk hangi Antik Yunan düşünürü tarafından ortaya atılmıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Sokrates
Eflatun
Aristoteles
Thales
Cicero

10. Amerikalı sosyolog C. Wright Mills'in yayımlandığında geniş yankılar uyandıran,
Amerikan toplumunda yönetici azınlık sorununu değişik bir yaklaşımla incelediği
yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yönetici Elit
İktidar Eliti
Elitist Kuram
Siyasal Elit
Hakim Elit

Yanıt Anahtarı
1.

e

2.

c

3.

e

4.

a

5.

e

6. d
7. d
8. b
9. b
10. b

8. SEÇKİNLERİN NİTELİĞİ VE SİYASAL GELİŞME
TİPOLOJİLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8. SEÇKİNLERİN NİTELİĞİ VE SİYASAL GELİŞME TİPOLOJİLERİ
8.1. Edward Shils: Seçkinlerin Niteliği ve Siyaset
8.2. S. Martin Lipset: İstikrarlı- İstikrarsız Düzenler
8.3. David Apter: Değerler ve Siyaset

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Seçkinlerin niteliği ile geliştirilmiş yaklaşımların tarihsel çıkış dönemlerinden söz
ediniz.
2. Edward Shils’in siyasal gelişme tipolojisini irdeleyiniz.
3. S. Martin Lipset nasıl bir düzen analizi ortaya koymuş, inceleyiniz.
4. David Apter’ın değerler ile siyaset arasında kurduğu ilişkiyi çözümleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Seçkinlerin nteliği ile siyaset
arasındaki ilişki çözümlenecek;
Seçkinlerin Niteliği İstikrarlı ve istikrarsız düzenler analiz
ve Siyasal Gelişme
edilecek; değerler üzerinden siyaset
Tipolojileri
analizine gidilecek; Edward Shils’in,
S. Martin Lipset ve David Apter’ın bu
konuladaki tipolojileri edinilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ile önerielecek
temel referanslar

Anahtar Kavramlar
Siyasal Elitizm, Edward Shils Seçkinlerin Niteliği Yaklaşımı;
S. M.Artin Lipset’in İstikrarlı- İstikrarsızDüzenler Analizi;
David Apter’ın Değerler ve Siyaset İlişkisi

Giriş
Bugün Siyaset Bilimi kesitsel çalışmalarla daha fazla ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın her merkezinde çalışmalar siyasal düzenlerin
altparçaları üzerinde yoğunlaşmaya başlamış, bu bağlamda da siyasal düzenlerle ilgili
sınıflandırmalara ulaşılmıştır. Daha sonra da bu kesitlemelerden hareketle, siyasaldüzenlerin
evrimlerini karşılaştırmalı olarak ele alan ve genellemelere giden ciddi araştırmalara
yönelinmiştir.
Siyasi düzenleri incelerken kullandıkları kendilerine özgü kesitlemelerle siyasi
gelişmişliği irdeleyen İkinci Dünya Savaşı sonrası en bilinen üç Siyaset Bilimcisi E. Shils, S.M.
Lipset ve D.Apter bu bölümde üzerinde durulacak araştırmacılardır. Bu üç isim ortaya
koydukları siyasal gelişme tipolojilerinde seçkinlerin farklı niteliklerinden hareket ederler.
Böylelikle bu bölümde, elitist yaklaşımlara tamamlayıcı bir unsur olarak siyasal
gelişmeyi sağlayacak etkin yönetim modelleri arayışlarına somut veriler sağlayacak üç farklı
tipoloji incelemesi gerçekleştirilmiş olacaktır.

8.1. Edward Shils: Seçkinlerin Niteliği ve Siyaset
Siyasi düzenleri yöneten / yönetilen temel ayrımına dayandıran değişkenlerin
ötesinde, bazı yeni değişkenleri de belirlemeye dayalı sınıflandırma çözümlemeleri ile
ilgili II. Dünya Savaşı sonrası yeni isimler ortaya çıkmıştır. Bunlar Edward Shils,
S.Martin Lipset ve David Apter’dir, bu düşünürlerin siyasi düzenleri sınıflandırırken
başvurdukları ölçüler genellikle siyaseti içeren ölçülerdir. Siyasal düzenin doğasını tayin
eden yeni bazı değişkenleri gözden geçirme fırsatı yaratmışlardır.(1)
Shils,sınıflandırmasını yaparken siyasi seçkinlere ilişkin özellikleri kullanır. Siyasi
seçkinler grubunu, hem seçkinler arası bağlan, hem grubun toplumla kurduğu bağları
mercek altına alarak incelemeye çalışır. Sınıflandırma, çok genelde ele alınırsa, yönetenyönetilen ayrımı üzerine kuruludur. Tüm siyasi düzenlerin seçkinci nitelikleri de bir veri
olarak kabul edilmiştir. Ancak, düzenleri seçkinci olarak vurgulamanın, herhangi bir
düzenin gerçek mahiyetini açıklamaya yeterli olmadığını bilmek gerekiyor. Görüleceği
gibi, hem seçkinler grubunun iç yapısı, hem toplum geneliyle seçkinlerin ilişkileri farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıkların, doğrudan doğruya siyasi düzenin doğasını ve düzenin
nasıl işlediğini aydınlatıcı farklılıklar olduğunu bilelim.
Birinci soru, seçkinlerin ortak noktaları, paylaşım konusu olan özellikleri
üzerinedir. Şöyle sorulabilir: Seçkinlere dahil olmanın, Shils'in sözcükleriyle ifade edilirse,
oligarşiye mensubiyetin koşulları nelerdir?
Seçkinler arasında bulunmanın koşulu kan ve soy bağı, bir aile üyeliği olabilir.
Shils, bu takdirde, düzeni geleneksel oligarşiler diye adlandırıyor. Sözgelimi, Suudi
ailesini bu sınıfın bir örneği gibi düşünebilir. Seçkinler, varlıklarını ve eylemlerini esas

itibariyle din temelli geleneksel değerlere dayanarak meşru gösterirler. Nitekim, açık ve
kabul edilmiş bir muhalefet anlayışı bu düzenlerde yoktur.
Shils'in tanımladığı beş ayrı siyasi düzenden, seçkinlerin kendi aralarındaki bağın
aile ve soy esaslı olanı sadece geleneksel oligarşiler’dir. Diğer dört türde, seçkinler arası
bağı, ideoloji ve toplum tasarımlan oluşturur. Bu türler, totaliter oligarşiler,
modernleştirici oligarşiler, vesayetçi oligarşiler ve çoğulcu oligarşiler diye
sıralanabilir. Bu dört türden her birinde, seçkinler arası bağı ideoloji oluşturuyor olsa bile,
türlerden söz edildiğine göre, kendi aralarında farklılıklar göstermeleri doğaldır.
Farklılık, esas itibariyle ideolojinin mahiyetinden kaynaklanır. Totaliter oligarşilerde
ideoloji, sentetik ve katı bir ideoloji, modernleştirici oligarşilerde ise eklektik ve yumuşak
bir ideoloji oluyor.
Totaliter oligarşi düzenlerinde, seçkinlerin paylaştıkları ideoloji ve toplum
tasarımı, genellikle aynı felsefeden, aynı dünya görüşünden beslenir. Bu oligarşiler,
iktidara hep bir tabula rasa ile gelirler. Başka bir deyişle, yepyeni bir toplum yaratmak
temel ilkeleridir. Bunu yaparken esin kaynakları, tarihi, siyaseti, felsefeyi ve toplumu
içine alan yaygın ve katı bir ideolojidir. Totaliter oligarşiler arasında sayılabilecek en
belirgin örnekler, komünist ve faşist düzenler oluyor. Toplumu yukarıdan aşağıya
seferber etmek, bunu hiyerarşik bir yapı içinde ve disiplinli olarak yapmak benimsedikleri
tekniktir. Toplumsal hiçbir faaliyet alanı ilgilerinin dışında değildir. Onlar totaliter, yani
topyekün bir siyasete yönlendiren anlayışı bu noktalardan itibaren anlayabiliriz. Üyesi
olmaktan aşırı gurur duydukları partilerinin her konuda bir söylemi bulunur. Söz konusu
söylemler, sıradan üyelerin anlayabileceği düzeyde basitleştirilmiştir. Pek tabii olarak bu
düzenler, muhalefet unsurunu tanımazlar.
Modernleştirici oligarşi düzenlerinde, seçkinleri birarada tutan bağ ideolojidir
ama, onların ideolojileri, totaliter ideolojilerden çok farklıdır. Bir kere, söz konusu toplum
tasarımı ve genel olarak ideoloji, yumuşak ve esnektir; kapsayıcı değildir. Ve tek bir
kaynaktan, tek bir felsefeden beslenmez. Seçkinlerin temel özlemi, içinde bulundukları
toplumu modernleştirmektir. Benimsedikleri düşünceler de, modernleşmeye hizmet ettiği,
modernleşme hedeflerine toplumu taşıdığı ölçüde bir anlam ifade eder. İdeolojilerinde
bağnaz bir tavır, "ne pahasına olursa olsun" anlayışı yoktur. Modernleştirici seçkinlerin
kitlelerle kurdukları ilişkilerin doğasını belirleyen işte bu yumuşak ve esnek ideolojileridir.

Modernleştirici seçkinlerin, hiç değilse ilke düzeyinde denetlenmeyi kabul ettikleri
belirtilebilir. Kuvvetler ayrılığı gibi, yerinden yönetim gibi iktidarı denetleyici yöntemlere
bu tür düzenlerin seçkinleri karşı değildir. Ne var ki, ne kuvvetler ayrılığı, özellikle yargı
bağımsızlığı, ne de toplumu oluşturan farklı unsurların iktidar katında ciddi manada
temsili, tüm bunlar seçkinlerin ülküsünü oluşturmakla birlikte, hayata ve uygulamaya geçirilememiştir. Seçkinler, denetlenen, temerküz ettirilmemiş bir iktidar pratiğini bir ülkü,
bir toplumsal hedef olarak canlı tutarlar. Sorun, daha çok uygulamadadır.
Vesayetçi seçkinler düzenini, bir bakıma modernleştirici seçkinler düzeninin biraz
değişmiş biçimi gibi görebilir. Nitekim, modernleşme tasarımı varlığını devam ettirir.
Kuvvetler aynlığı türünden ilkeler, artık sadece bir anayasal ilke olmakla sınırlı değildir.
Çoğulcu düzenlerdeki kadar olmasa bile, sözü edilen ilkelerin uygulamada yer bulabildiği
gözlenir. En önemli ayırıcı özellik ise şudur: Siyasi iktidar, gerek merkezi, gerek yerel
düzeyde, partiler ve farklı toplumsal eğilimler arasında yarışma konusudur. Doğal olarak
basın ve örgütlenme alanlarında, eksikliklere karşın, görece bir çoğulculuk oluşabilmiştir.
Seçkinler, artık sadece modernleşme ülküsünü tefsir edenlerle sınırlı değildir. Seçmen
kitlelerini temsilen iktidara nüfuz etmiş yeni bir seçkinler grubu ortaya çıkmıştır. Vesayetçi
seçkinler düzenini, çoğulcu seçkinler düzeniyle, modernleştirici seçkinler düzeni arasında,
toplumsal nedenlerden ve özellikle toplumsal deneyim eksikliklerinden beslenen
kararsızlıkları yaşayan bir düzen olarak tanımlanabilir. Vesayetçi seçkinler, modernleşme
ülküleri çerçevesinde çoğulcu düzeni yerleştirmek niyetlerinde kararlıdırlar. Sadece,
onların bu kararlılıktan, bir dizi toplumsal engeller dolayısıyla, ki en başta iktisadi
gelişmenin yetersizliği ve eğitim eksikliği gelir, düzeni çoğulcu yapmaya yetmemektedir.
Çoğulcu siyasi seçkinler düzeni, Shils'in sınıflandırmasının son türüdür. Artık bu
düzende seçkinler, tamamen temsilî nitelik taşırlar. Seçkin-kitle ilişkisi tümüyle temsil
yöntemine dayandırılmıştır. Başta yargı bağımsızlığı olmak üzere kuvvetler ayrılığı, sadece
bir hukuki ilke değildir; siyasi hayatın uygulanan bir gerçeğini ifade eder. Basın özgürlüğü,
ender durumlar dışında sekteye uğramaz. Siyasi iktidar yarışı genellikle barışçıl ve
kurumsaldır. Hukuk devleti yerleşmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında
ciddi sorunlar yoktur. Bu düzenlere açık ve yarışmacı düzenler de denebilir. Zaman
zaman eksikliklerin görülmesine karşın, düzen genellikle saydam bir üslupla işler. Bir
araştırmacının

adlandırmasıyla,

çoğulcu

siyasi

seçkinler

düzenine

"poliyarşi"

yakıştırması yapılmıştır. Böylelikle, hem karar odaklarının çoğulculuğuna, hem karar
alıcıların çeşitliliğine dikkat çekilmektedir.
Shils'in sınıflandırmasında adı geçen türler, aslında birer ölçek ve birer çalışma
varsayımı olarak tanımlanırlar. Daha önceki açıklamalardan biliyoruz ki, bu, zihinsel bir
tanımlamadır. Dolayısıyla görgül alandan bağımsızdır. Burada verilen örnekler, tanımı
yapılan türlere yüzde yüz uygun düştükleri için verilmiş değildir. Örneklemede amaç,
soyut tanımlama ve göstergeleri örnekler etrafında somutlaştırmayla ilgilidir. Shils,
sınıflandırmasında aşırı derecede betimleyici kalmıştır.

8.2. S. Martin Lipset: İstikrarlı- İstikrarsız Düzenler
Siyasi düzenlerin çevre üzerindeki meşruiyeti ve yine çevre üzerindeki etkililiği
ölçü alınarak yapılan sınıflandırma, S.M. Lipset'indir. Ünlü siyaset bilimci, Siyasi İnsan
(Political Man)başlıklı yapıtında, siyasi düzenleri, meşruiyet ölçülerine ve yönetimdeki
başarı derecelerine göre sınıflandırır. Siyasi İnsanda, her iki ölçü bir terkip halinde
kullanılmaktadır.
Lipset meşruiyet kavramıyla, “düzeni oluşturan kurum ve yöntemlerin en uygun
kurumlar ve en uygun yöntemler olduğu yolunda çevredeki inanç ve güveni”anlıyor. Bu
"inanç ve güven", geleneksel, karizmatik ya da yasal-akılsal üslupta olabiliyor. Önemli
olan, üsluptan da ötede, meşruluk duygusunun varlığıdır. Çünkü, düzene yönelik "inanç
ve güven"inyokluğu veya sarsılmış olması, her şeyden önce düzenin kendisi için elzem
olan "yaygın destekten” mahrum olması anlamına gelir. Meşru görülen, dolayısıyla
kendisine “inanç ve güven” beslenen düzen demek, aynı zamanda, toplumsal çevre
tarafından destek gören düzen demektir. Meşru görülmeyen düzen, yanı sıra destekten de
yoksundur. Kurumları ve işlemesi sırasında izlediği yöntemleri, toplum tarafından onay
görmeyen düzenin barışçıl bir biçimde varlığını sürdürmesi olanaksızdır.
Bir düzenin hem meşruluk taşıması, hem etkili olması demek, onun "istikrarlı"
bir düzen olması anlamına gelir. Düzen hem başarılı bir düzendir; hem çevresinden
kendisine yönelik yaygın bir “inanç ve güven” taşır. Bu düzenler, meşruiyet içinde
"yönetebilir" düzenler diye betimlenebilir. Düzenin yönetimde başarılı olma becerisi

gelişmiştir. En azından toplumu oluşturan bireyler arasında bu yönde yaygın bir görüş
birliği vardır. Bu çerçevede değerlendirildiği zaman, düzenin istikrarlı bir düzen olmasını
doğal görmek gerekiyor. Tamamen aksi yönde yer alan "ne meşru ne etkili olabilen"
düzenlerde, istikrardan söz etmeye olanak yoktur. Bu düzenler sözcüğün tam anlamıyla
"istikrarsız" düzenlerdir. Dolayısıyla, varlıklarını sürdürmeleri geniş ölçüde baskıcı
olmalarına bağlıdır. Veya dayanabildikleri noktaya kadar anarşi ortamında varlıklarını
sürdürürler.
Yarı kararlı ya da yarı istikrarlı diye tanımlanan diğer iki tür ise, kullanılan iki
ölçünün birinde aksayan düzenler oluyor. Düzen, meşru olarak görülmesine karşın, etkili
değildir; ya da etkili olmasına karşın meşruluk yaratamamıştır. Yarı istikrarlı bu
düzenlerin tam istikrara ya da tam istikrarsızlığa dönüşmeleri olasılığı yüksektir.
Lipset'in yaptığı sınıflandırmanın işlemselleştirilmesi oldukça kolay çözümlenecek
bir sorun gibi görünüyor. Bir düzenin, çevresi tarafından meşru görülüp görülmediği ya da
yine çevresi tarafından etkili olduğu yolunda görüşlerin varlığı ya da yokluğu sınanabilir
konulardır.

8.3. David Apter: Değerler ve Siyaset
David Apter, dört tür siyasi düzenden söz ediyor. Bunlar, mutlakçı seferber
düzenler, uzlaşmacı düzenler, devletçi (bürokrat) düzenler ve ruhani (teokrat) düzenlerdir.
Ayrım, iki ölçütten hareketle yapılan bir ayrımdır. Birinci ölçüt, toplumdaki yaygın
değerlerin mahiyetine ilişkindir; ikinci ölçüt ise, iktidarın örgütlenme üslubuna ilişkindir.
Apter da siyasi düzenlerin sınıflandırılmasını doğrudan doğruya birincil sorunu
saymış değildir. Günümüzün bu çok önemli siyaset bilimcisinin asıl derdi, gelişmekte
olan ülkelerin siyasi modernleşme sorunlarıdır. Ele alıp incelediği ülkelerin modernleşme
siyasetlerindeki yöntemleri ve genel olarak üsluplarını açıklamaya çalışır. Böyle bir
sorunsal, Apter'ı ister istemez siyasi düzenlerin sınıflandırmasına götürür. Ve söz ettiği
türler, tamamen zihinsel ürünlerdir. Belirtildiği gibi, türleri modernleşme siyasetlerini
karşılaştırmak amacıyla kullanıyor. Burada, modernleşme sorunu dikkate alınmadan,
sadece türlerin özellikleri sıralanacaktır.

Apter’e göre, toplumda yaygın olarak kabul gören değerlerin mahiyetini inceleme
konusu yapmanın önemi açıktır. Bireyler, toplum, bütün bunların ötesinde iktidarlar,
günlük eylemlerini, orta ve uzun vadeli siyasalarını ne adına meşrulaştırıyor? Bu
meşrulaştırma işinde, kendilerine atıfta bulunulan değerin ya da değerler kümesinin
özellikleri nelerdir? Apter, işte bu türden sorular etrafında, yaygın ve yerleşik değerlerin
mahiyetlerini açıklamaya çalışıyor ve bu noktada değerleri iki ayrı kümeye ayırıyor: Birincisi, amaç değerlerdir; ikincisi, araç değerlerdir. Kendisinin açıkça ilan ettiği gibi,
yapılan

ayrım

Durkheim'dan

esinlenerek

kutsallık-dünyevilik

farkı

üzerine

oturtulmaktadır. Böylelikle, amaç değerler, kutsallık içeren; araç değerler de
dünyevilik içeren değerler oluyor. Bu ifadeleri daha da açmak, içerdikleri anlamları
ortaya çıkarmak gerekecektir.

Amaç değerler, belli bir zaman dilimine sığdırılamayan, keza yine belli bir
mekân içinde kalmayan, her zaman ve her mekânda geçerli, başka bir deyişle aşkın
değerlerdir. Bu tür değerler, bizatihi bir anlam taşırlar. Dolaylı olarak önemli değildirler;
doğrudan doğruya kendilerinin bir önemi vardır. Kutsal nitelemesiyle tanımlandıklarını,
kutsal olmanın beraberinde gerektirdiği dokunulmaz ve üstün konumlarını unutmayalım.
Değer, amaç değer olduğu zaman, gelip-geçici bir hedefe ulaşmada işe yaradığı için değil,
kendisine atfedilen anlamın büyüklüğü nedeniyle önemlidir, önem, bugünü bağlamakla
sınırlı kalmaz, yarını da bağlar; çoğu zaman, dünü de bağlamıştır. Amaç değerler, aynı
zamanda toplum üyelerinin paylaşımlarına bırakılmış değerler oluyor. Toplum, bir
bakıma toplum olmayı, yani dayanışmasını, üyelerinin paylaştığı amaç değer sayesinde
becerebiliyor. Bu şu demektir: Amaç değer, sadece hem zamanları, hem mekanları
birbirine bağlamakla sınırlı kalmamakta, yanı sıra -belki bu husus çok daha önemli
oluyor-, toplumun üyelerini ivazsız olarak birbirine bağlamaktadır. Aynı şeye katılma
duygusunu bileyen, o duyguyu canlı tutan değerler olduğunu bilmek gerekiyor. Amaç
değerler, yaşamın isine ve pasına bulaşmamış, dahası, günlük yaşamdan, günlük yaşamın
içindeki küçük yaşamlardan aynı, onların üstünde bir özü taşıyan değerlerdir. Bir vasıta
olarak değil, doğrudan doğruya kendileri bir tüketim konusu olan amaç değerler,
kendilerine adeta tüm bir yaşamın adandığı anlamlan içerir.
Araç değerlere gelince, Apter en başta bu tür değerlerin kutsallık içermeyen
değerler olduğunu belirtiyor. Değer, araç değer olunca, önemi bizatihi bir önem değildir;

dolayısıyla bir önem taşır. Keza, zamanla ve mekânla sınırlıdır. Zamanın ve mekânın
getirdiği koşullar çerçevesinde araç değer de değişir. Özetle aşkın değil, içkin bir
değerden söz edilmektedir. Bu değerler, amaç değerlerin aksine paylaşılan, yani ortaklık
konusu değerler değildir; onları tanımlayan en önemli nitelikleri, mübadeleye konu
değerler olmalarıdır. Mübadeleye konu olabilmeleri, araç değerlerin pazarlığa, dolayısıyla
uzlaşmaya elverişli tabiatlarından kaynaklanır. Amaç değerlere sahip bireyden, sahip
olduklarından biraz fedakârlık yapması istenemez. Araç değer ise, üzerlerinden ödün
verilmesine elverişli değerlerdir. Belli bir felsefeden, belli bir inançtan beslenmedikleri
içindir ki, araç değerleri laik değerler diye nitelemek doğru olur. Kendilerini taşıyan
bireyle sınırlı, taşındığı mekânda ve zamanda önemli sayılan değerlerdir. Amaç değerlerle
yaşamak, zorunlu olarak bu tür değerlerin aynı mekânı paylaşması dolayısıyla, karşılıklı
hoşgörüyü gerektirir. Biraz hamile olunamayacağı gibi, biraz dindar, biraz marksist veya
biraz devrimci olmak mümkün değildir. Bu bakımdan, bu türden farklılıklar, ancak
karşılıklı hoşgörüyle birarada yaşayabilirler. Araç değerler ise, belirtildiği gibi kolaylıkla
pazarlık konusu olabilen türdendir. Pazarlığa konu oldukları ve kolay değişebildikleri için
de siyasetin kırılgan yapısına, modern toplumun değişmeci özelliklerine uyum
sağlayabilmektedirler.

Dipnotlar
1.

Siyasi düzenleri sınıflandırmaya ilişkin E.Shils, S.M. Lipset ve D. Apter’in kazandırdığı yeni
ölçütlerin açılımında Cemil OKTAY’ın Siyaset Bilimi İncelemeleri (İstanbul, Alfa Yay., 2005,
ss.135-161) adlı yapıtından yararlanılmıştır.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Edward Shils, Martin S. Lipset ve David Apter’ın toplumlardaki
yöneten /yönetilen ayrımına dayanarak oluşturmuş oldukları siyasal gelişmelere yönelik
tipolojiler üzerinde durulmuştur.
Shils’in tanımladığı beş ayrı siyasi düzenden, seçkinlerin kendi aralarındaki bağın
aile ve soy esaslı olanı sadece geleneksel oligarşilerdir. Diğer dört türde ise, seçkinler
arası bağı ideoloji ve toplum tasarımları oluşturur. Totaliter, modernleştirici, vesayetçi ve
çoğulcu oligarşiler bu türdendirler.
Lipset ise, siyasi düzenlerin çevre üzerindeki meşruiyetini ve yine çevre
üzerindeki etkililiğini ölçü alarak bir sınıflandırmaya gitmiş, bu sınıflandırmada siyasi
düzenlerin istikrarlılığını sağlayan unsurlar üzerinde önemle durmuştur.

Apter’a gelince, dört tür siyasi düzenden söz ettiği görülmüştür. Bu farklılaşmada
esas aldığı ise temelde iki kriter olmuştur. İlk kriter, toplumdaki yaygın değerlerin
mahiyetine ilişkindir; ikinci kriter ise iktidarın örgütlenme üslubuna ilişkindir.

Bölüm Soruları II

1. Edward Shils’e göre seçkinlerin niteliği ile siyaset ilişkisini tartışınız.
2. E. Shils’e göre geleneksel oligarşi düzenlerin yapısal özelliklerini açımlayınız.
3. E. Shils’e göre totaliter oligarşi düzenlerin yapısal özelliklerini aktarınız.
4. E. Shils’e göre modernleştirici oligarşi düzenlerin yapısal özelliklerini
açımlayınız.
5. E. Shils’e göre vesayetçi seçkinler düzenlerinin yapısal özelliklerini belirtiniz.
6. E. Shils’e göre çoğulcu siyasi seçkinler düzenlerinin yapısal özelliklerini
aktarınız.
7. S. Martin Lipset’in istikrarlı- istikrarsız düzenler analizinden söz ediniz.
8. S. Martin Lipset, siyasi düzenleri meşruiyet ölçülerine ve yönetimdeki başarı
derecelerine göre yaptığı sınıflandırmasını hangi yapıtında ortaya koymuştur,
belirtiniz.

9. David Apter’e göre değerler ve siyaset arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz.
10. D. Apter’e göre amaç değerleri oluşturan unsurlar nelerdir, açımlayınız.
11. D. Apter’e göre araç değerleri neler oluşturur, belirtiniz.
12. Günümüz siyasal düzenine göre D. Apter’ın amaç değerler ile araç değerlerini
karşılaştırarak değerlendiriniz.

Bölüm Soruları II
ÜNİTE 8

1. “……………………………..

düzenlerinde,

seçkinleri

birarada

tutan

bağ

ideolojidir ama, onların ideolojileri, totaliter ideolojilerden çok farklıdır. Bir kere,
söz konusu toplum tasarımı ve genel olarak ideoloji, yumuşak ve esnektir;
kapsayıcı değildir. Ve tek bir kaynaktan, tek bir felsefeden beslenmez.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Geleneksel oligarşi
b. Totaliter oligarşi
c. Modernleştirici oligarşi
d. Vesayetçi oligarşi
e. Çoğulcu oligarşi
2. “…………………………..düzeni, bir bakıma modernleştirici seçkinler düzeninin
biraz değişmiş biçimi gibi görülebilir. En önemli ayırıcı özellik ise şudur: Siyasi

iktidar, gerek merkezî, gerek yerel düzeyde, partiler ve farklı toplumsal eğilimler
arasında yarışma konusudur. Doğal olarak basın ve örgütlenme alanlarında,
eksikliklere karşın, görece bir çoğulculuk oluşabilmiştir. Seçkinler, artık sadece
modernleşme ülküsünü tefsir edenlerle sınırlı değildir. Seçmen kitlelerini temsilen
iktidara nüfuz etmiş yeni bir seçkinler grubu ortaya çıkmıştır.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Modernleştirici oligarşi
b. Geleneksel oligarşi
c. Totaliter oligarşi
d. Çoğulcu oligarşi
e. Vesayetçi oligarşi
3. “D.

Apter’e

göre,…………………………,belli

bir

zaman

dilimine

sığdırılamayan, keza yine belli bir mekan içinde kalmayan, her zaman ve her
mekanda geçerli, başka bir deyişle aşkın değerlerdir. Bu tür değerler, bizatihi bir
anlam taşırlar. Dolaylı olarak önemli değildirler; doğrudan doğruya kendilerinin
bir önemi vardır.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rasyonel değerler
b. Araç değerler
c. Geleneksel değerler
d. Amaç değerler
e. Toplumsal değerler
4. “Değer, …………………….. olunca, önemi bizatihi bir önem değildir; dolayısıyla
bir önem taşır. Keza, zamanla ve mekanla sınırlıdır. Zamanın ve mekanın
getirdiği koşullar çerçevesinde bu değer de değişir. Özetle aşkın değil, içkin bir
değerden söz edilmektedir.”

Yukarıdaki paragrafta David Apter’e göre hangi tür değerden söz edilmektedir?
a. Geleneksel değer
b. Modern değer
c. Araç değer
d. Vesayetçi değer
e. Amaç değer

5. “David Apter’ın kendisinin de açıkça ilan ettiği gibi, siyasal düzenleri ayrıştırırken
kullandığı ayrım …………………………. 'dan esinlenerek kutsallık-dünyevilik
farkı üzerine oturtulmuştur.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maurice Duverger
b. David Easton
c. Martin Lipset
d. Eflatun
e. Emil Durkheim
6. “Siyasi düzenleri yöneten / yönetilen temel ayrımına dayandıran değişkenlerin
ötesinde,

bazı

yeni

değişkenleri

de

belirlemeye

dayalı

sınıflandırma

çözümlemeleri ile ilgili II. Dünya Savaşı sonrası yeni isimler ortaya çıkmıştır.
Bunlar Edward Shils, S.Martin Lipset ve …………………………….’dır, bu
düşünürlerin siyasi düzenleri sınıflandırırken başvurdukları ölçüler genellikle
siyaseti içeren ölçülerdir.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Raymond Aron

b.

Max Weber

c.

David Apter

d.

David Easton

e.

John Locke

7. “……………………………. düzenlerinde, seçkinlerin paylaştıkları ideoloji ve
toplum tasarımı, genellikle aynı felsefeden, aynı dünya görüşünden beslenir. Bu
oligarşiler, iktidara hep bir tabula rasa ile gelirler. Başka bir deyişle, yepyeni bir
toplum yaratmak temel ilkeleridir.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Geleneksel oligarşi
b. Totaliter oligarşi
c. Modernleştirici oligarşi
d. Vesayetçi oligarşi
e. Çoğulcu oligarşi

8. “…………………….., sınıflandırmasını yaparken siyasi seçkinlere ilişkin
özellikleri kullanır. Siyasi seçkinler grubunu, hem seçkinler arası bağlar, hem
grubun toplumla kurduğu bağları mercek altına alarak incelemeye çalışır.
Sınıflandırma, çok genelde ele alınırsa, yöneten-yönetilen ayrımı üzerine
kuruludur.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Edward Shils
b. David Easton
c. Martin Lipset
d. Max Weber
e. David Apter
9. Siyasi İnsan (Political Man) kitabında siyasal düzeni istikrarlı-istikrasız düzenler
şeklinde ele alan Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Martin Lipset
b. Edward Shils

c. David Apter
d. Maurice Duverger
e. David Easton

10. Dört tür siyasi düzenden söz eden, ayrımı iki ölçütten hareketle yapan, birinci ölçütü
toplumdaki yaygın değerlerin mahiyetine ilişkin iken, ikinci ölçütü, iktidarın örgütlenme
üslubuna dayandıran Siyaset Bilimci kimdir?
a. Max Weber
b. David Easton
c. Martin Lipset
d. David Apter
e. Edward Shils

Yanıt Anahtarı
1. c
2. e
3. d
4. c
5. e
6.

c

7.

b

8.

a

9.

a

10. d

9.

SİYASAL KATILMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9. SİYASAL KATILMA
9.1. Kavram ve Boyutları İle Siyasal Katılma
9.2. Siyasal Katılma Biçimleri (Modelleri)

9.2.1. Eylemin Yoğunluk ve Zorluk Derecesine Göre Siyasal Katılma
Biçimleri
9.2.2. Olağan ve Olağandışı Siyasal Katılma Biçimleri
9.3. Politikadan Uzaklaşma (Depolitizasyon) Olayı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Siyasal katılmanın kavramsal açılımını yapınız.
2. Siyasal katılma modellerini inceleyiniz.
3. Depolitizasyon nedir, nasıl gerçekleşir açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Siyasal Katılma

Siyasal katılmanın kavramsal açılımı
edinilecek; Siyasal katılma modelleri
öğrenilecek; Depolitizasyon olayının
gerçekleşme nedenleri tartışılacak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ve önerilecek temel
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Giriş
Günümüzde sık sık kitle toplumu deyiminden söz edilmeye başlanması ve
iktidarın halka dayandırılması fikrinin yaygınlaşması ile birlikte geniş halk kitlelerinin
siyaset alanında ön plana çıktıkları görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, rejimin ideolojik
ve kurumsal yapısı ne olursa olsun, halk unsuru bu yapının temel dayanak noktası olarak
algılanır hale gelmiştir.

İşte bu gelişmeler, Siyaset Biliminde dikkatleri siyasal katılma sorunu üzerine
çekmiştir. Son zamanlarda da bu konuda yapılan araştırmaların bazı yeni aydınlatmalar
getirdiğini ve bu arada farklı değerlendirmelere yol açan bazı ilginç noktaları ortaya

çıkardığını görüyoruz. Katılmanın yolları ve dereceleri nelerdir? Kişilerin bu alandaki
davranışlarında ne gibi farklılıklar vardır? Katılma ile siyasal karar arasında etki ilişkisini
belirlemek mümkün müdür? Değişik siyasal modellerde katılma ne gibi şekiller alır?
Bütün bunlara bu çalışmada yanıt aranmaya çalışılacaktır.

9.1. Kavram ve Boyutları İle Siyasal Katılma(1)
Bir siyasal toplumda insanların birer siyasal bireyler haline gelmeleri, kişisel ve
çevresel unsurların da etkisiyle belli süreçler içerisinde siyasal kültürü, değerleri, inanç ve
tutumları edinmeleri ve siyasal toplumsallaşma adı verilen süreci yaşamalarıyla mümkün
olmaktadır.
Siyasal toplumda siyasal sistemin devamını sağlamak ve varlığını korumak için
bireylerin kendilerinden beklenen belli siyasal rollerin neler olduğunun bilincine
varmaları ve bu rolleri oynayabilecek donanıma erişmeleri bir zorunluluktur. Gerekli
hazırlıkları yapmış ve donanımı edinmiş olan bireylerin belli siyasal rolleri oynamaları,
siyasal sürece katılarak belli davranışlar göstermeleri ve eylemlerde bulunmaları ile

mümkün olabilmektedir. Bireylerin siyasal roller oynamaları, davranış ve eylemlerde
bulunmaları siyasal katılma kavramı ile ifade edilen durumu ortaya koymaktadır.
Siyasal toplumda bireylerin siyasal roller oynamaları, siyasal davranış ve
eylemlerde bulunmaları için öncelikle siyasal sistemin işleyişinin kendi mukadderatlarını
doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyeceğini bilmeleri, siyasal iktidarın alacağı
kararların ve koyacağı kuralların kendi gelecekleri üzerinde etkili olacağının bilincinde
bulunmaları gerekir. Eğer oynayacakları roller ve ortaya koyacakları davranış ve
eylemlerin siyasal sürecin ve sistemin işleyişi üzerinde hiçbir etki meydana getireceği
düşünülmezse bu ortamda bireylerin siyasal sisteme ilişkin çeşitli eylemlerde bulunmaları
düşünülemez.
Siyasal katılma, en özet tanımla, bir siyasal toplumda bireylerin yerel ve ulusal
düzeyde siyasal yöneticileri seçme ve yöneticilerin kendi istekleri ve menfaatleri
doğrultusunda karar almalarını temin amacıyla gösterdikleri her türlü davranış ve
eylemleri ifade etmektedir. Siyasal katılmanın tanımında Siyaset Bilimciler arasında bir
ittifak bulunmamakla birlikte nitelikleri ve hedefinin ne olduğu konusunda aşağı yukarı
ortak bir eğilim ortaya çıkmış bulunmaktadır. Buna göre siyasal yöneticilerin
belirlenmesi ile bunların aldıkları ve alacakları kararları eylem ve davranışlarla
etkilemeleri siyasal katılmanın temel nitelikleri olarak öne çıkmaktadır. Siyasal toplumda
yöneticilerin kimler olacağı ve siyasal liderlerin aldıkları ve alacakları kararların toplum
üyelerinin hayatlarını etkileyeceğine inanıldığından bireylerin hem yöneticilerin
belirlenmesinde hem de onların siyasal kararlar almaları sürecinde etkili olmayı
istemeleri ve bu amaçla çeşitli eylemlerde bulunmaları gayet normaldir. Dolayısıyla
siyasal katılmanın iki temel alanda ortaya çıktığı söylenebilir; biri siyasal toplumu
yönetecek yerel ve ulusal düzeydeki siyasal yöneticilerin seçiminde, diğeri de bu
yöneticilerin siyasal kararlar almaları sürecinde, böyle bir ilişkide taraflardan biri siyasal
toplumun üyesi olan bireyler, diğeri de siyasal iktidar yetkisini kullanan kadrolardır. Bu
durumda siyasal katılma siyasal toplum üyesi vatandaşlarla iktidar yetkisini kullanan
otoriteler arasındaki ilişkide ortaya çıkan bir eylemdir, denilebilir.
Siyasal katılma, kamusal işlerle sürekli görevli ve mesleği gereği bu işlerle
uğraşan kişilerin eylem ve davranışlarından çok özel kişilerin, yani sivil vatandaşların
siyasi otoritelerce alınan kararları etkilemek için tasarlanmış faaliyetleri ifade etmektedir.

Bu çerçevede hükümetin karar ve eylemlerini etkilemeye yönelik bütün çabalar, yasal
veya yasa dışı, barışçı veya şiddete dayalı, başarıya ulaşmış veya ulaşamamış her türlü
eylem ve davranışlar yer almaktadır.
Siyasal katılma temelde bir eylem, bir davranış olması nedeniyle bireylerin siyasal
sistem karşısındaki durumlarını belirlemektedir. Kimi bilim adamlarına göre davranışa
dönüşmeyen ve kişiye atfedilen tutumları da siyasal katılma kavramı kapsamına dahil
etmekte iseler de bunun doğru olmadığı söylenebilir. Çünkü siyasal katılma bir eylem ve
davranıştan ibaret olup henüz davranışa dönüşmemiş, bireylerin siyasal hayatta yer alma
ve belli roller oynama eğilim ve tutumlarının bu çerçevede düşünülmesinin isabetli
olmadığı söylenebilir. Siyasal katılmada farklı tanımların ortaya çıkmasında etkili olan
bir konu da siyasal sistemi etkileyen her tür eylemin, bağımsız veya bağımlı olma
durumu dikkate alınmaksızın bu çerçevede ele alınacak mıdır? Siyasi otoritelerin
kararlarını etkilemek amacıyla gösterilen eylem ve davranışların aktörlerce tasarlanmış
veya başka birileri tarafından tasarlanmış olması mümkündür. Eğer eylem ve
davranışlarda bulunan aktörler tarafından tasarlanmış ise buna bağımsız (otonom) özerk
katılma, başkaları tarafından tasarlanmış olması durumunda ise uyarılmış (bağımlı)
mobilize katılma söz konusudur. Bireyin siyasal otoriteleri etkilemek için gösterdiği
davranış kendisinin karar ve tercihlerinin sonucu ise bağımsız (otonom), başkalarının
yönlendirmesi, uyarması ve baskısıyla ise bağımlı veya uyarılmış davranış demekteyiz.
Aslında hükümetin kararlarını etkilemek için gösterilen bir eylemin kimin tarafından
tasarlanmış olduğu hükümet açısından değil eylemi gerçekleştiren aktör açısından önemli
ve anlamlıdır. Bu bakımdan bazıları siyasal katılma için gözetilmesi gereken eylem ve
davranışların bağımsız yani otonom veya özerk olanlar olması gerektiğini, bazılarına göre
ise uyarılmış veya mobilize eylemlerin de siyasal katılma çerçevesinde ele alınmasının
yerinde olduğunu savundukları görülmektedir. Sözgelimi, Huntington ile Dominguez
mobilize eylem ve davranışları siyasal katılma kavramına dahil ederken Kalaycıoğlu bu
tür eylem ve davranışları siyasal katılma çerçevesinin dışında tutmaktadır. Mobilize
eylemlerde bulunanların amaçsal olarak hükümeti etkileme hedefi olmadığından bu tür
eylemleri siyasal katılma davranışı olarak değerlendirmek nispeten zor gözükmektedir.
Bireylerin

siyasal

sistem

karşısındaki

durumlarının,

eylemlerinin
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davranışlarının farklı olması anlaşılmaz değildir. Siyasal katılma davranışının farklı
şekillerde gerçekleşmesinin temelinde eylemin farklı boyutları bulunmasıyla ilgilidir. R.

Dahl'a göre siyasal katılmanın ilgi, önemseme, bilgi ve eylem olmak üzere birbirini
izleyen dört ayrı düzeyi bulunmaktadır. Bir davranışın meydana gelmesi için önce bireyin
o konuya ilgi duyması, onu önemsemesi, konu hakkında belli bir bilgiye sahip olması ve
nihayet eyleme geçmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ilgi, siyasal sisteme ilişkin olayları
ve gelişmeleri izlemeyi; önemseme, siyasal sisteme ilişkin olaylara önem vermeyi; bilgi
olaylar ve sorunlar hakkında belli bir bilgi sahibi olmayı; eylem de siyasal sürece fiilî
olarak karıştırmayı ve belli bir davranışta bulunmayı ifade etmektedir. Siyasal eylemin
gerçekleşmesiyle ilgili bu düzeyler arasında bir noktaya kadar determinist nitelikte
ilişkilerin olduğu ve birbirini beslediği ileri sürülebilir. Herhangi bir konuda ilgisi
bulunmayan, onu önemsemeyen, belli bir ilgiye ve eğilimlere sahip olmayan bireylerin
belirli siyasal eylemlerde bulunması beklenemez. Her bir eylemin arkasında belirli eğilim
ve tutumlar olduğu gibi siyasal katılma davranışının arkasında da belli siyasal tutum ve
eğilimlerin olması normaldir; fakat söz konusu bu eğilim ve tutumların, yani henüz
eyleme geçmemiş eğilimlerin siyasal katılma davranışı olarak anlaşılması veya
gösterilmesinin yanlış olduğunu düşünmekteyiz.
Siyasal katılma, bütün bireyler için aynı önem ve derecede değildir. Bütün
vatandaşların aynı tür eylem ve davranışlarda bulundukları söylenemez. Bazı kişilerin
siyasetle olan ilgileri daha yoğun, bazıların ise daha gevşek ve azdır. Siyasal katılmanın
en iyi bilinen şekli oy vermektir. Fakat oy vermenin dışında seçim faaliyetleri, lobicilik,
örgütsel çabalar, özel temaslar, şiddet eylemleri gibi bir dizi farklı eylemler de bu
çerçevede düşünülebilir. Bunlar hem toplumdan topluma, hem de kişiden kişiye
değişebilmekte, farklı derecelerde gerçekleşebilmektedir. Her bir vatandaşın siyasetteki
konumu, durumu ve beklentileri farklı olduğundan hükümeti etkilemeye yönelik çabaları
da farklılık göstermektedir. Bu sebeple vatandaşların siyasal katılmadaki farklılıklardan
hareketle, bir siyasal tabakalaşma modeli oluşturulabilir. R. Dahl, vatandaşların siyasal
katılmadaki durumlarından hareketle dörtlü bir tabakalaşma modeli oluşturmuştur. Buna
göre siyasi olmayan tabaka, siyasi tabaka, iktidar peşinde koşanların oluşturduğu tabaka
ile iktidar sahiplerinin oluşturduğu tabaka söz konusudur. En düşük katılımdan en yoğun
katılıma doğru yapılan bu tabakalaşmada meraklıların, ilgililerin, bilgililerin ve faal
olanların oluşturduğu siyasi tabakayı daha yoğun katılım sergileyen iktidar peşinde
koşanlar takip etmekte ve en üstte ise iktidarı fiilen kullananlar yer almaktadır.

9.2. Siyasal Katılma Biçimleri (Modelleri)

9.2.1. Eylemin Yoğunluk ve Zorluk Derecesine Göre Siyasal Katılma
Biçimleri
Hükümetleri etkilemek amacıyla gösterilen ve birbirinden farklı biçimlerde ortaya
çıkan siyasal eylem ve davranışları bazı kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür. Bilim
adamları siyasal katılma biçimleri üzerinde dururlarken farklı kriterlerden hareket etmiş
ve değişik biçimler üzerinde durmuşlardır. Bu alanda en önemli çalışmaya imza atan L.
Milbrath Political Participation (Chicago, III., Rand McNally, 1965) adlı kitabında
eylemin yoğunluk ve zorluk derecesini kriter olarak kabul etmiş ve siyasal katılma
eylemlerini üç kategoride ele almıştır. Buna göre en kolay eylemleri izleyici faaliyetler,
daha zor olanları geçiş faaliyetleri ve en zor olanları da gladyatör faaliyetleri şeklinde
sınıflandırmıştır. Bir parti veya aday rozeti taşımak, bir kimseyi belirli bir yönde oy
kullanmak için ikna etmek, bir konuda konuşma yapmak, oy vermek, siyasal uyarılara
açık olmak gibi yoğunluğu çok düşük olan eylemler izleyici faaliyetleri; bir siyasal
toplantı veya gösteriye katılmak, siyasal bir liderle ilişki kurmak, bir partiye yahut adaya
para yardımı yapmak, bürokratlarla temas kurmak gibi eylemler geçiş faaliyetleri; daha
yoğun ve zor nitelikteki seçim kampanyasında çalışmak,siyasal partiye ait bir makamı
işgal etmek, bir siyasal makam için aday olmak, faal siyasal parti üyeliği yapmak, siyasal
fon temini için çalışmak, bir siyasal strateji toplantısına katılmak gibi eylemler de
gladyatör faaliyetleri oluşturmaktadır.
Bir siyasal eylemin zorluk ve kolaylık kriterine göre sınıflandınlması biraz da
çevre ve zaman şartlarıyla sınırlı bir durumdur. Herhangi bir toplumda nispeten kolay
olarak nitelendirilecek bir siyasal eylem bir başka toplumda çok zor olabilir. Yine bir
dönem ortaya konulması çok zor olan bir eylemin bir başka dönemde daha kolay bir
çerçevede ortaya çıkması mümkündür. Mesela izleyici faaliyetler arasında gösterilen oy
verme eyleminin, her yerde kolay denebilecek bir şekilde yerine getirilmesi imkansızdır.
Türkiye'de yetmişli yıllarda insanların seçimlerde oy vermek için rahatlıkla sandık başına
gitmeleri çok zordu ve bu nedenle oy verme eylemi kolay değil belli bir zorlukla yerine
getirilen bir davranıştı. Bu bakımdan siyasal eylemlerin sınıflandırılmasında kolaylık ve
zorluk kriterinin objektif bir kriter olarak kabul edilmesinin sorunlu olduğu söylenebilir.

9.2.2. Olağan ve Olağandışı Siyasal Katılma Biçimleri

Bunun yanında siyasal katılma eylemlerini olağan ve olağandışı davranışlar
şeklinde ayırmak da mümkündür. Siyasal rejim tarafından konulmuş kurallara ve
normlara uygun olanlar olağan siyasal katılma eylemlerini oluştururken mevcut kurallara
ve normlara uygun olmayan ve onlara karşı çıkmak amacıyla gösterilen eylemler de
olağandışı siyasal katılma davranışlarını oluşturmaktadır. Oy kullanmak, siyasal
konularda tartışmalarda bulunmak, siyasal miting ve toplantılara katılmak, siyasal
şahsiyetlerle ve kamu görevlileriyle ilişki kurmak, başkalarını siyasal bakımdan
etkilemek için faaliyetlerde bulunmak gibi eylemler olağan siyasal katılma davranışı
oluştururken toplu dilekçe vermek, gösteri yapmak, boykot, işgal ve grev yapmak, trafiği
engellemek, yollarda barikatlar kurmak, vergi vermeyi reddetmek, kamu mallarına zarar
vermek, silahlı saldırı ve bombalamalar yapmak, suikast ve saldırılarda bulunmak gibi
eylemler olağandışı protesto davranışlarını oluşturmaktadır. Yerleşik kurallara ve
normlara uygun olmayan olağandışı bu tür eylemlerin bir kısmı hükümeti ve kurulu
düzeni protestoya yönelikken bir kısmı bu tür eylemleri bastırmak ve bir baskı
uygulamak amacına yöneliktir. Neticede bunlar da olağandışı eylemler olmakla birlikte
amacı protesto eylemleri üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu yolla kurulu düzene destek
vermek şeklinde ortay çıkmaktadır. Yani burada siyasal sistemin bir kuralını veya
normunu protesto amacı bulunmamakta olağandışı bir eylem üzerinde baskı kurmak
amacı bulunmaktadır.
Alışılagelmiş veya olağan siyasal katılma eylemlerinin en çok bilineni ve ilk akla
geleni oy kullanmaktır. Vatandaşlar oy kullanmak suretiyle bir yandan siyasal kadroları
belirlerken diğer yandan bu kadrolardan beklenenlerin neler olduğunu ortaya koyarlar.
Tek parti sistemlerinde oy kullanmanın anlamı ile çok partili düzenlerdeki anlamı elbette
ki aynı değildir. Tek parti sistemlerinde oy kullanmak, değişik alternatifler arasında bir
tercihte bulunmak değil önlerine konulmuş olanların ve iktidardakilerin onaylanması
şeklinde işlemektedir. Siyasal rekabetin ve iktidar yarışına katılmanın meşru olduğu
sistemlerde ise oy kullanmak, alternatifler arasından bir tercihte bulunmayı, belli bir
programı ve düşünceyi iktidara taşımayı ifade etmektedir. Seçimlerin partiler arası yarışa
dönüştüğü sistemlerde vatandaşların siyasal hayata ve seçim yarışına katılımını sağlamak
için çeşitli yollara baş vurulmakta olduğu gözlenmekledir. Seçim kampanyalarında
herkes aynı davranışı göstermemektedir. Kimisi daha faal rol oynarken kimisi sadece
sandığa gidip oy vermekle yetinmektedir. Seçime giren adayların konuşmalarını
dinlemek, partilerin düzenledikleri toplantılara katılmak, adaylara veya partilere maddi

destek sağlamak, çeşitli yardımlarda bulunmak, partinin propagandasına çalışmak,
başkalarını belli aday ve parti lehine inandırmaya gayret etmek gibi çeşitli eylemler akla
gelebilir.
Vatandaşların hükümeti ve siyasal otoriteleri etkilemek ve kendi beklentileri
doğrultusunda karar alınmasını sağlamak için siyasal sistemde görevli kişilerle ilişkiler
kurmaları, onlara kendi beklenti ve isteklerini aktarmaları da olağan siyasal katılmanın en
çok baş vurulan davranışlarından biridir. Siyasal sistemin yasama, yürütme ve yargı
yapılarında görevli olanlarla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurulması ve onların kararlarını
etkilemeye çalışılması alışılagelen bir davranıştır. Bireyler ya doğrudan kendileri yahut
da herhangi bir aracı yoluyla ilişkiler kurmaktadırlar. Mesela dilekçe yazmak, telefon
etmek, faks çekmek, e-posta göndermek, doğrudan gidip ilgili kişiye meramını anlatmak,
aracı kullanarak siyasal otoriteye ulaşmak ve bu yolla isteğini aktarmak gibi eylemler bu
çerçevede düşünülebilir.
Bu olağan ya da alışılagelen eylemlerin yanında olağandışı siyasal katılma
eylemleri de söz konusudur. Bildiri dağıtmak, basın açıklaması yapmak, gösteri yürüyüşü
ve mitingler düzenlemekten isyan, boykot, işgal, itaatsizlik, çete savaşına girişme gibi
geniş bir yelpazede ortaya çıkan davranışlar olağandışı eylemleri oluşturmaktadır. Bir
konudaki hoşnutsuzluğu veya bir politika ile ilgili onayı belirten bildirinin etkinliği, onu
hazırlayanların ve imzalayanların kimliği ve toplumsal gücüyle orantılıdır. Mesela 1979
yılında TÜSİAD tarafından o zamanki Bülent Ecevit hükümeti aleyhine gazetelerde
yayınlanan bildiri hükümeti zor durumda bırakmış ve birkaç ay sonra yapılan seçimlerde
Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısız olması üzerine Başbakan Ecevit istifa etmek
zorunda kalmıştır. Yine 28 Şubat sürecinde beş sivil toplum örgütü tarafından hükümet
aleyhine yürütülen kampanya çerçevesinde yayınlanan bildiriler N. Erbakan hükümetinin
istifasında önemli rol oynamıştır. Bildiriler bazı durumlarda ültimatoma da dönüşebilir.
12 Mart 1971 tarihinde Genel Kurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanı tarafından
imzalanan ve parlamento ile hükümeti hedef alan üç maddelik "Muhtıra" bir tür
ültimatom niteliği taşımaktaydı. İkinci maddede belirtilen isteklerin yapılmaması
durumunda ordunun idareyi doğrudan doğruya ele alacağı belirtilmekteydi. Böylece 12
Mart Muhtırası, hükümetin çekilmesini isteyen bir ültimatom niteliğinde olağandışı bir
siyasal katılma davranışıydı.

Genelde olağan siyasal katılmanın yetersiz kaldığı, bireylerin isteklerini ve
beklentilerini olağan kanallarla siyasal otoritelere aktaramadıkları, bu kanalların tıkalı
olduğu yahut olumlu cevap alamadıkları durumlarda olağandışı eylemler gündeme
gelebilmektedir. Bunların içinden sivil itaatsizlik olarak ifade edilebilecek olan vergi
vermeme, kurallara uymama, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeme gibi barışçı
yöntemler olduğu gibi suikast, saldırı, tahribat, isyan ve çete savaşları gibi anarşi ve terör
yaratan yöntemler de vardır.

9.3. Politikadan Uzaklaşma (Depolitizasyon) Olayı(2)
Yakın zamanlarda bazı gözlemciler Batılı toplumlarda siyasal bakımdan genel bir
‘ilgisizleşme’ olayından söz etmeye başlamışlardır. Gelişmiş ülkelerin siyasal hayatında
kendini gösteren bazı belirtiler politik çatışmaların eski şiddetini kaybetmesi, partiler
arasındaki derin ayrılıkların silinmeye yüz tutması ve bunların birbirlerine yaklaşma
eğilimleri, seçimlere katılma oranlarındaki düşmeler gibi bu görüşün hareket noktasını
oluşturur.
Politikadan uzaklaşmayı (depolitisation) bir varsayım olarak kabul edenler, olayın
nedenlerini açıklayan hipotezleri de ortaya koymuşlardır. Genel yaşama düzeyinin
yükselmesi başta gelen faktör sayılmaktadır. Ana fikir şu noktada toplanır: İnsanlar daha
iyi

yaşama

şartlarına

kavuştukça

ve

refaha

doğru

yaklaştıkça

politikadan

uzaklaşmaktadırlar. Batıda proletaryanın maddi durumunun düzelmesine paralel olarak
siyasal alanda eski militan tutumunu terketmesi bunun bir delili sayılabilir.
Öte yandan, siyasete karşı ilgisizleşmenin başka bir nedeni de, gelişmiş
toplumlarda halkın karşısına çıkan problemlerin gittikçe daha karmaşık ve daha teknik bir
nitelik kazanışında görülmektedir. Halk, kendi anlayışını ve bilgisini aşan sorunlar
karşısında ürkmekte, bunların çözümünün teknisyenlere bırakılması gerektiği düşüncesiyle
ya da çaresizlik duygusuyla ister istemez politikanın dışına kaymaktadır.
Politikadan uzaklaşma tezi dikkatleri üzerine toplamakta gecikmemiştir. Ancak, bu
konuda yapılan etraflı araştırmaların, ileri sürülen varsayımları doğrulayıcı sonuçlar
vermediklerini görüyoruz. Her şeyden önce, siyasal katılmanın sadece bir yönünü
oluşturan seçimlere katılmada görülen düşmelerin geçici ve kısa dönemli olduğu, grafik

çizgisinin iniş çıkışlar gösterdiği ve uzun süreli bir düşme olayından söz edilemeyeceği
ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, politikaya karşı ilgi konusunda yapılan sondajlar da, bu
ilginin geçmiş kuşaklara oranla azalmadığını, aksine olumlu yönde arttığını göstermiştir.
Aslında, geniş bir açıdan bakıldığında görülen odur ki, bugün siyasal katılmada bir
azalma değil, fakat katılma yollarında ve stilinde bir değişme söz konusu olmaktadır.
Zamanımızda televizyon, geniş ölçüde toplantıların ve mitinglerin yerini almıştır
denebilir. Öte yandan, bir zamanlar sadece siyasal partiler kadrosu içinde kendini gösteren
faaliyetler bugün meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler vs. gibi diğer sosyal gruplara da
yayılmıştır. Toplumda politik faaliyet alanı genişlemiş, karar ve etki merkezleri
çoğalmıştır. Bu bakımdan, bazı yazarların da işaret ettikleri gibi, çağımızda
‘depolitizasyon’ yerine ‘politizasyon’ siyasallaşmadan söz etmek belki daha doğru olur.
Son yıllar içinde ileri endüstri ülkelerinde görülen yeni gelişmelerin ‘politizasyon’
teşhisine daha da güç kazandırdığına şüphe yoktur. Protesto hareketleri, sokak gösterileri,
dev mitingler, büyük yürüyüşler gerçekte klasik katılma kanallarının yetersiz görülerek
zorlandığı, daha etkili ifade imkanları arayan gruplar tarafından yeni katılma yolları olarak
denendiği anlamını taşır. Değişen dünya konjonktürü içinde sosyal sınıflar arasındaki
çatışmanın yer yer yeniden hızlandığını, siyasal partiler arasındaki ideolojik çizgilerin de
belli ölçülerde yeniden kesinlik kazanmaya başladığını görüyoruz.
Kısaca, ortaya atıldığında hayli geniş ilgi toplayan ‘politikadan uzaklaşma’ tezi, bir
yandan ampirik araştırma verileri, öte yandan siyasal hayatta kendini gösteren aksi
yöndeki gelişmeler karşısında temelden yoksun bir varsayım olarak boşlukta kalmıştır.
Burada, ‘depolitizasyon’ kavramının tamamen değişik başka bir anlamına da
değinmek gerekir. Bu değişik anlamıyla ‘depolitizasyon’, toplumda çeşitli nedenlerle
kendiliğinden beliren bir eğilimi veya yönelişi (trend) değil, fakat devlet otoritesince belli
bir amaçla, bilinçli olarak benimsenen bir tutumu ifade için kullanılır. Bazı rejimler,
vatandaşların politika ile fazla ilgilenmesini istemezler; bunun için de politikanın alanını
daraltacak, siyasal katılmayı sınırlandıracak birtakım önleyici tedbirler alma ve yasaklar
koyma yoluna giderler. Bu durumda, politikadan uzaklaşma yerine, politikadan
uzaklaştırma sözünü kullanmak herhalde daha doğru olur.

Genelde politika sadece politikacıların işidir anlayışı ile getirilen kısıtlamalar,
siyasal katılmanın belki de en etkili yollarını oluşturan toplu katılma ya da grup
katılmasını engelleme amacını güderler. Bu da toplumun çoğulcu ve özgürlükçü modelden
uzaklaşması sonucunu yaratır.

Dipnotlar
Bu konuda Davut Dursun’un Siyaset Bilimi (İstanbul, Beta Yay., 2008, ss.233-240) adlı yapıtı
referans alınmıştır.
2. ‘Depolitisation’ olayı incelemelerinde Münci Kapani’nin Politika Bilimine Giriş(Ankara,
Bilgi
Yayınevi, 2005, ss.135-137) adlı yapıtından yararlanılmıştır.
3. Siyasal Katılma ille ilgili kimi değerlendirmelerde Münci Kapani’nin Politika Bilimine Giriş
(Ankara, Bilgi Yay., 2005, ss.130146) adlı referans kitabından yararlanılmıştır.
1.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti

Siyasal katılma, sistemin barışçıl yollardan zaman içinde değişmesine olanak
tanırken, aynı zamanda karşı güçleri sistemle bütünleştirmiş ve bir anlamda sistemi de
güçlendirmiş olur. Siyasal sistemin ve toplumsal düzenin, değişen koşullara göre
kendilerini yenilemelerine olanak verir.
Kuşkusuz ki, tüm yurttaşlar siyasal yaşama aynı ölçüde katılmazlar. Bu farklı
katılım tarzlarının Amerikalı Siyaset Bilimci Robert Dahl’a göre dört ayrı boyutta
incelenmesi söz konusu olmaktadır. Bunlar, ilgi, önemse, bilgi ve eylemdir. Siyasal
olayları izleme derecesi ‘ilgi’yi, onlara yüklenen önemseme derecesi ‘önemseme’yi,
onlarla ilgili olarak sahip olunan veriler de ‘bilgi’yi gösterir. Siyasal kararları etkilemek
için gösterilen çabalar ise ‘eylem’ boyutudur. Böylelikle siyasal olayları izlemeden
başlayıp, onları etkilemeye yönelik eylemlere kadar uzanan bir siyasal katılma biçimleri
oluşmaktadır. Elbette seçmenlerin ne kadarının hangi boyutta katıldığını saptamak, gerek
Siyaset Bilimciler için gerekse de Siyasal İktidarlar açısından son derece önemli bir
konuyu oluşturmaktadır.
Siyasal katılma sadece oy vermekle sınırlı kalabileceği gibi, partilerin
toplantılarına katılmaya, onlara üye olmaya, orada etkin görevler almaya, hatta parti
adayı olmaya kadar gidebilir. Bu yelpazede yer alan siyasal katılma faaliyetleri de
izleyici, geçiş ve gladyatör olmak üzere üç ayrı sınıfta ele alınabilmektedir. Bunların
dışında siyasal katılmanın yasal olamayan yolları da vardır. Yasadışı örgütlere üye olmak,
örgütün amaçları gereği gizli eylemlerde bulunmak bu çerçevede değerlendirilebilir.
Siyasal katılma çeşitli toplum kesimlerine temsil olanağı sağlayarak, toplumda
belirli bir dengenin ve uzlaşmanın oluşumunu kolaylaştırır. Katılım olanakları arttıkça
toplumdaki güçler dengesinin siyasete barışçı yollardan yansıması ve siyasal istikrarın
artması doğaldır. Bugün artık, bir rejimin demokratikliği halka tanıdığı siyasal katılma
olanakları ile ölçülür hale gelmiştir.

Bölüm Soruları I

1. Siyasal katılma nedir, tanımlayınız.
2. Siyasal katılmanın öneminden söz ediniz.
3. Otonom katılma nasıl gerçekleşir, açıklayınız.
4. Mobilize katılma nasıl gerçekleşir, açıklayınız.
5. Huntington ve Dominguez’e göre siyasal katılma biçimlerini inceleyiniz.
6. Ersin Kalaycıoğlu’nun siyasal katılmaya dahil ettiği eylem hangileridir,
açıklayınız.
7. Robert Dahl’a göre siyasal katılma biçimlerini ayrıntılı inceleyiniz.
8. Siyasal katılmanın en iyi bilinen biçimi hangisidir, belirtiniz.
9. Kaç tür siyasal katılma modeli bulunmaktadır, belirtiniz.
10. Eylemin yoğunluk ve zorluk derecesine göre siyasal katılma biçimlerini
açıklayınız.
11. Olağan ve olağandışı siyasal katılma biçimlerini açıklayınız.
12. Depolitizasyon’u oluşturan unsurları tartışınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 9
1. “Huntington ile Dominguez mobilize eylem ve davranışları siyasal katılma
kavramına dahil ederken ……………………………….. bu tür eylem ve
davranışları siyasal katılma çerçevesinin dışında tutmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ersin Kalaycıoğlu
b. MünciKapani
c. İlter Turan
d. Alaaddin Şenel
e. Mehmet Ali Kılıçbay
2. “……………………….., vatandaşların siyasal katılmadaki durumlarından
hareketle dörtlü bir tabakalaşma modeli oluşturmuştur. Buna göre siyasi olmayan
tabaka, siyasi tabaka, iktidar peşinde koşanların oluşturduğu tabaka ile iktidar
sahiplerinin oluşturduğu tabaka söz konusudur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

David Easton
Martin Lipset
Robert Dahl
David Apter
Edward Shils

3. Hükümetleri etkilemek amacıyla gösterilen ve birbirinden farklı biçimlerde ortaya
çıkan siyasal eylem ve davranışları bazı kriterlere göre sınıflandırmak
mümkündür. Bilim adamları siyasal katılma biçimleri üzerinde dururlarken farklı
kriterlerden hareket etmiş ve değişik biçimler üzerinde durmuşlardır. Bu alanda en
önemli çalışmalardan kabul edilen Political Participation (Chicago, III., Rand
McNally, 1965) yapıtının yazarı kimdir?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

David Apter
Edward Shils
Robert Dahl
Maurice Duverger
Leslie Milbrath

4. Aşağıdakilerden hangisi olağandışı siyasal katılım eylemleri arasında sayılmaz?
a. Vergi vermeyi reddetmek

b.
c.
d.
e.

Boykot yapmak
Toplu dilekçe vermek
Siyasi tartışmalarda bulunmak
Trafiği engellemek

5. “……………………………….., hükümetin çekilmesini isteyen bir ültimatom
niteliğinde olağandışı bir siyasal katılma davranışıydı.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

12 Mart 1971Muhtırası
12 Eylül İhtilali
1960 Darbesi
1974 Kıbrıs Harekatı
1950 Kore Harekatı

6. Siyasal katılmayı kategorize ederken eylemin yoğunluk ve zorluk derecelerini
kriter olarak kabul etmiş Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Max Weber
b. Robert Dahl
c. John Locke
d. Lester W. Milbrath
e. David Apter
7. Mobilize eylem ve davranışları siyasal katılma çerçevesinin dışında tutan Siyaset
Bilimci aşağıdakilerden hangisidr?
a. Samuel Huntington
b. Robert Dahl
c. Ersin Kalaycıoğlu
d. Max Weber
e. Münci Kapani
8. “Bir toplumda sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma
düzeyi ve muhtemelen özerk katılmanın ……………………… katılmaya oranı da
o kadar yüksektir.”
Tümcesindeki boşluğa uygun gelecek terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bağımsız
b. Sınırlı
c. Mobilize
d. Özgün
e. Genel

9. “Poliyarşi” yapılanmasını en doğru tanımlayan ifade hangisidir?
a. Aile üyeliğine bağlı düzenler
b. Baskın düzenler
c. Vesayetçi düzenler
d. Açık ve yarışmacı düzenler
e. Kuvvetler birliğine dayalı düzenler
10. “Siyasal katılma çeşitli toplum kesimlerine temsil olanağı sağlayarak,
toplumda belirli bir dengenin ve uzlaşmanın oluşumunu kolaylaştırır. Katılım
olanakları arttıkça toplumdaki güçler dengesinin siyasete barışçı yollardan
yansıması ve siyasal istikrarın artması doğaldır. Bugün artık, bir rejimin
……………………………….. halka tanıdığı siyasal katılma olanakları ile ölçülür
hale gelmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Pragmatistliği
Milliyetçiliği
Demokratlığı
Muhafazakarlığı
Gelenekselciliği

Yanıt Anahtarı
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a
c
e
d
a
d

7. c
8. c
9. d
10. c

10. BİREYİN SİYASAL HAYATA KATILMASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10. BİREYİN SİYASAL HAYATA KATILMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
10.1. Bir Eylem ve Davranış Olarak Siyasal Katılma
10.1.1. Sosyo-Ekonomik ve Demografik Etkenler
10.1.2. Psikolojik Etkenler
10.1.3. Siyasal ve Hukuksal Etkenler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bireyin siyasal hayata katılmasını engelleyen kaç çeşit faktörden söz edilebilir?
2. Bir eylem ve davranış olarak siyasal katılmayı açıklayınız.
3. Siyasal katılmanın demografik, ekonomik, psikolojik, siyasal ve hukuksal etkenlerini
açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bireyin Siyasal
Katılımını
Engelleyen
Faktörler

Kazanım
Bireyin siyasal katılımını engelleyen
faktörler tartışılabilecek; Siyasal
katılımın demografik ve ekonomik
etkenleri edinilecek; Siyasal
katılmanın psikolojik etkenleri
irdelenecek; Siyasal katılmanın
siyasal ve hukuksl etkenleri
öğrenilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ile önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Siyasal Katılma, Siyasal Katılma Davranışları, Siyasal Katılma Faktörleri

Giriş
Bireyle siyaset arasında anlamlı bir etkileşimin ve siyasal hayatın işleyişinin
bireyin bazı temel psikolojik özelliklerine dayalı olduğu iddia edilmiştir. Bu noktada iki
temel özellik öne çıkmaktadır. Biri “insanların daha çok iktidar” peşinde koştukları
önermesi, diğeri ise Faydacıların ileri sürdüğü “insanların kişisel menfaat kaygısı ile
hareket ettikleri” önermesidir. Bireyin siyasal davranışlarını yönlendiren “daha çok
iktidar” ve “daha çok kişisal menfaat” saikleri siyasetin dinamizmini açıklama
konusunda bir çerçeve sunmaktadır.
Bireyin siyasal hayatta etkili bir rol oynamasını sağlayan temel unsurun siyaseti
algılaması ve anlamlandırması olduğu açıktır. Siyaset ve bu çerçevedeki her türlü
gelişme, bireylerin kendi hayatlarından bağımsız, ilgisiz ve etkisiz olarak görülmesi
durumunda bireylerin siyasete yönelmeleri düşünülemez. Mesela siyasetin Tanrısal ve
kutsal bir iş olarak görüldüğü bir toplumda bireylerin siyasal hayatta aktif bir aktör
olarak rol almaları ve çeşitli siyasal eylemlerde bulunmaları için çaba göstermelerini
beklemek anlamsızdır. Siyasetin Tanrısal ve kutsal bir faaliyet alanı olarak görüldüğü, bu
işin Tanrı tarafından belli kişi ve gruplara verildiğine inanıldığı bir toplumda insanlar
siyasal iktidarı ele geçirmek ya da iktidarın alacağı kararları etkilemek için herhangi bir
mücadele içinde olmayacaklardır. Diğer yandan siyasal iktidarın eylemleriyle kendi
mukadderatları arasında bir ilginin kurulması ve iktidarın kararlarının kendilerini
etkileyeceğinin bilinmesi gerekir. Yine buna bağlı olarak iktidarı kararlarını
etkilemelerinin mümkün olduğu inancının yerleşmiş ve tecrübelerle bunun kanıtlanmış
olması zorunluluğu vardır. Bu bakımdan siyasetin kutsal alandan ayrıştırılmış dünyevi
toplumsal hayatın bir parçası ve bireylerin mukadderatında belirleyici faaliyetler bütünü
olarak algılanması ve toplum üyelerinin tutum ve davranışlarıyla etkili olabilecekleri bir
alan olarak görülmesi gerekmektedir. Siyaset olgusu birey düzeyinde insanın tabiatı
üzerinde yükselmektedir. İnsan tabiatının bazı temel özellikleri siyaset olgusunun
temellendiği ve belli bir biçim aldığı bir alan olarak değerlendirilebilir.

10.2. Bir Eylem ve Davranış Olarak Siyasal Katılma(1)
Bir eylem ve davranış olarak siyasal katılmanın çeşitli bireysel ve toplumsal faktörlerden
etkilendiği konusunda kanaat birliği oluşmuştur. Araştırmalar da bunu doğrulamaktadır.
Siyasal katılma siyasal sürece hiç katılmama, sadece oy kullanma, yahut oy kullanmanın
yanında başka katılma eylemlerinde de bulunma şeklinde üç ayrı düzlemden hangisinde
gerçekleşirse gerçekleşsin her durumda eylemin ortaya çıkmasında çeşitli faktörler etkin
rol oynamaktadır. Çoğu kez aynı şartların benzer davranışların gösterilmesini
sağladıkları söylense de bireylerin farklı eylemlerde bulundukları da gözlenmektedir.
Genelde siyasal katılmayı belirleyen etkenleri üç alanda toplamak mümkündür. Bunlar
sosyo-ekonomik etkenler, psikolojik etkenler ve siyasal etkenlerdir.

10.1.1. Sosyo-Ekonomik ve Demografik Etkenler
Siyasal düşüncelerin, kurumların ve örgütlenmelerin toplumlardaki ekonomik ve sosyal
gelişmelerden bağımsız olmayıp sosyoekonomik faktörlere bağımlı olarak değiştiği
gözlemlerle sabit bir durumdur. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan da bilgi
toplumuna geçişte meydana gelen üretim ilişkilerindeki değişmeler siyasal düşüncelerde,
kurumlarda ve örgütlenmelerde de köklü değişikliklere yol açmıştır. Siyasal katılma
açısından bakıldığında geleneksel toplumlarda katılımın çok sınırlı olduğu, gelişmiş
toplumlarda ise katılım imkanlarının geliştiği, vatandaşların bireysel ve topluluklar
halinde

siyasal

hayata

ve

süreçlere

katılabildikleri,

alınan

siyasal

kararları

etkileyebildikleri toplumlar olduğu söylenebilir. Sosyal ve ekonomik bakımdan gelişmiş,
daha zengin, şehirleşmiş, farklılaşmış, karmaşıklaşmış toplumlarda azgelişmiş, kırsallık
özellikleri daha fazla, ekonomik bakımdan daha geri durumdaki toplumlara oranla
vatandaşların siyasete katılımı daha fazladır. Gelişmiş toplumlarda hem katılım kanalları
çeşitlenmekte hem de vatandaşların katılım baskısı artmaktadır. Huntington ve
Dominguez'in ifadeleriyle söylersek "Öyle görülüyor ki, sosyo-ekonomik modernleşme
ile, siyasal katılmanın genişlemesi, tarih boyunca birbirine paralel yürümüştür. Bir
toplumda sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma düzeyi ve
muhtemelen özerk katılmanın mobilize katılmaya oranı da o kadar yüksektir.”

Sosyo-ekonomik gelişme ile siyasal katılma arasındaki ilişkiyi Huntington ve
Dominguez beş noktada özetlemişlerdir: Bir toplumda siyasal katılma düzeyi, sosyoekonomik statüye bağlı olarak değişme eğilimindedir ve toplumlarda sosyal ve ekonomik
faktörlerin yükselmesi, gelişmesi siyasal katılma eğilimi lehinde bir etki meydana
getirmektedir. Daha yüksek gelir sahipleri, daha yüksek eğitim görmüş olanlar, yüksek
statülü mesleklerde çalışanlar, şehirliler, modernleşen toplum kesimleri gelir düzeyleri
düşük, az eğitim almış, düşük statülü mesleklerde çalışan, kırsal alanlarda yaşayan ve
modernleşmemiş kesimlere göre daha çok siyasal hayata katılmaktadırlar.
Sosyo-ekonomik gelişme toplumda örgütlenmelerin çoğalmasına ve daha çok kişinin bu
örgütlere katılmalarına yol açmak suretiyle siyasal katılmayı artırma yönünde katkıda
bulunur. Sosyo-ekonomik modernleşme toplumsal gruplar arasındaki gerginlikleri ve
çatışmaları artırır, yeni gruplar ortaya çıkar, mevcut gruplar tehditlerle karşı karşıya
gelir, mevcut gruplar durumlarını iyileştirmek için yeni imkânlar bulurlar. Yeni grupların
ortaya çıkması, mevcut grupların tehdit altında kendilerini hissetmeleri, grup veya sınıf
bilincinin doğması ve gelişmesi grupların siyasal hayatta daha aktif katılımını uyarır,
bireyler ve gruplar siyasete yönelmek zorunda kalırlar.
Ekonomik gelişme devletin işlevlerinin artmasına yol açar. Devletin faaliyet alanları
genişledikçe toplum üzerindeki etkisi ve baskısı giderek artar. Buna karşılık bireyler ve
gruplar siyasal hayata katılma ve devletin özgürlükleri sınırlandırıcı işlevlerini
daraltmaya çalışırlar. Sosyo-ekonomik gelişme milli bütünleşme çerçevesinde işler.
Modern| milli devlette bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptirler ve siyasete katılabilme
konusunda asgari eşit haklan ve şansları vardır.

a. Gelir
Sosyo-ekonomik faktörler içerisinde en önemlisi olan gelirle siyasal katılma arasında
anlamlı bir ilişkinin bulunduğu savunulmuştur. Buna göre bireylerin gelir düzeylerinin
artmasının siyasal katılma yönünde; olumlu etkide bulunacağı, varlıklı olanların daha az
varlıklı olanlara göre daha çok siyasal hayata katılabilecekleri ileri sürülmüştür. Bunu
doğrulayan bazı ampirik bulgular bulunmakla birlikte her zaman ve her yerde gelirin
siyasal katılmayı artırıcı yönde mutlak bir etkide bulunduğunu söylemek zordur.

b. Eğitim

Sosyo-ekonomik faktörler içerisinde önemli bir yeri bulunan eğitimle siyasal katılma
arasında anlamlı ilişkilerin bulunması beklenebilir. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle
birlikte bireylerin siyasal katılmalarının sıklaşacağı, eğitimlilerin eğitim bakımından
daha düşük düzeydekilere oranla daha çok siyasal hayata katılacağını beklemek
mümkündür. Eğitim bir yandan bireylerin siyasal toplumsallaşmasına katkıda
bulunurken diğer landan siyasete karşı belli ilgilerin oluşması ve bilgilerin
kazanılmasında işlev görmektedir. Bir siyasal eylemin gerçekleşmesi öncelikle bir ilginin
ve belli bir bilginin varlığı gerekli olduğuna göre eğitim yoluyla kazanılan siyasal ilgi ve
bilgilerin siyasal katılmayı artırması normaldir. Sistemle ilgili bilgisi fazla olanlar siyasal
sürece daha kolay katılabilirler

c. Meslek
Sosyo-ekonomik faktörlerden bir diğeri olan icra edilen meslek de siyasal katılma
üzerinde belli bir etkiye sahiptir. Bazı meslekler siyasal katılmayı artırıcı yönde etkide
bulunurken bazıları sınırlandırıcı yönde etkide bulunmaktadırlar. Bazı meslekler siyasal
kararlardan ve hükümetlerin eylemlerinden daha doğrudan ve sık etkilenmektedirler. Bu
nedenle bu tür meslek sahiplerinin ilgileri devamlı hükümet üzerindedir. Grup olarak icra
edilen mesleklere mensup olanlar bağımsız olarak icra edilen meslek mensuplarından
daha çok siyasetle ilgilidirler. Bunlar arasında meslek dayanışması ve birbirini etkileme
daha yüksektir. Bağımsız iş yapanlarda dayanışma az ve etkileme düzeyi düşük
olduğundan siyasal katılma üzerindeki etkisi de daha sınırlı kalmaktadır.
Sosyo-ekonomik statüyü belirleyen gelir, eğitim ve meslek faktörlerini ayrı ayrı değil
belki de birlikte değerlendirmek ve bunların oluşturduğu kompozisyonun bireyin siyasal
katılma davranışı üzerindeki etkisini birlikte düşünmek daha gerçekçi olabilir. Bu etkinin
de yer ve zamana göre değişebildiği belirtilmelidir. Bazı siyasal katılma biçimlerinde
artırıcı rol oynarken bazılarında sınırlandırıcı etkide bulunduğu belirtilebilir.
TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen Seçim Sistemi ve Siyasal Partiler Araştırması'nda
seçimlerde oy verme sıklığı ile sosyo-ekonomik statü düzeyi arasında ters orantının
bulunduğu belirlenmiştir. Seçimlerde oy verme sıklığı sosyo-ekonomik statü düzeyi
yükseldikçe düzenli biçimde azalmaktadır. Buna karşılık medya aracılığıyla siyasal
tartışmaları takip etme, siyaset siyaset hakkında bilgilenme, dilekçe hakkını kullanma,
toplu gösteri ve mitinglere katılma sıklığı ile sosyo-ekonomik statü düzeyi arasında
doğrusal bir ilişki ortaya çıkmıştır. Sosyo-ekonomik statü düzeyi yükseldikçe bu

anlamdaki siyasal katılma da artmaktadır. Yine sosyo-ekonomik statü düzeyi ile yerel
sorunların tartışıldığı toplantılara katılma, seçimlerde belirli bir parti ya da aday için
çalışma biçimindeki siyasal katılma arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Sosyoekonomik statü düzeyi düştükçe bu tür siyasal katılma biçimlerinin de gerilediği
gözlenmiştir. Benzer şekilde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak ve siyasal
partiler bünyesinde aktif politika yapmak şeklindeki siyasal katılma biçimi ile sosyoekonomik statü düzeyi arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı ortaya çıkmıştır. Gelir ve
eğitil düzeyi dikkate alınarak oluşturulan sosyo-ekonomik statü düzeylerinden en üst iki
düzeyde (A ve B) yer alanlar daha altta yer alanlardan daha sık sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerine katılmakta ve siyasal partilerde faal siyaset yapmaya
çalışmaktadırlar.

d. Yaş
Yaş ile siyasal katılma arasındaki ilişkiler belli yaş gruplarının siyasal olayları algılama
ve içinde yaşadıkları çevrede olup biten siyasal gelişmelere karşı belli tepkiler
göstermeleriyle ilgili gözükmektedir. Burada söz konusu olan bireyin biyolojik yaşından
çok yer aldığı belli yaş grubu ve kuşağıdır. Yaş bireyin kendi iradesiyle oluşturulabilen
bir siyasal kaynak değil, verili bir siyasal kaynaktır. Kişinin onu değiştirmesi, üzerinde
bir tasarrufta bulunması söz konusu olamaz. Belli yaş gruplarının belli siyasal katılma
eylemlerinde bulunmaları eğiliminin daha çok olduğu ampirik araştırmalarla da
doğrulanmıştır. Mesela gençlerin zaman ve enerji olarak belli siyasal eylemlere elverişli
bir durumda bulunmaları, aile ve geçim yükümlülüğünü taşımamaları, disiplinli ve
kontrollü çalışmayı gerektiren bir meslek sahibi olmamaları gösteri yürüyüşü, boykot,
grev, seçim kampanyalarında görev alma, protesto eylemlerinde bulunma gibi siyasal
davranışları göstermelerine imkan vermektedir. Bu eylemler için hem zamanları, hem de
enerjileri vardır. Oysa ki zaman ve enerji açısından daha sınırlı imkanları bulunan orta
yaş ya da yetişkinler için gösteri yürüyüşüne katılma, partilerin kampanyalarında görev
alma, boykot ve grevlerde bulunma daha zordur. Bunların aile geçindirme, mesleğin
gereklerini yerine getirme gibi sorumlulukları bulunduğundan bu siyasal kaynaklar
siyasal eylemlerde sınırlandırıcı etkide bulunmaktadır.
Delikanlılık çağında bulunan gençlerin ideolojileri daha kolay benimsedikleri, belli
ideolojileri içselleştirerek gerekleri doğrultusunda davrandıkları, genelde yerleşik
geleneksel değerlere ve düzenlere karşı çıktıkları ve bunları ortadan kaldırmak için bir

gayret

içerisinde

oldukları

gözlenmektedir.

Genelde

genç

kuşaktakilerin

oy

kullanmalarında bir istikrarsızlık gözlenmekle yaş ilerledikçe oy verme davranışının
istikrara kavuşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Yukarıda sözü edilen TÜSİAD'ın
araştırmasında yaşla siyasal katılma arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Buna göre
oy verme yoluyla siyasal hayata katıldıklarını söyleyenlerin orna ortalama yüzde seksen
dokuz iken bu oran gençlerde (20-24 yaş grubu) yüzde yetmiş ikiye gerilemektedir. Buna
karşılık yaş ilerledikçe seçimlere katılma sıklığının de arttığı belirlenmiştir. Yine medya
aracılığıyla siyaset konusunda bilgilenme şeklindeki siyasal katılmaya bakıldığında
gençlerin (18-24 yaş grubu), orta ve üzeri yaş grubundakilere oranla daha düşük bir
yüzdeye sahip oldukları görülüyor. Yaş ilerledikçe yerel sorunların tartışıldığı
toplantılara katılma sıklığı artmaktadır. Benzer sonuçlar T. Tatar'ın araştırmasında.da
ortaya çıkmıştır. Malatya'da gerçekleştirilen bir araştırmada oy verme davranışının düşük
yaş grubundan ileri yaş gruplarına doğru artış gösterdiği, gençlerde oy vermenin en az
olduğu belirlenmiştir.

e. Cinsiyet
Bireyin siyasal katılma eylemleri üzerinde etkili olan bir başka değişken cinsiyettir.
Bütün toplumlarda cinsiyetten kaynaklanan bir rol farklılaşması bulunmaktadır ve bu
durum siyasal davranışlara da yansımaktadır. Cinsler arasındaki rol farklılaşması
erkeklerde siyasal katılmanın alanını genişletirken kadınlarda daraltmakta olduğu
gözlenmektedir. Hukuk açısından böyle bir farklılaşma olmasa bile sosyolojik bakımdan
bir gerçeklik teşkil etmektedir. Erkeğe ev dışı roller yüklenirken kadınlara aile içi ve eve
yönelik roller verilmektedir. Siyasal eylemlerde bulunabilme açısından erkeğin sosyoekonomik donanımı ile kadının ki arasında önemli farklılıkların bulunması da kadınların
aleyhine bir durum oluşturmaktadır. Ev ve aile içi rollerle yetinen bir kadının siyasal
hayata aktif katılımını beklemek anlamsızdır.
En basitinden ülkelerin parlamentolarına bakıldığında kadın üyelerle erkek üyeler
arasındaki farklı dağılım bunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaya yetmektedir.
Kadınların erkeklere göre siyasal hayata daha az katıldıkları durumu nerede ise evrensel
bir eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum sadece ekonomik ve sosyal bakımdan az
gelişmiş toplumlarda değil gelişmiş ülkelerde de aynıdır. Kadınların seçme ve seçilme
hakkını kazanmaları daha geç gerçekleşmiştir. Önce erkekler ve erkekler içerisinden de
belli niteliklere sahip olanlar oy hakkını kazanmışlardır. Genel oy ilkesinin kabulü ve

yaygınlaşmasıyla kadınların da siyasal hayata oy yoluyla katılmaları mümkün olmuştur.
Siyasetin genellikle erkeklere özgü bir uğraş alanı olarak görülmesi, kadınların eğitim
düzeyinde erkeklere göre daha düşük olması, ev dışında geçirdikleri zamanın sınırlı
oluşu, faal olarak çalışan kadınların erkeklere göre daha az oluşu, çoğu yerde kadının
kocasına bağımlı durumda olması gibi nedenlerle kadınlar siyasal hayatta aktif rol
oynayamamakta ve siyasette ‘ikincil konumda’ bulunmaktadır.

TÜSİAD araştırmasında siyasal katılma ile cinsiyet arasındaki ilişkiye de yer verilmiştir.
Buna göre kadınların erkeklere oranla düzenli olarak seçimlere daha çok katıldıklarla
diğer siyasal katılma biçimlerinin hepsinde ise erkeklerin gerisinde kaldıkları ortaya
çıkmıştır. Seçimlerde düzenli olarak oy verme katılımı kadınlarda yüzde 92 olarak ortaya
çıkarken bu oran erkeklerde yüzde 85'e gerilemektedir. Medya aracılığıyla siyaset
hakkında bilgi ve fikir edinme, siyasi tartışmalara girme, yerel sorunların tartışıldığı
toplantılara katılma, dilekçe hakkını kullanma, belirli bir parti için gönüllü olarak
çalışma, miting ve gösteri yürüyüşlerine katılma, sivil toplum kuruluşlarında görev alma
ve nihayet siyasal parti bünyesinde aktif olarak siyaset yapma biçimindeki siyasal
katılma davranışlarından hiçbirinde kadınlar erkeklerden daha yüksek bir katılma
göstermemektedirler. T. Tatar'ın araştırmasında da benzer bir durum ortaya çıkmıştır.
Malatya'da siyasete katılmayan kadınların oranı erkeklerden iki kat daha fazladır. Miting
ve toplantılara kadınlar erkeklerden iki buçuk misli daha az katılmaktadırlar. Yine
siyasal propagandada bulunmada da erkeklerin kadınlara göre iki kattan daha yüksek
düzeyde katıldıkları ortaya çıkmıştır. Kalaycıoğlu'nun Türkiye, Kenya ve Kore üzerinde
gerçekleştirdiği karşılaştırmalı siyasal katılma araştırmasında da her üç siyasal sistemde
de erkeklerin kadınlara oranla daha yoğun olarak siyasal hayata katıldıkları, siyasetin
büyük ölçüde erkeklerin uğraş alanı olarak görüldüğü belirlenmiştir.

f. Yerleşim Yeri
Yerleşme birimi ile siyasal katılma davranışı arasında da anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.
Yaşanan yerleşim yeri büyüklüğü ile siyasal katılma arasındaki ilişki konusunda iki
farklı görüş ileri sürülmüştür. Birine göre yerleşim yerinin büyüklüğü arttıkça siyasal
katılma yoğunluğu da artmaktadır. Yani köyden şehre doğru gidildikçe siyasal hayata
katılmanın da artmakta olduğu savunulmaktadır. Modernleşmenin en önemli özelliğini
oluşturan şehirleşme siyasal katılma eğilimini uyarmakta ve buna uygun bir kültürel

ortam oluşturmaktadır. Şehir merkezlerinde yaşayanların kırsal kesimde yaşayanlara
oranla daha sıklıkla siyasal hayata katıldıkları belirlenmiştir. Şehir hayatı bireylerin
siyasal hayata daha aktif katılabildikleri için gerekli imkanlar ve kaynaklar sunmaktadır.
Oy kullanmak için sandığa gitmesi, medyadan siyasal gelişmeleri takip etmesi, yerel
sorunların tartışıldığı toplantılara katılma, sivil toplum örgütlerinde ve partilerde aktif
görev alma, miting ve gösteri toplantılarına katılma gibi siyasal eylemler şehirlerde kırsal
mekanlara göre daha kolay gerçekleşebilmektedir.
Köylerde bunlar için hem gerekli uyaranlar yoktur hem de bunlara uygun donanım azdır.
Ayrıca şehir ve köy yerleşim yerleri, bireylerin siyasal kaynaklara sahip olmalar
noktasında da etkili rol oynayabilmektedir. Gelir, servet, eğitim gibi siyasal kaynaklara
sahip olma bakımından köy ve şehir mekanları eşit imkanlar sunmamaktadır. Köyde
yaşayıp eğitim bakımından en üst seviyelere gelmek, gelir ve servet imkanlarını
arttırmak son derece zordur. Şehirde yaşayan insanlar devamlı siyasal otorite ile yüz
yüzedirler, her gün yaşadıkları sorunların çözümü için siyasal otoritelerle ilişki kurmak,
taleplerini ilgili yerlere iletmek, bunları takip etmek, siyasetçilerle ilişki halinde
bulunmak ihtiyacı duymaktadırlar.
Buna karşılık şehir hayatının topluluğu zayıflattığı ve bundan dolayı da siyasal katılma
üzerinde olumsuz etkide bulunduğu da savunulmuştur. Yerleşim yerlerinin boyutu
büyüdükçe bireylerin siyasal hayata katılmasını güdüleyen faktörlerin etkinliği
azalmakta olduğundan birey karmaşıklaşan siyasal süreçten giderek uzaklaşacaktır.
Karmaşıklaşan ve uzmanlaşan siyasal sistemde etkili olamama ve giderek marjinal
etkinliğin düşmesi bir yabancılaşma olgusuyla karşı karşıya getirecektir. Sistem üzerinde
herhangi bir etki yaratamayacağını düşünen ve yabancılaşan bireylerin siyasal hayata
katılmalarını beklemek doğru değildir. Bu bakımdan yerleşem yeri büyüdükçe katılma
sıklığının azalacağı da beklenebilir.
Ampirik araştırmalar her iki önermeyi de doğrulayan sonuçlar ortaya koymuştur. Bu
bakımdan yerleşim yerinin büyüklüğünün tek başına belirleyici olamayacağı, diğer
değişkenlerle birlikte yerleşem yerinin de siyasal katılma üzerinde belli bir etkiye sahip
olduğu söylenebilir. TÜSİAD araştırmasında seçimlerde oy kullanma sıklığının büyük
şehirlerde yaşayan seçmenler arasında köylerde ve daha küçük şehirlerde yaşayanlara
göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık şehirli seçmenler kırsal kesim

seçmenlerine göre daha yüksek düzeyde medyadan siyaset hakkında bilgi ve fikir
almakta, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaktadırlar,

10.1.2. Psikolojik Etkenler
Siyasal davranışı ele alırken belirttiğimiz gibi bir eylemin meydana gelmesinde çevresel
faktörlerin yanında psikolojik faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Bir eylem ve davranış
olarak siyasal katılmada bireyin taşıdığı etkinlik ve girişkenlik duygusu genelde
katılmayı uyarıcı yönde etki eden değişkenlerken yabancılaşma duygusu ise uzaklaştırıcı,
katılmayı azaltıcı

yönde etki eder. Aynı nitelikteki sosyo-ekonomik etkenlerin

bulundüğu bir ortamda bulunan bireylerin aynı siyasal katılmayı göstermedikleri
gözlenmektedir. Sosyo-ekonomik etkenleri çevresel faktörler olarak düşünürsek bu
faktörlerin bütün bireylerde aynı etkiyi yarattıkları söylenemez. Zira eylem veya
davranışın gerçekleşmesinde çevresel etkenlerin yanında psikolojik faktörlerin de
belirleyici bir rolü vardır.
Etkinlik duygusunu bireyin kendi eylem ve davranışlarıyla çevresini değiştirebileceğine,
olup bitenlere etkide bulunabileceğine, gelişmeleri denetleyebileceğine, kendi geleceğini
kendisinin davranışlarıyla oluşturabileceğine inanmasıdır. Böyle bir inanca sahip olan
bireylerin siyasal hayata daha kolay katılabildikleri, her türlü gelişmelerle yakından
ilgilendikleri ve siyaset sürecinde yer almaktan kaçınmadıkları söylenebilir. Siyasal
bakımdan kendini etkin gören bireyler, her türlü siyasal gelişmelere aktif şekilde katılır
ve siyasal otoritelerin kararlarını etkilemeye çalışırlar.
Etkinlik duygusunun yanında teşebbüs ruhu ve duygusu da siyasal katılmada önemlidir.
Bazı bireyler diğerlerine göre daha müteşebbis ve aktif özelliklere sahipken kimisi tam
tersine daha içe kapalı ve çekingendirler. Bunlar içerisinden müteşebbis bir ruha sahip
olanların siyasal hayata daha çok katıldıkları, katılma eğilimine sahip oldukları, risk
yüklendikleri ve katılmadan çekinmedikleri gözlenmektedir.
Hem etkinlik hem de teşebbüs duygusu siyasal katılma lehinde bir eğilimin oluşmasına
katkıda bulunurken yabancılaşma tersi bir durum yaratmaktadır. Bireyin içinde yaşadığı
topluma, siyaset sürecine, çevresine karşı ilgisizleşmesine yabancılaşma adı verilir.
Yabancılaşan bireyler içinde yaşadıkları siyasal sistemi, kendisi ile hiçbir ilişkisi
bulunmayan, kendisinin dışında ve ayrı bir yapı olarak görmektedirler. Asla kendi
eylemleriyle sistemi etkileyebileceklerini düşünmezler ve ona karşı ilgisizleşirler. Bu

durum siyasal katılmanın aleyhine bir sonuç yaratmaktadır. Zira yabancılaşan bireyler
siyasete ilgi göstermez, siyasal katılma davranışında bulunmaz ve bir bakıma siyasete
karşı ilgisiz dururlar. Aslında, siyasetkarşışjoda ilgisiz durma da bir siyasal katılma
davranışıdır; ancak bu aktif ve olumlu bir katılma değil pasif bir katılmadır. Şunu da
ilave etmeliyiz ki siyasal davranışların oluşmasında ne sadece sosyo-ekonomik etkenler
ne de sadece psikolojik etkenler belirleyici olmaktadır. Her ikisinin birlikte etkili
oldukları unutulmamalıdır.

10.1.3. Siyasal ve Hukuksal Etkenler
Bir toplumun siyasal yapısı ile siyasal sistemin işleyişine ilişkin faktörler de siyasal
katılma ve tercihleri etkilemektedir. Bütün siyasal rejimlerde siyasal süreçlerin işleyişi
ve vatandaşların bu sürece katılmaları belli kurallara ve normlara bağlanmıştır. Hiçbir
toplumda siyasal süreçler gelişigüzel ve normatif düzenlemeler olmaksızın işlemez.
Başta anayasa olmak üzere temel yasalar siyasete belli sınırlar çizmektedir.
Vatandaşların siyasal sürece nasıl katılacakları, ne gibi sorumluluk ve haklara sahip
oldukları, siyasal haklarını kullanırlarken hangi normlara uymaları gerektiği gibi
hususlar yasalarca düzenlenmiştir. Oy verme, seçme ve seçilme hakkı belli sınırlara
bağlanmıştır. Ancak belli yaşa gelmek ve belli koşulları taşımakla ancak bu hak
kullanılabilir. Tarihsel olarak oy verme hakkı giderek genişlemiş olmakla birlikte yine de
belli kısıtlamalar söz konusudur. Mesela silah altında bulunan erlerin oy kullanmaları söz
konusu değildir. Belli suç işlemiş ve çeşitli cezalar almış olanlar seçilebilme hakkını
kaybedebilmektedirler. Bu bakımdan siyasal yapının biçiminin bireylerin siyasal
katılmaları üzerine belirleyici ya da en azından yönlendirici bir etkiye sahip olduğu
söylenebilir.
Siyasal sistemin demokrasi ya da demokrasi dışı totaliter bir rejim olması durumunda
siyasal katılma farklı anlam kazanmaktadır. Tek partili sistemle çok partili sistem
arasında da önemli farklar bulunmaktadır. Vatandaşların kendi hür iradeleriyle toplumun
yönetimine katılmaları anlayışına dayalı demokrasilerde bile siyasal katılmanın önüne
konulmuş birçok engel ve sınır bulunmaktadır. Vatandaşların hür iradeleriyle yaptıklarını
kabul ettiğimiz siyasal tercihler ne kadar bağımsız ve özerk tercihlerdir sorusu
sorulabilmektedir. Yine bu düzlemde vatandaşların kendi siyasal tercihlerinde
rasyonelliğin ne derece gerçekleştiği merak konusudur. Bütün tercih ve eylemlerin
rasyonel temelde gerçekleştiği, duygusallıktan ve sübjektiviteden arınmış olduğu elbette

söylenemez. Ayrıca yukarıda değindiğimiz siyasal sistemin karmaşıklaşması ve
sorunların çözümü için profesyonelliğin öne geçmesi de demokrasilerde bir ‘teknokrasi’
ve ‘tekno-demokrasi’ sorununu gündeme getirmektedir ki bu gelişmelerin her biri siyasal
tercih ve katılma eylemleri üzerinde sınırlandırıcı bir role sahiptir.
Totaliter sistemlerde siyasal katılmanın hem anlamı hem de işleyişi önemli farklılıklar
göstermektedir. Her ne kadar totaliter sistemler de kendilerini demokratik olarak sunsalar
ve halka dayandığını savunsalar da bunun fazla bir önemi olmadığını biliyoruz. Totaliter
sistemlerde siyasal katılma bireysel düzeyde değil toplumsal düzeyde kitlelerin mobilize
edilmesinin bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplum üyelerinin kullandıktan bir hak
ve siyasal hayatta aktif rol oynayabilecekleri bir kanal değil iktidardakilerin toplumu
harekete geçirmek, belli alanlara yöneltmek ve mobilize etmek için baş vurdukları bir
yol olarak görülmektedir. Resmi ideolojiyi toplum katlannda yaymak ve ideolojiye
destek sağlamak amacına yönelik olarak iktidarı elinde tutanlarca güdümlü olarak
yönlendirilen siyasal katılma eylemleri hür ve özerk şekilde gerçekleşmemektedir.
Totaliter sistemlerdeki siyasal katılma daha çok bağımlı veya uyarılmış, güdümlü bir
katılma biçiminde gerçekleşmektedir. Bu sistemlerde vatandaşların oy verme eylemleri,
alternatifler arasından en uygunun seçilmesi değil iktidardakiler tarafından önlerine
konulmuş olanın onaylanması şeklinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla vatandaşların hür
bir ortamda siyasal tercihlerde bulunmaları, tercihlerini açıklayabilmeleri, tercihleri
doğrultusunda hükümetleri etkileyebilmeleri söz konusu değildir.
Örgütlenme, toplu gösteri ve yürüyüş, ifade özgürlüğü ve benzeri temel hakların
kullanılmasıyla ilgili düzenlemeler de siyasal katılmayı etkileyebilmektedir. Örgütlenme
hakkının önüne çeşitli engeller konulabilmektedir. Bazı toplumlarda dini, etnik, bölgesel,
sınıfsal temelli örgütlere izin verilmemekte, kimi örgütlenmeler önceden izne tabi
tutulmakta veya bazı teminatları gerekli kılmaktadır. Mesela Türkiye'de sınıf temelli bir
örgüt kurmak 1945'e kadar mümkün değildi. Mevcut yasal yapıda dini ve etnik temelde
bir siyasal parti kurulamamaktadır.
Sistemin işleyişine ilişkin hususlar da siyasal katılmada etkili faktörlerdir. Demokratik
sistem iki partili veya çok partili olabilir. Seçim sisteminin çoğunluk veya nispî temsil
olması, bunların uygulamasının farklılığı, iki turlu veya tek turlu olması, barajlı veya
barajsız uygulanması gibi durumlar vatandaşların siyasal katılma eylemleri üzerinde
bazen genişletici, bazen de daraltıcı etkide bulunabilir. Mesela nispî temsili sistemi çok

partililiğe ve her bir partinin aldığı oy oranında parlamentoda temsil edilmesine imkan
verirken bunun ulusal veya bölgesel düzeyde bîr barajla uygulanması siyasal tercih ve
katılmada daraltıcı bir etkiye yol açmaktadır. Mesela ülkemizde uygulanmakta olan
yüzde on ulusal baraj, küçük partilerin aleyhine ve büyük partilerin lehine bir sonuç
yaratmakta ve vatandaşların siyasal tercihleri ve katılma eylemlerine olumsuz etki
yapmaktadır.
Partiler arasındaki rekabetin yoğun olduğu ortamlarda siyasal katılma bundan olumlu
etkilenebilir. Siyasal rekabet ne kadar canlı ve yüksekse partilerin vatandaşları siyasal
sürece katma noktasında daha aktif hareket etmeleri beklenir. İdeolojik rekabetteki
yoğunluk da siyasal katılma için olumlu bir etki meydana getirebilir, ideolojik tercihler
ve ideolojilerce mobilize dilen gruplar siyasette daha aktif olma eğilimindedirler.
Bu çerçevede ilave edilmesi gereken bir başka faktör de siyasal liderlik konusudur.
Siyasal liderlerin kişilikleri ve kişisel özellikler de siyasal katılma eylemleri üzerinde
etkide bulunabilir. Bazı liderlerin toplum kesimlerini mobilize etmede büyük başarı
gösterdikleri, toplumla daha iyi diyalog kurdukları ve toplumun katılımını sağlama
yönünde büyük başarı gösterdikleri gözlenmektedir. Etkin, belli karizmaya sahip, hitabet
gücü yüksek, genç ve güven telkin edici liderler toplumu harekete geçirmekte ve
bireylerin siyasal hayata aktif şekilde katılmalarında olumlu rol oynamaktadırlar.

Dipnotlar
1. Bu konuda Davut Dursun’un Siyaset Bilimi (İstanbul, Beta Yay., 2008, ss.233-253) adlı yapıtı referans
alınmıştır.
2. Siyasal Katılma ile ilgili kimi değerlendirmelerde Münci Kapani’nin Politika Bilimine Giriş(Ankara,
Bilgi Yay., 2005) adlı referans kitabından yararlanılmıştır.

Bu Bölümden Neler Öğreneceğiz Özeti
Toplumsal gerçeklik alanındaki iktidar ilişkileri, süreçleri ve kurumların
etkileşiminden oluşan siyasal hayat, birey ve toplum düzeyinde gerçekleşen bir dizi
eylem ve davranışın ortaya çıktığı bir alandır.
İçinde yaşanan siyasal toplumdan gelen her türlü etkilere karşı bireyin verdiği
yanıtlara, tepkilere kısaca “siyasal davranış” adı verilir. Bir canlı varlık olarak her birey
yaşadığı fizik ve toplumsal çevresinden her an sayısız etkiler almakta; aldığı bu etkileri
belli kalıplarla algılayarak bunlara belli tepkiler vermektedir. Davranış olarak ifade
ettiğimiz bu tepkilerin her biri bir eylemi oluşturmaktadır.
Siyaset Bilimcileri arasında siyasal katılma kavramının tanımlanmasında tam bir
anlaşmaya varılamamıştır. Bazı salt siyasal davranışları değil, tutumları da içermektedir.
Bazıları hukuka uygun olan eylemleri katılma biçiminde tanımlarken, diğer bazıları
hukuk dışı siyasal eylemleri de katılma kapsamına almaktadır. Kişilerin salt istemleri

doğrultusunda bağımsız olarak yöneldikleri eylemleri siyasal katılma türü olarak
benimseyenlerin yanında başkalarınca eyleme sürüklenmiş ve kişinin farklı amaçlarla
yöneldiği siyasal eylemkleri de gerçek siyasal katılma türü kabul eden tanımlamalar
vardır.
Yapılan araştırmalar sonucunda siyasal davranışlar düzeyinde, siyasal yaşama
duyulan ilgi yönünden cinsiyet, yaş, sosyal tabakalar, eğitim gibi ölçütlerin etkili olduğu
saptanmış bulunulmaktadır.
Siyasal katılma yaşla orantılı olarak artmaktadır. Genel varsayımlar gençlerin
siyasete aşırı ilgi duyduğu noktasından hareket etmektedirler. Oysa bu doğrulanmamıştır.
Yoğun bir angajman içine giren gençlerin oranı yüksek olmamaktadır. Yüzde olarak
siyasete ilgi yaşla çoğalmaktadır. Ggençlerin daha fazla uç siyasal eğilimlere ilgi
göstermesine karşılık yaşlılar merkeze doğru kaymaktadır.
Cinsiyet ögesi göz önüne alındığında kadınların siyasete katılmayanlar, oy
vermeyenler arasında yüksek bir oranı oluşturdukları anlaşılmaktadır. Diğer değişkenler
hesaba katılınca durum daha da açıklık kazanır. Eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların
siyasete ilgisi artmaktadır.

Eğitim etkeninin siyasal katılmada önemli bir yer tuttuğu gerçeği araştırmalarla
saptanmıştır. Eğitim düzeyi artıkça siyasete duyulan ilgi de artmaktadır. Siyasal olayları
inceleyip değerlendirme olanağı artmakta, siyasal bilinçlenme kuvvetlenmektedir.
Sosyo-ekonomik etkenlerin siyasal davranışı birinci derecede belirledikleri düşünülmüş
ve bu belirli bir ölçüde doğrulanmıştır. Ancak, daha önce incelenen değişkenlerin siyasal
katılmayı belirleyicilik durumlarının sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak siyasal katılmama, kişinin toplumla bütünleşmesinin zayıflığı ile ilişkili
gözükmektedir. Kadınlar, gençler ve yaşlılar gibi nispeten aktif sosyal yaşamla fazla
ilgilenmeyen kategorilerde seçimlere katılma düşüktür. Toplumla herhangi bir düzeyde
etkin ilişki kuranların, siyasal yaşam karşısındaki durumları da katılma yönünde
olmaktadır. Bir başka ifadeyle, toplumla herhangi bir düzeyde etkin ilişki kuranların,
siyasal yaşam karışısındaki durumları da katılma yönünde olmaktadır. Sonuç olarak,
kişinin siyasete ilgisi toplumla bütünleştikçe artmakta, bu bütünleşmeyi engelleyen
nedenler ortaya çıktıkça da azalmaktadır.

Bölüm Soruları I

1.

Siyasal katılmayı bir eylem ve davranış olarak tanımlayınz.

2.

Siyasal katılmayı etkileyen sosyal, ekonomik ve demografik faktörleri

açıklayınız.
3.

Huntington ve Dominguez’e göre sosyo-ekonomik gelişme ve siyasal katılma
arasındaki ilişkiyi analiz ediniz.

4.

‘Teknokrasi’ ya da ‘Tekno-demokrasi’ sorunu neden kaynaklanmaktadır,

tartışınız.

5.

Siyasal katılmanın psikolojik etkenlerini analiz ediniz.

6.

Siyasal katılmanın siyasal ve hukuksal etkenlerini tartışınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 10
1. "Öyle görülüyor ki, sosyo-ekonomik modernleşme ile siyasal katılmanın
genişlemesi, tarih boyunca birbirine paralel yürümüştür. Bir toplumda sosyoekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma düzeyi ve
muhtemelen özerk katılmanın mobilize katılmaya oranı da o kadar yüksektir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki düşünürlerden hangilerine aittir?
a. Weber ve Duverger
b. Shils ve Lipset
c. Easton ve Apter

d. Aron ve Milbrath
e. Huntington ve Dominguez
2. “……………………………. tarafından Türkiye, Kenya ve Kore üzerinde
gerçekleştirdiği karşılaştırmalı siyasal katılma araştırmasında her üç siyasal
sistemde de erkeklerin kadınlara oranla daha yoğun olarak siyasal hayata
katıldıkları, siyasetin büyük ölçüde erkeklerin uğraş alanı olarak görüldüğü
belirlenmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

İlter Turan
Münci Kapani
Seyfi Öğün
Ersin Kalaycıoğlu
M. Ali Kılıçbay

3. “…………………….. milli devlette bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptirler ve
siyasete katılabilme konusunda asgari eşit hakları ve şansları vardır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Geleneksel
Totaliter
Muhazakar
Modern
Pragmatist

4. Yaşadıkları siyasal sistemi, kendisi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, kendisinin
dışında ve ayrı bir yapı olarak gören bireyin içinde yaşadığı topluma, siyaset
sürecine, çevresine karşı ilgisizleşmesine ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Çağdaşlık
Şehirleşme
Yabancılaşma
Çokkültürlülük
Geleneksellik

5. “İçinde yaşanan siyasal toplumdan gelen her türlü etkilere karşı bireyin verdiği
yanıtlara, tepkilere kısaca “siyasal davranış” adı verilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Girişkenlik
b. Çağdaşlık
c. Yabancılaşma

d. Mobilizasyon
e. Siyasal davranış
6. Hukuk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi demokratik örgütlenme hakkının
önüne çıkarılan engellerden sayılmaz?
a. Dini temelli örgütlenme
b. Sınıf temelli olmayan örgütlenme
c. Bölgesel temelli örgütlenme
d. Sınıfsal temelli örgütlenme
e. Etnik temelli örgütlenme
7. Sosyo-ekonomik gelişme ile siyasal katılma arasındaki ilişkiyi beş noktada
özetleyen Siyaset Bilimciler aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Aron ve Milbrath
Huntington ve Dominguez
Weber ve Duverger
Easton ve Apter
Shils ve Lipset

8. “Modernleşmenin en önemli özelliğini oluşturan ………………………. siyasal
katılma eğilimini uyarmakta ve buna uygun bir kültürel ortam oluşturmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyaset
İdeoloji
Şehirleşme
Mobilizasyon
Eğitim

9. “Bir eylem ve davranış olarak siyasal katılmada bireyin taşıdığı etkinlik ve
girişkenlik duygusu genelde katılmayı uyarıcı yönde etki eden değişkenlerken
…………………………….. ise uzaklaştırıcı, katılmayı azaltıcı yönde etki eder.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mobilizasyon
Şehirleşme
Geleneksellik
Pragmatizm
Yabancılaşma duygusu

10. Ülkemizde seçim mevzuatı gereği uygulanmakta olan ulusal seçim barajının
yüzde oranı nedir?
a.
b.
c.
d.
e.

% 15
% 10
% 9
% 8
% 7

Yanıt Anahtarı
1. e
2. d
3. d
4. c
5. e
6.

b

7. b
8. c
9. e
10. b

11. SİYASAL ETKİ ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE
KAMUOYU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11. SİYASAL ETKİ ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE KAMUOYU
11.1.Genel Olarak Kamuoyu
11.2. Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Faktörler
11.2.1. Kamuoyunu Oluşturan Koşullara Farklı Bakış
11.3. Siyasal Sistemler ve Kamuoyu
11.3.1. Demokratik Sistem: Çoğulcu (Plüralist) Ortamda Oluşan
Kamuoyu
11.3.2. Totaliter Sistemler: Güdümlü Kamuoyu
11.3.3. Azgelişmiş Ülkelerde Kamuoyu
11.4. Bir Siyasal Güç ve Aktör Olarak Kamuoyu
11.5. Kamuoyu Araştırmaları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Kamuoyu kavramını tanımlayınız.
Kamuoyunun oluşmasında etkili olan faktörleri aktarınız.
Siyasal sistemler ile kamuoyu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Kamuoyu araştırmalarından söz ediniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri(14 punto)
Konu

Siyasal Etki
Çerçevesinde
Kamuoyu

Kazanım
Kamuoyu kavramını açımlamak;
Kamuoyunu oluşturan faktörleri
edinmek; Siyasal sistemler ile
kamuoyu arasındaki ilişkiyi analiz
etmek; Kamuoyu araştırmalarının
önemini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ile önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Kamuoyu, Kamuoyunu Oluşturan Faktörler; Siyasal Sistemler, Kamuoyu
Araştırmaları

Giriş
Kamuoyu

çoğunluğun

kanısını

yansıtabileceği

gibi

bazı

durumlarda

yansıtmayabilir de. Azınlığın kararlı bir biçimde benimsediği bir görüş, çoğunluğun
gevşek olarak benimsediği bir görüşe ağır basabilir. Bu gibi durumlarda, kamuoyu
azınlığın etkisi altında oluşabilir. Ama ne olursa olsun, kamuoyu siyasal yaşamda
kendisini siyasal bir güç gibi duyurur. Ulusal düzeyde olsun uluslararası düzeyde olsun,
demokratik bir rejimde olsun ya da baskı rejiminde olsun hükümetleri etkiler, siyasal
kararların yönlendirilmesinde rol oynar. Kamuoyunun oluşumunda ise çeşitli propaganda
tekniklerinin önemi giderek artmaktadır.
Kamuoyu, siyasal etki çerçevesi içinde çağdaş politika biliminin üzerinde önemle
durduğu konulardan biridir. Toplum yönetimi ile ilgili sorunlar arasında eskiden beri sözü
edilen kamuoyu aslında yeni bir kavram sayılmaz. Fakat bilimsel araştırma ve inceleme
konusu olarak ele alınışı oldukça yenidir. Yarım yüzyılı pek aşmayan bir süredir sosyal
bilimlerle uğraşanlar — özellikle siyasal bilimciler, sosyologlar ve sosyal psikologlar —
yeni geliştirilen teknik ve metotlarla kamuoyu üzerinde çeşitli açılardan etraflı
araştırmalara girişmişlerdir. Bu araştırmaların, istatistik ve matematik yöntemlerin
yardımıyla yapılan kamuoyu yoklamalarının (sondajlarının) sosyal bilimlere bu alanlarda
yeni ufuklar açmış olduğuna şüphe yoktur.
Kamuoyunun politika bilimi açısından başlıca önemi, onun siyasal karar alma
sürecini etkileyen bir faktör oluşunda kendini gösterir. Hemen her toplumda — siyasal
sistemi ne olursa olsun — iktidarı ellerinde bulunduranlar uyguladıkları politika
konusunda

yönetilenlerin düşünce ve

kanaatlerini bilmek isterler. Ve hemen her

toplumda bu düşünce ve kanaatler az ya da çok (sistemin demokratik ya da otoriter olma
niteliğine göre) bir ağırlık taşır. Kamuoyu siyasal kararları nasıl ve ne ölçüde etkiler?
Kamuoyu nasıl oluşur ya da oluşturulur? Yönetenler ve yönetilenler arasındaki karşılıklı
ilişki ve etkileşme sürecinde kamuoyunun yeri nedir? Bunlar, burada yanıtlandırmaya
çalışacağımız sorulardır. Ancak, daha öteye gitmeden önce, en başta pek de basit
olmayan bir soruyu, “Kamuoyu nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir.

11.1. Genel Olarak Kamuoyu(1)
Eskiden “umumî efkar”, “halk efkârı” ya da “efkâr-ı umumiye” denilen kamuoyu,
en genel anlatımla belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi ya da
belli gruplar tarafından benimsenen ortak kanaat, görüş, tavır ve inançların toplamıdır.
Daha doğrusu tartışmalı bir sorun karşısında, bu sorunla ilgili toplumsal kesimleri
oluşturan kişilere hakim olan ortak kanaat ve eğilimler kamuoyu olarak tanımlanabilir. Bu
durumda, kamuoyu, bir ortak kanaat, görüş, tavır, inanç ve eğilimi ifade etmektedir. Pek
çok farklı grup ve kesimden oluşmuş olan toplumun her tartışmalı konu karşısında ortak
bir kanaat ve eğilim taşımasını beklemek doğru olmaz.

Dolayısıyla tüm toplum

bireylerinin üzerinde uzlaştıkları ortak bir kanaatin oluşması son derece zor, hatta
olanaksız bir durumdur. Zaten buradaki “kamu” sözcüğünü tüm toplumu kapsayan bir
çerçevede ve “oy”u da bunun ortak kanaati olarak anlamak doğru değildir. Ne ortada tüm
toplumu kapsayan bir “kamu” ne de bunun ortak bir “oy”u vardır.
Ancak tartışmalı sorunlar ve konular karşısında bu konuyla ilgili grup ya da
gruplar ile bunların ortak bir kanaat ve eğilim etrafında bütünleşmeleri söz konusu
olabilir. Dolayısıyla kamuoyu dendiğinde bir ülkede yaşayan tüm bireylerin ortak bir
kanaatini değil sorunla ya da olayla ilgili belli grupların ortak görüş, kanaat ve eğilimleri
söz konusudur. Bu durumda “kamu”, sorunla ilgili grup ya da gruplar, “oy” da bu grup ya
da grupların soruna karşı geliştirdikleri ortak görüş, kanaat ve tavrı anlatmaktadır.
Kamuoyu bir sorun ya da olay karşısında ilgili grup ya da grupların ortak görüş,
eğilim ve kanaatleri şeklinde tanımlanabildiğine göre bir grubu oluşturan tüm bireylerin
bu ortak kanaatte yer almaları mümkün mü, sorusu akla gelebilir. Grup ne kadar kendi
içinde uyumlu bir bütün oluştursa bile her konuda üyelerin birebir aynı düşündüklerini,
olaylar karşısında benzer ve tek tip tepki verdiklerini, tüm kanaatlerde ortak eğilimlere
sahip olduklarını söylemek doğru değildir.
Elbette ki burada söz konusu olan grup üyelerinin çoğunluğunun taşıdığı ortak
görüş ya da kanaattir. Fakat buradaki çoğunluk tamamen sayısal anlamda matematiksel
bir çoğunluk değil, etkinlik çerçevesinde ortaya çıkan bir görüştür. Bir görüşün ya da
kanaatin etkinliği, bazı faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. İyi örgütlenmiş, belli
amaçlara yönelmiş, toplumsal hassasiyet noktalarına hitap eden, birtakım zaaf noktalarını

yakalamış, teknolojik araçları kullanabilen görüş ve kanaatleri diğerlerine göre daha etkin
olabilirler. Bu nitelikteki görüşleri benimseyenler sayısal bakımdan küçük bir azınlık
olsalar bile etkinlik sebebiyle öne geçebilir ve kamuoyu olarak belirebilir.
Kamuoyu, sorunla ilgili toplum ve grup üyelerinin belli bir konu hakkında
bilgilenmeleriyle oluşur. Bilgi sahibi olunan konu hakkında bireylerin şöyle ya da böyle
bir kanaat ya da tutum geliştirmelerine “kamuoyu tepkisi” denilebilir. Ancak sadece
bilgilenme tek başına kamuoyu oluşması için yeterli değildir. Önemli olan “kamuoyu
yapıcıları”nın bu bilgilenme ile hedefledikleri ortak görüş ve kanaatin oluşması, belli bir
eğilimin ortaya çıkmasıdır.
Günlük siyasal hayatta sık sık kamuoyunun tepkisinden, kamuoyunun
aydınlatılmasından, kamuoyunun gözetilmesinden söz edildiğini duyarız. Tepkisinden
çekinilen, aydınlatılması ya da gözetilmesi istenen bu görünmez güç ne olabilir? Hemen
söyleyelim ki, terim olarak kamuoyu biraz yanıltıcıdır. Bu terim, sanki bir kamu ve onun
da bir oyu varmış gibi bir izlenim yaratabilir. Oysa gerçekte böyle bir şey söz konusu
değildir. Kamuoyu deyince, toplumun hemen bütün yetişkin üyeleri (kamu) tarafından
paylaşılan bir ortak düşünce, bir kanaat (oy) akla gelmemelidir. Toplumun tümünü
kapsayan ve oybirliğini ifade eden böyle bir kanaat bloku sosyolojik gerçeklere aykırı
düşer.
Kamu (public) terimi, belli bir sorun hakkında fikir ve kanaat sahibi olan
kişilerden meydana gelen bir grubu ya da grupları ifade eder. Başka bir deyişle,
sosyolojik anlamda ‘kamu’ terimi, ‘grup’ karşılığında kullanılmaktadır. Toplum hayatı ile
ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli sorunlar hakkında bütün vatandaşların ilgi ve bilgi sahibi
olmalarına imkan yoktur. Çoğu zaman halk kitlelerinin büyük kesimi bu sorunların
farkında bile değildir. Bu bakımdan toplum sorunlarının çeşitliliği ölçüsünde, onlar
karşısında değişik ve çeşitli kamulardan (gruplardan) söz etmek yerinde olur.
Oy kavramına gelince, bundan anlaşılması gereken, rasyonel, kesin, pozitif
bilgiye dayanan bir fikirden ziyade, az çok belirli bir eğilim, bir görüş, daha doğrusu bir
kanaattir. Tartışmalı bir sorun karşısında ilgili grup içinde değişik kanaatler (oylar) ortaya
çıkar. Demek ki, grupların çeşitliliğinin yanı sıra, grup içindeki oyların çeşitliliği de söz
konusu olmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra, kamuoyunun şöyle bir tanımlamasına varabiliriz:
Kamuoyu, belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen
kişiler grubuna ya da gruplarına hakim olan kanaattir.

Ancak, hemen söyleyelim ki, bu genel tanımlama da kavrama tam bir aydınlık getirme
bakımından yeterli sayılamaz. Burada özellikle şu soruyu yanıtlamak gerekir: İlgili grup
içinde hakim kanaat nasıl ortaya çıkar? Başka bir deyişle, kamuoyunun belirmesinde rol
oynayan başlıca faktör ya da faktörler nelerdir?
Bu konuda başlıca iki önemli unsurun rol oynadığı söylenebilir. Bunlardan
birincisi sayı unsuru, yani çoğunluk faktörüdür. Bir bakıma kamuoyu çoğunluğun
kanaatidir denilebilir. Ancak, her zaman bunu ileri sürmek ve çoğunluk ölçüsünü gerekli
bir şart olarak kabul etmek mümkün değildir. Bazı hallerde kamuoyunun belirmesinde
çoğunluk faktöründen daha ağır basan ikinci bir unsur vardır ki, bu da yoğunluk ya da
etkinlik unsurudur. Bu alanda yapılan araştırmalar şu gerçeği ortaya koymuştur: Kesin ve
köklü olarak benimsenen ve açıklanan bir görüş, azınlığın görüşü de olsa, çoğunluk
tarafından gevşek ve köksüz olarak paylaşılan karşı-görüşe eninde sonunda üstün gelir.
Belli bir konuda hakim kanaatlerin belirişinde, kanaatin derinliği kadar, onun
yayılmasında gösterilen çabanın yoğunluğu da rol oynar. Öte yandan, iyi örgütlenmiş ve
belirli amaçlara yönelmiş grupların görüşleri, zayıf örgütlü ya da hiç örgütlenmemiş
kalabalıkların kararsız ve yalpalı eğilimlerine oranla dana etkili olurlar. Bu da bize
kamuoyu olayında nitelik unsurunun nicelik unsuruna göre daha fazla ağırlık taşıdığım
göstermektedir. Bu durumda, sonuç olarak, kamuoyu kendini

etkin olarak duyuran

kanaattir demek herhalde yanlış olmayacaktır.

11.2. Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Faktörler(2)
Kamuoyu ile ilgili olarak uzunca bir süre şu görüş yaygın olmuştur; belli bir
sorunla karşılaşan insanlar, bu sorunla ilgili verileri tartarak bilinçli, rasyonel (akılcı)
sonuçlara varırlar; böylece ulaşılan kanaatler de kamuoyunu meydana getirir. Ancak,
daha sonra yapılan araştırmalar, bu teorik görüşün dayandığı varsayımın geçerli
sayılamayacağını, kamuoyunun kaynağında çoğu zaman bu nitelikte rasyonel-bilinçli bir
değerlendirmenin bulunmadığını ve somut sorunlar karşısında beliren fikir ve tutumları
genellikle önceden “biçimlenmiş” kanaatlerin tayin ettiğini ortaya koymuştur.

Kamuoyunu oluşturan kişisel (bireysel) kanaatlerin biçimlenmesinde çeşitli sosyal
ve psikolojik etkenler rol oynar. Bu etkenler şöyle özetlenebilir:
a. Kişilik yapısı ile ilgili psikolojik (sübjektif) faktörler: Kişinin iç dünyasını
yaratan ve onun davranışlarını hiç değilse bir ölçüde etkileyen unsurlar arasında rasyonel
olmayan, bilinç-altı faktörlerin, içgüdülerin, çocukluktan kalma anıların ve izlenimlerin
bulunduğu (özellikle Freud'un çalışmalarından sonra) açıkça ortaya çıkmıştır.
b. Kanaatlerin oluşumunda sosyal çevrenin önemi: Buna grup etkisi de denir. Bu
alanda birinci derecede rol oynayan grupların başında aile ve okul gelir. Kişinin yetişme
döneminde, çevre etkisine en açık bulunduğu bir çağda aile içinde ve okulda edindiği
bilgiler, görgüler, kanaatler ve değer yargıları çoğu zaman sürekli ve kalıcıdır. Ancak
bunların bazen sonradan değiştiği, hatta reddedildiği de bir gerçektir. Örneğin aile içinde
edinilen bazı kanaat ve davranış kalıplarının sonradan okul çevresinde değişmesi olayına
oldukça sık rastlanır. Bunun gibi, öğrenim yıllarında kazanılan bazı görüşlerin daha sonra
başka grupların etkisiyle değişmesi de mümkündür.
Aile ve okuldan başka, kanaat biçimlenmesinde rol oynayan diğer bir çevre
faktörü de iş ve meslek gruplarıdır. Çalışma hayatı insanı çok defa yeni fikirlerle, yeni
bakış açılarıyla karşı karşıya getirir. Tuttuğu iş ya da meslek dolayısıyla kişinin dahil
olduğu grubun (sendika, meslek kuruluşları, kooperatifler, vs.), onun sınıf bilincinin
gelişmesinde, kendi ekonomik ve sosyal statüsünün toplum içinde yeri hakkındaki
görüşünün belirginleşmesinde önemli etkisi vardır. Kişi çoğu zaman, siyasal
davranışlarını belirleyen kolektif yargılara, biz bilincine, grup içinde ve grupla
bütünleşme yolundan ulaşır.
c. Yüz yüze yapılan temaslar ve kanaat önderlerinin rolü: Dar çevrelerde, küçük
toplantılarda, arkadaş grupları arasındaki yüz yüze temasların ve bu temaslarda yapılan
görüşmelerin, sohbetlerin, tartışmaların kanaat oluşturmadaki katkısı azımsanmamalıdır.
Kişisel ilişkiler çerçevesi içinde haberler ve yorumlar bazen fısıltı, rivayet ve dedikodu
şeklinde kulaktan kulağa yayılır. Bunların etki derecesini ölçmek mümkün olmasa bile az
çok bir birikim yarattıkları söylenebilir.
Öte yandan, gene küçük çevrelerde bazı kişiler gazetelerden, radyo ve
televizyondan edindikleri bilgileri aynen (ya da çarpıtılmış olarak) bu konularda fazla ilgi
ve bilgi sahibi olmayan kimselere naklederler ve böylelikle onların belli kanaatlere

ulaşmalarında rol oynarlar. Kamuoyu literatüründe -kanaat önderleri- (opinion leaders)
olarak nitelenen bu kişiler, genellikle kendi yorumlarını da katarak yaydıkları haberlerle
çevrelerinde belli görüşlerin benimsenmesinde hayli başarı sağlayabilmektedirler.
Yüz yüze yapılan temasların ve kanaat önderlerinin faaliyetlerinin özellikle kitle
haberleşme araçlarının yeter derecede yaygın olmadığı azgelişmiş ülkelerde önemli bir
yer tuttuğunu kaydetmek gerekir.
d. Kitle iletişim araçlarının etkileri: Günümüzde kamuoyunun oluşmasında en
etkili unsurun kitle haberleşme araçları (radyo, televizyon, gazete, dergi, sinema) olduğu
genellikle kabul edilmektedir. Teknik gelişmeler sayesinde etki alanları da gittikçe
genişleyen bu araçların başlıca özelliği, olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda çok
büyük kitlelere — milyonlara — yayabilmeleri ve böylece onların kanaatlerine yön
verebilme olanağına sahip olmalarıdır.
Ancak, yakın zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, kitle haberleşme araçlarının
etkileme gücünün pek de sanıldığı kadar kesin ve yaygın olmadığını ortaya koymuş
bulunuyor. Bu araştırmaların verilerine göre, teknik araçların — özellikle basının —
etkisini sınırlayıcı bazı faktörler araya girmektedir.
Bir defa, kitle içindeki birey, çeşitli kanallardan kendisine yöneltilen haber ve
yorumların hepsine açık değildir: bunların çoğunu ne okur, ne de dinler. O, her gün
yayımlanan haber ve yorum yığını arasından sadece kendi seçtiklerine kulak verir.
Seçtikleri, kendi ilgi alanına giren, kendince önem taşıyan konulardır. Bunların
dışındakiler onu fazla ilgilendirmez. Olaylar hakkındaki yorum ve değerlendirmelere
gelince, bunlardan da ancak kendi görüşlerine, yerleşmiş düşünce ve kanaatlerine uygun
olanları seçme eğilimindedir (Genellikle, devamlı olarak okuduğu gazetelerin
başyazarının ya da köşe yazarının yorumları onun için geçerlidir). Böylece, kişi açısından
seçmeli ilgi (selective attention) diye adlandırılan bu tutum, kitle haberleşme araçlarının
etkisini zayıflatıcı bir unsur olarak ortaya çıkar.
Öte yandan, daha önce değindiğimiz gibi bireyin kanaatlerinin biçimlenmesinde
rol oynayan grup bağlılıkları da onun haberleşme kanallarından kendisine ulaşan mesajlar
karşısındaki davranışlarını etkiler. Kişi, bağlı olduğu sosyal grubun normlarına, kolektif
yargılarına ters düşen, onlarla çatışan haber ve yorumları kolayca kabullenmez. Normal
olarak bu açıdan da bir süzgeçten geçirme, bir seçme ve eleme yapma yoluna gidecektir.

Ancak, bu sınırlayıcı faktörlere rağmen zamanımızda kitle haberleşme araçlarının
kamuoyunun oluşturulmasında büyük önemini koruduğunu söylemek gerekir. Yerleşmiş
kanaatleri değiştirmeme bakımından gösterilen direnme ne olursa olsun, bu direnmenin
kesin olarak aşılmazlığından söz edilemez. Kaldı ki, toplumdaki bireylerin çoğunluğunun
yerleşmiş ve kökleşmiş kanaatlere sahip bulunmadıkları, birçok sorunlar karşısında
kararsız oldukları, hatta bunlardan haberdar bile olmadıkları da bir gerçektir. İşte bu
noktalar göz önünde tutulduğu zaman, modern kitle haberleşme araçlarının eski
kanaatleri değiştirebilme ve yeni kanaatler aşılama bakımından sahip oldukları etkileme
gücü bütün açıklığı ile ortaya çıkar.

11.2.1. Kamuoyunu Oluşturan Koşullara Farklı Bakış
Kamuoyunu, duygularıyla değil, aklıyla değerlendirme yapabilen, bilinçli insan
topluluğunun kanısı saymak hiç kuşkusuz ki doğru olmaz. Kitlelerin ‘bilinçli bir
sağduyusu’ olduğu görüşü bilimsel değil, ideolojiktir. Kamuoyunun öne sürüldüğü gibi
sağlıklı oluşabilmesi üç koşula bağlıdır: Bireylerin yeterli ve doğru haber almaları;
aldıkları bilgileri duygularından uzak, akıllarıyla değerlendirmeleri ve ‘çıkarlarını
sağlama umudu ile’ kamu işlerine yakın bir ilgi göstermeleri. Oysa bu üç koşulun bir
araya gelmesi ve özellikle de kamuoyunu oluşturanların çoğunluğunun bu durumda
bulunması son derece zordur.
Alfred Sauvy, kamuoyunun oluşumu sırasında alınan bilgilerin bazı durumlarda biçim
değiştirerek, sapmalara uğrayarak algılanmasında, belirli kuralların egemen olduğuna
dikkatleri çekiyor:
a. maddesel çıkarlar söz konusu olduğunda, bilgiler bu çıkarları koruyacak biçimde
sapmaya uğrayarak algılanıyor. Örneğin, tüketiciler fiyat artışlarını hep gerçekte
olduğundan daha yüksek değerlendiriyorlar. Vergi mükellefleri genellikle
gelirlerinin tahminlerinden çok daha yüksek olduğunu görerek hayrete düşüyorlar.
Tarımsal ürünlerle ilgili iyimser haberler kulaktan kulağa daha da iyimserleşerek,
sayılar daha da artarak dolaşırken, karamsar haberler kısa ömürlü oluyor. Umut
verici bilgiler abartılarak yayılırken, umut kırıcı olanlar çabucak unutuluyor.
b. Duyguların ve tutkuların söz konusu olduğunda durumlarda, bilgilerdeki sapma
bu duygu ve tutkuları güçlendirici yönde gerçekleşiyor. Dindar kişi mucizeler
görmeye ya da duymaya, inançsız kişiye oranla çok daha yatkın oluyor. Aynı
şekilde, örneğin uçan daireleri inanmayanlar değil, çoğunlukla inanma

eğilimindekiler görüyorlar. Savaş sırasında düşmanın yaptığı vahşetle ilgili
bilgiler çabucak yayılıp inanılırken, kendinden olanların benzer davranışlarıyla
ilgili bilgiler kuşkuyla karşılanıp çabucak unutulabiliyor.
c. Toplumsal ortak bir davayla ilgili olaylar söz konusu olduğunda, sapma, gruptaki
dayanışma ve tutarlılığı güçlendirecek ve destekleyen mücadeleyi haklı
gösterecek biçimde ortaya çıkıyor. Sözgelimi, savaşta ordunun gücü, durumu,
başarılarıyla ilgili olarak hep güven duyucu bir kamuoyunun oluşması olasılığı
yüksek oluyor.
d. İçtenlikle, bilinçsiz olarak, istenmeden yapılan sapmalarla, kişinin kendi tutumunu
haklı göstermek için bilerek ve isteyerek başvurduğu sapmalar hep aynı yönde
oluyor. Söz konusu tutumun maddesel, zihinsel ya da duygusal oluşu sonucu
değiştirmiyor.
Çok önemli olaylar dışında kamuoyunda hızlı değişmelerin olmadığını
söyleyebiliriz. Kendi kanısının tersini gösteren olaylar ya da kanıtlarla karşılaşan her
birey, görüşünü ve tutumunu değiştirmeye hazır değildir. Kimisi bu yeni verileri
değiştirmeye bir ölçüde olsun açıkken, kimisi savunmaya geçerek tutumunu daha da
katılaştırabilir. Kamuoyundaki değişme, en ılımlılardan başlayarak, zamanla ağır ağır
gerçekleşir.
Nasıl ki, kamuoyunun oluşumuna yardım eden bilgilerin algılanması belirli
kurallara göre gerçekleşiyorsa o oluşumu etkilemek amacıyla yapılan propagandanın da
belirli kuralları vardır. Jean-Marie Domenach bu kuralları şöyle sıralıyor:
a. Basitleştirme ve tek düşman kuralı: Propaganda her şeyden önce konuyu
basitleştirip, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek hale sokmaya çalışır.
‘Yaşasın A’, ‘Umudumuz B’, ‘Kahrolsun C’, ‘Katil D’ gibi sloganlar etkili bir
siyasal propagandanın vazgeçilmez ögelerindendir. Dost ve düşman, iyi ve kötü
bellidir.
b. Kabaca, genel ifadelerle anlatma kuralı: Bu kuralda, kitlelere verilmek istenen
mesajların basitleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Hitler, ünlü Kavgam adlı
kitabında şöyle diyor:”Her propaganda, anlatım düzeyini, yöneldiği kitleler
içindeki en düşük anlama yeteneğine göre düzenlemek zorundadır.” Partiler
iktidara ulaştıklarında çeşitli toplum kesimleri için neler yapacaklarını
programlarında ayrıntılı bir biçimde yazabilirler.

c. Tekrar kuralı: Hitler’e göre, propaganda az sayıda düşünce ile sınırlandırılıp, o az
sayıdaki düşünce bıkmaz usanmaz bir biçimde tekrarlanmalıdır. Nazizmin
propaganda işleri sorumlusu Göbbels’in şu sözü oldukça ünlüdür: “Aynı şeyi iki
bin yıldır tekrarladığı içindir ki Katolik Kilisesi etkisini sürdürüyor.” Aslında
ticari reklamlarda da aynı şeyin geçerli olduğu söylenebilir. Sürekli duyulan şey,
doğruymuş gibi bilinçaltına yerleşebilir.
d. Sevileni kullanma kuralı: Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi
ya da herhangi bir ürünü istenildiği anda kabul ettirme olanağı yoktur. Ancak
toplumun daha önce benimsemiş olduğu şeylerden hareketle, ona yeni bazı şeyler
de verilebilir. Örneğin, bir dini ya da ideolojiyi benimsemiş olanlara, ‘Sizin
inancınız doğru değildir’ diye propaganda yapmak, davayı daha peşinen
kaybetmek anlamına gelir.
e. Oybirliği ve bulaşma kuralı: İnsan toplumda yalnız başına yaşamadığı için,
grubun ya da üyesi olduğu birden çok grubun etkisi altında kalır. O gruplardaki
egemen düşünceye ters düşmemeye çalışır. Kararsız olan kişi ise, çoğunlukla bir
görüşü olmadığından dolayı değil, ama farklı çevrelerin etkisi altında kaldığından
dolayı bu durumdadır. Propagandanın amacı, belirli yöndeki etkileri güçlendirmek
ve toplumda önemli bir kesimin de o görüşü benimsediği inancını yaratmaktır.
Çoğunluğa uymak, ondan etkilenmek genel ve güçlü bir eğilimdir.

11.3. Siyasal Sistemler ve Kamuoyu(3)
11.3.1. Demokratik Sistem: Çoğulcu (Plüralist) Ortamda Oluşan
Kamuoyu
Kamuoyunun oluşumu, yapısı ve niteliği ile onun içinde oluştuğu siyasal sistem
ve siyasal ortam arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu bilinmektedir.

Genellikle,

demokratik rejimlerde serbestçe oluşan kamuoyu ile demokratik olmayan (otoriter veya
totaliter] rejimlerde oluşturulan (yaratılan) kamuoyu arasında bir ayrım yapılır. Bu ayrım
esas itibariyle geçerlidir. Ancak gerçek şemanın bu kadar basit olmadığını söylemek
gerekir. Aslında her rejimde az ya da çok kamuoyunun oluşturulmasından,
yoğrulmasından ve

biçimlendirilmesinden (manipüle

edilmesinden) söz edilebilir.

Bununla beraber, aradaki derece farkı gene de bir nitelik farkı yaratacak kadar önemlidir
ve aşağıdaki açıklamalarımızda da belirtileceği gibi iki ayrı tip kamuoyundan söz etmeye

imkan verecek ölçüdedir. Önce,

pek fazla şüpheye yer bırakmayan bir noktanın

belirtilmesi yerinde olur:
Gerçek anlamda serbest bir kamuoyu,

haberlerin ve fikirlerin serbestçe

yayılabildiği bir ortamda gelişebilir. Bu, en başta haberleşme ve düşüncenin açıklanması
özgürlüğü olmak üzere, hemen bütün temel hak ve özgürlüklerin (basın, toplanma,
gösteri yapma, örgütlenme, dernek

kurma,

sendikalaşma ve

daha başkaları)

sağlandığı bir hukuk düzenini gerektirir. Kamuoyu ancak böyle bir düzende, çeşitli
fikirlerin, karşıt görüşlerin, değişik yorumların, çatışan tezlerin açıkça ortaya döküldüğü
ve tartışıldığı hür bir ortamda oluşabilecek, olgunlaşabilecektir. Bu düzeni ve ortamı
getiren çoğulcu demokratik sistemin,

kamuoyunun

kayıtsız ve baskısız belirmesini

sağlayan en elverişli sistem olduğunu çekinmeden söyleyebiliriz.
Ancak hemen ekleyelim ki, en elverişli, muhakkak ideal- ya da kusursuz anlamına
gelmez. Bu teorik çerçevenin pratikte tam olarak gerçekleştiğini ileri sürmek mümkün
değildir. Demokrasilerde herkesin ve her grubun kamuoyunun oluşmasına eşit katkıda
bulunmadığı ve bu konuda eşit güce sahip olmadığı bilinen bir gerçektir. İleride baskı
gruplarından söz ederken daha etraflıca görüleceği gibi, bazı gruplar siyasal kararları
etkileme bakımından diğerlerinden çok daha güçlüdürler. Özellikle kamuoyunun
belirlenmesinde birinci planda rol oynayan ve en büyük etkenlerden biri olan basın
alanında bu eşitsizlik daha da belirgin olarak kendini gösterir. Gazete çıkarmanın — ve
yaşatmanın — büyük mali kaynakları gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa, her
isteyenin bu imkândan yararlanamayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Şu halde, çoğulcu
toplumlarda sesini en çok duyurabilen grupların kamuoyunun oluşmasında kesin değilse
bile belirli bir üstünlüğe sahip oldukları gerçeğini görmemezlikten gelinemez.

11.3.2. Totaliter Sistemler: Güdümlü Kamuoyu
Tek yapılı (monolitik) bir toplum yaratma çabasında olan totaliter sistemlerde
durum oldukça farklıdır. Bu sistemler resmi bir ideolojiye, bütüncü bir dünya görüşüne
sahiptirler. Tek ve mutlak gerçek olarak kabul edilen bir ideolojinin tartışılması ya da
eleştirilmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla, rejimin temel felsefesine ters düşen
görüşlerin, değişik ve farklı fikirlerin yayılması diye bir şey de söz konusu değildir.
Yayılmasına ve kitlelere benimsetilmesine çalışılan, sadece resmi ideolojinin ilkeleridir.
Örneğin günümüzde Marxist-Leninist rejimlerde, Komünist Partisince saptanan görüşler

ve yorumlar çerçevesinde halkın eğitilmesi ve kanaatlerinin biçimlendirilmesi
öngörülmektedir.
Bu ülkelerde kitle haberleşme araçları tamamen siyasal iktidarın tekeli ya da
kontrolü altında bulunur. Yönetici kadro, bu güçlü ve etkili silah sayesinde sistemli, tek
yönlü ve yoğun propaganda yoluyla kamuoyunu istediği gibi oluşturma olanaklarına
sahiptir (Aslında düşünce ve kanaatlerin kalıplaştırılması işi daha önce eğitim yoluyla
okullarda ve işyerlerinde başlatılmıştır. Bu bakımdan yerleşmiş kanaatlerin değiştirilmesi
ve yeni kanaat aşılanması diye bir problem de pek yoktur). Böylece, totaliter sistemlerde
değişik fikirlerin ve karşıt görüşlerin serbestçe açıklanması ve tartışılması sonucunda
oluşan bir kamuoyu yerine, tek sesli propaganda araçlarıyla yaratılan -güdümlü- bir
kamuoyundan söz etmek daha doğru olur. Ancak uygulamada her zaman bu sonucun
ortaya çıktığını ileri sürmek pek mümkün görünmüyor. Bazı yazarlara göre, otoriter ya
da totaliter rejimlerin birçoğunda gerçekte iki kamuoyunun varlığından söz edilebilir:
Bunlardan birincisi açıktan açığa ifade edilen, dillenen, resmi kamuoyu, diğeri de fısıltı
halinde gelişen, örtülü kamuoyudur. Birbirinden oldukça farklı bu iki kamuoyundan
hangisinin

daha yaygın, potansiyel açıdan daha

etkin olduğunu kestirmek kolay

değildir.
Nitekim Çekoslovakya'da 1968 yılında o zamana kadar bilinmeyen, fakat Prag
Baharı diye adlandırılan Dubçek yönetiminde birdenbire su üstüne çıkan derindeki
kamuoyu birçok gözlemcileri şaşırtmıştı. Daha yakın zamanlarda, Polonya'da başta
sendikal özgürlük olmak üzere sistemin yapısında köklü reformlar isteyen Lech Walesa
önderliğindeki Dayanışma (Solidarnösc) hareketinin bir saman alevi gibi ülkeye
yayılması da bunun başka bir örneğini

oluşturur. Ote yandan Sovyetler Birliği’nde

yarım yüzyılı aşan sistemli çabalara rağmen, uzun bir süredir bazı aydın çevrelerin —
özellikle insan hakları konusunda — çeşitli bildiriler ve elden ele dolaşan yayınlarla
(samizdat) Komünist Partisi yöneticilerinin politikalarına karşı çıkmaları, yaratılmak
istenen

düşünce

kalıplaşmasının

tam

olarak

gerçekleştirilemediğini

göstermesi

bakımından hayli ilgi çekicidir.

11.3.3. Azgelişmiş Ülkelerde Kamuoyu
Değişik siyasal sistemlere sahip olan azgelişmiş ülkelerde gerçek anlamda
kamuoyunun varlığını ileri sürebilmek oldukça güçtür. Bu ülkelerin siyasal rejimleri, Batı
tipi çok-partili sistemlerden Marxist modele kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar.

Ancak, en yaygın yönetim biçimleri olarak tek-parti sistemi ile ordu yönetimini
görmekteyiz.
Siyasal sistemleri ne olursa olsun, azgelişmiş ülkeler genellikle bazı ortak
nitelikleri paylaşırlar. Kamuoyunun oluşumunu olumsuz yönde etkileyen başlıca sosyoekonomik, siyasal ve kültürel nitelikleri şöyle sıralanabilir:
a. Asya ve Afrika'daki yeni bağımsızlığa kavuşmuş azgelişmiş ülkeler genellikle
henüz milli bütünleşmelerini tamamlayamamış toplumlardır. İnsanları, bir siyasal
bütünün (devletin) üyesi olma bilincine ulaşmamışlardır. Nüfusun büyük çoğunluğu
kırsal bölgelerde kabile, klan, etnik-dinsel grup gibi küçük üniteler halinde, kendi içlerine
dönük kapalı çevrelerde yaşar. Bu insanların, kendi küçük dünyalarının dışında başka bir
alemin varlığından çoğu zaman haberleri bile yoktur. Dolayısıyla, ülke ve toplum
sorunları hakkında kanaat sahibi olmak bir yana, bunlara karşı tamamen yabancı ve
ilgisizdirler.
b. Azgelişmiş toplumların geleneksel yapılarında sosyal gruplaşma ve örgütlenme
olgusu çok zayıftır. Gelişmiş çoğulcu toplumlarda olduğu gibi, ortak menfaatler, fikirler
ve amaçlar etrafında birleşmiş, bunların gerçekleşmesi için aktif çaba gösteren
örgütlenmiş gruplara bu ülkelerde pek rastlanmaz. Rastlananlar da genellikle cılız ve
etkisizdirler. Oysa, daha önce de değindiğimiz gibi, bu tür menfaat ve baskı grupları
kamuoyunun oluşmasında önemli bir rol oynarlar.
c. Okuma-yazma oranının ve eğitim düzeyinin düşük olduğu azgelişmiş ülkelerde
kitle haberleşme araçları da yaygınlaşmamıştır. Bu da halk yığınlarına ulaşabilmeyi,
onlarla bağlantı kurabilmeyi, onların ufuklarını genişletebilmeyi engelleyici bir faktör
olmaktadır. Haberleşmenin yetersizliği, dış dünyaya açılan pencerelerin azlığı, kanaat ve
fikir oluşumunu alabildiğine güçleştiren etkenlerdir.
Bütün bunlara bir de — genellikle görüldüğü gibi — siyasal rejimin otoriter
niteliği de eklenecek olursa, azgelişmiş toplumlarda ülke çapında bir kamuoyunun
kendini gösteremeyişinin nedenleri açıkça ortaya çıkar.

11.4. Bir Siyasal Güç ve Aktör Olarak Kamuoyu(4)
Kamuoyunun siyasal süreçte oynadığı rol ve siyasal kararların alınmasındaki
etkileri onun bir “siyasal güç” olarak kabul edilmesini gerektirmiştir. Bir siyasal
toplumun siyasal hayatında şu ya da bu şekilde belli etkiler meydana getiren, süreci

yönlendiren, işleyişinde bazı işlevler üstlenen faktörleri siyasal güç ve aktör olarak ifade
edildiği hatırlanırsa, kamuoyunun da böyle bir özelliğe sahip olduğu, siyasal toplumun
işleyişinde belli roller oynadığı söylenebilir.
Kamuoyunun siyasal kararların alınmasında, kuralların konulmasında, kararların
ve kuralların uygulanması ve denetlenmesindeki etkisinin derecesi bir tartışma
konusudur. Bu etkinin fazla abartılmaması gerektiği söylense de etkinin olmadığını ileri
sürmenin imkanı yoktur. Söz konusu etkinin derecesi toplumsal, siyasal ve diğer çevresel
özelliklere göre farklılık göstermektedir.
Genellikle kamuoyunun siyasal karar alma süreçlerinde maksimum etkiyi
demokratik sistemlerde, egemenliğin halka dayandırıldığı, toplumun geleceğine ilişkin
kararların toplum temsilcilerince alındığı, toplumsal beklenti ve isteklerin karar almada
öncelikli belirleyici rol oynadığı, siyasal iktidarı toplum adına kullananların belli bir süre
sonra topluma karşı hesap verdiği, iktidarın sınırlandırılmış olduğu, anayasacılık
hareketinin geliştiği ortamlarda gösterdiği söylenebilir.

Özellikle halkın oyu ve seçimle iktidarı kullanma yetkisini alan siyasal kadrolar,
eylemlerinde kamuoyunun eğilimlerini, görüşlerini ve kanaatlerini dikkate almak
zorunluluğunu hissederler. Hiç şüphe yok ki hiçbir iktidar sadece zor kullanarak, toplumu
korkutarak ve baskı uygulayarak ayakta duramaz; daha doğrusu meşruiyetini tehdit ve
korku üzerinde ikame edemez. İktidarların toplum tarafından benimsenmesi, kabul
edilmesi ve içselleştirilmesi, meşruiyetinin rızaya dayandırılması gerekir. Bu bakımdan
siyasal iktidarın meşruiyetini temin eden en önemli çerçeveyi, toplumun beklentilerinin
isteklerinin ve arzularının karşılanması, görüşlerine ve kanaatlerine uygun bir yapının
tesis edilmesiyle oluşturulabilir. Bunun için hiçbir iktidar topluma, yani kamuoyuna
sırtını dönemez ve onu yok sayamaz. Karar alınırken toplumsal eğilimlere, beklentilere,
ortak kanaatlere ve inançlara özen göstermeye, kamuoyunu tatmin edecek ve beklentilere
uygun düşecek kararlar almaya dikkat eder. Kamuoyu iktidar üzerinde bir baskı
oluşturmaktadır. Bu baskının niteliğine göre bazen kamuoyu iktidarın hareket alanını
sınırlandırırken, bazen de eylem alanını kolaylaştıran bir unsur olabilmektedir. Pek çok
siyasal lider, kamuoyu baskısına dayanamayarak istifa etmekte, istemeyerek de olsa belli
kararlar almakta ya da alınan kararları değiştirmek zorunda kalmaktadır.

Kamuoyunun ülkenin sadece iç politikası, yasama organı, hükümet ve idare
üzerinde değil, aynı zamanda dış politika ve diplomasi üzerinde de etkili olduğu
söylenebilir. Bu konuda iki ayrı kamuoyundan söz edilebilir. Biri ulusal kamuoyu, diğeri
de dünya kamuoyu. Ulusal devletlerin siyasal karar alıcıları bir yandan kendi ulusal
kamuoyunun eğilimlerini, görüşlerini ve kanaatlerini dikkate almak zorunda oldukları
gibi diğer yandan dünya kamuoyunun eğilim ve kanaatlerini de gözetmek zorundadırlar.
Bazı uluslararası sorunlar karşısında çeşitli ülkelerin fertleri arasında oluşan ortak görüş,
kanaat ve eğilim bir dünya kamuoyunu ortaya çıkarmaktadır. Ulusal sınırları aşan böyle
bir ortak görüş ve kanaat, ulusal devletlerin dış politikaya ilişkin kararları alma süreçleri
üzerinde bir baskı oluşturmakta ve kararı yönlendirmektedir. Bu bakımdan ulusal
devletler egemen birer aktör olsalar da karar alırlarken dünyadaki yankısını, dünya
kamuoyunun eğilimini ve tepkisini hesaba katmak zorunluluğundadır. Özellikle son
yıllarda uluslararası nitelikteki sicil toplum kuruluşlarının gelişmesi, insan hakları,
demokrasi, özgürlükler, kadın ve çocuk haklarındaki gelişme çevrenin korunması,
silahlanma, nükleer tehdit gibi konularda duyarlı bir dünya kamuoyu oluşmuş ve ulusal
devletlerin bu konulardaki kararlarını etkileme potansiyeli kazanmışlardır.

Kamuoyunun siyasal kararları etkileme gücü nedir? Bu konuda şimdiye kadar çok
şey söylenmiş ve çeşitli değerlendirmeler yapılmışlar. Kamuoyunu ‘görünmez hayalet’
olarak niteleyen ve onun siyasal hayattaki rolünün fazla büyütülmemesi gerektiğini ileri
süren azınlık görüşüne karşılık, yazarların çoğu kamuoyunun özellikle demokratik
sistemlerde önemli bir role sahip olduğu görüşündedirler. Hatta bazı yazarlar hükümet
politikası ve gerçekte bütün önemli tarihsel olaylar, siyasal toplumun üyelerinin
kanaatleri tarafından biçimlendirilmektedir diyecek kadar ileri giderler.
Bu genel değerlendirmelerin ötesinde, kamuoyunun siyasal karar alma süreci
üzerindeki etkisini saptamak İçin çeşitli araştırmaların yapıldığını da belirtmek gerekir.
Ancak, hemen söyleyelim ki, araya giren değişkenler ve bilinmeyen faktörler
nedeniyle bu etkiyi kesinlikle ölçebilmek son derece güçtür, hatta belki de imkansızdır.
Bununla beraber, siyasal olayların gözlemine dayanarak bu etki ilişkisi konusunda
bazı veriler ortaya konulabilir. Günümüzde halkın düşünce ve eğilimlerinin demokratik
rejimlerde yöneticiler üzerindeki ağırlığı, uzun boylu kanıtlanması gerekmeyen bir

gerçektir. Siyasal iktidarlar kamuoyundan gelen istek ve baskılar karşısında duyarlıdırlar.
Bazen yoğunlaşan baskılara ister istemez boyun eğmek zorunda kalabilirler. Amerika
Birleşik Devletleri'nde Watergate skandalından sonra Başkan Nixon'un baştaki bütün
direnmelerine rağmen, kamuoyunun gittikçe artan tepkisi karşısında en sonunda istifa
etmek zorunda kalışı, kamuoyunu iktidarları yapan ve yıkan bir güç» olarak görme
eğiliminde olanları haklı çıkaracak tipik bir örnek sayılır. Bu konuda başka bir Örnek de,
1956 yılında Süveyş harekâtı fiyaskosundan sonra İngiltere'de Anthony Eden
hükümetinin basında yürütülen kampanya sonucunda istifaya zorlanmasında görülebilir.
Yine ABD'de, yakın zamanlarda, İrangate skandalı olarak adlandırılan İran'a gizli silah
satışının ortaya çıkmasından sonra, kamuoyunda yoğunlaşan tepkiler üzerine yüksek
düzeydeki birçok görevli istifa etmiş. Başkan Reagan da girişilen hareketin yanlışlığını
kabullenmek ve bütün sorumluluğu yüklendiğini açıklamak zorunluluğunu duymuştur.
Kamuoyunun siyasal karar organları üzerindeki etkisi, biraz önce de söylediğimiz
gibi, kesinlikle ölçülemese bile, bu etkinin varlığı ve geçerliği tartışma götürmeyen bir
olgudur. Yasama organı, kanunların yapılması sırasında, kamuoyunu oluşturan gruplarca
kendisine yöneltilen istekleri göz önünde bulundurma gereğini duyacaktır. Yürütme
organı da, aynı şekilde, karar ve tercihlerinde bu istek ve kanaatleri hesaba katmak
durumunda olacaktır. Kamuoyu olarak ağırlığını duyuran grup kanaat ve isteklerine
yabancı kalan kararlar, toplum İçinde etkinlik ve dayanıklılık yönünden zayıf kalmaya
mahkumdur.
Batı demokrasilerinde, ülke çapında önemli ve tartışmalı sorunlar üzerinde sık sık
kamuoyu yoklamalarına başvurulduğu bilinmektedir. Günümüzde gitgide yaygınlaşan ve
geliştirilen teknik ve yöntemlerle yürütülen bu yoklamaların, yöneticiler açısından belli
alanlardaki politikaların saptanmasında son derece yararlı bir gösterge rolü oynadığına
şüphe edilemez.

11.5. Kamuoyu Araştırmaları
Kamuya yönelik faaliyetlerde bulanan, kamu adına iktidar yetkisini kullanan,
kamuyu ilgilendiren kararlar alan, kurallar koyan, birtakım maddi ve manevi değerleri
dağıtan, çeşitli politikalar belirleyen, bunları uygulayan ya da denetleyen siyasal sistemi
oluşturan kurum ve örgütler, özellikle demokratik düzende kamuoyunun eğilimlerini,
kanaatlerini ve görüşlerini önceden bilmek ve buna uygun davranmak ihtiyacını

duymaktadırlar. Bunan için belli grupların ve genelde kamuoyunun eğilimlerinin tespit
edilmesi ihtiyacı kamuoyu araştırmalarını gündeme getirmiştir.
Kamuoyu araştırması bir olay, sorun ve konu bakımından ilgili kişi ya da
grupların ne düşündüğü, görüş ve kanaatlerinin ne olduğu, eğiliminin niteliğinin
belirlenmesi maksadıyla belli yöntemler ve tekniklerle gerçekleştirilen araştırmaya denir.
Kamu otoritelerinin aldığı ya da alacağı kararların ilgili çevrelerce nasıl karşılanacağı,
halkın bu konudaki eğiliminin ne olduğunun tespiti belli yöntemlerle gerçekleştirilecek
araştırma mümkündür. Bu araştırma belli bir sistematik içerisinde verilerin toplanması,
eğilimlerin ölçülmesi, hesaplanması ve değerlendirilmesini içeren bir süreci ifade
etmektedir.
Özellikle son yıllarda giderek gelişme gösteren kamuoyu araştırmaları, toplumsal
hayatın her alanında önemli işlevler görmektedir. İşletme yönetiminde tüketicilerin
tercihlerinin belirlenmesi, toplumsal bilimlerde toplumsal gerçekliklerin tespit edilmesi,
Siyaset Biliminde de kararların alınmasında kamuoyunun eğilimlerinin bilinmesi ya da
kararların

kamuoyunda

nasıl

karşılandığının

belirlenmesi

konusunda

kamuoyu

araştırmaları önemli bir hizmet yerine getirmektedir. Hiçbir kamuoyu araştırması
araştırma evreninin tümünü kapsama şansına sahip olmadığı için, evreni temsil edecek bir
örneklem grubunun belirlenmesi, araştırmak istenen konuyu ortaya koyabilecek
objektiflikte soruların hazırlanması, bu soruların anket tekniğiyle uygulanması,
sonuçların toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi önemli aşamalar olarak ortaya
çıkmaktadır.

Kamuoyu araştırmaları, sorunla ilgili grubun ve grupların o konu hakkındaki
düşüncelerini, inançların, kanaatlerini ve eğilimlerini ortaya koymaya yarar. Belli bir
zaman diliminde oluşan eğilimlerin çok sık değişmeyeceği ve belli bir marj içerisinde
korunacağı gerçeğinden hareketle belirlenen bu eğilimlerin toplumun bir özelliği olması,
bunu bir veri olarak kabul edip bunun üzerinde kararların bina edilmesi beklenir. Bu
durum demokratik ülkeler ve demokratik yöntemlerle çalışan hükümetler için geçerlidir.
Çünkü demokrasilerde halkın tercihleri ve eğilimleri bir veri olarak kabul edilmekte ve
egemenliğin sahibi olan halkın eğilimleri üzerinde siyasalar geliştirilmektedir. Buna
karşılık totaliter ya da otoriter sistemlerde ise halkın mevcut durumu bir veri olarak
alınmadığı ve siyasal kadroların kendi ideolojik tercihlerine göre geliştirecekleri

siyasalarla toplumu inşa etmeleri, dönüştürmeleri söz konusu olduğundan kamuoyunun
mevcut eğilimleri bunlar üzerinde siyasaların oluşturulması için belki de bu mevcut
durumu ortadan kaldıracak siyasaların geliştirilmesi için düşünülebilir. Zaten özgür bir
haberleşme ortamının olmadığı totaliter sistemlerde sonuçlarına güven duyulabilecek bir
kamuoyu araştırmasının gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu da unutulmamalıdır.

Dipnotlar
1.
2.
3.

Kavram olarak ‘kamuoyu’ açıklamalarında Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş (Ankara,
Bilgi Yay., 2005, ss.145-151) adlı referans kitabından yararlanılmıştır.
Kamuoyunu etkileyen faktörler ve kamuoyu araştırmalarında Davut DURSUN’un Siyaset Bilimi
(İstanbul, Beta Yay., 2008, ss.309-312) adlı yapıtı referans alınmıştır.
Siyasal sistemler ve kamuoyu açılımlarında yine Münci KAPANİ’nin Politika Bilimine Giriş
(Ankara, Bilgi Yay., 2005, ss.152-158) referans alınmıştır.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
Kamuoyuna temel oluşturan siyasal kanıların biçimlenmesinde elbette ki önce
kişinin bireysel özellikleri rol oynar. Dünyaya gelirken sahip olunan ve çoğu kalıtım
yoluyla kazanılmış bulunan fiziksel ve ruhsal özellikler bir hareket noktasıdır. Sonra
buna, aileden başlayarak bir dizi küçük grubun etkisi katılır. Çocuklukta kazanılan temel
tutumlara giderek başkaları eklenir. Kanı, kişisel tutumun belirli bir soruya verdiği
yanıttır. Ama kişi o konuyla yakından ilgili değilse, ya bir kanı belirlemez ya da beliren
kanı çok gevşek olur.
Nasıl ki, temel tutumların ya ne kişiliklerin belirlenmesinde, aileden başlayarak
toplumsal çevrenin belirli bir etkisi varsa, o temel tutumlara bağımlı olmakla beraber,
kanıların oluşum ve değişiminde de gene aynı çevrenin etkisi bulunur. Aile, arkadaş ve iş
grupları, üyesi olduğu sendika, dernek ya da siyasal parti gibi kuruluşlar, bu süreçte
derece derece rol oynarlar. Bireysel eğilimleri giderek grup kanılarıyla bütünleşir.
Kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının da oynadığı rol oldukça
önemlidir. Yalnız derecesi konusunda farklı yaklaşımlar ileri sürülmektedir. Dar
çevrelerde asıl etkili olanlar ‘kamuoyu önderleri’dir. Kitle iletişim araçlarını yaymak
istedikleri düşünce ve bilgileri alıp yorumlayan ve başkalarına aktaranlar onlardır.
Gelişmiş ülkelerde bile var olan bu durum, özellikle geri kalmış ülkelerde çok daha fazla
geçerlidir. Kişilerin kitle iletişim araçlarının yaymak istedikleri mesajları almaları ve
yorumlamaları zorlaştıkça bu gibi kanı ya da kamuoyu önderlerinin etkisi artmaktadır.
Kamuoyu ancak bazı bilgilere dayanarak oluşabilir. Kamuoyunun oluşumunda ilk
aşama bu bilgilerin iletilmesi olduğu için, önce bu iletme işlevini yerine getiren araçlar ve
aracılar üzerinde durulması önem taşır. Oluşumundaki ikinci aşama ise, iletilen bilgilerin
alınmasını, algılanmasını kapsar. Bu aşamada belirli süreçler ve propaganda teknikleri rol
oynar. Özellikle siyasette her propagandanın bir karşı-propagandası bulunur. Kendi
görüşlerini yaymak isteyenler, bir yandan da karşılarındakilerin görüşlerini çürütmeye
çalışırlar. Propaganda kamuoyunun oluşumu sırasında özellikle kararsız kesimler
üzerinde etkili olur. Büyük bunalım dönemlerinde ortaya çıkan kararsız ortamlarda
propagandanın etkisi ile kamuoyunun bir uçtan öteki uca kısa aralıklarla yer değiştirmesi
olasılığı büyür.

Bölüm Soruları I

1. Kamuoyu kavramının eski dildeki karşılığı nedir, tanımlayınız.
2. Kamuoyunu oluşturan kişisel kanaatlerin biçimlenmesinde rol oynayan sosyal ve
psikolojik etkenleri belirtiniz.
3. Alfred Sauvy’ye göre kamuoyunun oluşmasında hakim olan kurallar nelerdir,
açıklayınız.
4. Jean-Marie Domenach’a göre kamuoyu yaratılmasına alt yapı oluşturmak
amacıyla yapılan propagandanın temel kurallarını irdeleyiniz.
5. Demokratik sistemlerde kamuoyu oluşumundan söz ediniz.
6. Güdümlü kamuoyu hangi tür siyasal sistemlerde ortaya çıkar, aktarınız.
7. Azgelişmiş ülkelerde ortaya çıkan kamuoyu biçimlerini irdeleyiniz.
8. Kamuoyunun siyasal güç olarak oynadığı rolü tartışınız.
9. Kamuoyu araştırmaları nasıl gerçekleşir ve neye hizmet eder açıklayınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 11
1. “Tartışmalı bir sorun karşısında, bu sorunla ilgili toplumsal kesimleri oluşturan
kişilere hakim olan ortak kanaat ve eğilimler kamuoyu olarak tanımlanabilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

İdeoloji
Politika
Tutum
İnanç
Kamuoyu

2. Sosyolojik anlamda ‘kamu’ kavramı, hangi terim karşılığında kullanılmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Toplum
Grup
Sınıf
Statü
Halk

3. “Kanaatlerin oluşumunda sosyal çevrenin önemine …………………………de
denir. Bu alanda birinci derecede rol oynayanların başında aile ve okul gelir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Grup etkisi
Statü etkisi
Rol etkisi
Önder etkisi
Sosyal etki

4. “Kamuoyu deyince, toplumun hemen bütün yetişkin üyeleri (kamu) tarafından
paylaşılan bir ortak düşünce, bir kanaat (oy) akla gelmemelidir. Toplumun
tümünü kapsayan ve oybirliğini ifade eden böyle bir kanaat bloku
……………………..gerçeklere aykırı düşer.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Siyasal
b. Psikolojik

c. İdeolojik
d. Tarihsel
e. Sosyolojik
5. “Bazı hallerde kamuoyunun belirmesinde çoğunluk faktöründen daha ağır basan
ikinci unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sosyal unsur
Lider unsuru
Etkinlik unsuru
Eğitim unsuru
Medya unsuru

6. Kamuoyunun oluşumunda oldukça etkin rol oynadıkları savunulan ‘kanaat
önderleri’ hangi tür faktörler arasında yer alırlar?
a. Siyasal faktörler
b. Çevresel faktörler
c. Mobilize faktörler
d. Psikolojik faktörler
e. Hukuksal faktörler
7. Kamuouyunun oluşumu sırasında, alınan bilgilerin biçim değiştirerek sapmalara
uğramasında belirli kuralların egemen olduğu konusuna dikkatlari çeken Siyaset
Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a.Max Weber
b. Maurice Duverger
c. Robert Dahl
d. Alfred Sauvy
e. Gaetano Mosca
8. Kamuoyuna yönelik propagandatif faaliyetlerde çoğunluğa uymak ve ondan
etkilenmek güçlü bir eğilimdir. Jean-Marie Domenach’a göre bu güçlü eğilimi
aşağıdakilerden hangi kural ifade etmektedir?
a. Tekrar kuralı
b. Tek düşman kuralı
c. Basitleştirme kuralı
d. Sevileni kullanma kuralı
e. Oybirliği ve bulaşma kuralı
9. Aşağıdakilerden hangisi Politikadan Uzaklaşma’ya yol açan etkenler arasında
yer almaz?

a. Açık toplum
b. Ekonomik refah
c. İyi yaşama şartları
d. Yarışmacı siyasal sistem
e. Orta sınıfın genişlemesi
10. Demokratik sistemde kamuoyunu oluşturan sistemin ana niteliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kültürel
Sosyal
Siyasal
Ekonomik
Çoğulcu (plüralist)

Yanıt Anahtarı
1. e
2. b
3. a
4. e
5. c
6. b
7. d
8. e
9. d
10. e

12.

SİYASAL PARTİLER

Bu Bölümden Neler Öğreneceğiz?

12. SİYASAL PARTİLER
12.1. Siyasal Partileri Tanımlama Sorunu
12.2. Siyasal Partilerin Doğuşu
12.3. Siyasal Partilerin Temel İşlevleri
12.4. Siyasal Partiler Tipolojisi
12.4.1. Duverger'nin Tipolojisi: Kadro Partileri ve Kitle Partileri
12.4.2. Neumann'ın Tipolojisi: Bireysel Temsil Partileri ve Sosyal Bütünleşme
Partileri
12.5. Parti Tiplerinin Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler, Yeni Sınıflandırma
Denemeleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Siyasal partiler nasıl örgütlerdir, tanımlayınız.
Siyasal partilerin doğuş nedenlerini açıklayınız.
Siyasal partilerin temel işlevlerinden söz ediniz.
Kaç tür siyasal parti tipolojisi vardır, irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyasal Partiler

Kazanım
Siyasal partileri tanımlamak; Siyasal
partilerin tarihsel gelişimini edinmek;
Siyasal partilerin siyasal sistem
içindeki temel işlevlerini öğrenmek;
Siyasal parti tipolojilerini analiz
etmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ve önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Siyasal Parti; Siyasal Parti İşlevleri; Siyasal Parti Tipolojileri, Maurice Duverger,
Sigmund Neumann

Giriş
Siyasal partilerin tarihsel gelişimi ve siyasal sistem içindeki işlevleri ele alınan bu
bölümde, öncelikle siyasal partiler nasıl örgütlerdir, baskı gruplarından siyasal partileri ayıran
özellikler nelerdir, aktarılmıştır. Tüm bu tarihsel ve işlevsel perspektifi tamamlamak üzere de
literatürde yer bulmuş olan siyasal parti tipolojleri analiz edilmiştir.
Bu bağlamda Maurice Duverger’nin siyasal parti tipolojisi ele alınıp kadro ve kitle
partilerini birbirinden ayıran başat özellikler üzerinde durulmuştur. Modernleşme ile gelişen
siyasal sistemlerde ortaya çıkan yeni parti tiplerini klasifiye edebilmek amacıyla Sigmund
Neumann tarafından ortaya konulan siyasal parti tipolojisi anlatılmıştır. Duverger ve Neumann’ın
yetersiz kaldığı yeni oluşumlar için yapılan yeni sınıflandırma denemeleri de sunulmuştur.

12.1. Siyasal Partileri Tanımlama Sorunu
Politikaya ister iktidar ilişkileri açısından, ister karar alma süreci açısından
bakalım, bu iki ana yaklaşımın odak noktasında siyasal partilerin yer aldığı görülür.
Çağdaş anlamda siyasal partilerin politika sahnesine çıkışları oldukça yeni sayılır.
Bununla beraber, bu kuruluşlar çok hızlı bîr gelişme ile hemen hemen bütün ülkelerde
siyasal hayatın temel unsurları ve başlıca dinamik güçleri haline gelmişlerdir.
Siyasal sistemin niteliği ve karakteri ne olursa olsun (demokratik, otoriter ya da
totaliter) çağdaş toplumların hepsinde partiler birinci derecede önemli rol oynarlar.
Günümüzde partisiz rejimlere ancak bazı geleneksel toplumlarda rastlamak mümkündür.
Bu bakımdan siyasal partileri her türlü değer yargısının ötesinde, çağdaş devletin salt
olguları olarak kabul etmek gerekir.
Şurası da bir gerçektir ki herhangi bir siyasal sistemin işleyişini yalnız anayasanın
getirmiş olduğu kurumlara bakarak anlayabilmeye olanak yoktur. Bir ülkedeki rejimin gerçek
karakterini belirleyebilmek için, anayasal şekil ve kalıpların dışında, o ülkedeki parti sistemini,
partilerin sayısını, tiplerini, sosyal temellerini ve iç yapılarını bilme zorunluluğu vardır.
Bu yöndeki incelemelere, her şeyden önce ‘Siyasal parti nedir?’ sorusunu yanıtlamakla
başlamak yerinde olur. Değişik parti tiplerini kapsayacak genişlikte fonksiyonel bir tanımlamaya
gitmekte yarar vardır.
Bu açıdan siyasal partiler, bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya
da paylaşmak amacını güden, sürekli bîr örgüte sahip kuruluşlar olarak tanımlanabilir.

12.2. Siyasal Partilerin Doğuşu
Yukarıda açıklanan anlamıyla siyasal partilerin doğuşunu görebilmek için on dokuzuncu yüzyılın
ortalarına doğru eğilmek gerekir. Ondan önce, on sekizinci yüzyılda bazı Avrupa
parlamentolarında görülen gruplaşma ve hizipler parlamento dışında bir örgüte sahip
olmadıklarından bunları gerçek anlamda parti olarak saymak mümkün değildir.
Geçen yüzyıl içinde siyasal partiler Batılı toplumlarda yer alan bazı önemli sosyo-politik
gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler, demokratik ideolojinin yaygınlaşması ve
buna paralel olarak da parlamentoların yetkilerinin ve oy hakkının genişletilmesi şeklinde kendini
gösterir. O zamana kadar kendilerine oy hakkı verilmemiş olan geniş halk kitlelerinden gelen

baskılarla birçok Avrupa ülkesi seçim kanunlarında reform yaparak bu kitlelere oy hakkını
tanımak zorunda kalmışlardır.
Böylece, ilk defa olarak siyasal iktidarın kuruluşunda söz hakkına sahip geniş bir seçmen
topluluğunun ortaya çıkışı, dar ve kapalı bir yönetici elitin hegemonyasına son vermek suretiyle
politik hayatta köklü bir değişme yarattığı gibi, siyasal partilerin doğuşunda da en önemli faktör
rolünü oynamıştır.
Partilerin kökeni bakımından, Duverger ‘parlamento içinde doğan partiler’ ve
‘parlamento dışında doğan partiler’ şeklinde bir ayrım yapmaktadır. Kronolojik sıraya göre, önce
kaynağını parlamentonun içinden alan partilerin ortaya çıktığı görülüyor.
Parlamento dışında doğan partilerin kökeni ve gelişim çizgisi ise oldukça farklıdır. Bunlar
genellikle parlamentoda temsil edilme olanağına kavuşmamış sosyal güçler ve sınıflar tabanına
dayanırlar. İşçi sendikaları, tarım kooperatifleri, çeşitli dernekler, fikir kulüpleri, dinsel kuruluşlar,
vs. birçok hallerde dışardan kurulan partilerin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Burada özellikle işçi
sendikalarının Ayrupa'daki birçok sosyalist partilerin kuruluşunda oynadıkları önemli role işaret
etmek gerekir.
Bunun en tipik örneği, İngiliz İşçi Partisinin 1899 yılında Sendikalar Kongresinde (TUC)
alınan bir karar sonucunda kurulmuş olmasında görülür.
Parlamento dışında doğan partiler, Duverger'ye göre, diğerlerine oranla yapısal bakımdan
daha merkeziyetçi, ideolojik yönden de daha tutarlı ve disiplinlidirler. Bunlar genellikle siyasal
iktidara ağırlıklarını koymak suretiyle kurulu düzeni değiştirmek isteyen sol eğilimli partilerdir.
Siyasal partilerin doğuşunu açıklamak için Duverger tarafından öne sürülen ve
parlamentonun varlığını esas alan model, söylemek gerekir ki daha çok Batı Avrupa ve Birleşik
Amerika gibi eski bir parlamento geleneğine sahip ülkeler bakımından geçerli olabilir. Bu
kurumsal model, bugün dünya ölçüsünde — Özellikle yeni bağımsızlıklarına kavuşmuş Üçüncü
Dünya ülkeleri yönünden — genel ve karşılaştırmalı bir inceleme için pek elverişli sayılmaz.
Günümüzde soruna daha geniş bir açıdan bakıldığı zaman siyasal partilerin doğuşuna yol
açan çeşitli etkenler saptanabilir. Toplumsal yapının değişmesi sonucunu yaratan sosyal gelişme
(modernleşme) bunların en önemlilerinden biridir. Sanayileşme, kentleşme, ulaşım ve
haberleşmenin yaygınlaşması, okur-yazarlığın artması, kültürün laikleşmesi, kişi başına düşen

milli gelirin artması gibi değişimleri kapsayan modernleşme, sosyal grupların siyasal planda
örgütlenerek iktidara ağırlıklarını koyma çabalarına yönelmesine yol açar.
Başka deyişle, modernleşme siyasal katılmayı, siyasal katılma da siyasal örgütlenmeyi
geliştirir. Öte yandan, toplumu sarsan büyük krizler (savaş, devrim, ekonomik bunalım gibi}
siyasal partilerin kuruluşunda rol oynayan başlıca etkenler arasındadır.

12.3. Siyasal Partilerin Temel İşlevleri
Bir siyasal sistem içinde partilerin çeşitli işlevleri vardır. Bunların en önemlileri şöyle
belirtilebilir.
A) Siyasal partilerin en başta gelen işlevlerinden biri, toplumdaki çeşitli çıkarların ve
istemlerin birleştirilmesini ve kanalize edilmesini sağlamaktır. Genellikle partiler — bazı görüş ve
kanıların aksine olarak —bölücü ve ayırıcı değil, fakat toparlayıcı ve birleştirici bir rol oynarlar.
Ülkenin bir ucundan öbür ucuna bölgeler ve sosyal gruplar arasındaki mesafeleri daraltmaya,
aslında birbirine yakın olan çıkarları, eğilimleri bir araya toplayarak bağdaştırmaya ve bunları
birkaç büyük grup halinde kümelendirmeyen çalışırlar.
Böylelikle, siyasal tercih konusu olacak sorunların belli başlı birkaç alternatif haline
getirilmesi suretiyle çoğulcu toplumlarda siyasal temsil de imkan dahilîne girmiş olur. Aksi halde,
seçmen kitlesi toplumdaki dağınık ve karmaşık menfaat yumakları ve politik eğilimler arasında
kimi, neyi, niçin seçeceğini kestirmeyeceğinden seçim yoluyla siyasal temsilin gerçekleşmesi pek
mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan partiler demokratik mekanizmanın işleyişini sağlayan
büyük çarklara benzetilebilir.
B) Siyasal partiler, hemen bütün rejimlerde, halk kitleleri ile iktidar arasında bir köprü
vazifesi görürler. Günümüzde partiler, siyasal katılmanın başlıca kanalları haline gelmişlerdir.
Toplumdaki istekler, beklentiler ve onların gerçekleştirilmesi yolundaki etkileme faaliyetleri
çoğunlukla bu kanallardan geçer. Öte yandan partiler, halk arasında destek sağlama çabaları
yanında, kitleleri eğitme ve bilinçlendirme yolunda da çaba harcarlar (Özellikle ideolojik temeli
güçlü olan partilerin bu yöndeki çalışmaları daha yoğun ve sistemlidir).
Nihayet gene aynı çerçeve içinde, siyasal partilerin seçmenleri harekete geçirme
(mobilizasyon), daha aktif davranışa yöneltme, seçimlerde sandık başına gitmeye teşvik
bakımından da ön planda rol oynadıkları görülür. Partilerin ‘siyasal sosyalleşme’ olarak

tanımlanan bu rolleri, onları toplum içinde siyasal kültürün yayılması veya değiştirilmesi
yönlerinden etkin olan belli başlı kuruluşlar haline getirmektedir.
C) Siyasal partilerin önemli işlevlerinden biri de, siyasal personelin, yönetici kadroların
ve liderlerin seçilmelerini sağlamaktır. Bütün modern siyasal sistemlerde — demokratik ya da
totaliter olsun — politik kadrolar ve liderler genellikle partiler içinden çıkarlar. Marxist rejimlerde
iktidarın yolu mutlaka parti basamaklarından geçer.
Çoğulcu demokrasilerde de parlamento üyeleri, bakanlar, başbakanlar, devlet başkanları
büyük çoğunlukla parti adamlarıdır. Çağdaş parlamenter sistemlerde partili olmayan bağımsız
adayların seçilme şanslarının çok küçük olduğu bilinen bir gerçektir. Parlamento dışından
kabineye bakan alınması da ancak bir istisna teşkil eder.
Bu işlevleri açısından siyasal partilere, liderlerin ve politik kadroların devşirildiği ve
yetiştirildiği ocaklar gözüyle bakılabilir. Siyasal partilerin bulunmadığı ya da zayıf ve köksüz
olduğu ülkelerde, liderler geleneksel elitler içinden (feodal ailelerden, dinsel kuruluşlardan) ya da
silahlı kuvvetler içinden çıkarlar. Bu da — halk tabanının zayıf olması yüzünden — rejimde
istikrarsızlığa yol açan bir faktör sayılır.
D) Siyasal partiler, iktidara geldikleri zaman, devletin siyasal karar organları (yasama ve
yürütme) içinde temel bir role sahiptirler. Onların ana amaçlarının gerçekleşmesi olarak
nitelendirilebilecek olan bu role, partilerin yönetme ya da hükümet etme işlevi denebilir. Partilerin
devlet mekanizması içindeki bu işlevleri önem ve nitelik bakımından anayasa ve parti
sistemlerine göre farklılık gösterir. Parlamenter rejimlerde (özellikle iki-partili sistemlerde)
hükümet politikalarının saptanması yönünden bu işlev büyük ağırlık taşır.

12.4. Siyasal Partiler Tipolojisi
Siyasal partiler arasında çeşitli yönlerden — iç yapı, örgütlenme, sosyal taban, ideoloji
vb. — farklılıklar vardır. Partiler, değişik tiplere ayrılabilir. Burada, şimdiye kadar yapılmış olan
çeşitli ayrımlardan, önce en tanınmış ve en önemli olarak kabul edilen ikisi üzerinde durulacaktır.
Daha sonra da bu alanda yapılan yeni çalışmalara da değinilecektir.

12.4.1. Duverger'nin Tipolojisi: Kadro Partileri ve Kitle Partileri
Maurice Duverger'nin 1951'de yapmış olduğu kadro partisi ve kitle partisi ayrımı geniş
yankı uyandırmış ve — bazı yönlerden eleştirilmekle beraber — genellikle benimsenmiştir. Bu
iki tip parti arasındaki esas farkın üye sayısı ya da hitap ettikleri seçmen kitlesinin büyüklüğü
değil, fakat yapı farkı olduğunu baştan belirtmek gerekir.
Kadro partileri, Batı demokrasilerinde iktidar yarışmasında ilk örnekleri görülen
partilerdir. Bunlar üye sayılarını arttırmak bakımından özel bir çaba göstermezler. Genellikle
siyasal yelpazenin sağ kanadında yer alan bu partiler için önemli olan nicelik değil, niteliktir:
Seçim çevrelerinde etki ve servet sahibi olan, isim yapmış bulunan kişileri bir araya getirmeye
çalışırlar. Burada güdülen başlıca amaç, bu kişilerden yararlanarak parti adaylarına parasal destek
ve oy sağlamaktır.
Çevrenin ileri gelenlerinden oluşan yerel komitelerin başlıca görevi seçimleri hazırlamak
ve kampanyayı yürütmektir. Bu bakımdan bunlara Komite Partileri de denir. Zaten kadro partileri
seçim zamanları dışında pek faaliyet göstermezler. Ancak seçimler yaklaşınca mekanizma
harekete geçer. Bir yandan savaşın barutu demek olan paranın toplanması yolunda çalışmalara
girişilirken, öte yandan da oyları etkileme yönündeki çabalar yoğunlaşır.
Kadro partileri, genel oy ilkesinin kabulünden önce ortaya çıkan, kaynağını parlamento
içinden alan eski tip partilerdir. Bu yüzdendir ki bunlar, hiç değilse başlangıçta, kitleleri
örgütlendirme ve üye sayılarını genişletme gereğini duymamışlardır. Ancak daha sonraları —
siyasal demokrasinin tam olarak yerleşmesinden sonra — kadro partilerinin de, kitle partilerini
taklit ederek kapılarını sıradan üyelere açtıkları görülür.
Bu gelişme sonucunda bugün saf kadro partisi tipine pek rastlanmamakla beraber, bunlar
esas itibariyle eski yapılarını korumuşlardır: Seçim bölgelerindeki komitelerle partinin merkez
kademeleri arasındaki ilişkiler daima gevşek kalmış ve parti genel merkezi bölgesel örgütler
üzerinde bir otorite kuramamıştır. Bugün Batılı demokrasilerde genellikle liberal ve muhafazakâr
partiler kadro partisi tipine örnek olarak gösterilebilir.
Kitle partileri, kadro partilerinden çok daha sonra, yirminci yüzyılın başlarında, kitlelerin
oy hakkına kavuşarak politika sahnesinde yer almaları sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bu parti
tipinin doğuşunda sosyalist akımların büyük rolü olmuştur. Kitle partileri için üyelik kavramı ve
üye sayısını arttırma hayati bir önem taşır. Her şeyden önce, başlangıçta, üye devşirme malî
yönden bir zorunluluk olarak kendini göstermiştir:

İşçi kitlelerini temsil eden sosyalist partiler, muhafazakâr ve liberal partiler gibi sermaye
çevrelerinin parasal desteğine sahip olmadıklarından, seçimlere katılabilmek ve seçim
masraflarını karşılayabilmek için tek kaynak olarak üyelerinden topladıkları aidata dayanmak
zorunda kalmışlardır. Böylece, seçimlerin kapitalist yoldan finansmanına karşılık, küçük fakat
çok sayıda katkılardan oluşan yeni bir finansman tekniğinin ortaya çıktığı görülür.
Kitle partileri için üyeler, sadece mali yönden değil, fakat siyasal yönden de önem taşır.
İdeolojik çizgileri daha belirgin ve tutarlı olan bu tip partiler, üyelerini siyasal yönden eğitme,
yetiştirme ve bilinçlendirme yolunda devamlı faaliyet gösterirler. Bu faaliyet yalnız seçim
dönemleri ile sınırlı kalmaz. Güdülen amaç, ülkenin yönetimine ağırlığını koyabilecek, zamanı
geldiğinde iktidarı ele alabilecek bir elit yetiştirmektir.
Bu bakımdan partinin bir okul rolü oynadığı söylenebilir. Duverger'nin deyimiyle, üyeleri
olmadığı takdirde parti, öğrencisiz bir öğretmene benzer. Öte yandan, örgütlenme açısından kitle
partilerinin, gevşek bağlantılı kadro (komite) partilerinden farklı olarak, merkeziyetçi ve disiplinli
kuruluşlar niteliğinde olduklarına işaret etmek gerekir.
Kadro ve kitle partileri arasındaki ayrım, daha önce değindiğimiz gibi, siyasal bilimciler
arasında oldukça geniş bir kabul görmekle beraber, bu ayrımın tam bir açıklık ve kesinlik taşıdığı
ileri sürülemez. Burada iki net kategori karşısında bulunulduğundan söz edilemez. Gerçekten, bir
bakıma kadro partisi niteliğinde olan bazı partiler, başka bir yönden kitle partîsininkine benzer
özellikler gösterebilmektedir. Örneğin, Amerikan partileri mali yönden (seçmenlerin finansmanı
bakımından) açıkça kadro partisi niteliğinde olmakla beraber, taraftarların aktif rol oynadıkları
ön-seçim sistemi (primary) açısından kitle partisi tipine yaklaşırlar.
Duverger, kitabını yazdığı sırada, 1950' lerin başı, mevcut başlıca Türk partilerini de (DP
ve CHP) esas itibariyle kadro partileri olarak nitelendirir. Ancak, daha o zaman, bunlar
merkeziyetçi ve disiplinli yapıları yönünden bu tipten ayrılmaktaydılar. Günümüzdeki belli başlı
Türk partileri de, ne tam anlamıyla kadro, ne de tam anlamıyla kitle partisi sayılabilirler.
Duverger de, siyasal partilerle ilgili yeni çalışmalarında kadro partisi ile kitle partisi
ayrımının önemini fazla büyütmemek gerektiğini söyleyerek, bu iki temel kategori dışında
üçüncü bir kategori sayılabilecek ara partilerce yer verir. Ara partilerin de başlıca iki tipi vardır: a)
Dolaylı partiler; b) Azgelişmiş ülkelerin partileri.

Bunlar kollektif üye temeline dayanan partilerdir, bireysel üyelerden çok, sendikalar,
kooperatifler, fikir kulüpleri gibi topluluklardan oluşurlar (Sendikalarla organik bir ilişki içinde
bulunan İngiliz İşçi Partisi, bu çeşit partilerin tipik örneği sayılır). Öte yandan, bazı azgelişmiş
ülkelerde (özellikle Afrika ülkelerinde) kurulmuş olan partiler de, kadro partileri ile kitle partileri
arasında kendilerine özgü — ve az çok ülkenin sosyal yapısını yansıtan — özgün bir yapı
gösterirler. Duverger'ye göre her iki tip ara parti de aslında kadro partisinden çok kitle partisine
yakındır.
Türk basınında, sağda ya da solda olsun ülkedeki büyük partilerin genellikle kitle partisi
olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu nitelendirme (özellikle sağ partiler açısından) pek
isabetli sayılmaz ve Duverger'nin özgün tanımına uygun düşmez. Basında kitle partisi deyiminin,
sınıf partisi (ya da doktrin partisi) karşıtı olarak, sınıf tabanına dayanmayan ve geniş kitlelere
hitap eden parti anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

12.4.2. Neumann'nın Tipolojisi: Bireysel Temsil Partileri ve Sosyal
Bütünleşme Partileri

Amerikalı Siyaset Bilimcisi Sigmund Neumann, siyasal partileri bireysel temsil partileri

ve sosyal bütünleşme partileri olarak iki ana kategoriye ayırmaktadır. Sosyal bütünleşme partileri
de, demokratik bütünleşme partileri ve toptan (total) bütünleşme partileri diye iki alt-kategoriye
ayrılırlar.
Bireysel temsil partileri, dar ve sınırlı bir siyasal katılma ortamında işleyen kuruluşlardır.
Bunların faaliyeti genellikle seçim zamanlarına rastlar. Esasen pek gevşek olan parti örgütü (ki bu
daha çok seçim komiteleri niteliğindedir) seçim dönemleri dışında bir çeşit kış uykusuna girer.
Partinin başlıca fonksiyonu aday göstermekten ibarettir. Adaylar seçildikleri zaman politik
bakımdan geniş bir hareket serbestliğine, adeta bir açık bonoya sahiptirler ve sorumlulukları da
sadece kendi vicdanlarına karşıdır.
Başka deyişle, bu partiler, gerek disiplin gerek ideoloji yönünden zayıf ve esnek
partilerdir. Üyelerinden aktif bir katılma beklemedikleri gibi, onların davranışlarını kontrol altına
alma yolunda bir çaba da göstermezler. Bireysel temsil partilerinin, bu yapısal nitelikleri
bakımından, genelde modern kitle demokrasisinin politik gerçekleriyle pek bağdaşmadığı
söylenebilir. Nitekim bunların örnekleri de zamanla giderek azalmıştır.

Günümüzde bireysel temsil partisi tanımına en çok uyan kuruluşlar olarak ABD'deki
Cumhuriyetçi ve Demokrat Partileri gösterilebilir. Çok gevşek bir örgüte dayanan ve siyasal
ideolojileri yönünden pragmatik bir nitelik taşıyan bu partilerden seçilenler, Kongre'de oylarını
kullanırken geniş bir özgürlüğe sahiptirler. Bu yüzden, Kongre'de Demokrat ya da Cumhuriyetçi
çoğunluğundan çok, Başkanın çoğunluğu, yani yürütmenin başı olan ABD Başkanının yasa
önerilerini benimseyenlerin sayısı önemlidir.
Sosyal bütünleşme partileri ise, kitle hareketlerinin ve siyasal katılmanın genişlemesi
sonucunda ortaya çıkan yeni tip partilerdir. Bunlar, bir öncekilerden farklı olarak sadece siyasal
iktidarı ele geçirmek amacıyla seçimden seçime faaliyet gösteren mekanizmalar değildir.
Bütünleşme partileri, üyelerini ideolojik ve örgütsel bir çatı altında toplayan, onlarla düzenli
ilişkiler kuran, onların sosyal hayatlarıyla yakından ilgilenen topluluklardır.
Bu siyasal toplulukların, hızlı endüstrileşme ve kentleşme süreci sonunda kendi
ortamlarından koparak büyük merkezlerde kümelenip yalnızlaşan ve yabancılaşan kitleleri
toplumla yeniden birleştirme ve bütünleştirme amacını güttükleri söylenebilir. Bu tip partilerde
oy desteği daha açık ve seçik olarak belirli bir sosyal sınıf tabanına dayanır. Demokratik
bütünleşme partilerinin ilk örnekleri Kara Avrupası’ndaki Sosyalist partilerdir. Daha sonraları sağ
kanattaki Katolik partiler de aynı örgütlenme ve faaliyet tekniğini benimsemişlerdir.
Toptan (total) bütünleşme partileri (ki bunların prototipleri Komünist ve Faşist partilerdir)
birçok yönlerden demokratik bütünleşme partilerinden ayrılırlar. Bunlarda parti ile üyeler
arasındaki bağ çok daha sıkıdır ve en alt kademeden başlamak üzere parti örgütü üyelerin
davranışları üzerinde geniş bir düzenleme ve kontrol yetkisine sahiptir. Öte yandan, ideoloji
faktörü de bu partilerde diğerleriyle kıyaslanamayacak ölçüde önemli rol oynar. Katı ve kapsayıcı
nitelikteki parti ideolojisi, bir fikir ve eylem programı olmanın çok daha ötesinde totaliter bir
dünya görüşüdür.
Bu bakımdan, bütün üyelerden bu sistemli dünya görüşüne — adeta iman derecesine
varan — bir bağlılık ve sadakat beklenir-, partinin belirlediği ideolojik çizgiden sapma anlamına
gelebilecek bağımsız davranışlara göz yumulmaz.
Görüldüğü gibi, Neumann'ın parti tipolojisi ile Duverger'nin tipolojisi arasında oldukça
yakın bir benzerlik vardır. Bireysel temsil partileri kadro partilerini, sosyal bütünleşme partileri de
kitle partilerini karşılar. Ayrıca her iki bilim adamı da bu sonuncu kategori içinde demokratik ve

totaliter ayrımını yapmışlardır. Yalnız, Neumann'ın yaklaşımında sosyolojik açının daha ağır
bastığı söylenebilir. Fakat, son tahlilde, her iki sınıflandırmanın da tam kapsayıcı olmama ve tek
boyutlu olma yönlerinden eleştirilere açık bulunduğu görülür.

5. Parti Tiplerinin Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler, Yeni
SınıflandırmaDenemeleri
Siyasal partiler sosyolojisi üzerinde yapılan yeni incelemeler, parti tipleri arasında ayrıma
gidilirken tek bir faktöre (değişkene) bağlı kalmanın doğru olmayacağı görüşünden hareket
etmektedirler. Örneğin, Duverger'nin yaptığı gibi, sadece örgütlenme biçimini esas alan bir
ayrımın, yeterli ve sağlam bir kritere dayanmadığı ileri sürülmektedir. Nitekim, İngiliz partileri
üzerinde yapılan bir araştırma, iki büyük partinin (Muhafazakâr ve İşçi Partileri), örgütlenme
yönünden aralarındaki önemli farklara rağmen, parti-içi iktidar yapısı bakımından (her ikisinde de
gerçek iktidarın parlamento grubunda ve liderde toplanması açısından) birbirlerine çok
benzediğini ortaya koymuştur.
Bu durumda, çeşitli parti tiplerinin belirlenmesinde ve sınıflandırmasında değişik
faktörleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu faktörler (değişkenler) şöylece sıralanabilir:
a) Parti içinde iktidar dağılımı ve merkezleşme derecesi;
b) Liderin (ya da liderler kadrosunun) rolü;
c) Parti disiplininin sıkı ya da gevşek oluşu;
d) Kararların alınmasına katılma olanakları;
e) ideolojinin parti politikasındaki ağırlık ve etkenlik derecesi;
f) Partinin parlamento grubu ile diğer parti kurulları (özellikle merkez yönetim kurulu)
arasındaki ilişkilerin niteliği;
g) Parti tutarlığı (üyeler arasındaki tutum ve davranış birliği);
h) Üyelerle parti arasındaki ilişkilerin niteliği.
Günümüzde siyasal partilerle ilgili araştırmaların yeni yaklaşımlarla sürdürülmektedir.
Bu arada, Duverger'nin klasikleşen tipolojisindeki eksiklikleri tamamlamak amacıyla yeni
kategorilerin ortaya atıldığı da görülmektedir. Bunların belki en ilginç olanı Otto Kircheimer'in
‘Catch-AII Party’ olarak adlandırdığı parti tipidir (Sözcük anlamıyla ‘Hepsini Yakala Partisi’).
Bu deyimlerin Türkçe’de en uygun karşılığı ‘Toplayıcı Parti’ olabilir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Batılı ülkelerde gelişmeye başlayan bu parti tipi,
ne tam anlamıyla bir kadro partisi, ne de gerçek anlamda bir kitle-sınıf partisi (ya da sosyal

bütünleşme partisi) sayılabilir. Toplayıcı parti, sınıf çizgilerini aşarak mümkün olduğu kadar
geniş bir seçmen kitlesine hitap etmeye çalışan, ideolojik eğilimi oldukça yumuşak, pragmatik
yönü ağır basan bir parti görünümündedir. Bu tür partilerin amaçları, toplumsal yapıdaki
değişiklikler sonucu sayıları giderek artan marjinal seçmenleri ılımlı bir programla kendi
yanlarına çekmek ve böylece kitlesel tabanlarını olabildiğince genişleterek iktidar yarışını
kazanabilmektir.
Bugün Avrupa'daki çoğu merkez-sağ partilerinden başka (Alman ve İtalyan Hıristiyan
Demokrat Partileri gibi), bazı ılımlı sol partiler (Alman Sosyal Demokrat Partisi) ve bazı sağ
partiler de (Fransa'daki RPR = Cumhuriyet İçin Toplanma Partisi) bu kategoriye girerler. Türkiye'
deki siyasal partilerin de genellikle bu kategoriye girdiği söylenebilir. Yukarıda da belirtildiği
gibi, Türk partilerinin çoğu bir ölçüde kadro partisi tipine yaklaşmakla beraber, aslında ne kadro
partisi ne de kitle partisi modeline tam olarak uymaktadır. Son yıllar içinde siyasal saflaşmada
ideolojik çizgilerin daha açıklık ve belirginlik kazanmasına rağmen, kanımızca belli başlı Türk
partileri — bu arada özellikle Anavatan Partisi — genel nitelikleri bakımından en çok toplayıcı
parti tipine uygun düşmektedirler.
Parti çeşitleri konusunda daha geliştirilmiş bir metodoloji ile yapılacak araştırmaların
ileride yeni modeller ortaya koyması mümkündür. Bugünkü durumda, parti tiplerinin
oluşmasında ya da tip değiştirmelerde, belirli bir ülkeye özgü sosyo-ekonomik şartların, siyasal
ortamın, toplum yapısındaki değişme ve gelişme hızının önemli etkenler olarak rol oynadığı
söylenebilir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Siyasal partiler bölümünde öncelikle siyasal ğpartilerin tarihsel gelişimi
aktarılmıştır. Ondokuzuncu yüzyıl ortalarında bugünkü anlamda ortaya çıkan siyasal
partlierin ilk örnekleri İngiliz parlamenter demokrasisinde görülmüştür.
Tarihsel perspektifi içinde modern zamanlarda ortaya çıkan siyasal partileri
klasifiye eden ilk düşünür Fransız Siyaset Bilimcisi Maurice Duverger’nin tipolojisi
analiz edilmiştir. Duverger kökenleri bakımından siyasal partileri kadro ve kitle partileri
olarak ikiye ayırarak tanımlama çalışması yapmıştır. Duverger’nin son dönem
gelişmelere hizmet etmediği görüşünden yaklaşan Sigmund Neumann’ın ortaya koyduğu
tipolojininde aslında Maurice Duverger’nin temel prensiplerinden çok da ayrışmadığı
görülmüştür, ancak yine Neuman ndaha kapsamlı bir klasifikasyon ortaya koymuştur.

Günümüz siyasal gelişmelerine paralel olarak da yeni tipoloji denemeleri
üzerinde de durulmuştur. Bu klasifikasyonlar sayesinden de siyasal partilerin siyasal
sistemler içindeki rollerinin daha iyi anlaşılmasına gayret edilmiştir.

Bölüm Soruları I

1. Siyasal partilerin tanımlama sorununu tartışınız.
2. Tarihsel anlamda siyasal partiler hangi dönem ortaya çıkmıştır, açıklayınız.
3. Tarihte ilk hangi ülkede partileşme örneği görülmüştür, belirtiniz.
4. Fransız Siyaset Bilimci Maurice Duverger’nin siyasal parti tipolojisini
ayrıntılı irdeleyiniz.
5. Amerikali Siyaset Bilimci Sigmund Neumann’a göre siyasal partiler ne
şekilde klasifiye edilmiştir, inceleyiniz ve örneklendiriniz.
6. Siyasal partilerin siyasal sistem içindeki temel işlevlerinden söz ediniz.
7. Siyasal partilerin tiplerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörler nelerdir,
belirtiniz.
8. Otto Kirchheimer’ın yeni parti tipolojisini açıklayınız.
9. Türkiye’deki siyasal partileri söz konusu parti tipolojisine göre klasifiye
ediniz.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 12
1. “Siyasal partilerin doğuşunu açıklamak için ……………………………………tarafından öne
sürülen ve parlamentonun varlığını esas alan model, söylemek gerekir ki daha çok Batı Avrupa
ve Birleşik Amerika gibi eski bir parlamento geleneğine sahip ülkeler bakımından geçerli olabilir.
Bu kurumsal model, bugün dünya ölçüsünde — Özellikle yeni bağımsızlıklarına kavuşmuş
Üçüncü Dünya ülkeleri yönünden — genel ve karşılaştırmalı bir inceleme için pek elverişli
sayılmaz.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Maurice Duverger
David Easton
RaymondAron
Martin Lipset
MaxWeber

2. “…………………………………'nin 1951'de yapmış olduğu kadro partisi ve kitle partisi
ayrımı geniş yankı uyandırmış ve — bazı yönlerden eleştirilmekle beraber — genellikle
benimsenmiştir. Bu iki tip parti arasındaki esas farkın üye sayısı ya da hitap ettikleri seçmen
kitlesinin büyüklüğü değil, fakat yapı farkı olduğunu baştan belirtmek gerekir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

MünciKapani
RaymondAron
Maurice Duverger
Leslie Milbrath
Martin Lipset

3. Siyaset Bilimcisi………………………….…, siyasal partileri bireysel temsil partileri ve
sosyal bütünleşme partileri olarak iki ana kategoriye ayırmaktadır. Sosyal bütünleşme partileri de,
demokratik bütünleşme partileri ve toptan (total) bütünleşme partileri diye iki alt-kategoriye
ayrılırlar.

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

MaxWeber
David Apter
Martin Lipset
Sigmund Neumann
Maurice Duverger

4. 18. yüzyılın sonlarında savaş, devrim, ekonomik bunalım gibi büyük krizler hangi tür
örgütlenmelerin oluşumuna yol açmıştır?
a. Siyasal partiler
b. Aristokrasi
c. Derebeylik
d. Feodal örgütler
e. Aşiretler
5. Aşağıdaki ifadelerin hangisi partilerin doğuşuna yol açan etkenlerle doğrudan ilgili
olamaz?
a. Şehirleşme
b. Sanayileşme
c. Ulaşım ve Haberleşme
d.Elitizm
e. Kültürün Laikleşmesi

6. Sınıf çizgilerini aşarak mümkün olduğu kadar geniş bir seçmen kitlesine hitap etmeye
çalışan, ideolojik eğilimi oldukça yumuşak, pragmatik yönü ağır basan parti görünümü
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Kadro partileri
b. İşçi partileri
c. Etnik partiler
d. Toplayıcı partiler
e. Bireysel temsil partileri
7. Parti tipolojisini bireysel temsil partileri ile sosyal bütünleşme partilerine dayandıran
Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maurice Duverger
b. Sigmund Neumann
c. Max Weber

d. Karl Marx
e. Münci Kapani
8. Kadro partileri ve kitle partileri ayrımını aşağıdaki düşünürlerden hangisi yapmıştır?
a. David Easton
b. Maurice Duverger
c. Ersin Kalaycıoğlu
d. Münci Kapani
e. Karl Marx
9. Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin fonksiyonları arasında sayılamaz?
a. Menfaatlerin birleştirilmesi ve kanalize edilmesi
b. İktidar ve halk arasında bir köprü vazifesi görmesi
c. Yönetici kadro ile liderlerinin seçilmesi
d. Hakim sınıf oluşturması
e. Hükümet etme sorumluluğunu üstlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi parlamento dışında doğan partilerin kökeni ve gelişim
çizgisine dahil olamaz?
a. İşçi sendikaları
b. Fikir klüpleri
c. Kadro partileri
d. Dinsel kuruluşlar
e. Tarım kooperatifleri

Yanıt Anahtarı
1. a
2. c
3. d
4. a
5. d
6. d
7. b
8. b
9. d
10. c
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Gerçek tek-parti sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Parti Sistemleri kaç farklı şekilde gelişim göstermiştir, belirtiniz.
Tek parti sistemlerinden örnekler veriniz.
İki parti sistemin özelliklerinden söz ediniz.
Çok partili sitemin tarihsel gelişimini irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Parti Sistemleri

Kazanım
Tarihsel açıdan parti sitemlerinin
farklı gelişimleri edinilecek; Tek parti
sistemi analiz edilecek; İki partili
sistem anlaşılacak, örneklendirilecek;
Çok partili sistemin tarihsel gelişimi
kavranılacak

Kazanımın nasıl elde
kedileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ile önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Parti Sistemleri, Tek Parti Sistemi, İkili Parti Sistemi, Çok Partlili Sistem

Giriş
Siyasal partiler her ülkede değişik şekil ve şartlarda bir arada bulunurlar. Sosyal,
ekonomik, siyasal ve kültürel etkenlere bağlı olarak partilerin sayısı, büyüklüğü, önemi,
aralarındaki ilişkiler ve iktidar stratejileri bir ülkeden ötekine değişir. Bu nedenle, her
siyasal rejimde belli bir parti sisteminden söz edilebilir.

Parti sistemlerinin sınıflandırılmasında şimdiye kadar genellikle sayı kriteri esas
alınmış ve ülkedeki parti sayısına göre tek parti, iki parti ve çok parti sistemleri olmak
üzere üçlü bir ayrım kabul edilmiştir. Ancak, bu klasik üçlü ayrıma karşı son zamanlarda
bazı eleştiriler yöneltilmekte ve parti sistemlerinin saptanmasında başlı başına sayı
kriterinin yeterli olmadığı öne sürülmektedir. Gerçekten, parti sistemleri arasında bir
ayrım yapılırken, sayı kriterinin yanı sıra partilerin kuvvet oranları, karşılıklı ilişkileri,
sosyolojik nitelikleri, ideolojik tutum ve davranışları gibi faktörleri de hesaba katmak
gereklidir.

13.1. Tek - Parti Sistemleri
Bir bakıma, parti sistemleri açısından temel ayrım, tek-parti ile birden fazla parti
arasındaki ayrımdır denilebilir. Bu ikisi arasındaki fark, kapalı ve tekelci bir sistemle,
açık ve yarışmacı bir sistem arasındaki farkı, paylaşılmayan bir iktidarla paylaşılan bir
iktidar arasındaki mesafeyi ifade eder.
Bu, şüphesiz ki rejim bakımından çok önemlidir. Ancak, tek-parti kavramının ilk
bakışta sanıldığı kadar basit bir kavram olmadığını, bu geniş kategori altında değişik
tiplerin yer aldığını söylemek gerekir. Bu bakımdan, tek-parti sisteminden değil de,
sistemlerinden söz etmek ve bunların ayrı ayrı özelliklerini belirtmek yerinde olacaktır.

13.1.1. Gerçek Tek-Parti Sistemi
Gerçek tek-parti sisteminde hukuken ve fiilen sadece bir parti vardır. Onun
dışında başka partilerin kurulması ve faaliyeti kesin olarak yasaklanmıştır. Bu, tam
anlamıyla tekelci (monopolistic), iktidar üzerinde her türlü rekabeti. yarışmayı ve
paylaşmayı reddeden bir sistemdir. Ancak, bu ortak niteliğe rağmen, bütün gerçek tekparti sistemlerini aynı kategoriye sokmak mümkün değildir.
Aralarında

ideolojik yoğunluk, yönetim stili ve iç yapı yönlerinden kendini

gösteren farkları göz önünde tutarak bunlar başlıca iki gruba ayrılabilir: a) Totaliter tekparti, b) Otoriter-pragmatik tek-parti. Totaliter tek-parti sisteminin ayırdedici özelliği,
kapsayıcı bir ideolojiye, evreni bütünüyle açıklama iddiasında olan sistemli bir dünya
görüşüne dayanmasında kendini gösterir.
Parti, bu temel ideolojinin gereklerine uygun yeni bir toplum modeli yaratma
amacındadır. Ve bu amaçla toplum hayatını tümüyle kontrol altında bulundurur, her türlü
ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlere müdahale eder, bunlara yön verir. Komünist ve
gerçek anlamda yeni bir düzen yaratma hedefi dışında, faşist tek-parti rejimleri bu
sistemin tipik örnekleridir.
Otoriter-pragmatik tek-parti sistemleri katı ve kapsayıcı bir ideolojiye
dayanmazlar. Bunlar daha çok milli bütünleşmeyi sağlama, ekonomik kalkınmayı ve
siyasal modernleşmeyi gerçekleştirme gibi belirli hedeflere yönelmişlerdir. Partinin
kontrolü toplumun bütün faaliyet alanlarına yayılmaz.

Yönetim stili gibi partinin iç yapısı da totaliter tiplere kıyasla çok daha esnektir.
Bazen bu sistemler gelecekteki çoğulcu bir düzenin çekirdeğini kendi içlerinde taşırlar.
Pragmatik tek-parti sistemine örnek olarak Türkiye'de CHP'nin tek-parti dönemi ve
bugün Üçüncü Dünya ülkelerinin bir kısmında yürürlükte olan rejimleri gösterilebilir.

13.1.2. Karmaşık Tek-Parti Sistemleri
Bazı hallerde bir ülkede birden fazla partinin bulunmasına rağmen, o ülkedeki
düzen gerçek niteliği yönünden tek-parti sistemi olarak değerlendirilebilir. Başka bir
deyişle, görünüşte çok-partili bir düzen vardır, fakat partilerden birinin diğerleri
üzerindeki üstünlüğü nedeniyle aslında tek-partili ya da ona benzer bir sistem söz
konusudur.
Ancak, burada sözü edilen üstünlüğün çeşitli dereceleri olduğunu hemen
belirtmek gerekir. Bu bakımdan, karmaşık tek-parti sistemleri olarak adlandırılan bu
kategori içinde de bir ayrım gözetmek ve Sartori' nin yaptığı gibi hiç değilse iki belirgin
tipi birbirinden ayırmak yerinde olur. Bunlar;
a. Üstün (hakim) parti,
b.

Hegemonyacı parti sistemleridir.
Üstün parti (predominant party) sisteminde birden çok-parti meşru olarak vardır

ve az çok eşit şartlar altında serbestçe faaliyet gösterirler. Yalnız bunlardan biri, gerek
seçmen kitlesinden topladığı oy, gerek parlamentoda sağladığı çoğunluk bakımından
diğerlerine oranla çok daha güçlüdür. Bu güçlülük ve üstünlük durumu, üst üste yapılan
seçimlerde bir kararlılık ve süreklilik gösterdiği zaman bir üstün parti ortaya çıkmış
demektir.
Üstün parti sistemi özü itibariyle çoğulcu bir sistemdir. Küçük partiler muhalefet
fonksiyonlarını yerine getirirler. Üstün parti ile aralarında bir diyalog kurulmuştur.
Zaman zaman siyasal kararları etkileme olanaklarına da sahip olabilirler. Ancak, üstün
partinin büyük gücü nedeniyle iktidarın partiler arasında el değiştirmesi olayı kendini
göstermez. Bununla birlikte, günün birinde bu durumun değişmesi imkan dışında
değildir.

Hegemonyacı parti (hegemonic party) sisteminde ise düzen tamamen farklıdır.
Burada eşit şartlar altında bir iktidar yarışmasından söz edilemez. Mutlak üstünlüğe ve
ülke üzerinde tam kontrole sahip olanparti dışında başka partilerin varlığına izin verilirse
de bunlar gerçek anlamda muhalefet partileri değildir, daha çok uydu partileri
durumundadırlar. Uydu partilerin hegemonyacı parti ile rekabete girişmeleri ve iktidarın
herhangi bir zamanda el değiştirmesi diye bir şey fiilen mümkün olmadığı gibi, böyle bir
ihtimalin düşünülmesi bile sistemin mantığına aykırı düşer.

13.2. İki-Parti Sistemi
Tek-parti sisteminden (gerçek ya da fiili) iki-parti sistemine geçtiğimiz zaman, aslında
rejim farkını belirleyen önemli bir sınırı aşmış ve tekelci bir düzenden açık siyasal yarışma
esasına dayanan demokratik plüralizm (çoğulculuk) alanına geçmiş sayılır. Baştan hemen
belirtmek gerekir ki, iki-partîli olarak adlandırılan sistem, siyasal hayatta sadece iki-partinin
mevcut olduğu anlamına gelmez.
Bir ülkede ikiden fazla parti mevcut olmakla beraber, iktidar yarışması esas itibariyle iki
büyük parti arasında cereyan ediyor ve küçük partiler iktidara ağırlıklarını koyabilme gücünden
yoksun bulunuyorsa, o ülkede iki-parti sisteminin varlığından söz edilebilir. Yapılan araştırmalar,
bu sistemin belirgin olarak yürürlükte bulunduğu ülkelerde, seçimlerde kullanılan oyların yüzde
90'ından fazlasının iki ana parti arasında paylaşıldığını ortaya koymaktadır.
Sistemin karakteristik özelliği, büyük partilerden birinin parlamentoda mutlak çoğunluğu
sağlayarak koalisyona gitme zorunda kalmaksızın tek başına hükümet kurabilmesinde kendini
gösterir. Parlamentoda iki ana parti arasındaki sandalye farkı çok az olur ve bunlardan biri
hükümeti kurabilmek için üçüncü bir partinin desteğine ihtiyaç gösterirse, saf şekliyle iki-parti
sisteminden uzaklaşılmış demektir.
Gerçek anlamda iki-parti sisteminin pek yaygın olduğu söylenemez.. Bu sistemin tipik
örnekleri İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletlerinde görülmektedir. Ancak, İngiltere'deki ikiparti sistemi ile Amerika'dakî iki-parti sistemi arasında bazı önemli ayrılıklar olduğunu belirtmek
gerekir. İngiltere'de doktrin, program ve dayandıkları sosyal taban bakımından birbirinden farklı
iki partinin (Muhafazakâr ve İşçi Partileri) bulunmasına karşılık, Amerika'da bu yönlerden
aralarında pek farklılık göstermeyen, birbirlerine çok benzeyen iki parti (Cumhuriyetçi ve
Demokrat Partiler) vardır. Öte yandan, İngiliz partileri türdeş ve Parlamenter sistemin gereği
olarak ileri derecede disiplinli partiler oldukları halde, Amerikan partileri gevşek, disiplinsiz ve

daha çok seçim kazanma makinesi niteliğinde olan kuruluşlardır. Bu farklılıklar, iki değişik
modelden söz etmeye imkan verecek ölçüdedir.

Öte yandan, ikili mekanizmanın, partileri ister istemez katı ideolojik tutumlardan
uzaklaşmaya ve ılımlı bir politika izlemeye doğru ittiği görülür. Büyük partilerden her biri,
seçimleri kazanabilmek ve iktidarı elde edebilmek için, kendilerini devamlı olarak destekleyen
sadık seçmen bölümünün dışında, ortada bulunan ve değişen şartlara göre kah bir yönde, kah
öteki yönde oy kullanan bağımsız seçmenlerin oylarına muhtaçtır. İşte, orta yerdeki bu yüzen
oyları kendi tarafına çekebilme çabası, partileri politik uçlardan merkeze doğru yaklaştırır.
Nitekim, İngiltere'de Muhafazakâr ve İşçi Partileri Amerikan partilerinden farklı olarak sağ ve
sol çizgilerde karşıt doktrin ve sınıf tabanlarına dayanmalarına rağmen, son çeyrek yüzyıl içinde
karşılıklı tavizlerle birbirlerine yaklaşmışlardır. Ancak bu yaklaşmada, Muhafazakârların sola
kayışı, İşçi'lerin sağa kayışından daha fazla olmuştur.
İki-parti sisteminin pratik alanda doğurduğu sonuçlar bakımından iki noktaya daha işaret
etmek yerinde olur. Bunlardan birincisi siyasal istikrarın sağlanmasıdır. Gerçekten bu sistem,
parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip partinin iktidara gelmesi esasına dayandığından, çok-partili
sistemlerde görüldüğü gibi değişen çoğunluklar ve çözülen koalisyonlar sonucunda hükümet
bunalımları ortaya çıkmaz. Hiç değilse bir seçim dönemi için istikrar ve huzur sağlanır. İkinci
nokta ise şudur. İktidar-muhalefet diyaloğunu ve rotasyonunu (yer değiştirmesini) öngören bu
sistemde seçmenler karşısında siyasal sorumluluk da açık ve kesin olarak belirlenir. İktidarı tek
başına yüklenen parti onun sorumluluğunu da tek başına yüklenmiş demektir. Bunu başkalarının
üstüne atmak imkanına sahip olmaksızın seçmen kitlesi önünde yaptıklarının ve yapmadıklarının
hesabını açıkça vermek durumundadır.

13.3. Çok-Parti Sistemi
Çok-parti sistemi, ikiden fazla partinin siyasal yarışmada birbirlerini az çok yakından
izledikleri ve iktidar dengesini etkileme gücüne sahip bulundukları sistem olarak tanımlanabilir.
Ancak, bu geniş tanımlamanın kapsamına giren modeller arasında bir ayrım yapmak gereklidir.
İtalyan Siyaset Bilimcisi Sartori'nin bu alanda yapmış olduğu ayrıma genel çizgileriyle uyarak
çok-parti sistemi;
a. Ilımlı (İki-kutuplu),
b. Aşırı (Çok-kutuplu),

olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Yapıları ve işleyişleri bakımından bu iki kategori arasında
önemli farklar vardır.

Ilımlı çok-parti sisteminde, partilerin iki ana kutup (ya da merkez) etrafında kümelenme
eğiliminde oldukları görülür. Bu kümelenme sürekli bir güç birliği, özellikte ortak bir program ve
parlamentoda ortak davranış temeline dayandığı takdirde, sistemin işleyişi iki-partili sistemin
işleyişine bir hayli yaklaşmış olur. İki-parti sisteminde olduğu gibi alternatif iki iktidar grubu
arasında siyasal denge ve istikrar sağlanmış demektir. Burada kullanılan kutup deyimini ideolojik
bir kutuplaşma olarak anlamamak gerekir. Aslında, partilerin etrafında toplandıkları kutuplar (ki
bunlara merkez ya da odak demek belki daha doğru olur) arasındaki ideolojik mesafe çok büyük
değildir. Rejimin temeli üzerinde anlaşmazlık görülmez; aksine, bu konuda parti blokları arasında
yüksek oranda bir consensus mevcuttur. Sisteme karşı olan aşırı sağ ve sol partiler güçsüzdürler.
Ilımlı çok-parti sisteminin günümüzde başlıca örnekleri İskandinav ülkelerinde, İsviçre ve
Belçika'da görülmektedir. Özellikle İsveç ve Norveç, bir yanda tek başına hükümet kurabilecek
güçteki sosyal demokrat partileri, öte yanda onların karşısında yer alan ortanın sağındaki partiler
koalisyonu ile istikrarlı çok-parti sisteminin en belirgin örnekleri sayılırlar. Fransa'da son
seçimlerde ortaya çıkan sağ ve sol koalisyonlar aralarındaki güç birliğini sürdürebildikleri
takdirde bu ülkede de iki kutuplu çok-parti sistemine doğru bir gelişme kendini gösterebilir.
Türkiye'deki bugünkü partiler düzeni ve bu düzende beliren yönelişler bakımından, bizde de
ortanın sağında ve solunda yoğunlaşan iki kutuplu ve ılımlı bir sistemin oluşmasından söz etmek
mümkündür.
Aşırı çok-parti sistemi taşıdığı farklı nitelikler yönünden önemli noktalarda ılımlı turdan
ayrılır. Bu sistemi belirleyen başlıca özellik, parti sayısının çokluğu değil, fakat siyasal kutupların
çokluğu ve bunlar arasındaki ideolojik mesafenin, temel görüş ayrılıklarının fazlalığıdır. Başka bir
deyişle, partiler arasında tam bir bölünme vardır ve rejim üzerindeki consensus hayli düşüktür.
Bu durum, tahmin edilebileceği gibi, istikrarsız bir sisteme yol açar. Sağlam çoğunlukların ve
sürekli bloklaşmaların yokluğu hükümetlerin kurulmasını güçleştirir. Eğreti koalisyonlar
yüzünden sık sık kabine bunalımları baş gösterir. Hükümetler, genellikle, sisteme temelden karşı
olan iki üç partinin dışında, merkez partilerin koalisyonları olarak ortaya çıkar. Bu merkez
koalisyonunun karşısında gerçek bir iktidar alternatifi yoktur. Böylece sistem bir kısır döngü
içindedir.

Bu işleyiş tarzıyla aşırı çok-partili sistem ağır potansiyel sakıncalar taşımaktadır. Her
şeyden önce. kronik istikrarsızlık hükümetleri iş göremez hale getirebilir. Hele uzun vadeli
sorunların ele alınması büyük ölçüde güçleşebilir. Öte yandan, devamlı olarak hükümet dışında
tutulan muhalefet partileri, iktidara gelme umutlarının zayıflaması ölçüsünde sorumsuzluğa
sürüklenebilirler. Daha da önemlisi, aşırı kutuplaşma eğilimi, istikrarsızlık ve sorumsuzluk
giderek rejimi bir çıkmaza götürebilir. Bu çıkmazdan kurtulmanın kolay olmadığını ve en
azından köklü bir anayasa operasyonunu gerektirebileceğini geçmişte yaşanan olaylar
göstermektedir.

13.4. Parti Sistemlerinin Belirlenişini Etkileyen Faktörler
Değişik parti sistemlerini yaratan faktörler nelerdir? Niçin bazı ülkelerde tek-parti,
bazılarında iki-parti, bazılarında da çok-parti sistemi ya da bunların değişik türleri yürürlüktedir?
Bu önemli sorunun bugüne kadar tam bir açıklık ve kesinlikle cevaplandırılabîlmiş olduğu ileri
sürülemez. Sorun çok yönlü ve karmaşıktır. Çeşitli etkenlerin bu alanda rol oynadıkları görülür.
Bunların belki en önemlisi sosyo-ekonomik faktörlerdir. Ancak, her ülkenin kendine özgü tarihi
gelişme çizgisini ve siyasal kültürünü de ayrıca hesaba katmak gerekir. Öte yandan teknik bir
faktör olarak seçim sisteminin de parti sistemleri üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştür.
Tek-parti sistemlerinin genellikle köklü siyasal bunalım ve hızlı sosyal yapı değişmesi
dönemlerinde ortaya çıktığı görülür. İdeolojik bîr temele dayanan totaliter tek parti rejimleri ya
değişmeyi hızlandırmak ve tamamen yeni bir düzen kurmak (Komünist modelde olduğu gibi) ya
da değişmeyi önlemek ve eski düzeni korumak (Faşist modelde olduğu gibi) amacına
yönelmişlerdir. Bugün Üçüncü Dünya ülkelerinde yaygın olarak görülen tek-parti sistemleri
çoğunlukla bu iki totaliter modelden farklıdır. Bunların ortaya çıkmalarına yol açan sosyal ve
ekonomik şartlar da hayli değişiktir. Bağımsızlığına yeni kavuşan azgelişmiş ülkeler — özellikle
Afrika ülkeleri — bakımından öncelik taşıyan başlıca hedef milli bütünleşmenin sağlanmasıdır.
Gerçekten, bu toplumlarda devlet kurulmuştur, fakat henüz millet ortada yoktur: ırk, dil,
din, gelenek, görenek bakımlarından bölünmüş, parçalanmış kitleler vardır. Tek-parti sistemi, bu
bölünmüş kitleleri kaynaştıracak, onları kabile düzeyinden millet düzeyine çıkaracak, toplumsal
bütünleşmeyi sağlayacak en etkili yol — belki de tek çıkar yol — olarak gözükmektedir. Hiç
değilse Afrikalı liderler çoğunlukla bunu böyle görmektedirler. Onlarca, ülkelerindeki tek-parti,
Batılı anlamda gerçek bir siyasal parti olmaktan çok, toplumun bütününü temsil etme iddiasında
olan bir cephe ya da hareket niteliğini taşır. Öte yandan, tek-parti sistemi, gene bu liderlerce,

azgelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmayı ve modernleşmeyi

en

kısa yoldan

gerçekleştirebilecek bir sistem olarak kabul edilmektedir.
Tek-parti sistemi

ile sosyal yapı arasındaki ilişkiyi açıklamak amacını güden bu

görüşlerin politik gerçekleri tam olarak yansıttığı ileri sürülemez. Birçok hallerde tek partinin bir
elit çatışması sonucunda ortaya çıktığı görülür. Toplumdaki bölünmelerde üstünlüğü sağlayan
bir elit grubu, karşıt elit grubunu (ya da gruplarını) saf dışı bırakarak iktidar üzerinde bir tekel
kurmaya yöneldiği zaman, tek-parti modelini en elverişli model olarak benimsemektedir. Bu
durumda, millet kurma ve türdeş toplum yaratma gibi sloganlar, gerçekte bir lider grubunun ve
onun temsil ettiği halk kesiminin siyasal tercihlerine göre gerçekleştirilecek bir bütünleşmenin
meşruluk gerekçeleri olarak kullanılır.
İki-parti ve çok-parti sistemlerinin doğuşuna ve farklılaşmasına yol açan faktörlere
gelince, bunları kesinlikle açıklayabilmek, bir bakıma tek-parti sisteminin oluş nedenlerini
açıklayabilmekten daha zordur. Bilinen bir şey varsa, o da bu iki sistemden birinin ısmarlama
olarak yaratılamayacağı, iradeye bağlı bir tercih ve kararla birinin ya da ötekinin kurulup
işletilemeyeceğidir. Burada, her ülkenin toplum yapısının, bu yapı içinde yer alan sosyal
sınıfların, etnik ve dinsel grupların ve bunlar arasındaki bölünme ve kutuplaşma derecesinin
birinci planda rol oynadığını kabul etmek gerekir. Bu sosyal grupların ayrı ayrı siyasal partiler
halinde örgütlenmeleri sonucunda aralarında az çok bir kuvvet dengesi de varsa çok-partili bir
sistem ortaya çıkacaktır.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti

Bu bölümde parti sistemleri üzerinde durulmuştur. Tek parti sisteminin tarihsel
süreci irdelenmiştir. Gerçek tek parti sistemi ile karmaşık tek parti sistemi olmak üzere
iki ayrı sisteme ayrıştırılarak incelenen tek parti sistemi örneklendirilmiştir.
Tarihsel süreçte tek parti sisteminden sonra ortaya çıkan iki partili sistem ele
alınarak incelenmiş, dünya ülkelerinden örnekler verilmiştir. Son olarak da çok partili
sistem üzerinde durulmuştur. Siyasal modernleşmeye paralel gelişen çok partili sistem
ayrıntılı analiz edilmiştir.

Bölüm Soruları I

1. Tarihsel süreçte ortaya çıkan parti sistemlerini belirtiniz.
2. Tek parti sistemlerinin yapısal özelliklerini açıklayınız.
3. Kaç farklı tek parti sisteminden söz edilmektedir, belirtiniz.
4. Gerçek tek parti sistemini örneklendirerek anlatınız.
5. Karmaşık tek parti sistemi nasıl oluşmaktadır, inceleyiniz.
6. İki partili sistemin temel özelliklerini irdeleyiniz.
7. Çok partili sistemi oluşturan faktörleri inceleyiniz.
8. Siyasal gelişme ile parti sistemleri arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 13
1. “Siyasal partiler her ülkede değişik şekil ve şartlarda bir arada bulunurlar. Sosyal,
ekonomik, siyasal ve ……………………etkenlere bağlı olarak partilerin sayısı,
büyüklüğü, önemi, aralarındaki ilişkiler ve iktidar stratejileri bir ülkeden ötekine
değişir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kültürel
Geleneksel
Muhafazakar
Milliyetçi
İdeolojik

2. Açık
ve
yarışmacı
gerçekleşebilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

parti

sistemleri

hangi

toplumsal

düzende

Muhafazakar
Demokratik
Geleneksel
Kültürel
Siyasal

3. Savundukları temel ideolojinin gereklerine uygun yeni bir toplum modeli yaratma
amacında olan parti sistemi hangisidir?
a. Pragmatik tek parti sistemi
b. Totaliter tek parti sistemi
c. Üstün Parti
d. Karmaşık tek parti
e. İki parti sistemi
4. “Sistemin karakteristik özelliği, büyük partilerden birinin parlamentoda mutlak
çoğunluğu sağlayarak koalisyona gitme zorunda kalmaksızın tek başına hükümet
kurabilmesinde kendini gösterir.”
Yukarıdaki paragrafta ifade edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karmaşık tek parti sistemi

b.
c.
d.
e.

İki parti sistemi
Hegemonyacı parti sistemi
Üstün tek parti sistemi
Pragmatist parti sistemi

5. Ilımlı çok-parti sisteminin günümüzde başlıca örnekleri hangi ülkelerde görülmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Batı ülkelerinde
Asya ülkelerinde
Sahra ülkelerinde
İskandinav ülkelerinde
Güney ülkelerinde

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasal parti sistemlerini tanımlayan özelliklerden
sayılamaz?
a.

Karizmatik

b.

Otoriter

c.

Totaliter

d.

Pragmatik

e.

Hegemonyacı

7. Üstün parti oluşumu hangi tip parti sistemine dahil edilmelidir?
a. İki partili sistem
b. Gerçek tek-parti sistemi
c. Karmaşık tek-parti sistemi
d. Aşırı çok-parti sistemi
e. Ilımlı çok-parti sistemi

8. Demokratik sistemlerde nasıl bir parti sistemi uygulanamaz?
a. İki parti sistemi
b. Tek parti sistemi
c. Ilımlı iki kutuplu sistem
d. Çok parti sistemi
e. Çok kutuplu parti sistemi
9. Parti sistemlerinin sınıflandırılmasında şimdiye kadar genellikle hangi kriter esas
alınmıştır?

a.
b.
c.
d.
e.

Sosyolojik
Siyasal
Ekonomik
Sayı
İdeolojik

10. İktidar üzerinde her türlü rekabeti, yarışmayı ve paylaşmayı reddeden bir sistemin
temel karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Geleneksel
Milliyetçi
İdeolojik
Muhafazakar
Tekelci (Monopolistik)

Yanıt Anahtarı
1. a
2. b
3. b
4. b
5. d
6. a
7. c
8. b
9. d
10. e

14.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14. BASKI GRUPLARI
14.1.

Genel Bilgiler ve Tanımlamalar

14.2.

Baskı Grupları ve Siyasal Parti Karşılaştırılması

14.3.

Baskı Gruplarının Sınıflandırımı

14.4.

Etkileme ve Baskı Yöntemleri
14.4.1.

Doğrudan Doğruya Etkileme

14.4.2.

Dolaylı Etkileme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Baskı grupları ile siyasal partiler arasındaki farkları karşılaştırarak inceleyiniz.
2. Baskı grupları nasıl sınıflandırılmaktadır, açıklayınız.
3. Baskı gruplarının kullandıkları etkileme yöntemlerini irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Baskı Grupları

Kazanım
Baskı grupları tanımlanacak; Siyasal
partiler ile baskı grupları
karşılaştırılarak aralarındaki farklar
anlaşılacak; Baskı gruplarının
sınıflandırımı yapılacak; Baskı
gruplarının kullandıkları etkileme
teknikleri edinilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili Ünitenin teorik alt
yapısı ve önerilecek temel
referanslar

Anahtar Kavramlar
Baskı Grupları; Siyasal Partiler; Baskı Grupları Sınıflandırımı; Baskı Grupları
Etkileme Teknikleri; Lobicilik

Giriş
Bu bölümde baskı gruplarının tanımlama çalışması yapılmıştır. Ana hatları ile
ifade etmek gerekirse, baskı grupları siyasal partilerin tersine iktidarı doğrudan ele
geçirmek amacını taşımazlar. Siyasal iktidarı dışarıdan etkileyerek, kendi çıkarları ya da
görüşleri doğrultusunda kararlar alınmasını ve uygulamalar yapılmasını sağlamaya
çalışırlar. Kendiliklerinden var olan çıkar grupları örgütlendikleri zaman baskı grubuna
dönüşmüş olurlar.
Bu tanımsal yaklaşımdan hareketle bölümde baskı grupları ile siyasal partiler
arasındaki yapısal farklılıklar ayrıntılı irdelenmiştir. Baskı gruplarını daha iyi
tanımlayabilmek amacıyla da bu tür örgütlenmeler yapısal anlamda sınıflandırılmıştır.
Daha sonra da, baskı gruplarının en yoğunlukla kullandıkları etkileme yöntemleri
üzerinde durulmuştur.

14.1. Genel Bilgiler ve Tanımlamalar
Baskı gruplarının yapıları ve türleri, bir yandan üyelerinin toplumsal
konumlarıyla, öte yandan da içinde bulundukları siyasal rejimin özellikleriyle bağıntılıdır,
işlevleri ve siyasal iktidarı etkilemek için kullandıkları yöntemler de, bazen birbirlerine
benzerken, çoğunlukla yapısal özelliklerinden, türlerinden kaynaklanan farklılıklar
taşırlar.
Siyasal partiler açısından gözlemlediğimiz yapısal farklılıklar, baskı grupları için
de geçerlidir. Baskı gruplarının yapıları ile üyelerinin toplumsal konumlan arasında sıkı
bir bağlantı vardır. Ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları baskı
grupları, güçlerini üyelerinin sayısal çokluğundan ve örgütlenme düzeylerinden alırlar.
Üye sayısının çokluğu, disiplinli bir örgütlenmeyi ve belirli bir bürokratik yapıyı zorunlu
kılar.
Kitle baskı gruplarının en iyi örneğini, işçi sendikaları oluşturur. Esnaf ve çiftçi
örgütleri başta olmak üzere, toplumsal tabanı geniş olan çeşitli meslek kuruluşları da,
genellikle işçi sendikalarına benzer bir biçimde örgütlenirler. Ama kitle baskı grupları,
sadece meslek çıkarlarını savunmaya yönelik sınıfsal örgütlerden ibaret değildir.
Gücünü üyelerinin sayısından ya da örgütlenme düzeyinden çok üyelerinin
niteliklerinden alan baskı grupları da vardır. Üyelerinin ekonomik güçleri ya da
ekonomik etkenlerden bağımsız olarak toplumda sahip oldukları etki düzeyi, bu tür baskı
gruplarının ortak özelliğidir. Bu tür baskı gruplarının başında, işveren örgütleri gelir.
Baskı gruplarının, partilerin bir uydu ya da uzantısı oldukları sanısı da kuvvetlidir.
Yalnız, herhangi bir partinin dümen suyundan ayrılmayan baskı grupları olduğu gibi,
partilere karşı tamamen bağımsız baskı grupları da vardır. Geri kalan baskı gruplarının
ise, herhangi bir siyasal parti ile ilişkisi derece derece az ya da çoktur.
Baskı grupları arasında, çıkarları ya da düşünceleri savunmayı ön plana
almalarına göre yapılan bir ayrıma da rastlanır. Çıkarlarla düşünceler arasında ayrım
yapmanın her zaman kolay olmadığını bilmekle birlikte, dinsel ya da ideolojik kökenli

demeklerle, meslek gruplarının oluşturdukları örgütlenmeleri birbirinden ayırmak
olanaklıdır. Bir başka ayrım ise, özel ve kamusal baskı grupları arasındadır. Bu bölümde
tüm bu yapısal farklı baskı grupları üzerinde durulacak ve faaliyet alanları ile birlikte
faaliyet yöntemleri de genel hatlarıyla tartışılacaktır.
Günümüzde siyaset sahnesinin baş aktörleri siyasal partilerdir, ancak onların
sahnede yalnız oldukları söylenemez. Siyasal partiler dışında başka gruplar da siyaset
hayatında faaliyet gösterdikleri ve siyasal kararların alınmasında rol oynadıkları görülür.
Bugün artık yaygınlaşan bir terimle bunlar baskı grupları olarak adlandırılmaktadır.
Baskı gruplarının Siyaset Biliminin ilgi ve araştırma alanına girişlerini görmek için çok
eskilere gitmek gerekmez. İlk defa yirminci yüzyılın başlarında Amerikalı Siyasal Bilimci Arthur
Bentley, ortak menfaatler etrafında birleşen grupların siyaset sürecinde oynadıkları role dikkatleri
çekmiştir. Daha sonra, Bentley'i izleyen başka yazarlar konunun üzerine önemle eğilmişler ve
yaptıkları gözlemlerden bir genellemeye giderek, bütün siyasal olayların çeşitli gruplarca iktidar
merkezleri etrafında yürütülen faaliyetler ile açıklanabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir.
Grup teorisi olarak bilinen bu görüş, siyasette sadece grup faaliyetlerine indirgemesi ve
onun diğer yönlerini ve unsurlarını ihmal etmesi bakımından eleştiriye açıktır. Ancak, ortaya
konan teorinin dar çerçeveli oluşu ve yetersizliği yönünden öne sürülecek eleştiriler ne olursa
olsun, bu alanda yapılan araştırmaların ve getirilen yeni bakış açısının siyasal bilimin gelişmesine
büyük katkıda bulunduğu da inkar edilemez bir gerçektir.
Baskı grupları, ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal
otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar olarak tanımlanabilir. Bu
tanımlamadaki ‘menfaat’ kavramının taşıdığı ağırlık dolayısıyla baskı grupları bazen ‘menfaat
grupları’ olarak da adlandırılmaktadır. Ancak, hemen söylemek gerekir ki her menfaat grubu
mutlaka bir baskı grubu değildir. Bu iki terimi eşanlamda kullanmak doğru sayılmaz. Aradaki
başlıca fark bir davranış ve yöntem farkı olarak kendini gösterir. Bir menfaat grubu ancak siyasal
karar merkezleri üzerinde çeşitli yollardan sistemli bir etkileme faaliyetine giriştiği zaman baskı
grubu haline gelir. Dolayısıyla, etkileme faktörü, baskı grubunu niteleyen temel faktör
sayılmalıdır.
Burada menfaat kavramı üzerinde de kısa bir açıklama yapmak yerinde olur.
Korunmasına ya da gerçekleştirilmesine çalışılan menfaat her zaman dar anlamda maddi bir

menfaat, ekonomik bir çıkar değildir. Kişi grupları bazen manevi değerlerin korunması, ortak bir
amacın, bir idealin sağlanması için de bir araya gelebilirler, insan haklarının korunması, ölüm
cezasının kaldırılması, nükleer silahların yasaklanması amacıyla kurulmuş olan dernekler gibi. Bu
bakımdan, gerçek anlamda menfaat grupları (interest groups) ile ortak amaçların sağlanması için
kurulan tutum-davranış grupları (attitude groups) arasında bir ayrım yapmak mümkündür.

14.2. Baskı Grupları ve Siyasal Partiler Karşılaştırılması
Baskı grupları ile siyasal partilerin karşılaştırılması, onların niteliklerinin ve
mahiyetlerinin daha iyi anlaşılmasına yardım edecektir. Her şeyden önce şu önemli farkı
belirtmek gerekir: Siyasal partilerin başlıca amacı, daha önce de belirttiğimiz gibi, siyasal iktidarı
elde etmek ve onu kullanmaktır. Baskı grupları ise iktidarı elde etme ve kullanma amacını
gütmezler. Onlar sadece iktidar üzerinde dışardan etki yaparak ya da bazen adlarının da ifade
ettiği gibi baskı yaparak siyasal kararların kendi istedikleri yönde alınmasını sağlamaya çalışırlar.
Partilerin iktidar mevkilerine kendi adamlarını getirme yolunda çaba harcamalarına karşılık, baskı
gruplarının doğrudan doğruya böyle bir çaba harcadıkları görülmez
Öte yandan, partiler özellikle siyaset ile uğraşan, sürekli olarak siyasal faaliyette bulunan
kuruluşlardır. Baskı grupları ise hiç değilse büyük çoğunluğu ile siyasal kuruluşlar değillerdir ve
sürekli olarak siyaset faaliyet göstermezler. Onların siyaset alanındaki girişimleri, iktidar
üzerindeki etki çabaları geçici ve arızidir. Bu bakımdan, baskı grupları siyasal partiler gibi açık ve
kesin bir kategori oluşturmazlar. Her sosyal grup, her kurum ya da kuruluş belli durumlarda,
özellikte kendi varlık ve menfaatlerini ilgilendiren bir sorunun ortaya çıkması halinde baskı
grubuna dönüşebilir.
Baskı grupları ile siyasal partiler arasında başka bir önemli fark da şu noktada kendini
gösterir: Baskı grupları belirli menfaatler ya da amaçlar etrafında toplanmış olan gruplardır.
Dolayısıyla, ilgi ve faaliyet alanları da belirli ve sınırlıdır. Oysa siyasal partiler çeşitli toplum ve
devlet sorunlarını kapsayan ve bunlar karşısında siyasetlerini belirleyen geniş bir programa
dayanırlar. Seçimlerde çok-yönlü ve kapsayıcı bir platformla mümkün olduğu kadar geniş bir
kitleye hitap etmeye çalışırlar. Kitle içinde fazla derine inmeyen menfaat ayrılıklarını uzlaştırma
yolunda çaba harcarlar. Bu açıdan bakıldığında, siyasal partilerin menfaatlerin birleştirilmesi
işlevine karşılık baskı gruplarının menfaatlerin açıklanması işlevine sahip oldukları söylenebilir.

Baskı grupları ile siyasal partiler arasındaki ilişkiler her ülkenin siyasal kültürüne, sosyal
yapısına ve parti sistemlerine göre değişik şekiller gösterir. Bu ilişkiler bazen sadece belirli
zamanlarda ve durumlarda (seçimler, grevler gibi) ortaya çıkan geçici ilişkilerdir. Bazen de
siyasal partilerle baskı grupları arasında sürekli ilişkiler söz konusu olur. Sürekli ilişkilerin başlıca
iki kategoriye girdikleri görülür.
Birinci kategoride, siyasal parti ile baskı grubu arasında organik, yapısal bir bağ vardır.
Bu bağ, parti statüsünde açıkça ve resmen belirtilmiştir. Bunun en tipik örneği İngiltere'de İşçi
Partisi (Labour Party) ile işçi sendikaları arasında görülür. Gerçekten İngiliz İşçi Partisinin
omurgasını sendikalar oluşturur. Bunlar partinin kolektif üyesi ve onun en önemli kurucu
unsurudur. Bu durumda, güçlü bir baskı grubu olan sendikalara partinin bir yan örgütü ya da
yardımcı kuruluşu gözüyle bakmak herhalde yanlış sayılmaz.
İkinci kategoride, siyasal parti ile baskı grubu arasında organik bir bağ ya da herhangi
resmi bir ilişki yoktur. Bununla birlikte, aralarında yarı açık, yarı gizli bir işbirliği, karşılıklı bir
dayanışma ve destek olduğu görülür, Örneğin Batılı çoğulcu toplumlarda büyük sermaye
gruplarının ve iş çevrelerinin sağcı partileri destekledikleri bilinen bir gerçektir (İngiltere'de
Muhafazakâr Partinin, Almanya ve İtalya'da Hıristiyan Demokrat Partilerin bu çevrelerce
desteklenmesi gibi. Türkiye'de de bugünAnavatan Partisi için aynı şey söylenebilir). Buna
karşılık işçi sendikaları da büyük çoğunlukla sol partilerle (sosyal demokrat, sosyalist ve
komünist) işbirliği halindedirler.

14.3. Baskı Gruplarının Sınıflandırımı
Baskı grupları çok çeşitlidir ve bunlar değişik açılardan, değişik kategorilere ayrılabilirler.
Ancak, her şeyden önce bunları iki ana kategoriye ayırmak mümkündür:
A. Ortak menfaatler etrafında toplanan gruplar,
B. Ortak tutumlar (fikirler, amaçlar) etrafındatoplanan gruplar.
A. Birinci kategorinin ayrım kriteri ekonomik menfaattir. Burada gruplar, üyelerinin
ekonomik çıkarlarını, maddi menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösterirler.
Bu ana kategorinin içinde başlıca üç büyük alt-kategori yer alır. Bunlar;
a. İşveren birlikleri (ticaret odaları, sanayi odaları, işveren sendikaları, büyük
şirketler,

holdingler),
b. İşçi kuruluşları (sendikalar, sendika konfederasyonları),
c. Tarım sektörü (çiftçi birlikleri, tarım kooperatifleri) dir.
Görüldüğü gibi, bu kümelenme toplumdaki temel ekonomik çatışma odakları ve sosyal
sınıf çizgisi etrafında olmaktadır. Amerikalı Siyasal Bilimcilerce üç büyükler olarak nitelendirilen
bu gruplar hemen bütün çoğulcu ülkelerde en güçlü ve en etkili baskı gruplarını meydana
getirirler.
Bu bölümde üç büyüklerden başka, memur sendikalarının, esnaf kuruluşlarının ve
tüketici kooperatiflerinin de önemli bir yer tuttukları görülür. Ayrıca meslek kuruluşlarını da
(barolar, tabip odaları, mimar ve mühendis odaları gibi) bu arada saymak gerekir.
B. İkinci kategoride ortak tutumlar etrafında birleşen baskı grupları yer alır. Burada grup
üyelerini bir araya getiren etken, dar anlamda ekonomik, maddi ya da mesleki menfaat değil,
fakat paylaşılan bir amaç, gerçekleştirilmesine çalışılan bir dava, korunmak istenen bir manevi
değerdir. Dolayısıyla üyeler arasında sosyal bakımdan bîr türdeşlik (homojenlik) yoktur. Bunlar
toplumun değişik kesimlerinden gelen, değişik mesleklere mensup kişiler olabilirler. Bu tür
gruplara başlıea örnek olarak çeşitli fikir kulüpleri gösterilebilir. Bu arada özellikle İnsan
Haklarını koruma, ırk ayrımına karşı savaş gibi amaçlarla kurulmuş olan dernekler birçok ülkede
aktif bir politik etkileme faaliyeti içindedirler. Zamanımızda bu kategoriye giren dernek ve
kuruluşlar, nükleer silahların yasaklanmasından trafik kazalarının önlenmesine, çevre
kirIenmesiyle mücadeleye kadar son derece değişik alanlara yayılmış bulunmaktadır.
Baskı gruplarını her zaman bu iki kategoriden birine yerleştirmenin kolay olmadığı,
başka deyişle, bu ayrımın kesin bir ayrım olmadığı ileri sürülebilir. Gerçekten, bazı grupların
faaliyet alanlarının genişliği ve tek amaçlı olmaları bakımından böyle bîr güçlüğün ortaya
çıkabileceğini kabul etmek gerekir. Örneğin, Türkiye Barolar Birliği esas itibariyle üyelerinin
mesleki ve ekonomik menfaatlerinin korunması yönünde faaliyet gösteren bir kuruluş olmakla
beraber, zaman zaman hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin savunulması yolunda etki
yaratmaya çalışan bir baskı grubu niteliği de kazanabilmektedir. Aynı şeyi, demokratik hakların
korunması söz konusu olduğunda, başka meslek kuruluşları ve sendikalar (özellikle basın
sendikaları) hakkında da söylemek mümkündür.
Bununla birlikte, genel olarak, menfaat ve fikir tutum esaslarına dayanan ayrımın, başlıca
kategorilerin belirlenmesi bakımından geçerli olduğu düşünülebilir. Bu ayrım, uluslararası alanda

faaliyet gösteren baskı gruplarına da uygulanabilir. Uluslararası alanda genellikle büyük sermaye
gruplarının, tekelci şirketlerin baskı grubu olarak aktif rol oynadıkları bilinmektedir. Ancak, bu
tipik menfaat grupları dışında, sayıları daha az da olsa, insancıl amaçlarla kurulmuş olan,
uluslararası düzeyde insan kişiliğine ve demokratik ilkelere saygı gösterilmesini sağlama
amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlar da vardır.

14.4. Etkileme ve Baskı Yöntemleri
Baskı grupları, güttükleri amaçları gerçekleştirebilmek için çeşitli alanlarda, çeşitli
faaliyet yöntemlerine başvururlar. Hemen söylemek gerekir ki, kullanılan metotlar her siyasal
sistemde birbirinin aynı değildir. Bunların şekli, alanı, yoğunluk ve etkinlik derecesi ülkenin
anayasal - kurumsal yapısına, parti sistemine ve siyasal kültürüne göre farklılık gösterir. Genel
olarak, baskı gruplarının faaliyetleri; doğrudan doğruya etkileme faaliyeti ve dolaylı etkileme
faaliyeti olarak iki bölümde incelenebilir.

14.4.1. Doğrudan Doğruya Etkileme (Lobbying)
Baskı grupları, siyasal kararların kendi istek ve amaçlan yönünde alınmasını sağlamak
için çoğu zaman doğrudan doğruya siyasal karar merkezleri (organları) üzerinde etki yapmaya
çalışırlar. Bu karar merkezlerinin başlıcaları bilindiği gibi parlamento ve hükümettir. Siyasal
etkileme faaliyet ve tekniğinin en yoğun ve en gelişmiş olarak kendini gösterdiği Amerika
Birleşik Devletleri'nde bu tür çalışmalara verilen özel bir isim vardır: Lobicilik (Lobbying).
Günümüzün Siyaset Bilimi sözlüğüne girmiş olan bu deyim, İngilizce’de hol, koridor ya da kulis
anlamına gelen ‘lobby’ kelimesinden türemiştir ve dilimize ‘kulisçilik’ olarak çevrilebilir. Bunun
bazen ‘kanun simsarlığı’ olarak adlandırıldığı da görülür. Başlangıçta, yasama Meclisleri
koridorlarında Meclis üyeleriyle temas kurarak, çıkması istenen bir kanunu (ya da kararı)
çıkarmak ya da çıkmaması istenen bir kanunun (ya da kararın) çıkmasını önlemek için girişilen
faaliyeti ifade eden lobbying, bugün daha geniş bir anlam kazanmıştır.
Siyasal karar organlarını etkilemek için başvurulan yöntemler oldukça değişiktir. Bunlar
bazen gün ışığında, açıkça girişilen çabalar olarak görülür. Seçimlerde bir partinin desteklenmesi,
ileri sürülen taleplerin haklı olduğuna inandırmak için yetkili otoritelere raporlar, etüdler, belgeler
sunulması, sözlü açıklamalarda bulunmak üzere heyetler, delegasyonlar gönderilmesi gibi usuller
bu arada sayılabilir. Ancak, baskı ve etki çabaları bazen de üstü kapalı, gizli ve dolambaçlı
biçimlere bürünebilmektedir. Partilere yapılan örtülü para yardımları, parlamento üyelerine ve
kamu görevlilerine çeşitli menfaatler sağlanması (bunlar davetlerden, parasız seyahatlerden,

hediyelere. komisyon ve yüzde verilmesine kadar uzanabilir) ya da tehdit (yeniden seçilmeyi
önlemek îçin aleyhte kampanya açma) gibî yollar bu tür metotların başlıca örnekleridir.
Biraz önce de değinildiği gibi, baskı gruplarının faaliyetlerinin belirlenmesinde çeşitli
faktörler rol oynar. Bunlardan biri, anayasal kurumsal yapı'dır. Bu yapıya göre, siyasal iktidarın
ağırlık noktası nerede toplanıyorsa, baskı grupları da faaliyetlerini daha çok o noktada
yoğunlaştınrlar. Örneğin, güçlü bir yürütme organına sahip olan İngiltere’de iktidarın ağırlık
merkezi Kabine ve idare mekanizmasıdır. Bu bakımdan orada baskı grupları etkileme çabalarını
parlamentodan çok bu merkezlere yöneltirler. Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde
federal sistem ve kuvvetlerin ayrılması ilkesi nedeniyle çok merkezli bir iktidar yapısı kendini
gösterir. Dolayısıyla baskı grupları değişik kademelerde, değişik kanallardan etki yapma
imkanlarına sahiptirler. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bu sistem içinde Kongre'nin özellikle
Kongre'deki Komisyonların büyük nüfuzu, bu iktidar odaklarını baskı ve etkileme faaliyetlerini
geniş ölçüde üzerine çeken başlıca manyetik alanlar haline getirmiş bulunmaktadır.
Öte yandan, parti sistemi de baskı gruplarının çalışma alanlarını ve yöntemlerini
belirleyen faktörler arasında yer alır. Genellikle çok-parti sistemi, iki-parti sistemine oranla baskı
grubu faaliyetleri bakımından daha elverişli bir ortam meydana getirir. Fakat bu konuda sadece
partilerin sayısı değil, iç yapıları ve disiplinli olup olmayışları da rol oynar. Disiplinli parti
sistemlerinde (İngiltere'de olduğu gibi) parlamento üyeleri üzerindeki etkileme çabaları pek
verimli olmaz, çünkü milletvekilleri parti programı ve grup kararları ile bağlıdırlar, bu sınırları dış
etkilerle fazla zorlayamazlar. Buna karşılık, gevşek yapılı disiplinsiz partilerde — Amerika
Birleşik Devletleri örneğinde görüldüğü gibi — yasama meclisleri (Kongre) üyeleri çok daha
geniş bir serbest davranış alanına, yasama faaliyetlerinde daha büyük bir kişisel role sahiptirler.
Bu bakımdan da, özellikle kendi seçim bölgelerinden gelen dış baskılara daha açıktırlar. Öyle ki,
bu özellik, çeşitli ekonomik çıkarları savunan grupların yanı sıra, Yahudi lobisi ve Ermeni lobisi
gibi etnik karakterli lobilerin zaman zaman Kongrede etkinlik sağlayabilmelerini açıklayan bir
noktayı oluşturmaktadır.
Nihayet, baskı gruplarının faaliyetlerini belirleyen etkenlerden biri de siyasal kültür'dür.
Kullanılan yöntemler bu açıdan bazen oldukça önemli farklılıklar gösterebilir. Genellikle
Amerikan siyasal kültürü, Avrupa ülkelerine oranla baskı grubu faaliyetlerini daha geniş bir
hoşgörü ile karşılama, bunları daha olağan sayma eğilimindedir. Atlantiğin öbür yakasında
geçerli olan bazı metotlar, diğer yakasında pek geçerli sayılmazlar. Baskı gruplarının

başvurdukları yöntemler kadar bunların yoğunluk derecesi ve hedef aldıkları odaklar da bir
ülkeden diğerine az çok değişir.

14.4.2. Dolaylı Etkileme
Baskı grupları, siyasal karar organları üzerinde giriştikleri doğrudan etkileme çabaları
yanında, dolaylı etkileme çabalarına da başvururlar. Bu yolda gösterilen çabalar, öncelikle
kamuoyunu hedef alır. Kamuoyu, özellikle demokratik rejimlerde, yöneticilerin daima göz
önünde tutmak zorunda oldukları önemli bir etkendir. Bu bakımdan, kamuoyunu belirli bir yönde
oluşturmak, gerçekleştirilmesi istenilen amaçların (menfaatlerin) haklılığı konusunda onun
üzerinde olumlu bir etki yaratmak, dolaylı yoldan siyasal iktidar üzerinde etki yapmak demektir.
Basın ve yayın yoluyla propaganda, kamuoyunu etkilemenin başlıca tekniğidir. Bunun
için broşür, makale, bildiri, ilan, afiş, vb. gibi çeşitli yollardan yararlanılır. Bu alanda özellikle
basının oynadığı önemli role işaret etmek gerekir. Bazı güçlü baskı gruplarının kendi özel yayın
organları vardır (Sendikaların, meslek kuruluşlarının çıkardıkları gazeteler, dergiler gibi).
Ancak bunun dışında, daha örtülü bir biçimde, bazı yüksek tirajlı günlük gazetelerin büyük
sermaye gruplarının ve iş çevrelerinin etkisi ve nüfuzu altına girdikleri görülür. Böylece,
görünüşte bağımsız, fakat gerçekte mali yönden bağımlı olan bu gazeteler, bağlı oldukları
grupların görüşlerini yansıtma ve yayma bakımından küçük çaplı özel yayın organlarına oranla
çok daha başarılı olurlar.
Baskı grupları zaman zaman eyleme de başvururlar. Eylem, gösteri yürüyüşleri, protesto
mitingleri, grev, boykot, kontak kapama gibi değişik şekillerde kendini gösterebilir. Genel grev
tehdidi, bazı ülkelerde sendikaların elinde etkili bir silah oluşturur. Son yıllarda çevre
korumacılarının, Yeşiller’in Avrupa'da giriştikleri toplu gösteri vs protesto hareketlerinin özellikle
Federal Almanya' da hayli etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan, Fransa'da çiftçilerin hükümete
baskı yapmak için traktör, biçerdöver vb. tarım araçları ile değer kaybeden tarım ürünlerini
anayollara yığarak yolları tıkamaları, barikatlar kurmaları, daha çok bu ülkeye özgü bir yöntem
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu Bölümden Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde baskı gruplarını diğer sosyo-politik nitelikli gruplardan ayıran temel
farklar ortayakonulmuştur. Özellikle siyasal partilerden ayrılan özellikleri üzerinde
durulmuştur. Bu şekilde baskı gruplarını daha geniş kapsamlı tanımlamak mümkün
olmuştur.
Bu tanımlama yaklaşımından hareketle baskı gruplarının sınıflandırımı yapılarak,
genel anlamda hangi tür baskı grupları ile karşılaşıldığı açıklanmıştır. En son olarak da
baskı gruplarının doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı etkileme tekniği ayrıntılı ele
alınmıştır. Bu bağlamda lobiciliğe de değinilmiştir.

Bölüm Soruları I

1. Baskı gruplarını nasıl örgütlerdir, tanımlayınız.
2. Baskı grupları ile siyasal partiler arasındaki farkları karşılaştırarak inceleyiniz.
3. Baskı grupları genel anlamda kaç kategoriye ayrılmaktadır, belirtiniz.
4. Ekonomik menfaate dayalı baskı gruplarını örneklendirerek, açıklayınız.
5. Ortak bir fikre dayanan baskı grupları hangileridir, irdeleyiniz.
6. Baskı gruplarının siyasal sistem içindeki rolünü ve siyasal gelişme açısından taşıdığı
önemi irdeleyiniz.
7. Baskı gruplarının doğrudan etkileme tekniklerini açıklayınız.
8. Baskı gruplarının dolaylı olarak kullandıkları etkileme tekniklerini aktarınız.
9. Üniversiteler baskı grubu niteliği taşırlar mı, tartışınız.
10. Siyasal etkileme faaliyet ve tekniğinin en yoğun ve en gelişmişi olarak
tanımlananLobicilik (Lobbying) nasıl uygulanmaktadır, açıklayınız.

Bölüm Soruları II

ÜNİTE 14
1. Baskı grupları hangi yüzyılın başlarında siyaset sahnesine çıkmışlardır?
a.
b.
c.
d.
e.

16. Yüzyıl
17. Yüzyıl
18. Yüzyıl
19. Yüzyıl
20. Yüzyıl

2. Genellikle Avrupa ülkelerine oranla baskı grubu faaliyetlerini daha geniş bir hoşgörü ile
karşılama, bunları daha olağan sayma eğiliminde olan hangi kültürdür?
a.
b.
c.
d.
e.

Doğu kültürü
Amerikan siyasal kültürü
Kuzey ülke kültürü
Asya kültürü
Güney ülke kültürü

3. “…………………………..siyasal partilerin tersine iktidarı doğrudan ele
geçirmek amacını taşımazlar. Siyasal iktidarı dışarıdan etkileyerek, kendi çıkarları
ya da görüşleri doğrultusunda kararlar alınmasını ve uygulamalar yapılmasını
sağlamaya çalışırlar.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sivil toplum örgütleri
Etnik gruplar
Baskı grupları
İdeolojik gruplar
Sosyal gruplar

4. Kitle baskı gruplarının en iyi örneğini hangi gruplar vermektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

İşveren sendikaları
İşçi sendikaları
Fikir grupları
Çevreci gruplar
Esnaf ve çiftçi örgütleri

5. Aşağıdakilerden hangisi gücünü üyelerinin sayısından ya da örgütlenme
düzeyinden çok üyelerinin niteliklerinden alan baskı gruplarından sayılır?
a.
b.
c.
d.
e.

TÜSİAD
DİSK
Yeşiller
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Türk Eğitim Vakfı

6. Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal
otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?
a. İşçi örgütleri
b. Elit grup
c. Baskı grupları
d. Yönetilen çoğunluk
e. İktidar eliti
7. Baskı grupları ile siyasal partileri birbirinden ayırmaya yarayan temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Örgütlü kuruluşlardır.
b. Liderler kadrosuna sahiplerdir.
c. Siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedeflerler.
d. İdeolojik eksende de hareket edebilirler.
e. Üye ilişkilerine özel önem gösterirler.
8. Aşağıdakilerden hangisi baskı grubu sayılamaz?
a. Ticaret odaları
b. Yönetici elit
c. Sendikalar
d. Tarım kooperatifleri
e. Büyük şirketler
9. “İlk defa Siyasal Bilimci ……………………….., ortak menfaatler etrafında birleşen
grupların siyaset sürecinde oynadıkları role dikkatleri çekmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Arthur Bentley
Maurice Duverger
David Apter
Münci Kapani
Max Weber

10. “Başlangıçta, yasama Meclisleri koridorlarında Meclis üyeleriyle temas kurarak, çıkması
istenen bir kanunu (ya da kararı) çıkarmak ya da çıkmaması istenen bir kanunun (ya da
kararın)
çıkmasını
önlemek
için
girişilen
faaliyeti
ifade
eden
……………………………., bugün daha geniş bir anlam kazanmıştır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Parti faaliyeti
İşveren faaliyeti
Sivil toplum faaliyeti
Kanun simsarlığı
Seçim faaliyeti

Yanıt Anahtarı
1. e
2. b
3. c
4. b
5. a
6. c
7. c
8. b
9. a
10. d

KAYNAKLAR
AKAL, Cemal Bali, Yasa ve Kılıç, İstanbul, Afa Yayınları, 1991
ARON, Raymond, Demacratie et Totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.
BOETİE, Etienne de la, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Çev., M. Ali Ağaoğulları, Ankara, İmge Yayınları, 1995
BOTTOMORE, Tom, Siyaset Sosyolojisi, Çev., Erol Mutlu, Ankara, Teori Yay., 1987
ÇAM, Esat, Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul, Der Yay., 1997.
CASSİRER, Ernst, Devlet Efsanesi, Çev., Necla Arat, İstanbul, Remzi Kitabevi Yay., 1984
CRICK, Bernard, in Defence of Politics, London, Pelican Edition, 1964.
DAHL, A. Robert, Modern Political Analysis, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. 1963
DAVER, Bülent, Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1964
DAVER, Bülent, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara, Siyasal Kitabevi Yay., 1993.
DOMENACH, Jean-Marie, Politika ve Propaganda, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Varlık yayınları, 1969
DURSUN, Davut, Siyaset Bilimi, İstanbul, Beta Yay., 2009.
DUVERGER, Maurice, Politikaya Giriş, İstanbul, Varlık Yay., 1964
DUVERGER, Maurice, Sociologie Politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1967.
EASTON, David, The Political System, New York, Alfred A. Knopf, 1969.
GÜRBÜZ, Yaşar, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul, Beta Yay., 1987
İLTER, Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., 1977
KALAYCIOĞLU, Ersin, Çağdaş Siyasal Bilim I Teori, Olgu ve Süreçler, İstanbul, Beta Yay., 1994.
KAPANI, Münci, Politika Bilimine Giriş, İstanbul, Bilgi Yayınevi Yay., 2005(1975).
KIŞLALI, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, 6. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi Yay., 1997.
LASSWELL, Harold D, Politics: Who gets what, when, how, New York, Meridian Books, 1959.
LIPSON, Leslie, PolitikaBiliminin Temel Sonuçları, Çev., Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU, Ankara Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi Yayınlan, Ankara, 1973.
MACHİAVELLİ, Niccola, Hükümdar, Çev., Selahaddin Bağdatlı, İstanbul, 1994
OKTAY, Cemil, Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul, Alfa Yay., 2005.
ÖZLEM, Doğan, Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, İstanbul, İnkılap Kitabevi Yay., 1999.
ÖZTEKİN, Ali, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara, Siyasal Kitabevi Yay., 2000.
PRELOT, Marcel, Politika Bilimi, Çev., Nihal Önol, İstanbul, Varlık Yay., 1972.
PREOT, K. Marcel,La Science Politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1969.
RUNCIMAN, W. G.,Toplum Bilim ve Siyaset Kuramı, Çev., E. Mutlu, Ankara, Teori Yay., 1986
RUSSEL, Bertrand, İktidar, Çev., Mete Ergin, İstanbul, Cem Yayınları, 1990
SARIBAY, Ali Yaşar, Siyasal Sosyoloji, Ankara, Gündoğdu Yay., 1992
SARIBAY, Ali Yaşar; ÖĞÜN, Süleyman Seyfi, Politikbilim, İstanbul, Alfa Yay., 1999.
SEZER, Duygu, Kamu Oyu ve Dış Politika,Ankara, A.Ü.S.B.F.Y., 1972
TÜRKÖNE, Mümtaz'er, Siyaset, Ankara, Lotus Yay., 2006.
VERGİN, Nur, Siyaset Sosyolojisi, İstanbul, Filiz Kitabevi Yay., 1980
WISEMAN, Victor H., Politics: The Master Science, London, Routledge and Kegan, Paul, 1969
YAYLA, Atilla, Siyaset Teorisine Giriş, 2. Baskı, Ankara, 2002.

