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ÖNSÖZ
Siyasetin özünde iletişim, iletişimin özünde de bilgi iletme vardır. Ancak, iletişimin özünde
bilgi iletmenin ötesinde ikna etme ve etkileme de bulunmaktadır. İkna etme ve etkilemeye yönelik
her etkinliğin de, etiksel kimi açılımlara sahip olduğunu belirtmeden geçmemek gerekir. Bu nedenle,
en yalın anlatımda, siyasetin özünde iletişim, iletişimin özünde de karşılıklı etkileşim bulunmaktadır
demek yanılgı yaratmayacaktır.
Şu bir gerçektir ki, demokrasilerde siyasal mücadele, çeşitli düşüncelerin çoğulcu bir yapı
içinde çarpışmasına dayandığı ölçüde meşrudur. İletişimin de, toplumsal yaşamın gelişmesi ve
karmaşıklaşmasına koşul bir ilerleme gösterdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, üretim, teknoloji ve
ticaret alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra, kültürel ve siyasal gelişmelerin de iletişim alanının
işlevlerini daha boyutlu hale getirdiği açıktır.
Karşılıklı etkileşim süreci, gündelik yaşamdaki, davranış modeline uygun olarak,
“davranış, algılama, yorumlama ve yeniden davranış” sürecine dayanmaktadır. Siyasal katılma
da, vatandaşların, siyasal liderlerin verebilecekleri ya da verdikleri kararları etkileyebilmek için
giriştikleri, liderlerin seçilmelerine ve/veya seçimlerden sonra alacakları kararları etkilemeye
yönelik eylemlerin tümüdür diye betimlenebilir. Buna göre, siyasal katılma eyleminin asıl amacı,
siyasal liderlerin kararlarını etkilemek olmaktadır. Ancak, karar verme durumunda olan kişi için,
öncelikli olarak bilgi önemlidir. Dolayısıyla, karar hiçbir zaman bilgiden daha üstün değildir.
Siyasal iletişimin biçimsel içeriğine bakıldığında da, bunun siyasal konuşmaları, nutukları,
siyasetçilere atfedilen sözleri, siyasal sürece ilişkin her türlü haber ve yorumları, idari makamların
açıklama ve savunmalarını, oturum tutanaklarını, siyasal danışmanların halkla ilişkiler ve tanıtım
etkinliklerini ve hatta ‘görünürde’ siyasal içerik taşımayan sinema ve televizyon filmlerini ve
eğlence programlarını dahi içine aldığı söylenebilir.
İletişim, insanlar ve gruplar arasında, toplumsal bir çerçevede gerçekleşen dinamik ve
işlevsel bir süreç olarak yalnızca bir iletişim işleminden ibaret olmayıp, iletiyi gönderen kaynak
tarafından belirlenen çeşitli amaçları da taşımaktadır. Buna göre, toplumsal bir süreç olan iletişim,
yalnızca bilgi vermeyi değil, ikna ederek yönlendirmeyi de amaçlar. Bu tanımdan hareketle, tüm
iletişimsel etkinlikler, özünde siyasal niteliklidir de denilebilir.
Bu perspektiften hareket eden bu çalışma da genelinde siyasal iletişim, özelinde de siyasal
toplumsallaşma kavram ve kuramlarının, dünya kamuoyu, özellikle de Türkiye üzerindeki
uygulamalarıyla sınırlandırılmıştır.
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YAZAR NOTU

Siyasal iletişim dersinde ağırlıklı olarak seçim dönemlerinde olmakla birlikte her
dönemde siyasal aktörlerin ulaşmak istedikleri hedefler için kamuoyunu nasıl
etkiledikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda ikna ederek kamuoyu üzerinde
anlamlı etkiler yaratmanın iletişimsel stratejilerini belirleyen bir disiplin olarak siyasal
iletişim tanımı yapılırken, temel amaç siyasal mesajların üretilmesinde ve etkili
kullanılmasında bu disiplinin karakteristik yapısal analizini yapmaktır. O nedenle, ders
içeriğinde disiplinin siyasal kültür, siyasal katılma, kamuoyu, siyasal partiler, siyasal
sistemler, propaganda, meşruiyet, seçim sitemleri, baskı grupları gibi ana temaları analiz
edilmiştir.

1. SİYASAL İLETİŞİMİN KAVRAMSAL AÇILIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Siyasal İletişim
1.1.1. Siyasal İletişim Kavramının Tanımı ve Kapsamı
1.2. Siyasal İletişimin Siyaset ve İletişim İle İlişkisi
1.3. Siyasi İktidar ve Güç
1.4. Siyasi Tanıtım
1.4.1. Siyasi İktidar - Medya ilişkileri
1.5. Siyasal İletişim Teknikleri
1.5.1. Siyasette Pazarlama (Marketing politique)
1.5.2. Kamuoyu Yoklamaları (Sondage d'opinion)
1.5.3. Sosyopolitik Tanı (Diagnostic sociopolitique)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

İletişim disiplini olarak siyasal iletişimi tanımlayınız.
Siyasal İletişim’in Siyaset Bilimi ile bağlantısını açıklayınız.
Siyasal iktidarın siyasal gücünü oluşturan etkenleri inceleyiniz.
Siyasal tanıtımın önemini irdeleyiniz.
Siyasal İletişim tekniklerinin ayırıcı özelliklerini aktarınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siyasal İletişim
Kavramının Tanımı
ve Kapsamı

Bir iletişim disiplini olarak
siyasal iletişimin tanımını
yaparak alanı kavrayabilmek

II. Dünya Savaşı sonrası kitle
iletişim araçlarının yaygınlık
Siyasal İletişimin
kazanmasıyla gelişen siyasal
Siyaset ve İletişim İle iletişimin hem siyaset hem de
İlişkisi
iletişim disiplini ile ilgili
yakın bağıntısını
açıklayabilmek
Günümüzde siyasal
Siyasi İktidar ve
iktidarların kamuoyu etkileme
Medya ilişkileri
potansiyelini
artıran medya faktörünü
analiz edebilmek
Siyasal iletişimin kamuoyu
Siyasal İletişim
yoklamaları, sosyopolitik tanı
Teknikleri
gibi en temel tekniklerinin
foksiyonlarını kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar

Siyasal İletişim, Siyaset, Siyasal Güç, Siyasal Tanıtım, Siyasette
Pazarlama, Kamuoyu Yoklamaları, Sosyopolitik Tanı

Giriş
Siyasal iletişimin tarihi Antik Yunan uygarlığına kadar uzanmaktadır. İçinde
siyasal mesaj taşıyan her türlü eylem siyasal iletişimin araştırma konusuna girer. Kitle
iletişim araçlarının yaygınlık kazanması ile gelişim gösteren siyasal iletişim, özellikle II.
Dünya Savaşı sonrası büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle de televizyonun
yönlendirme gücü bu ivmenin en büyük payını oluşturmaktadır.
Siyasal iletişim olgu ve kavram olarak bugün demokratik siyasal sistemin en
vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla
kapsam olarak gittikçe daha da yaygınlık kazanmaktadır. Kitle iletişim araçları
aracılığıyla siyaset yapmak diye tanımlanan bu yeni toplumsal dönemde en başat
rollerden birini siyasal iletişim üstlenmiş durumdadır. Bu bölümde de siyasal iletişimin
disiplin olarak tanımı bu boyutlar çerçevesinde ele alınıp irdelenecektir.
Bilindiği üzere, günümüzde geleneksel medya ile yeni medyanın tüm dünyadaki
hızlı gelişimi siyasal söylemlerin uluslararası boyut kazanmasına yol açmıştır. Artık
ulusal söylemler uluslararası söylemlerden çok daha fazla etkilenir hale gelmiştir. Bu da
ülkelerin uluslararası iletişime, özellikle de stratejik uluslararası iletişime daha çok
öncelik vermelerine neden olmuş durumdadır. Bu gelişme siyasal iletişimin halkla
ilişkiler ile bağlantısını da açıkça ortaya koymaya hizmet eder nitelik taşımaktadır.
Siyasal iletişim dar anlamda siyasal partilerin faaliyet alanlarının irdelenmesine
odaklanmaktadır. Siyasal partiler en aktif ve en etkili siyasal aktörlerdir. Siyasal iktidar
olarak özellikle hükümet kurma yetkisi elde ettiklerinde gerek ulusal gerekse de
uluslararası kamuoyları üzerinde daha fazla yönlendirici olabilmektedirler. Bundan
dolayı, siyasal iletişimde seçim dönemlerinde daha yoğun olmakla birlikte sosyal
iktidarlardan daha çok siyasal iktidar olarak siyasal partilerin faaliyet biçim, usul ve
söylemlerine daha fazla yoğunlaşılmaktadır.

1.1. Siyasal İletişim

Tarihçesi Antik Yunan’a kadar uzanan siyasal iletişim, siyaset kadar eskidir ve
sistemin örgütlenmesi konusunda insanlar arasında var olan mübadeleyle birlikte
doğmuştur. Siyasal iletişim, günümüzde artık konusu siyaset olan her türlü iletişimi
içinde barındırmaktadır. Özellikle çağımız modern siyasetinde, siyasette yer alan
sorunların ve aktörlerin sayısının artmasıyla birlikte siyaset sahasının genişlemesi,
medyanın giderek etki alanını genişletmesi ve kamuoyunun ağırlığının artması, siyasal
iletişim alanının genişlemesine neden olmuştur.
Siyasal iletişimin önem kazanması ve üzerinde yoğun çalışmaların başlaması II.
Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. Şendur’a göre bu önemin ortaya çıkışında I.
Dünya Savaşı yıllarında radyonun kitlelerle iletişim kurmak için kullanılması ve II.
Dünya Savaşı yıllarında da televizyonun iletişimde önem kazanıp yaygınlaşmaya
başlaması ile siyasal iletişim önem kazanmış ve kullanım alanı genişlemiştir.1
Siyasal iletişim, siyasetin karakteristik politik söylemlerinin karşı karşıya
gelmesine imkân veren çağdaş siyasal alanın vazgeçilmez bir sürecidir ve temel olarak
kitlelerin ilişkilerine dayanan bir yapıdadır. Bu nedenle kesintisiz bir süreç özelliği
gösteren siyasal iletişim, siyaset içerisinde yer alan sorunlarla sürekli beslenmektedir.
Demokratik siyasal sisteme sahip yerlerde her yapılan yeni seçim siyasal iletişimin
düzenli olarak kapanıp açılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda siyaset
tasarlandığında siyasi iletişimin kendisi olarak da görülebilir.
Siyasal iletişimde medya önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan medya
çalışmaları, eskiden beri siyasette her zaman var olan kampanya araştırmalarıyla
yakından ilgilidir. Siyasal iletişim başlıca siyasetçiler, seçmenler ve medya arasındaki
bağlantılarla çalışır ayrıca medya etkilerine de odaklanır. Yeni bir toplumsal dönem söz
konusudur aslında. ‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni
toplumsal dönemde, Jay Blumler ve Michael Gurevitch, politikacıların ve secmenlerin
kitle iletisim araçlarına sıkı biçimde bağımlı hale geldiklerini ve böylece medya ve
çalışanlarının politik sistem içinde önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal
öneminin arttığını, politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna
edilmesi işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve
profesyonellesme sürecinin ortaya cıktığını; politikacılar, kampanya danısmanları ve
medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve uzlaşmalar sürecinin başladığını
söylemektedirler.2
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Siyasal iletişimde medya gibi siyasi partiler de önemli bir yere sahiptir. Ahmet
Taner Kışlalı’ya göre siyasal partiler, bir program çerçevesinde siyasal kararları
etkilemek ve bu amaçla siyasal iktidarı ele geçirmek üzere örgütlenmiş kuruluşlardır.3
Siyasal iletişimin 20.yy.’da artan öneminin ardında teknolojik gelismelerle
birlikte kitle iletisim araçlarının yaygınlaşması yatmaktadır. Siyasal iletişim alanında
yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde siyasal iletişimin dar anlamı içinde yer alan
siyasi partilere yönelik çalışmaların olduğu gözlenmektedir.Siyasal İletişimin önemi
günümüzde farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle konuya halkla ilişkiler açısından
yaklaşacak olursak, halkla ilişkiler, hızlıca gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte
sadece halkla ilişkileri değil bunun yanı sıra siyasal iletişimi de kapsamaktadır. Örneğin,
Başkan Obama, 2008 yılı başkanlık seçimlerinde sadece başkan olmak için değil, siyasal
iletişim dünyasında da öncü olmak için uğraşmıştır. Obama mesajlarını iletebilmek için
sadece genel yollardan faydalanmamış Amerika’nın gençliği ile bağlantısının bir direği
olarak toplumsal medyadan da yararlanan ilk siyasetçilerden biri olarak karşımıza
çıkmıştır.4
Siyasal iletişimde iletişimin rolünü anlamak ta büyük bir önem arz eder. Bu
doğrultuda siyasi uygulamalar içinde yer alan toplumsal ve bireysel medya teknolojileri,
medyanın etkilerinin seviyesi, halk diplomasisi ve uluslararası iletişimde yer alan siyaset
konusu üzerine çalışan bilim adamları, siyasal yaşamda iletişimin rolünü anlamak için
siyasal iletişime önemli bakış açıları getirmektedirler. Özellikle günümüzde kitle iletişim
araçları ve internetin tüm dünyayı sarsacak şekilde teknik gelişimi ülkeler içerisinde
ortaya çıkan siyasal söylemleri bir anda uluslararası düzeye taşımaktadır. Bu durum
iletişimin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.
Siyaset, Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçe karşılığı at eğitimi anlamına
gelmektedir. Aynı sözcüğe karşılık olarak Batı’dan alınan “politika” sözcüğü ise,
Yunanca kökenlidir. Eski Yunan’da “polis” kent devletlerine verilen isim olarak
kullanılmış ve politikanın devlet işlerini kapsadığı anlamını taşımaktadır. 5 Bu
doğrultuda siyaset ülke, devlet, insan yönetimidir. Politika ise devlete ait işler anlamına
gelir.6
İletişim sözcüğü ise Latince kökenli ‘communication’ sözcüğünün karşılığıdır.
“Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren,
bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında
benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine
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ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen
tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim denilmektedir.” 7 İletişim
genellikle kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması olarak da tanımlanır. Üstün Dökmen’e
göre ise iletişim “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.”8
Politika, bir kişinin veya tüm toplumun, ekonomik sorunların, ulus, yönetim,
dahili ve harici kontroller gibi özellikle bir politik varlığı yönetmek için, toplumun geri
kalan kısmıyla beraber birbirlerini etkileyen yönetim bilimi ve sanatıdır. Politika,
toplumsal söyleşi kurmada, bir toplum inşa etmede ve toplumdaki her vatandaşla
etkileşim kurmada kullanılır. Politika, her toplumda ya da ülkede yönetimde yer
alanların yararlandığı bir alandır. Politika, bir hükümetin bilim kaynağıdır. Ulusal bir
hükümet, güvenliği huzuru refahı korumak, varlığını ve doğrularını yabancılara karşı
savunmak, gücünü ve kaynaklarını arttırmak, vatandaşları korumak ve vatandaşların
morallerini yükseltmek için kendi kurallarıyla hareket eder ve kendi kurallarına göre
strateji yürütür, bu stratejiye de politika denir.
Siyasal söylemde bulunan vericiler, iletişimde bulunmakla yükümlüdürler.
Politika, bir yönetme sanatı olarak, iletişim ve tekniklerini ve iletişim
süreçlerini uygulama yöntemidir. Bu bakımdan politika’nın başarısı etkili iletişimden
geçer.
Siyasetle iletişim arasındaki ilişkinin doğal bir sonucu olarak, siyaset içerisinde
yer alan aktörler, bulundukları, ait oldukları küme veya örgütün amaçları, ilke ve
kuralları çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu bağlamda siyasal nitelikli
iletişimde bazı özelliklerin olması zorunludur. Bunlar:9
•

Kaynağın güvenilir olması,

•

Kaynağın ikna yeteneğinin olması,

•

Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi,

•

Mesajın içeriği,

•

İletişim kanallarının doğru seçimi.

İletişim kişilerarasında anlam veriş-alışını sağlayan bir süreç. Bu J.Soetzel'in
Psychologie Sociale'inde söz ettiklerinden esinlenerek yapılmış bir tanımlama. J.
Soetzel "veriş-alışı"ı ileti akımını, "süreç"i de iletişimin dinamik görünümünü anlatmak
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için kullanır. "Anlam veriş-alışı", kısaca "anlatım" deyişi ile Soetzel simgelere,
dolayısıyla bir dile başvurmaksızın iletişimin olmayacağını belirtir.
J.Soetzel'den de anlaşılabileceği gibi "yalın iletişim" denilebilecek kişilerarası
İletişim çift yönlüdür. Burada doğal olarak ileti aktarılıp anlama sağlandıktan sonra
alıcıdan geri-iletim vericiye döner. Kitle iletişim ise böyle değildir. O tek yönlüdür.
Elbette kamu yoklamaları ile geri-iletim (feedback) alınabilmektedir. Janowitzc ve
Schulze'e göre, uzman bir ekibin, simgesel bir içeriği, türdeş olmayan, geniş bir coğrafik
alana yayılmış büyük halk kitlesine yaymada basın, radyo, film gibi teknik ürünlerden
yararlandıkları süreçleri ifade eder kitle İletişim. Kişilerarası ya da kitle sıfatları
eklenince İletişimin tanımı yaklaşık olarak böyledir. Ya siyasal sıfatı alınca nasıl
olacaktır?
İletiler açık açık siyasal bir içerik taşıdıkları zaman hiç şüphesiz İletişim siyasal
olacak ve iletiler anlatımın ve işlevin esas olarak siyasal olduğu İletişim ağlarının bir
parçası iken ancak siyasal iletişimden söz edilebilecektir. Daha toplumbilimsel
yaklaşımlı bir söyleyişle, iletişimsiz sosyal bir birleşme-bütünleşme olası değildir.
Toplumsal kurallarda tutum ve davranışların uygunluk derecesine göre oluşmuş bu
bütünleşmenin merkezcil görünüşü her zaman bu kuralların tanımladığı toplumsal
düzende daha fazla ya da daha az canlı bir katılım ile ilişki içerisinde bulunınaktadır.
Bundan dolayıdır ki bütünleşmede öncelik kuralcı olanındır. Kuralcı bütünleşme terimi
Landecker tarafından kullanılmıştır.
Bu bütünleşmeyi sağlayan kuralların toplumdaki aktörler tarafından
görünülürlüğü iletişimin çevresini çizdiği "anlamların veriş-alışı" ile kendini
gerçekleştirebilir. Konuyu açarsak, iletişimin belli bir düzeyi kuralcı bütünleşmenin
oluşması için kaçınılmazdır. Nedeni de, kuralcı bütünleşmenin yayıldığı temeller
üzerinde bir iletişim bütünleşmesinin yatmasıdır. Durkheim, bu konunun bilincine
vararak, hizmet alış-verişince oluşmuş iletişimin özel bir görünümü üzerinde durmuştur.
Ve işbölümü uyumlu bir biçimde gelişirse, bir başka deyişle, hizmet çeşitleri arasında
gerçek bir bağımlılık varsa eğer, organik bir dayanışma durumu elde edilebilir demiştir.
Siyasal sistemin güçlü ya da zayıf bütünleşimi siyasal enformasyon yaymakla
yükümlü iletişim ağlarına bağlıdır. Ya da bireysel düzeyden kalkarak, yansımalar diye
adlandırabileceğimiz siyasal sistemin biri zayıf diğeri güçlü bütünleşmesi olan siyasal
katılım ve siyasal çözülüm bu iletişim ağlarına bağlı olarak görülüyorlar demek de
olasıdır. Katılım-çözülme terimleri üzerinde biraz durmak gerekirse, katılım davranışlar
bütünü ve de belli bir tutum göstergesidir. Belli bir ilgi düzeyi, büyük siyasal sorunlar
üzerinde durabilme düzeyine dayanır.

Siyasal ekin diyebileceğimiz daha fazla ya da daha az uyumlu bir bütüne bağlı
tutumları içerisinde taşır. Çözülmeye gelince, siyasal toplumbilim diline uygun olarak
davranış ve tutumlara toplumun siyasal çehresine yabancılaşma olarak tanımlanabilir.
Şu halde iletişime siyasal evrenin ve işleyişinin asal görünümüdür diyebileceğiz.
Siyasal iletişim çok geniş kapsamlıdır. Siyasal iletişimin olgusu ve süreci sürekli
değişim göstermektedir. Tarihsel gelişimi içerisinde bakıldığında, antik çağda, eski
Yunan’daki ‘siyasal olgu’ ile Ortaçağ, Yeniçağ ve günümüzdeki siyasal iletişim
farklıdır. Bu farklılığın toplumların sürekli devinim içinde olmalarından kaynaklandığı
söylenebilir.
Nüfus artışları ve teknolojik gelişmelerin durağan olmaması beraberinde yeni
siyasal yapılanmaları da gerektirmiştir. Değişen toplum yapısı ile birlikte, siyasal
iletişime katılan aktörlerin nitelik ve niceliği de değişme göstermiştir. Bunlara bağlı
olarak toplumsal değişme, yeni aktörleri gündeme getirmiş, yeni aktörlerde yeni siyasal
mesajlar üretmiş ve mesajların iletilmesinde yeni yöntem ve teknikler kullanmışlardır.
Siyasal iletişimin ve içerisinde yer alan birleştirici aktivitelerin sınırı yoktur. Bu
bağlamda siyasal iletişimin, yasama, yürütme ve yargı organları, siyasi partiler, ilgili
gruplar, siyasi komiteler ve siyasi süreçlere katılan diğer katılımcıların üzerinde etkisi
vardır.10
Siyasi konuşmaların yer aldığı konferanslar, kongreler seminerler,
sempozyumlar, mitingler, sergiler, konserler gibi sosyal olaylar siyasal söylemin
yapıldığı sosyal alanlardır. Ayrıca televizyonda yayınlanan siyasi reklamlar, açık
oturum, haber, panel türü gibi programlar; gazetelerde yer alan siyasi haberler, makale
ve yorumları içeren köşe yazıları; siyasi posterler, yazılı reklamlar, radyo, internet
siteleri ve bunlar gibi önemli siyasi mesajların yer aldığı alanlar, siyasal iletişimin
yapıldığı diğer alanlardır. Bunlara bağlı olarak da medya, siyasal konuların gündeme
gelmesini sağlamakta ve kamuoyu oluşturmaktadır.
Siyasal iletişimin kanalları; radyo, televizyon, gazete, internet, kişilerarası
iletişim ve toplumsal iletişimi kapsar. Haber yayma araçlarının ( News Media) kapsamı,
siyaseti, siyasi konuları, siyasi figürleri, siyasi kurumları vb. önemli konuları içerir.
Demokratik sistemlerde oy kullanan vatandaşların, siyasi mesajları nasıl cevapladığı ve
medyadan gelen etkilere karşı nasıl tepki verdiği siyasal iletişim içerisinde yer
almaktadır.11
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Siyasal iletişim, toplumda güç dağılımını etkilemek amacıyla her türlü mesajların
aktarılması olarak da ifade edilebilir. Siyasal iletişim, bireyler ve büyük gruplar
arasındaki iktidar mücadelesini keşfetmede de kullanılan bir alandır. Bu açıdan
bakıldığında başkan adaylarının, kendilerini en iyi aday olduklarına dair halkı ikna
etmesi önem taşır.12 Her aday, yeterli derecede siyasal kampanyaya sahiptir. Ancak bu
noktada etkili iletişim devreye girer ve iki parça arasında diyalog kurulması sırasında
açığa çıkar.
1.1.1. Siyasal İletişim Kavramının Tanımı ve Kapsamı
Siyasal iletişim, Aristoteles ve Platon’un demokratik söylevlerinin yer aldığı en
eski çalışmalarla birlikte başlamıştır. Ancak günümüz modern toplumlarında siyasal
iletişim, bir disiplinlerarası çalışma alanıdır. Siyasal iletişimin ilişkide olduğu belli başlı
sosyal disiplinleri saymak gerekirse; Siyaset Bilimi, Psikoloji, Sosyoloji, İletişim,
Hukuk, Dilbilimi, Tarih, Retorik, Halkla İlişkiler ve Sosyal Antropoloji’dir.13
Siyasal iletişim kavramının birden fazla tanımı bulunmaktadır ve siyasal iletişim
kavramını açıklamada ortak bir karara varmak zordur. Siyasal İletişim tanımı, değişen
toplum yapısı ile sürekli değişim göstermektedir, bu bağlamda siyasal iletişimle ilgili
farklı tanım ve yaklaşımlardan söz edilmesinde yarar görülmektedir.
Aysel Aziz, siyasal iletişimi, siyasi aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli
gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme
dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılarak
yapılması olarak tanımlar.14
Denton and Woodward ise, siyasal iletişimi, halk kaynaklarının, yasama ve
yürütmede bulunan yetkili otoritenin ve resmi yaptırımların paylaştırılmasının tahsisi ile
ilgili görür.15 Ve tartışma yaratacak sade bir siyasal iletişim tanımı yapar. Ayrıca Denton
and Woodward’a göre ‘iletişimi’ siyasallaştıran önemli faktör bir mesajın kaynağı değil
içeriği ve amacıdır.16
McNair’e göre bu tanım, sözlü ve yazılı siyasal retoriği içerir, fakat sembolik
iletişim olgularını içermez.17 Bu açıdan Brian McNair’e göre siyasal iletişim, siyaset ile
ilgili hedefe dönük bir iletişimdir. McNair için bu sadece sözlü ve yazılı ifadeleri değil,
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aynı zamanda görsel sunumları da- elbise, makyaj, saç veya logo tasarımı gibi - kapsayan
bir tanımdır ve ‘siyasi kimliği’ veya ‘imajı’ oluşturacak her etkeni de içermelidir. 18
McNair, siyasal iletişimi maksatlı bir iletişim çeşidi olarak da tanımlar ve McNair’e göre
bu tanım şunları kapsar;19
1. İletişim çeşitleri, siyasetçiler ya da diğer siyasal aktörler tarafından özel hedeflere
ulaşılması için üstlenilir.
2. Seçmenler ve köşe yazarları gibi siyasetçi olmayanlar, iletişimden yararlanarak
siyasi aktörlere hitap eder.
3. Haber raporlarında, yazılı kaynaklarda, siyaset ve medya tartışmasının diğer
formlarında yer alan iletişim, siyasi aktörler ve onların etkinlikleriyle ilgilidir.
Pippa Norris de “A Virtuous Circle Political Communications" dalı yapıtında
siyasal iletişime farklı bir tanım getirmiştir. Norris’e göre siyasal iletişim, medya
haberleri ve partiler arasında bir etkileşime sahiptir. Siyasal iletişim, mesajları kontrol
eder ve seyircilere iletir. Ancak seyircilere bağlı olarak mesajları kontrol etmek zor
olabilir. Çünkü seyircilerin ne istediğini bilmeden bir mesaj göndermek zordur.20 Yani
gönderilen her mesaj toplumun her kesimine hitap etmeyebilir.
Siyasal iletişime genel bakışta ise Franklin karakter genişliğini, siyasal iletişim
kavramında neyin yer aldığının net olmayışını ve çeşitliliğini vurgular. Franklin, büyük
bir çabayla, bu büyük alanı kullanılabilir hale getirmek için detaylı bir tanım sunar:
Siyasal iletişim alanı, siyasi sistemler ve medya arasındaki etkileşimler, bölgesel, ulusal
ve uluslararası olarak çalışır. Franklin siyasal iletişim ile ilgili şu analizler üzerinde
durur:21
A. Medyanın siyasal içeriği,
B. Aktörlerin ve vekillerin bu içeriğin oluşturulmasında yer alması,
C. Siyasal medyanın seyircilerin üzerindeki etkisi ya da siyasi
gelişmeler üzerindeki etkisi,
D. Siyasal sistemin medya sistemi üzerindeki etkisi,
E. Medya sisteminin siyasal sistemler üzerindeki etkisi.
Franklin daha fazla çeşitliliğin uygun hale getirilmesini, çeşitli analitik
yaklaşımların ve varsayımların açıklanmasını vurgular. Bu çeşitlilik, siyasi bilimden
tarihe, kültürel teoriden sosyolojiye ve toplumsal psikolojiye göre değişir.

18

A.g.e., s.24
A.g.e., s.4
20
Pippa Norris; “Political Communications in Postsindustrial Societies”, A Virtous Circle, Cambridge University
Press, New York, 2000. s.4
21
Bop Franklin; “Political Communication”, A Bibliographical Essay, Vol. 12, 1995, s.225
19

Siyasal iletişim, üç temel fonksiyonu yerine getirmektedir. Siyasal iletişimin ilk
fonksiyonu: “Ortaya çıkan siyasal problemlerin tanımlanmasına yardımcı olması”, ikinci
fonksiyonu: “Bu problemlerin siyasal tartışma ortamına girerek meşruiyet kazanmasını
sağlaması”dır. “Artık tartışma konusu olmaktan çıkmış, ortak bir görüş birliğine varılmış
konuları gündemden düşürmek” de siyasal iletişimin üçüncü fonksiyonu olarak
sayılabilir. Siyasal iletişimin ilk fonksiyonu olan siyasal problemlerin tanımlanmasında
siyasetçiler ve medya temel rolleri üstlenirken, ikinci fonksiyonda kamuoyu
araştırmaları, üçüncü fonksiyonda ise yine medya ön plana çıkmaktadır.22
Siyasal iletişim kapsamı içerisinde olan siyasal aktörler de çok önemli bir yer
tutmaktadır. Katılımcı demokrasilerde sadece sistemce meşru kabul edilen siyasal
örgütler değil, siyasal süreç içinde güçlerini kabul ettirmeye çalışarak siyasal bir
meşruiyet kazanmaya uğraşan tüm kişi ve kurumlar, siyasal iletişimin aktörleri olarak
kabul edilmektedir. Bunların arasında siyasal partiler, kamu yararına çalışan örgütler,
sivil toplum kuruluşları, baskı ve menfaat grupları, medya kuruluşları, merkezi ve yerel
hükümetler ile vatandaşlar yer almaktadır.23
1.2. Siyasal İletişimin Siyaset ve İletişim İle İlişkisi
Siyasal iletişimin ‘siyaset’ ile ilişkisi doğrudandır. Siyasetin doğrudan topluma
ya da belirli hedef kitleye ulaşmasında iletişimin kaynağı siyasetin kendisidir. Siyaset
olgu ve süreci, siyasal iletişimin olgu ve sürecini oluşturur. İletişim ve siyaset arasında
nedensel bir ilişki mevcuttur. Bu da siyasal ilgi ya da benzer konseptleri hem iletişimin
yüksek seviyelerini hem de siyasetin yüksek seviyelerini açıklamada işe yarar.24
Genel iletişim sürecinde kaynak, hedeflediği kişiye, kişilere erişmek için
öncelikle iletişimin taşıyacağı bilgi, duygu, enformasyonu bir iletişim kanalıyla
gönderebilecek biçimde kodlamaktadır. Bu kodlamayı sözcükler, simgeler ve resimler
seçerek yapmaktadır. Bunların iletişim sürecinde dolaşıma sokulduğunda özünü ve
biçimini koruyabilecek şekilde kodlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılmadığı
takdirde, iletilmek istenen duygu ve enformasyon yerine çok farklı şeylerin algılanacağı
görülecektir.25
Siyasal iletişim sürecinde de genel iletişim sürecinde olduğu gibi siyasal
iletişimde bulunan kişi amacına bağlı olarak, alıcıda tutum ve davranış değişikliği
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yaratmak için mesaj göndermektedir. Siyasal iletişim sürecinde verilecek mesajların
özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:26
1. Mesajı aktaran kişinin kimliği;
Siyasal iletişim olgu ve sürecinde göndericinin kimliği; onun sosyal hatta
ekonomik durumu, mesajın etkisini arttıracak özellikleridir. Mesajı veren kişinin sosyoekonomik durumu dışında retoriğinin de güçlü olması bu etkiyi arttıran önemli bir unsur
olarak gösterilmektedir.
2. Alıcı kitlenin sosyo- ekonomik durumu;
Siyasal iletişim sürecinde alıcı kitlenin siyasal söylemde bulunan verici kaynak
tarafından iyi bilinmesi, tanınması gerekmektedir. Alıcı kitleye ulaşabilecek yöntemler
ve buna bağlı olarak kullanılacak tekniklerin neler olacağı konusu, alıcı tarafın ekonomik
yapısının bilinmesi ile mümkün olmaktadır.
3. Mesajın verileceği zaman;
Zaman kavramı kullanılacak yöntem ve teknikler ile doğrudan bağlantılı olduğu
kadar alıcı kitlenin mesajları ne zaman alabileceği de önemlidir. Siyasal mesajların hedef
kitleye doğru iletişim kanalları ile doğru zamanda verilebilmesi için alıcının sosyoekonomik durumunun iyi bilinmesi gerekmektedir.
4. Mesajın verileceği araçlar;
Siyasal iletişimde kullanılan araçlar teknolojiye bağlı olarak hızlı bir gelişim
göstermektedir. Ancak alıcı kitlenin ekonomik ve sosyal sartlarına uygun olmayan
araçların seçimi siyasal iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine engel olmaktadır.
5. Mesajdaki dilin özellikleri;
Siyasal iletişimde mesajın yapısı siyasal nitelikte olmalıdır. Mesajın var olan
içeriği ancak dil ile aktarılabilmektedir. Bu dil sözlü olabildiği gibi yazılı da
olabilmektedir. Önemli olan dil dağarcığının alıcı kitlenin dil dağarcığı ile örtüşmesidir.
Verilen mesajın kolayca anlaşılması yanında tutum ve davranışı etkilemesi ve ileride
kullanılmak üzere depo edilmesi gerekmektedir. Bütün bu hususlar konuyu “retorik”
konusuna götürmektedir. Bir dilin kullanılmasındaki beceri mesajın en etkili şekilde
anlaşılmasını sağlayacak biçimde söz dizisinin seçilmesi gerekmektedir. İçinde
kullanılan deyimler, atasözleri, yaklaşımlar ve benzetmeler de önemlidir. Mesajın sözle
aktarılması halinde seslendiren kişinin ses tonu, rengi; sesin gür ya da zayıf olması
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mesajın gücünü etkileyeceği düşünülmektedir. Mesajın yazılı olarak aktarılmasında ise,
yazının karakteri, el yazısı olup olmayacağına karar verilmesi ve altında mesajı ileten
kişinin imzasının olup olmaması gibi konular önem taşımaktadır.
Doris Graber, siyasal iletişimle ilgili ‘siyaset dili’ tanımı yapar ve siyaset dilini
sadece retorik değil ayrıca beden dili gibi paralinguistik işaretler, boykot ve protestolar
gibi siyasi hareketler olarak da tanımlar.27
Siyasal iletişimin bir disiplin olarak kullanılmasında en önemli etken, kuşkusuz
politikanın bilimselleşmesi ile ilgili gelişmelerdir. İletişim, tüm insanlar için önemli bir
araçtır, bilgi ve fikirleri bir başkasıyla paylaşmanın temelidir. Siyasal iletişim süreci,
genel unsurları açısından, iletişim olgu ve sürecine benzerlik gösterir. İletişimdeki beş
öğe; kaynak, hedef, kanal, mesaj ve geri besleme (feedback) siyasal iletişimde de aynen
yer almaktadır. Doğal olarak siyasal iletişimin meydana gelebilmesi için bu beş öğenin
de tam olarak kullanılması gerekir.
1.3. Siyasi İktidar ve Güç
Lasswell ve Kaplan’ın bir açıklamasına göre, deneysel bir disiplin olan siyaset
bilimi, gücü şekillendirme ve paylaşma çalışmasıdır.28 ‘Güç’ terimi ise siyasal deneyim
duygusu aramada insanoğlunun nesiller boyunca kullandığı bir terimdir.29
Güç teorisinin siyasal düşüncemizde önemli bir yere sahip olduğunu iddia etmek
için, en az üç soruya cevap vermesi gerekir:30
1. Güç nedir?
2. Güç ile ilgili ne tür doğru açıklamalar yapabiliriz ve bunların doğru olduğunu
nasıl öğrenebiliriz?
3. Düşünmek ve harekete geçmek için bilgilerimizin sonuçları nelerdir?
Bu bağlamda siyasal güç, bir kişi, grup ya da kurumun siyasal gücünü kullanarak,
diğer insanların siyasal davranışlarını kontrol ettiği bir yetenektir. Diğer bir deyişle
siyasi güç, bir siyasi aktörün, bir vatandaşın, bir ailenin, bir ilgili grubun, bir politik
komitenin, bir siyasi partinin ve bir hükümetin yeteneğidir. Siyasi güç, bir kontrol
sürecidir ve bu süreçte hükümet kurumlarının kararlarının yerine getirilmesi ve katılım
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sağlanması söz konusudur. 31 Siyasal gücü elinde bulunduran siyasal iktidar da bir
toplumda halkı yönetme gücüne sahiptir ve siyasal iktidarın bu gücü tüm ülkeyi kapsar.
Alexis De Tocqueville, Democracy in America adlı kitabında güç konusuna
farklı açılardan yaklaşmıştır. Tocqueville, Amerika’daki bireyler arasında var olan
eşitliğin Avrupa’dakinden çok fazla olmasına değinmiş ve bu durumun her bireyde para
kazanmak ve daha iyiye gitmek dürtüsünü ortaya çıkardığını söylemiştir. Avrupa’da ise
alt tabakadaki insanların daha zengin olmak gibi bir hayalleri bile yoktur, çünkü
yaşamlarını idame ettirebilmek dahi onları diğer tüm uğraşlardan alıkoymaktadır.
Tocqueville, halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı
zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir demiştir. Yurttaşlara
merkezi idareye bağlı olmadan hareket edebilme yetkisinin tanınmasını savunmuştur.
Çağdaş demokratik toplum yapısının küçük birimlerden oluşan bir yapı niteliğinde
olduğunu, bu durumunda yurttaşları çekingen davranmaya zorladığı, sonuç olarak da
merkezileşmenin güçlendiğini ileri sürmüştür. 32 Bunlardan hareketle güç için ise
şunlardan bahsetmiştir; Bazı ülkelerde bir güç, belli mevkilerden toplumsal yapıya
doğru ortaya çıkar, onu yönlendirir ve kesin bir yolu izlemek için onu zorlar. Bazı
ülkelerde ise, iktidardaki güç, kendi içinde insanların mevkileri veya makamları
olmaksızın kısmen ayrılır.
Siyasal aktörler açısından medya yönetimi de önemli bir erk yaratır. 15.
Yüzyıldan başlayarak gazete basım olanaklarının gelişmesi ve okuma-yazma oranlarının
giderek yükselmesi, gazete okur sayısını arttırmıştır. Böylece gazete önem kazanmaya
başlamıştır. İletişim teknolojilerindeki bu gelişmelere 19. Yüzyılda fotoğraf, film, 20.
Yüzyılda ise radyo ve televizyon yayınları eklenmiş ve kitle iletişim araçları siyasette
vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır.
Kitle İletişim araçları, bilgileri, fikirleri, yüz yüze iletişime girmeksizin büyük
çapta insan kitlelerine ulaştırır. Bunlar, gazete ve dergiler gibi yazılı medya, radyo ve
televizyon gibi elektronik medya ve internet gibi yeni medyadan oluşur. Vatandaşlar ve
kamu çalışanları, mesaj göndermek ve gönderilen mesajları almak için medyaya
bağlıdırlar.
Kitle iletişim araçlarından gazete ve televizyon, bireylerin bilgi ve tutumlarının
oluşmasında uzun dönem de etkilidir. Toplum içinde yer alan bireyler, siyasal alandaki
tartışmaları ve politikaları takip etmek için en fazla gazete ve televizyonu kullanırlar. Bu
araçlardan gazete, eskiden beri halkı bilgilendirmede önemli bir rol oynaktadır.
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Televizyon ise günümüzün en yaygın kullanılan kitle iletişim aracıdır. Televizyon
insanlara bir yandan hem görsel hem de işitsel uyaran sunarken, bir yandan da gerçek
dünyalardan sanal dünyalara kadar birçok durumu göstermektedir. Bunların sonucu
olarak da televizyon dünyaya açılan bir çeşit pencere görevi üstlenir ve birçok evde
başköşede bulunur. Örneğin, bugün Amerika halkının yüzde doksanından fazlası
televizyon haberlerini birinci bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Buna ilaveten internet
de siyasi iletişimin yeni kaynağı olarak yerini almaktadır.33
Siyaset, medya tarafından oynanan rolü dikkate almak zorundadır. Çünkü kitle
iletişim araçları, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışlarda
bulunmasında, karar verme sürecinde ve doğru etkilenmesinde önemli bir rol oynar.
Kitle iletişim araçları, ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi verir ve bu
konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği yönünde bir etkide
bulunur. Bunun sonucu olarak toplum, kitle iletişim araçlarının gündemine aldığı ve
büyük oranda yer verdiği konuları önemli olarak algılar. Kitle iletişim araçları farklı
fonksiyon sergiler. Bu fonksiyonlardan bazıları şunlardır;34
1.

Eğlence

2.

Haberleri sunma

3.

Halkın problemlerini tanımlama

4.

Yeni jenerasyonları sosyalleştirme

5.

Siyasal bir forum sağlama

6.

Fayda sağlama

Sonuç olarak bugün siyasette medya yoğun olarak kullanılmaktadır.
Medya günümüzde siyasal aktörler ile hedef kitle arasında hem kanal görevi görmekte
hem de siyasal iletişim konusu olan iletileri alarak, bunları olgunlaştırmakta ve yeniden
yorumlamaktadır.

1.4. Siyasi Tanıtım
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Tanıtım, halkın algılayış biçimini yönetmek için planlanmış bir girişimdir.
Tanıtımın bütün bir kısmı, reklamcılık sektörünün uzmanlık alanı içerisindedir ve amacı
seslendiği kitleyi ikna etmek ve harekete geçirmektir.
1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan bir yıllıkta siyasi
tanıtımla ilgili olarak özellikle bir tanıtım bürosunun nasıl çalıştığı ve nasıl çalışması
gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Bu yıllığa göre, bir tanıtım bürosu, siyasi bir
partinin ihtiyaçlarına hizmet etmeli ve ihtiyaçları karşılayacak metotlara ulaşmak için
var olan metotları değiştirmelidir. Yani bir tanıtım bürosu, kanun koyucular ile yakın
temas kurmalı, tüm eyaletlerde muhabir bulundurmalı ve tanıtımla ilgili içerik
hazırlatmalıdır. Muhabirler, gazetede tanıtımın yer aldığı küpürlere sahip olmalı, dikkate
değer yazışmaları ve haberleşmeleri ayrıntılara girebilmek için kendisinde
bulundurmalıdır.35
Yazılı basın tarafından yapılan siyasi tanıtımda özellikle propaganda söz
konusudur. Propaganda yoluyla gerçekler çarpıtılarak kitlelerin görüş, düşünce ve
davranışlarının değiştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda propagandayı esas itibariyle
siyasiler kullanmaktadır. Özellikle, siyasilerin tanıtımının ve oy kazanmalarının temin
edilmesi için yürütülen faaliyetlerle beraber kampanyalarda kullanılan propaganda,
seçim dönemlerinde yoğunlaşmaktadır.
Yazılı basında siyasi tanıtımlar için yer alan propaganda, propagandaya yaygınlık
ve standart sağlamıştır ve propagandanın kabul ettirilmesi için daima dil birinci planda
yer almıştır. Çünkü propaganda gücünü kullanacağı dilden alır ve dil, iyi kullanıldığı
ölçüde iletişimde başarı sağlanabilir. Genellikle siyasi reklamlarda, konuların ayrıntısına
girilmemekte ve meseleler gerçek anlamda tartışılmamaktadır. Gündeme getirilen
konular ise genelde, toplumun bütünü tarafından doğruluğu kabul edilen ve herkes
tarafından tartışmasız benimsenen meseleler olur, bu açıdan yazılı basında yer alan siyasi
tanıtım önemli hale gelir.
1.4.1. Siyasi İktidar - Medya ilişkileri
Bugün iktidar kavramı, Siyaset Biliminin ana konusu olarak devletin yerini almış
durumdadır. Ancak kavramın açık bir şekilde tanımlanması halen tartışma konusudur.
Geniş anlamıyla, “başkalarının davranışlarını etkileyebilme ve denetleyebilme yeteneği
olarak anlaşılan iktidar, yalnız siyasal ilişkilerde değil, toplum yaşamının çeşitli
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alanlarında görülen bir olgudur.”36 Bu bağlamda siyasal iktidarın medyayla ilişkisi de
söz konusudur ve ilişkilerin ne düzeyde olduğunu medya kadar iktidarın gücü de belirler.
Medyanın ne kadar az sahibi varsa o kadar çok potansiyel politik gücü vardır.
Siyaset yapan kişilerle medya arasındaki ilişki, halkın ilgisini çeken yasal bir alandır. Bu
yüzden partilerde yer alan politikacılar, medya sahipleri ve editörlerle yaptıkları
toplantılar hakkında açık sözlü, tarafsız ve dürüst olmalıdırlar.
Genellikle basın işletmeleri, siyasi iktidarla sürekli ilişki halindedir ve her iki
taraf da elde edeceği çıkar çerçevesinde ilişkilerini belirlemektedir. Medyanın iktidarla
veya siyasi örgütlenmelerle arasındaki ilişkiler sadece ekonomik çıkar üzerine kurulu
değildir, ayrıca medya ve siyasi örgütler arasındaki ideolojik benzerliklerden doğan
birliktelikler de söz konusudur.
Siyasetçiler ve medya arasındaki ilişki ve daha önemlisi hükümet ve medya
arasındaki ilişki görünüşünden daha farklı bir yapı içerisindedir. Bir siyasetçi
kamuoyuna iletmek istediği mesajı, insanların istediği şekilde bir haber hikayesi olarak
sunarken bir gazeteci de araştırma yaparak gerçekleri sunar.37
Medya aracılığıyla siyasiler tarafından kamuoyuna aktarılmak istenen siyasi
söylemler, bir ulusu şekillendirmek için önemli rol oynar. Bu noktada siyasetçiler,
medyayı fazla eleştirmeme konusunda da tereddüt ederler. Bunu Ben H. Bagdikian şöyle
özetler; “Medya gücü politik güç demektir. Politikacılar, medya tarafından halka anlatılır
ve politikacıların özellikle oy verenlere karşı nasıl anlatılıp anlatılmayacağı da medyaya
kalmıştır. Bu yüzden politikacılar, medya sahiplerinin küçük bir kısmını bile
gücendirmemeye tereddüt ederler. Medyanın siyasal gücü, Amerikan tarihi boyunca
vazgeçilmez bir güç olmuştur. Fakat bugün medya endüstrisinin ve geleneksel ortak bir
gücün birleşimiyle eski jenerasyonlardan farklı bir boyut ortaya çıkmıştır. Artık medya,
tarafsız değildir ve medya içindeki siyasi çeşitlilik yok olmuştur. 21. Yüzyıla girildiğinde
Amerika’da yeni fikirlerin ve grupların analizleri medya içinde yok olmaya yüz
tutmaktadır. Bu yokluk Amerikan demokrasisine karşı olan siyasi tek taraflılığın
açıklamasıdır.”38
Medyayı elinde bulunduran medya patronlarından, değişik siyasi anlayışlara eşit
oranlarda yer vermeleri ve tarafsız bir duruş sergilemeleri beklenir. Ancak medyanın
siyasi tarafsızlık ilkelerine uymaları söz konusu olmadığında siyasi iktidarlarla medya
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patronları arasındaki ilişkiler ve ideolojik bakış açıları devreye girer. Böylece farklı
grupların temsillerinin medya da yer almayışı birer sorun olarak karşımıza çıkar.
Siyasi iktidarla medya arasındaki ilişkilerde üzerinde durulması gereken bir diğer
nokta da demokratik süreçtir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan basın,
demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Yaşadığımız çağda, insanların bilgiye
ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini basın aracılığıyla ifade edebilme en
temel hak ve özgürlükleri arasında yer almaktadır. Basın, toplum adına üstlendiği
görevleri yerine getirirken vazgeçilmez koşul ise özgür ve tarafsız olabilmesidir. Bu
bağlamda medya ve demokrasi sürecinde bu tür problemlerin giderilebilmesi için Brian
McNair, ideal demokratik toplumlarda medyanın önemini şu şekilde özetlemektedir:39
1. İlk olarak medya, demokratik süreç içerisinde, vatandaşları çevrelerinde neler
olup bittiği hakkında bilgilendirmelidir.
2. İkinci olarak medya ve demokratik süreç, gerçeklerin anlam ve önemini
öğretmelidir.
3. Üçüncü olarak medya, kamuoyunun siyasal söylevinin yansıtılması ve
fikirlerinin oluşumunu kolaylaştırması için bir platform sunmalıdır.
4. Dördüncü olarak medya, hükümet ve siyasal kurumların kendilerini tanıtmasına
imkan vermelidir.
5. Son olarak demokratik toplumlarda medya, siyasi görüşleri yansıtmak için bir
kanal olarak hizmet etmelidir.
1.5. Siyasal İletişim Teknikleri
1.5.1. Siyasette Pazarlama (Marketing politique)
"Seçmen avı seçimler kadar eskidir, değişen şey tekniktir" sözü Monica
Charlot'nundur. Ve kitlelerin oy verme hakkını elde ettiklerinden sonra ortaya çıkan avavcı ve avlama yordamlarına yönelik kısa ve öz, tek tümcelik göndermedir.
"Pazarlama" sözcüğü yalnız başına kullanıldığında genellikle ilk kullanım
yerlerinden biri olarak ekonomik alandaki anlamı, ticari pazarlama akla gelir. Ancak
sosyal alanda da pazarlama yaklaşımlarının o kadar da yeni olduğunu kolaylıkla
söyleyemeyiz. Ama her ikisinin de toplumsal ömürlerinin başlangıç tarihi demokratik
rejimlerin çıkış tarihleriyle çakışıyor olmakla birlikte, dünya devletlerinin 19. Yüzyılın
başlarından itibaren sanayi çağını yaşamaya başlamaları ve dolayısıyla karşılaşılan
teknolojik gelişmeler sonucu değişen global dengeler vb., bu iki tekniğin biraradalığında
en hızlı döneme adım atmıştır.
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Bu iki yordamın özgün yanını ortaya koyarak birbirinden ayırıp yolumuza devam
edebilmenin birincil yolu tanımlamaya gitmektir. İlk tanım şu: "Pazarlama bir ürünü
pazarına uygun hale getirme, tüketiciye tanıtma, rakipleriyle arasındaki farklılığı
yaratma ve minimum araçla satıştan elde edilecek karı en yüksek düzeye ulaştırmak için
kullanılan tekniklerin bütünüdür." 40 Siyasette pazarlama ise bir adayın potansiyel
seçmenlerine uygunluğunu olanaklı kılmak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin
ve bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle -muhalefetle- farkını
yaratmak ve minimum araçla, bir kampanyayı kazanınak için gerekli olan oy sayısını
elde etmek için kullanılan tekniklerin tümüdür.412
Pazarlamanın birinci tanımından çıkartılacak altı önemli terim vardır: ürün,
pazar, tüketici, farklılık, satış ve kar. Bu terimlerin siyasal alandaki izdüşümlerine
değinmek gerekirse; 42
Ø
Ürün- Siyasal pazarlamada, başarılı olması istenen ürün üç ögeden
oluşur: adayın fikirleri, bağlantıları ve adayın kendisi. Söz konusu olan genel bir
görüntü yaratmaktır. Ürün ücretsizdir, ancak yapılacak seçim herkesin geleceğini
ilgilendirmektedir.
Ø
Pazar- Siyasal alanda gerçek anlamda bir pazardan söz edilemez, somut
bir talep yoktur. Yalnızca oy verme yaşındaki vatandaşlar vardır.
Ø
Tüketici- Siyasal pazarlamada tüketici herşeyden önce bir vatandaştır ve
dikkatini çekip ilgi uyandırmak için ona kendisinin, ailesinin, kentinin ya da ülkesinin
geleceğini ilgilendirecek bilgiler sunınak gerekir.
Ø
Fark yaratmak- Fark yaratmak, rekabet karşısında bir "artı"
yaratmaktır. Siyasal pazarlamada fikirler ve insanlar arasında ikili bir rekabet olgusu
vardır. Fikirlerin birbirlerine olan üstünlüklerini göstermek güçtür. Daha çok, bir
kişinin bir iletişim tarzıyla, kampanyasının organizasyonu ve sağlamlığıyla, kendi kişisel
iletişim gücüyle farklılık yaratabilme kapasitelerine bağlıdır.
Ø
Satış- Siyasal pazarlamanın işlevi bir kişinin bilgisini ve fikirlerini
organize etmek, şöhretini oluşturmak, ölçmek ve son çözümlemede aday lehinde bir
kabul olgusunu sağlamaktır. Bu bağlamda siyasal pazarlama vatandaşın işin içine
girmesini sağlatan bir hızlandırma rolündedir ve duygusal bir katsayıya, yani "oy"a
sahiptir.
Ø
Kazanç- Siyasi etkinlikten doğan kazancı, önceden nicelendirmek olası
değildir. Denilebilir ki, adayın kendisi için kazanç, seçilmesi ve böylelikle siyasal
pazarlamada doğrudan bir kazanç sağlamasıdır.
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İletişim tekniklerinin gelişimi, 1920'li yıllarda televizyonun yaygınlaşması ve
bunun sonucu siyasi mücadelenin ekranda odaklaşır hale gelmesiyle görsel basının yazılı
basından liderliği kotarmasına neden olmuş gibi görünür. "Devir, imaj devri" sözü son
dönemlerde ağızlardan düşmez olmuş, siyasette de başarıya ulaşma yolu "imaj adamlığı"
üzerinde çizilmiştir. Ancak yine de, "iletişimin temelinde bulunan karmaşık görüntü ve
seslerin ağırlığı her gün biraz daha artsa bile, iletişimin duyurulması, değerlendirilmesi,
kısacası sürebilmesi için hala basından destek alınır. Yüzeydeki bir iletişimden,
algılayanın hacimlerinin ve bir biçimde yapısının daha iyi kavramasına yardımcı olacak
çeşitli boyutları olan bir iletişime geçiş sağlanmış durumdadır."43
Amerika'da 1936'da Franklin Delano Roosevelt'in seçim kampanyası ile 1965'te
Fransa'da Jean Lecanuet'nin seçim kampanyası dünyada siyasi kampanyalara pazarlama
ruhu’nun katıldığı ilk başarılı örnekler olarak tarihe not düşülmelidir.
Siyasal pazarlama, ilk alan çözümlemesi (analyse du terrain) çalışmalarıyla
başlamıştır. Seçim bölgesine ait demografik, ekonomik, sosyal ve siyasi çözümlemeler
adayı en iyi biçimde bilgilendirmeyi hedeflemiştir. En iyi aday haline gelmek, kendi
seçim bölgesinin sorunlarını bilmekten, seçmenlerinin günlük yaşantılarıyla ne denli
ilgili olduğunu göstermekten geçmektedir.
Siyasal pazarlamanın işlevi bir adayı diğer adaylardan farklı kılarak, seçmenlerin
gözünde değerli gösterecek bir görünüm (image) oluşturmaktır. Siyasal pazarlamanın
çıkış noktasında bilgi ve eylemi düzenleme gerekliliği vardır. Düzenleme işlemi
öncelikle bir ön araştırma dönemini gerekli kılmaktadır. Seçim bölgesinin daha doğrusu
seçmen kitlesinin gerçek sorunlarını tanımlama çalışmalarıyla başlayan bu düzenlemede
daha sonra "durum saptamaları" yapılır, 'önermeler" oluşturulur. Söz konusu çalışmalar
alanlarında uzman danışmanlarca yürütülür. Bu alanda danışmanların gerekliliği
tartışılmazdır.
Siyasal pazarlama siyasetçinin -özellikle fikirlerinin- pazarlaması olmakla
birlikte unutulmaması gereken nokta siyasetçinin kendine özgü ve önceden belirlenemez
bir varlığı olduğudur. Bu nedenle, siyasal pazarlamada önemli olan onun bu varlığının,
içinde bulunduğu çevrede değerli olarak görülmesidir. Zaten "seçim davranışı da
sıradan bir alış-veriş davranışına indirgenemez". 44 Ayrıca, siyasal pazarlamayı
kamuoyu yoklamalarıyla bir tutmamak gerekir. Çünkü bu, siyasal etkinliğin kendisiyle
sonucunu birbirine karıştırmak olur.
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1.5.2. Kamuoyu Yoklamaları (Sondage d'opinion)
Kamuoyu yoklamaları yalnızca, siyasal fikirlerin fotoğraflarıdır. Dolayısıyla,
kamuoyu yoklamaları yeterli bir kamuoyu araştırması olarak görülemez. Temel nedeni
de bu araştırmaların önceden düşünülerek hazırlanmış sorulara yanıtlar almayı
sağlaması, bu yanıtlar arasındaysa oldukça az bir fark olmasıdır. Öte yandan, kamuoyu
yoklamaları kendisine soru yöneltilen kişiyi şu ya da bu biçimde yanıt vermeye ittiği için
tamamen nesnel sonuçlar elde edememektedir.
Bütün ülkelerde kamu araştırmaları önce hükümetlerce yapılmaya başlanmış,
sosyal ve ekonomik alanda soruşturularla elde edilen bilgiler, hükümetlerin bu alanda
daha tutarlı politikalar üretmelerine yardımcı olmuştur. Kamuoyu yoklamalarının geniş
ölçüde uygulama alanı bulduğu Amerika B.D.'de, başta dünyaca ünlü "Gallup Enstitüsü
(American İnstitute of Public Opinion Research Center -AIPO), Roper, Fortune, Elmo,
Norc (National Opinion Research Center), Minnesoto Poli, Lowa Poll gibi; Almanya'da
Emnid İnstitut GMBH Co.; Fransa'da Etmar, Ezomar gibi dinozar kuruluşlar; bizde de
aynı nitelikte Peva/Piyasa Etüd ve Araştırma, Piar/Piyasa Araştırma, A-A/ Halkla
İlişkiler ve Uluslararası Danışmanlık, AGB/Anadolu Piyasa Araştırma Hizmetleri,
ARAT/Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri, BİLEŞİM/Piyasa Araştırma ve Danışmanlık,
DAP/Pazarlama Araştırmaları, DONE/Araştırma ve Organizasyon, FOCUS/Stratejik
Araştırma ve Planlama Hizmetleri, IBS/Araştırma Danışmanlık, K-AMER/Kamuoyu ve
Medya Araştırmaları, MICRO/Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri, SONAR/Araştırma ve
Danışmanlık, YÖNELİM / Araştırma Danışmanlık, YÖNTEM/Araştırma Danışmanlık
gibi kuruluşlar bulunmaktadır.
Kamuoyu araştırmaları açılımını biraz daha daraltarak seçim araştırmalarına
odaklanmak gerekirse, kamuoyunun ve siyasal toplumsallaşmanın, katılımın etkin
öğeleri öne çıkmaktadır. Bu bağlamda bir seçim araştırmasında salt seçmenin siyasal
yönelimini belirlemek, seçim araştırmalarının alanına getirilen ciddi bir sınırlamadır. Bir
seçim araştırmasında, siyasal yapının temel argümanı durumundaki seçim sistemlerini
ve seçim sürecini belirleyen hukuksal dokuyu dikkate almayan değerlendirmeler,
bütünsellik hedefinden uzak kalmış demektir. Bu bağlamda seçim araştırmaları birtakım
sosyolojik değişkenlerle birlikte, psikolojik değişkenleri de birlikte sorgulamak
durumundadır.
Kamuoyu kavramı beraberinde 'ifade' gibi bir olguyu gündeme getirmektedir.
İfade, bir anlamda düşüncelerin dile getirildiği, aktarıldığı bir ortama dikkat
çekmektedir. Ortamın günümüzde kazandığı çeşitlilik, yaygınlık ve çok yönlülük birçok
tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Özellikle seçim dönemlerinde bu gerçeklik kendini
çok daha belirgin kılmaktadır. Uluslararası hukuksal belgelerle düzenlenmeye, güvence

altına alınmaya çalışılan bu durum, gerçekte ifade özgürlüğünün, demokrasiyle
ilintilendirilmesine dayanmaktadır.
Yaklaşık 20 yıldır, özellikle Fransa'da kamuoyu araştırmalarını daha nesnel
kılabilmek amacıyla Sosyo-politique Tanı / Diagnostic Sociopolitique adı verilen bir
yöntem geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.
1.5.3. Sosyopolitik Tanı (Diagnostic sociopolitique)
Seçmenlerin gerçek sorunlarını ve seçmenlerin siyasetçileri algılayışlarını açıkça
görünür kılmak sosyopolitique tanının temel ilkesidir. İşlevi, "herhangi bir kategorideki
vatandaşları memnun edecek demagojik temaları araştırmak değil, adaylarını, politik
idealleriyle ters düşmeden, seçmenlerinin temel beklentilerini anlamalarına yardımcı
olmaktır."45
Temel verilerin toplanması, derinlemesine soruşturma ve bunların doğrultusunda
nicelleştirmeye gitme sosyopolitik tanının uyguladığı yöntemdir. Sosyopolitik tanı,
seçmenin gerçek yönelimini ortaya koymaya yardımcı olacak psikolojik teknikler
kullanır. Bu nedenle, sosyopolitik tanı önceden hazırlanmış bir soru formu kullanır.
Görüşme, konuşmaların ilk bölümünde ortaya çıkan önemli fikirlerin ve mantık
yürütmelerin çevresinde yürütülür. Anketör, bir psikanalist gibi ilerleyerek konuşmaya
genel bir konuyla başlar, tarafsız ve dikkatli bir tavırla, karşısındakini konuşmaya
yöneltir. Bu görüşmelerin kendisiyle görüşülen kişinin evinde gerçekleştirilmesi tercih
sebebidir. Tüm konuşma teybe kaydedilir.
Bu noktada sosyopolitik tanıya, "bir seçim bölgesinin sosyopolitik durum
saptamasını yapmayı kendisine erek edinen, bunu gerçekleştirmek için de uygun bir
strateji geliştiren bir anlayış biçimi' diye tanı koymak olasıdır. İletişim tekniklerinin
devreye girdiği tüm alanlarda, işleme geçmeden önce bir düşünme dönemi gerekir.
Sosyopolitik tanının stratejisini sunmak gerekirse özetle şunları sıralayabiliriz: 46
Ø
Hedef- Siyasal stratejinin hedefi, hedefe ulaşmaktır. Seçmenlerin
beklentilerinin ana temaları belirlenirken, hem kampanyanın genel hedefleri hem de bazı
meslek gruplarını ve yaş dilimlerini ilgilendirecek özel hedefler saptanmalıdır. Aslında
hedef tüm seçmendir. Ancak herkese aynı dille yaklaşılamaz. Ortak gövdeyi, yani tüm
vatandaşları ve tüm seçmenleri unutmamak koşuluyla iletişimi ilgili kategorilerde
katmanlaştırmak gerekmektedir. Bu kategoriler coğrafik olabilir, örneğin bölgesel veya
bir şehirdeki mahalleler bazında. Demografik olabilir, gençler, ilk kez oy kullanacaklar,
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yaşlılar, vs. Meslek grupları olabilir, tarımcılar, tüccarlar, yöneticiler, işçiler, serbest
meslek sahipleri, vs. Kültürel veya dini olabilir, bir kuruluşun üyeleri vb.
Ø
Kampanyanın Eksenleri- Bir siyasal kampanyanın çeşitli eksenleri
vardır. Bunlar, ideolojik, siyasal, kişisel, tematik/programatik eksenlerdir.
Ø
Kampanya Ekseninin Hizmetindeki Formül- Slogan. Bu seçilen iletişim
ekseninin en basit ve en yankı uyandırıcı hale gelmiş şeklidir denilebilir. Seçmenler ne
istiyor, ne bekliyor, ne ümit ediyor? Tüm bu sorulara verilecek yanıtların
formülleştirildiği biçimidir slogan.
Ø
Temaların Aranışı ve AnaliziBir
kampanyanın
temaları,
seçmenlerin sorunlarının bulunduğu alanların ortaya çıkarılması için yürütülen
çalışmalar ve kamuoyu yoklamalarına dayanarak önceden belirlenir. Her parti de
çözümlerini kendi ideolojisine uygun olarak belli bir önem sırasına göre sunar.
Ø
Biçem- Bir kampanyanın biçemi herşeyden önce bir duyarlılık işidir. Bu
duyarlılık samimiyetin inanılır kıldığı mesaj veriş ve alış duyarlılığıdır. Bir
kampanyanın biçemi genelde aşağıdaki üç uygulamanın bileşiminden oluşur:
•
Adayın ilanı,
•
İlk afiş veya ilk mesajdan başlayarak önemine göre tüm araçların
kullanılması,
•
Kampanyanın tonunun ve kullanılan sloganın kalitesinin özgünlüğü.
Sonuç olarak; siyasal düzende meşruluğun ana kaynağını seçimler
oluşturmaktadır. Böylelikle seçilen kişiler kendilerini seçen seçmen kitlesi adına
konuşmak ve davranmak hakkını elde ederler. Konuşmak ve davranmak da iletişim
demektir. Bugünse siyasal iletişimin ne ölçüde meşru bir etkinlik olarak kabul
edilebilirliği tartışmaları sona ermiş değildir.47
Meşrulukta bir inanç arayışı görülür. İktidardaki siyasal parti meşru olduğunu
halka inandırmaya aralıksız çalışır. Dolayısıyla siyasal iletişimde ise günlük bir
meşruluk söz konusudur. Kamuoyunda ise siyasal iletişim seçimlerin ertesi günü sona
erer gibi yanlış bir kanı yerleşmiştir. Oysa siyasal iletişim ister iktidardaki parti için
isterse muhalefettekiler için olsun seçim dönemi sonrasında da sürdürülmek zorunda
olunan bir uğraştır. İktidar seçmenlerini her fırsatta iyi bir seçim yaptıklarına dair ikna
etmeye çalışırken, muhalefetteki partiler de kendilerini gelecek seçimlerde seçerlerse ne
kadar iyi bir seçim yapmış olacaklarını iktidarın icraatıyla karşılaştırarak halka anlatma
çabasındadırlar. İşte bu bir meşruluk arayışından başka bir şey değildir.
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Uygulamalar
Politika, bir yönetme sanatı olarak, iletişim ve tekniklerini ve iletişim
süreçlerini uygulama yöntemidir. Bu bağlamda, televizyonda 5 dakika sürecek bir
siyasal konuşma içeriği planlayınız.

Uygulama Soruları
1. Etkili siyasal konuşma nasıl hazırlanır?
2. Televizyonda siyasal içerikli konuşmalarda dikkat edilmesi gereken konular
nelerdir?
3. Siyasal iletişimin hedef kitlesini belirleyen unsurlar hangileridir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal düzende meşruluğun ana kaynağını seçimler oluşturmaktadır. Ancak,
iktidardaki siyasal parti meşru olduğunu halka inandırmaya aralıksız çalışmalıdır.
Siyasal iletişimde günlük bir meşruluk söz konusudur. Bu nedenle siyasal iletişim ister
iktidardaki parti için isterse muhalefettekiler için olsun seçim dönemi sonrasında da
sürdürülmek zorunda olunan bir uğraştır. Bu bölümde disiplinin bu karakteristik
perspektifini ortaya koyan kavramsal açılımı aktarılmıştır.

Bölüm Soruları I

1. Siyasal iletişimin siyasal sistemdeki rolünden hareket ederek kavramsal açılımını
geniş hatlarıyla yapınız.
2. Siyasal iletişimin tarihsel gelişimini irdeleyiniz.
3. Siyasal iletişim sürecini iletişim kuramları çerçevesinden hareketle analiz ediniz.
4. Siyaset Bilimi ile Siyasal İletişim arasında nasıl bir bağıntı vardır, bu iki disiplinin
benzerlik ve farklılıklarını açıklayınız.
5. Siyasal iletişimin temel aktörlerini belirtiniz.
6. Siyasal iktidarı sosyal iktidarlardan ayıran temel karakteristik özelliklerini
irdeleyiniz.
7. Siyasal güç ne demektir, bu gücü oluşturan demokratik unsurları aktarınız.
8. Siyasal iletişimde kullanılan başat iletişim tekniklerini açıklayınız.
9. Kamoyunun Siyasal İletişim açısından taşıdığı önemi belirtiniz.
10. Siyasal İletişim açısından en etkili kitle iletişim aracı hangisidir, nedenlerini
tartışınız.

Bölüm Soruları II

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimde olması gereken zorunlu
niteliklerden sayılmaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Söylemin ideolojik olması
Kaynağın ikna yeteneğinin olması
Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
Mesajın içeriği
İletişim kanallarının doğru seçimi

2. İletişimi bir süreç olarak açıklayan ‘Psychologie Sociale' adlı yapıtın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. M. Weber
b. J. Soetzel
c. J. Habermas
d. G. Mead
e. G. Gerbner
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Kuralcı bütünleşme terimini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Habermas
Gerbner
Landecker
MacCombs
McLuhan

4. Televizyon siyasal iletişim uygulamalarında hangi dönem itibariyle yer
almaya başlamıştır?
a. I. Dünya Savaşı
b. II. Dünya Savaşı
c. 1960 sonrası
d. 1980 sonrası
e. 1990 sonrası
5. “‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni toplumsal
dönemde, ………………………………………………………………….. ,

politikacıların ve secmenlerin kitle iletişim araçlarına sıkı biçimde bağımlı
hale geldiklerini ve böylece medya ve çalışanlarının politik sistem içinde
önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal öneminin arttığını,
politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna edilmesi
işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve
profesyonelleşme sürecinin ortaya çıktığını; politikacılar, kampanya
danışmanları ve medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve
uzlaşmalar sürecinin başladığını ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken isimler aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Jürgen Habermas ve Louis Althusser
G. Gerbner ve M. MacCombs
Maurice Duverger ve Max Weber
G. Almond ve S. Verba
Jay Blumler ve Michael Gurevitch

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin temel fonksiyonları arasında yer
alamaz?
a. Süreç iletişimi
b. Tek yönlü iletişim
c. Çift yönlü iletişim
d. Aktörel iletişim
e. Maksatlı iletişim
7. Democracy in America adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Noam Chomsky
b. Jean Baudrillard
c. Harold Laswell
d. Alexis de Tocqueville
e. Georges Gerbner
8.
İletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak
tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ünsal Oskay
Merih Zıllıoğlu
Alaaddin Asna
Üstün Dökmen
Çiğdem Kağıtçıbaşı

9. “……………………………………………..’a göre ‘iletişimi’
siyasallaştıran önemli faktör bir mesajın kaynağı değil içeriği ve
amacıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimler aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Gerbner ve McLuhan
Duverger ve Weber
Almond ve Verba
Blumler ve Gurevitch
Denton and Woodward

10. İletişimi kişilerarasında anlam veriş-alışını sağlayan bir süreç olarak
tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a. K. Horney
b. J. Soetzel
c. H. Taifel
d. M. MacCombs
e. G. Gebner
Yanıtlar:
1. a
2. b
3. c
4. b
5. e
6. e
7. d
8. d
9. e
10. b

2. SİYASAL KÜLTÜR VE SİYASAL MODERNLEŞME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2. SİYASAL KÜLTÜR VE SİYASAL MODERNLEŞME
2.1. Siyasal Kültür
2.2. Siyasal Modernleşme
2.2.1. Siyasal Modernleşme Kuram ve Modelleri
2.3. Modernitenin Sonuçları (Özgürleşme ve Kopuş)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Siyasal kültürü oluşturan temel unsurlardan söz ediniz.
Siyasal modernleşmenin ana özelliklerini belirtiniz.
Siyasal modernleşmenin kaç farklı modeli bulunuyor belirtiniz.
Modernite ile özgürlük olgusu arasındaki ilişkiyi çözümleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tarihsel açıdan siyasal kültüre
ilişkin ortaya konulan
Siyasal Kültür
yaklaşımları tartışarak bir
tanımlamaya ulaşmak
II. Dünya Savaşı sonrasında
Siyasal
barışçıl siyasal rekabeti anlatan
Modernleşme
‘siyasal modernleşme’
olgusunu açıklamak
Siyasal
Siyasal modernleşmeyi
Modernleşme
tanımlamaya yönelik kuram ve
Kuram ve Modelleri modelleri edinmek
17. Yüzyılda Avrupada
Modernliğin
başlayan modernleşme
Sonuçları
sürecinin insanın özgürleşmesi
ile ilgili ilişkisini tartışmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar

Kültür, Siyasal Kültür, Modernleşme, Siyasal Modernleşme, Özgürlük

Giriş
Bu bölümde ‘Siyasal Kültür’ kavramın 1960’lı yıllardan bu yana yürütülen
tartışmalar çerçevesinde tanımlanmasına çalışılmıştır. Öncelikle ‘kültür’ kavramı
etrafındaki tanımlamalardan hareket edilmiştir. Bu çerçevede Gabriel Almond ve Sidney
Verba’nın The Civic Culture adlı çalışması ile başlanan tartışmaya süreç içerisinde
ortaya konulan diğer yaklaşımların açılımlarıyla devam edilmiştir. Ardından da siyasal
gelişme açısından siyasal modernleşmenin özellikle II. Dünya Savaşı sonrası
yaklaşımları, kuram ve modelleri tartışmaya açılmıştır. Son olarak da, modernite ile
siyasal insanın özgürleşmesi arasındaki bağıntı irdelenmiştir.

2.1. Siyasal Kültür
Siyasal kültür kavramı etrafında geniş ve canlı bir tartışma özellikle siyaset
bilimcileri tarafından 1960’lı yıllardan itibaren başlatılmıştır. Öncelikle bu tartışmada
ele aldıkları ‘kültür’ 48 kavramı etrafındaki tanımlamalarda da ağırlıklı olarak
antropolojiden ve toplumbiliminden yararlandıkları görülmektedir.
Gabriel Almond ve Sidney Verba’nın The Civic Culture49 adlı çalışması kültür
kavramını belirleyici bir değişken olarak ele alıp inceleyen ve yakın zamanların siyaset
bilimine bu alanda ilk katkıyı sağlayan bir araştırmadır. Bu araştırmanın en önemli
katkısı bu alanda yapılacak incelemelere temel kültür kalıpları belirlemiş olmasında
ortaya çıkmaktadır. Almond ve Verba söz konusu çalışmalarında üç tür siyasal kültür
kalıbından söz ediyor. İlki cemaatçi ve yerel siyasal kültür; ikincisi tabiyet kültürü;
üçüncüsü de katılımcı siyasal kültürdür.
Cemaatçi ve yerel siyasi kültür kalıbı şu türden özellikleri içerir; birey her
şeyden önce kendisini içine doğduğu ve en yakınındaki çevreyle, o
çevrenin değerleriyle özdeşleştirmiştir. Aidiyeti kısa, mesafeli ve yerel
48

“Kültür kavramıyla bir bütün anlaşılır. Bu bütün insanların kullandığı araç-gereçleri, tüketim
maddelerini, toplum içinde o toplumu oluşturan alt birimlerin işleyişini düzenleyen kuralları, yine bu
alandaki fikirleri, alt birimlerin somut faaliyetlerini, inançları ve adetleri içerir. Kültürü ister ilkel ve basit
biçimiyle tasavvur edelim; veya tamamen aksi bir yönde karmaşıklaşmış ve evrimleşmiş türüyle ele
alalım; her iki durumda da insanoğlunun karşılaştığı çok somut yaşam sorunlarının üstesinden gelmesini
sağlayan insani, fikri ve maddi vasıtaları anlamak söz konusudur.(…) İnsanın yaşamına ilişkin birinci
derecedeki ihtiyaçların giderilmesi, her kültürün mutlaka çözümlemek zorunda kaldığı bir sorundur.
Beslenme, üreme ve sağlık ihtiyaçlarının vazettiği sorunların üstesinden gelinebilmelidir. Çözüm, doğada
kendiliğinden var olmayan, yani insanın hazırda bulmadığı, fakat bir çalışma ve gayretin sonucunda
yarattığı, bu anlamda da yapaylık içeren, doğal ortamdan farklı bir insani ortamın yaratılması sayesinde
mümkün oluyor.(…) Yukarıda işaret edilen ihtiyaçların karşılanabilmesi için, kültürün kendisi de sürekli
olarak yeniden üretilmeye, özenle korunmaya ve itinaya, dahası sürekliliği sağlamak için yönetilmeye
muhtaçtır. Böylece, insan kendini sadece doğal bir ortamda değil, aynı zamanda yapay bir ortamda bulur
ki, bu yeni ortam yeni ihtiyaçların ve toplumsal şekillerin doğmasıyla sonuçlanır. Bu noktadan itibaren
artık insanın önünde, onu belirleyen, ona yön veren, bir de kültür vardır. Çok açıktır ki, kültür geleneği,
kuşaktan kuşağa devredilebilmelidir. Her kültür, kendisine özgü yöntemlerle bu devir işini çözer. Tüm
bunlar, belli bir kamu düzeninin varlığını ve huzurun sağlanmasını gerektirir.” Konuya girerken
başlangıçta ‘ kültür’ kavramını tanımlama çabasında, kültürün toplum içinde ne türden ihtiyaçları
karşıladığına yönelik sorgulamalardan hareketle yukarıdaki işlevselci kültür tanımı tercih edilmiştir. Bu
konuda daha da geniş açılım için bkz., Bronislaw Malinowsky, Une Théorie Scientifique de la Culture,
Maspero, 1968, ss. 35-38
49
Çalışma beş ayrı ülkede demokrasiyle siyasi tavırlar arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı yöntemle analiz
etmektedir.

bir aidiyettir; dar bir aidiyettir. Siyasi merkez, örneğin ulus-devlet
çerçevesi, onun ya hiç farkında olmadığı bir gerçektir; ya da farkında olsa
bile uzağındaki bu gerçeğe karşı kayıtsızdır. Ulus-devlet kurumlarını
bilmez ve tanımaz. Tanıdığı halde de o kurumlardan beklediği herhangi
bir şey yoktur. Kısaca ulus-devlet, cemaatçi ve yerel siyasal kültür içinde
birey yaşayan birey için hayatının dışındadır. Bu kültürle meşru birey,
aslında birey de değildir. O, içine doğduğu yerel cemaatin -bu bir köy, bir
kabile ya da aşiret olabilir- o cemaatle bütünleşmiş bir üyesidir. Bu
niteliklerinden dolayı hem ilgi dünyası cemaatle sınırlıdır, hem cemaat
dışında kendiliğinden olmak söz konusu değildir.50
Almond ve Verba’nın cemaatçi ve yerel siyasal kültüre örnek gösterdikleri
ülkelerin başında Osmanlı İmparatorluğu geliyordu. Onlara göre bu tip Siyasal Kültürde
duygusal ve normatif değerler ağırlıktaydı, bilgisel değerler dikkate alınmıyordu.
Almond ve Verba’nın tabiyet kültürü diye adlandırdığı ikinci kültürde ise durum
birçok yönden oldukça farklılık gösterir. Bu siyasal kültürel kalıpta birey siyasi
merkezden haberlidir; o merkezin özelliklerinin farkındadır.
Tabiyet kültüründe birey ulus-devletin bir mensubu olduğunu
bilmektedir. Ancak kendisini teba olarak algılar ve siyasi merkez üzerinde
herhangi bir etkide bulunabileceğini düşünmez. Siyasi kurum ve
faaliyetlere karşı genel tavrı, çoğu zaman mütevekkil edilgenlik üzerine
kuruludur. Siyaset üzerinde etkili olmayacağını düşünür ve gerçekten de
etkili değildir. O kendi köşesine çekilmiş, siyasi otoritelere karşı saygılı,
onlardan çekinen birisi olarak değerlendirilebilir. Siyaset karşısındaki
tavrında biraz tevekkül, biraz ürkeklik hakimdir.(…) Aslına bakılırsa bu
edilgen tavrı sadece sıradan bireyin kendiliğinden benimseyip,
içselleştirdiği bir tavır olarak görmemek gerekir. Siyasi merkeze mensup
ileri gelenler, yani rical-i devletin de bireyden istediği bu siyasal
tavırdır.51
Almond ve Verba bu kategoriye girenlerin, ülkedeki siyasal sistemden ve onun
hükümet otoritesinden tam haberdar olduklarını, bunun lehinde ve/veya aleyhinde
görüşler besleyebildiklerini belirtmişlerdi. Örnek olarak Fransa'daki Monarşistleri ele
almışlardı. Bunlar Cumhuriyeti tanıyorlar, Demokrasiyi biliyorlar ama her ikisini de
kabullenmiyorlardı.

50
51

Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul, Alfa Yay., 2005(2003), s.218
A.g.y., ss.218-219

Üçüncü tür siyasal kültürel kalıp da katılımcı tavırdır. Burada artık ne yerellik
söz konusudur, ne de edilgenlik. Aksine birey, siyasal düzenin bütünüyle farkındadır;
hem isterse onun üzerinde etkili olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden,
toplum ve siyasal hayata yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil
eder.
Birey bu kültürde ulusal değerlerin yanı sıra, evrensel değerlerle de ilişki
halindedir. Yaşama katlanan, çevresi karşısında edilgen birey gitmiş,
yerine olgulara ve çevresine yön verebileceğini düşünen birey gelmiştir.
Siyasete karşı ilgi somuttur. Bireyin siyasal alandaki eylemleriyle, o
eylemlerden beklediği sonuçlar arasında ussal bağlar vardır. Bu birey aynı
zamanda dünyevi düşünen, karşılaştığı sorunları dünya ölçüleriyle
çözebileceğine güvenen bir bireydir. Siyasetle ilgisinde donanımlıdır.
Başkalarıyla bir araya gelmek, benimsediği tasarıları gerçekleştirmek
konusunda kararlıdır. Onun anlayışında siyaset, üzerinde denetim
kurabildiği bir alan oluyor. Hem yerel olana, hem de ulusal olana karşı
duyarlıdır. Sözcüğün tam anlamıyla katılımcı kültürde birey, kendisini
yurttaş olarak görür; hakları kadar ödevlerinin de bilincindedir.52
Almond ve Verba’ya göre, katılımcı siyasal kültür kategorisinde yer alanlar ise
‘aktivism (eylemcilik)’ taraftarlarıydılar. Belirli bir ideolojik görüşü benimseyerek
kendilerine verilmiş olan ideolojik rol çerçevesinde ortaya eylemler koyanlar bu gruba
dahil edilmişlerdi.
Söz konusu analizine göre katılımcı siyasal kültür modern bir siyasal kültürdür,
dolayısıyla ‘istikrarlı’ demokrasinin sine qua non koşuludur. Bu özelliğinden ötürü de
siyasal gelişmeyi yakından destekleyen kültürel bir kalıptır.
Genel anlamda, Almond ve Verba’ya göre siyasal kültür bireylerin, kendilerini
kuşatan siyasal sistemin ya bir bütün olarak ya da belli bir parçasına yönelik sosyopsikolojik temelli etki ve tepkilerini ifade eder. Bu siyasal kültürel durum bilişsel
(bireylerin kendilerini kuşatan sistem hakkındaki bilgileri), duygusal (duygusal
tepkileri) ve değersel (sistem hakkındaki yargıları) boyutları içerir. Dolayısıyla birey ya
da grupların siyasal sistemle arasındaki alanı ve bağlantıyı vermektedir.
Almond ve Verba açısından siyasal kültür çalışması, siyasal sistemi inşa eden
farklı bireylerin tavır ve motivasyonlarıyla, siyasal sistemin niteliği ve performansı
arasındaki ilişkiyi çözümlemeye odaklanan bir çalışma alanıdır. “Bireylerin
niteliklerinin neler olduğu, birey-topluluk ilişkilerinin nasıl yapılandığı, bir topluluğa

52

A.g.y., s.220

özgü hiyerarşilerin nasıl oluştuğu; üyelerini ne gibi itkilerin harekete geçirdiği; kim ya
da kimler neyi, ne zaman, nerede ve nasıl elde etmekte; kişilerin hangi politik rolleri
oynamasına izin verildiği ya da zorunluluk getirildiği” 53 gibi sorular siyasal kültür
çalışmalarının özlü sorunsalları olarak kabul edilmektedir. Sarıbay ve Öğün’e (2006)
göre de siyasal kültür kuramı54,
•
İnanç, fikir ve değerlerin siyasal iktidar ve siyaset
üzerindeki etkisi;
•
Toplumsal varoluşun anlamını (örneğin insan, insan olarak
neye hak
kazanmaktadır?)
•
Toplumsal öncelikleri (örneğin bizi kuşatan sorunlar
karşısında önce
hangisiyle uğraşacağız)
•
Aktüel siyasetleri (örneğin söz konusu gereksinime
tepkilerimizi
nasıl uyarlayacağız?) gibi sorunları inceler.
Siyasal kültür kavramı algılamaları, inançları ve değerleri içeren işlevsel bir
nitelik taşımaktadır.55 Lucian Pye ve Sydney Verba 1965 yılında Political Culture and
Political Development adlı çalışmalarında siyasal kültürün çoğul karakterini ortaya
koyarak, siyasal zihniyetle siyasal gelişme arasında bağlantıyı derinlemesine
araştırmışlardır. Psikolojik ve bireysel yaklaşım temelli bu yöndeki çalışmalar
kültürlerin belki çok basit ve kitlesel olarak üst kültür- alt kültür olarak
ayrıştırılamayacağı; örneğin üst kültürün bile kendi içinde en az on alt kültürü
içerebileceği konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu bağlamda siyasal kütür
sorgulamalarını da beş alt başlıkta şu şekilde toplamışlardır;56
•
•
•
•
•

53

Değerler ve inançlar ile politik tutum ve davranışların karşılıklı etkileşimini,
Bu etkileşimin bireysel tutum ve davranışlar ile olan ilişkisini,
Bireysel tutum ve davranışların toplumsal tercihlere dönük etkilerini,
Toplumsal tercihlerin politika yapımına (policy making) ve kurumlara dönüşmesini,
Kurumlarda gözlenen politik değişimin saptanmasını irdeler.

Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, Politikbilim, İstanbul, Alfa Yay., 2006, s.85
A.g.y., ss.85-86
55
“Kavram siyaset bilimi literatüründe bir açıdan daha çok karşılaştırmalı çözümlemelerde (comparative
politics) kullanılagelmiştir. Siyasal değerler açısından uluslararasında neden farklı siyasal sistemlerin boy
attığı; örneğin neden bazılarının yoğun bir demokratik değerler özümsemesine sahne olurken, diğerlerinin
hızla otoriter ya da totaliter yapılanmalar içerdiği açıklanmaya çalışılmıştır.” Daha geniş açılım için bkz.,
Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, a.g.y., ss.86-91
56
A.g.y., s. 96
54

Pye ayrıntılı açıklamalarını şöyle noktalamıştı: Siyasal Kültür hem bir siyasal
sistemin kolektif tarihinin hem de bu sistemi durmaksızın yapan bireylerin yaşam
tarihlerinin bir ürünüdür, böylelikle de eşit olarak hem kamusal olaylarda hem de
özel/bireysel deneylerde kök salmıştır.
Tarihsel açıdan olguya yaklaşıldığında siyasal kültüre dönük olarak başlıca iki
yaklaşımın varlığından söz edilebilir. Bunlardan ilki kültürü bir üst-yapı unsuru olarak
gören tarihsel materyalist bakış’tır; diğeri ise felsefi açıdan konuya yaklaşan ve kültürü
fazlasıyla önemseyerek siyasal eylem’in belirleyicisi olarak iddia eden idealist bakış’tır.
Daha sonra bu iki farklı yaklaşımı uzlaştıran yorumcu bakış diye ifade ettiği üçüncü bir
bakıştan söz eder John Street. Ve bu bakış açısını Welsh’in The Concept of Political
Culture (Politik Kültür Kavramı) yapıtını referans alarak açımlar. Welsh söz konusunda
çalışmasında siyasal kültür’ü, imge, sembol, efsane ve geleneklerden oluşan bir çareler
dizisi olarak tanımlamaktadır. “Bu çareler demeti, insanların kendilerini kuşatan
zorlukların anlamını kavranmasına yardımcı olmaktadır. İnsanı kuşatan zorluklar, onun
mevcut ve ulaşılabilir kültürel hal çarelerini yorumlamasında ve bu çarelerden herhangi
birisini tercih etmelerinde etkili olmaktadır.”57
Almond ve Verba sonrası siyasal kültür çalışmalarında ayrıntılar üzerinde daha
fazla yoğunlaşıldığı, dolayısıyla daha ağırlıklı olarak perspektif genişliğine ulaşıldığı
gözlemlenir. Özellikle Gibbins’in derlediği Comtemporary Political Culture (Çağdaş
Politik Kültür)’de Brian Girvin siyasal kültürü üç düzeyde ele almıştır. İlki modern ulus
devletin temsil ettiği makro düzey; ikinci olarak kollektivitenin kendisini hangi kurallara
göre organize ettiğini gösteren mezo (orta) düzey; üçüncü olarak da normal siyaset diye
nitelendirdiği mikro düzey. Siyasal kültür bu üç düzeyinde de kimlik kurucu olarak işlev
görmektedir. Böylelikle de önceden verili olan psikolojik durumlar dizgesi olmaktan
çıkarak yerine siyasetin dilini oluşturan bir süreçler silsilesi olarak algılanmaya
başlamıştır. Bu nedenle de artık siyasal kültür durağan bir süreç olarak değil, ve fakat
sürekli hareket halinde olan bir süreç olarak değerlendirilmektedir.58
Artık siyasal kültür 59 insanları siyasal düzeyde kendilerini gerçekleştirirken
başvurdukları ve uyarlayıp, yorumladıkları tutum ve davranışları ifade etmektedir. “Bu
57

A.g.y., ss.110-111
David Robertson da Dictinnary of Political’de siyasal kültürü otorite, disiplin ve yönetsel
sorumluluklara yönelik düşünce ve davranışların bütünlüğü şeklinde tanımlamaktadır. Öte yandan
siyasal kültürün dinamik süreçlerini ortaya koyduğu İdeology and Modern Culture adlı çalışmasında
John Tompson sembolleri siyasal kültür çalışmalarının merkezi kavramı olarak değerlendirmekte ve
ideoloji olgusunu sembolik bir çerçeveye oturtmaktadır. Siyasal kültüre yönelik bu dinamik
tanımlamalar ideoloji ile ilgili çalışmalara da yansımıştır.
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Bu perpektif için bkz., Şaban Sitembölükbaşı, “Siyasal Kültürün kavramsallaştırılmasında Karşılaşılan
Bazı Güçlükler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 2 (Güz), 1997, ss.254-255: “Arthur

yaklaşım siyasal kültürü Almond ve Verba’nın yaptıkları gibi sadece hükümet
politikalarını etkilemek adına başvurulan mekanik davranışlar olmaktan çıkarmakta;
günlük hayata açmakta ve yaşanan canlı bir olgu olarak değerlendirmektedir.” 60
Özellikle sembollerin rolü dikkate alınmaya başladıktan sonra siyasal kültür perspektifi
daha da genişlemiş, siyasal eylemin genel teorisini oluşturmada da böylelikle önemli bir
adımın atıldığı görülmüştür. 61 Siyasal kültür, toplumsal değişmeyi, sisteme yönelen
desteği, bireylerin siyasal sistemle ilişki kurma biçimlerini anlamakta, siyasa yapma ve
uygulama yollarını tespit etmekte yararlı sonuçlar vermiş bir kavramdır.
Aslında salt kültür değişkeni ile siyasal düzenin açıklanması ağırlıklı olarak
kullanılan bir yöntem değildir. Üstelik de tek başına kültür, bağımsız bir değişken olarak
bir açıklama vasıtası olamaz. Kültürün kendisi de çünkü belirlenen bir değişken gibi
yorumlanabilir. Siyasal kültür kavramının içeriği ile ilgili sorunların temelinde bir
ölçüde kültür kavramının değişken ve kompleks yapısı yatmaktadır. Özetle, siyasal
kültür sadece belirleyen bir kültür değildir; aynı zamanda belirlenen bir değişken niteliği
de göstermektedir. O nedenle sorunun bu yönünü siyasal değişken kuramları tartışılırken
daha ayrıntılı ele alma olanağı olacaktır.
2.2. Siyasal Modernleşme
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ‘siyasal modernleşme’ olgusu barışçıl
siyasal rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah
sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur. Ve yaklaşım temelde ekonomik
değişkenleri bağımsız, siyasal değişkenleri ise bağımlı değişken saymaktadır. Ekonomik
gelişme ile siyasal gelişme arasında doğrudan bir ilişki kurulmasa bile birincinin
Asa Berger'in yaptığı tanım, pek çok tanımın ortak yönünü vurgulamaktadır. Buna göre siyasal kültür,
herhangi bir toplumun siyasal düzenini şekillendirmede rol oynayan inançlar, değerler ve tutumların
oluşturduğu bütündür. Brown ve Gray de benzer bir tanım yaparak siyasal kültürü tarihin ve siyasetin
subjektif algılanışı, temel inançlar ve değerler, siyasal bilgi ve beklentiler anlamında kullanmaktadir.
Almond ve Verba'nın tanımı da bu tanımlara oldukça yaklaşmaktadır: Onlara göre siyasal kültür, "siyasal
tutumların, duyguların, bilgi ve becerilerin toplum içinde belirli bir biçimde dağılımı", "siyasal yönelimler,
sisteme yönelik tutumlar"dır. Bu yönelimler üç çeşit olabilmektedir: Bilişsel, duygusal ve yorumsal
(değerler)dir. Larry Diamond'un siyasal kültür tanımı da siyasal sistemle ilgili ve kişinin o sistem içindeki
rolü hakkında insanlara egemen olan inançlar, tutumlar, idealler, duygular ve değerlendirmelerin altını
çizmektedir.» Bu tanımlardan da görülebileceği gibi, tanımların çoğu siyasal kültürün "siyasetle ilgili",
"subjektif yönelimler" olduğu noktasında birleşmektedirler. Subjektif yönelimler, toplumdaki bireylerin
sahip olduğu inançlar, değerler, tutumlar, algılar, beklentiler, duygular, bilgiler, idealler ve duygular gibi
zihinsel durumlardır. Ancak tanımlar, bu subjektif yönelimlerin siyasetteki işlevinin ne olduğu konusunda
değişik görüşler ileri sürmektedirler.”
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Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, Politikbilim, İstanbul, Alfa Yay., 2006, s.111
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Bu konuda son olarak Antonia Gramsci, Raymond Williams, Stuart Hall ve Frankfurt Okulu düşünürleri
başta olmak üzere bazı Neo-Marksist çevrelerde bile kültürün ve sembollerin önemine ilişkin yeni yorum
ve kavrayışlara yönelinildiğini de burada vurgulamadan geçmemek gerekmektedir. Karl Marx’ın kültürün
rolüne değinmeyen yaklaşımından uzaklaşan Neo-Marksistler O’nun mirasını kültür ağırlıklı olarak
yeniden yorumlamışlardır. Bkz., Sarıbay ve Öğün, a.g.y., ss. 110-112

varlığının ikincinin varlığını artırdığı kabul edilmektedir. Bu yaklaşıma göre ekonomik
değişkenler bağımsız, siyasal değişkenler ise bağımlı değişken kabul edilmektedir.
Dolayısıyla siyaset bağımsız, özerk bir alan değildir, siyaset dışı verilerin etkisi altında
belirginlik kazanan bağlı ve bağımlı bir alandır, bu nedenle dışsal çerçeve içerisinde
açıklanır.
Ancak aynı zamanda siyasetin de ekonomik olguları etkileyen bir faaliyet alanı
olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır. Aslında 1950’li yılların ortalarında demokrasi
ile ekonomik gelişmeyi ilişkilendirerek bu etkileşmeye ilk dikkatleri çeken çalışmaları
ortaya koyan Robert Dahl’a “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan
çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece,
gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu
siyasetler kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu.
Toplumun gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar
tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla
çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.” 62 Dahl poliyarşi düzeninin aşağıda
açımlanan beş ana başlıkta topladığı özellikler üzerinde oturabileceğini belirtir.
Poliyarşi ve çoğulcu demokrasinin benimsetilmesine yönelik ideolojik
çalışmaların
ürünlerini vermeye başlamış olması gerekir. Toplum bireyleri,
çoğulcu demokrasinin değerlerini ve kurumlarını benimsemiş olmalıdırlar.
Demokrasi, toplumun hayata geçirmeye kararlı olduğu bir ideal haline
gelmelidir. İkinci olarak toplum, asgari müştereklerinde kalıcı bir uzlaşmaya
ulaşmalıdır. Siyasi düzen ve birliktelik konularında
herkesçe
paylaşılan
değer ve kurallar, poliyarşinin varlığını ve sürekliliğini sağlayan nedenler
arasındadır. Üçüncü olarak toplum, belli bir çoğulcu düzeni yakalayarak, siyasi
seçkinlerin dolaşımını ve kendi aralarında yarışmalarını olanaklı hale
getirebilmelidir.
Seçkinler grubunun çeşitlenmesi,
gruba girme ve
grup içinde yükselme yollarının açık olması önemlidir. Ciddi bir orta sınıfın
varlığı, poliyarşi için gerekli son koşuldur. Üyeleri belli bir gelir düzeyine
düzeyine ulaşmış, keza öğrenim düzeyi itibariyle tatmin edici bir orta sınıf,
çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz gerekleri arasındadır. Bu tespit bilindiği
gibi Aristoteles’e kadar uzanır ve demokrasi üzerinde araştıran hemen her
yazarın ittifak ettiği bir gerçektir.63

İktidarların varlığı süresince, vatandaşlarının beklentilerine karşın
sorumluluğunun ölçütü Robert Dahl’a göre, siyasal eşitliği dikkate alması ve bütün
vatandaşların engellenmemiş olanaklara sahip olmasıdır. Vatandaşların kendi
tercihlerini ortaya koyabilmesi, bunu bireysel ve toplu eylemlerle diğer vatandaşlara ve
yöneticilere gösterebilmesi, iktidarda kendi tercihlerinin eşit ağırlıkta yer alması, bu
62
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Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul, Alfa Yay., 2005(2003), ss.265-266
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ağırlığın beklentilerinin içerik veya kaynağına göre ayrıma tabi tutulmaması demokrasi
için zorunlu gerekliliklerdir.
Kent, refah ve sanayi Robert Dahl’a göre çoğulcu demokrasinin var oluş
olasılığını güçlendirici etkenlerdir. Şu açıkça görülmektedir, siyasal çoğulculuk milli
geliri yüksek, kentleşmiş ve eğitim düzeyi nitelikli toplumlarda daha yaşanabilir bir
siyasal düzen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kentleşme oranı, kişi başına milli
gelirden düşen pay, sanayileşmiş nüfus, eğitim görmüş nüfusun genel nüfusa oranı gibi
ölçülebilir veriler çoğulcu demokrasiyi etkileyen temel değişkenleri oluşturmaktadır.
Dolayısıyla kişi başına milli geliri yüksek sanayileşmiş ve kitle tüketim toplumuna
dönüşmüş ülkelerde poliyarşi olasılığı artmaktadır. Bu nedenle yaklaşımında Dahl, kitle
tüketim toplumlarının çoğulcu demokrasiyi yaşama olasılıklarının daha yüksek
olduğunu açık bir biçimde ortaya koyar.
2.2.1. Siyasal Modernleşme Kuram ve Modelleri
Siyasal modernleşme yaklaşımları, modernleşme süreçleri ve bu süreçlerle
yakından ilgili olan toplumsal mobilizasyon ve artan katılma olguları üzerinden hareket
etmektedir. Siyasal modernleşme “toplumun tümünü ilgilendiren, daha kapsayıcı
nitelikteki modernleşme süreçlerinin bir yönü, ya da ona yakından bağlı bir olgu olarak
anlaşılmaktadır. Modernleşme, toplumun bütün kesimlerini etkiler; bunun siyasal
yönlerine de siyasal modernleşme denir.” 64 Lucian Pye’a göre de, siyasetin çok
fonksiyonlu niteliğinden ötürü, siyasal gelişim derecesi tek bir ölçekle ölçülemeyecektir.
Pye siyasal modernleşmenin dört beli başlı yönünü ve ek faktörlerini belirtmiştir. S.N.
Eisenstadt da siyasal modernleşmede dört nitelik saptamıştır.
Siyasal modernleşme ile ilgili tanımlar çok çeşitli olmakla birlikte tanımlarda
siyasal gelişimle özdeşleştirdikleri niteliklerin hemen hepsi, modernleşme süreçleriyle
ilgili konulardır. Söz konusu tanımlarda daima dört çeşit kategorinin tekrarlandığı fark
edilmektedir. Bu dört kategoriden ilki rasyonelleşme’dir. 65 Rasyonelleşme;
grupçuluktan evrenciliğe, yaygınlıktan özgüllüğe, doğum esasından başarı esasına ve
duygusallıktan duygusal tarafsızlığa yönelme demektir. Rasyonelleşmeyi hareket
noktası alanlar siyasal modernleşmeyi özellikle başarı esası üzerinden açıklama yoluna
giderler. Siyasal modernleşmeyi tanımlamaya yönelik ikinci kategori olarak da
milliyetçilik ve milli bütünleşme (national integration) olgusu üzerinde durulmaktadır.
Dolayısıyla, millet kurma siyasal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak kabul
64

Samuel P. Huntington, “Political Development and Political Decay”, World Politics, Vol.XVII, April
1965, ss.386-430
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edilmektedir. Siyasal modernleşme ile ilgili tanımlamalarda ortaya çıkan üçüncü
kategori demokratlaşma 66 ’dır. James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri
arasında sayılan yarışmacılık siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.
Rasyonelleşme, bütünleşme ve demokratlaşma siyasal gelişim tanımlamalarında
çoğu zaman ortaya çıkan unsurlar olmakla birlikte, siyasal gelişim ya da siyasal
modernleşmenin dördüncü kategorisi olarak kabul edilen ve en sıklıkla belirtilen niteliği
mobilizasyon ya da katılma’dır. Katılma modern siyaseti geleneksel siyasetten ayırır,
geleneksel toplum katılmaya dayanmazken, modern toplum ise katılmacıdır. Almond ve
Verba da The Civic Culture’ de (1963) yeni dünya siyasal kültürü katılmaya dayanan bir
siyasal kültür olacaktır görüşünü savunmuşlardır. Ve bugün dünyanın her köşesinde
süregelmekte olan bir siyasal devrim varsa bunu katılma patlayışı (participation
explosion) diye adlandırmaktadırlar. Ancak siyasal gelişim, rasyonelleşme, yarışmacılık
ve millet kurmadan daha çok mobilizasyon ve katılma anlamıyla gelişme halindeki
dünyaya genellikle uygulanabilir görülmektedir.
Modern siyasal birliktelikler ulus kavramı üzerinde inşa edilmektedir.
Geleneksel birliktelikler toplumsal iletişim aracılığıyla modern ulusal birlik haline
dönüşmektedir. “Böylesi yeni birliktelikleri gerçekleştiren asıl etken de söz konusu
toplumun değişik kesimlerini ilişkili hale getirecek kadar asgari bir iktisadi gelişmenin
ortaya çıkmasıdır. Asgari düzeyde bir iletişim ve ilişkiler ağının varlığı, toplumsal
mobilizasyonun temel ve belirleyici göstergelerinden biridir.” 67 Toplumsal
mobilizasyon her gün bireyi dar kapsamlı geleneksel yapılardan biraz daha uzaklaştırır,
böylelikle de ulusal bir bütünlüğün oluşmasına katkıda bulunur.
Bu nedenle siyasal modernleşmenin en önemli aşaması olarak kabul edilen ulusdevletin inşa edilmesi, geniş ölçüde geleneksel bağları kıran mobilizasyon üzerinden
hareket etmektedir. K. Deutsch 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı
yapıtında toplumsal mobilizasyonu, geleneksellikten çağdaş yaşam biçimlerine geçen
ülkelerdeki nüfusun önemli bir bölümünde meydan gelen geniş kapsamlı değişme süreci
olarak tanımlamaktadır. Söz konusu bu sürece işaret eden belli başlı unsurlar da şu
şekilde sıralanmaktadır:68
•
•
•
•
•
66

Milli gelirdeki artış,
Faal nüfus hareketlerinde değişmeler,
Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı,
Yazılı basının ulaştığı izleyici sayısı,
Okur-yazarlık oranındaki artış,

Plüralizm, yarışmacılık, iktidar eşitleşmesi vb. nitelikleri taşır.
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•
•
•
•
•
•

Kentsel alanlarda oturan nüfusun artışı,
Okullaşma oranı ya da ortalama okulda geçen yıllar,
Dernek türünden gönüllü kuruluş sayılarında ve ilgi
alanlarında artış,
Seçimlere yerel ya da ulusal düzeyde katılma oranları,
Askere alınabilir nüfusun oranı,
Vergilendirilmiş nüfusun oranı.

Toplumsal mobilizasyon geleneksel toplumun temel taşlarını yerinden oynattığı
için siyasal kültürün yerellik ve uyruk olma ile sınırlı yapısı katılımcı bir boyut
kazanmaya başlamıştır. Bu katılımcı siyasal kültür aracılığıyla toplumlar ulus olma
yolunda hızla ilerlemelerine rağmen bu oldukça zorlu bir süreçtir. Mobilizasyon yeni
mekanlar, yeni kamusal fırsatlar oluşturmasının ve yepyeni değerlere açılmasının yanı
sıra çatışmalara da yol açmaktadır. Ulusların modernleşme tarihlerine bakıldığında
bölge, mezhep ve etnik çatışmalara sıklıkla rastlanmaktadır.
Daniel Lerner69 da geleneksel toplumla ilgili çalışmasında toplumsal göstergeler
ve mobilizasyon kavramlarından yola çıkarak siyasal gelişmeyi açıklamayı tercih
etmiştir. Daniel Lerner da geleneksel toplumla ilgili çalışmasında toplumsal göstergeler
ve mobilizasyon 70 kavramlarından yola çıkarak siyasal gelişmeyi açıklamayı tercih
etmiştir. Kentleşme, okur-yazarlık ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, gelenekten
kopmayı hızlandıran, yeni değer ve anlayışları öne çıkartan bir süreçtir. Daniel Lerner’ın
modern, bir başka ifadeyle yeni insanı, empati yeteneği gelişmiş, hareketli, dolayısıyla
da içinde doğup yetiştiği topluma ve coğrafyaya donup kalmamış bir insan niteliği
taşımaktadır.71 Lerner için söz konusu bu hareketlilik için insanda taşıması gereken en
modern niteliklerin başında empatiye açık olma gelir.
Lerner’a göre Batı’da evrilen modernleşme modeli kendi varlığını tarihsel bir
gerçeklik olarak gözler önüne sermektedir. Bu model ırk, renk ya da dinlerine
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bakmaksızın modernleşen toplumların çoğunda seküler bir toplumsal değişim
yaratmaktadır. Lerner bu modele ilişkin başlıca nitelikleri şu şekilde sıralamaktadır:72
Ø Ekonomide kendi kendini besleyen bir büyümenin ya da en
azından gerek üretimde gerekse de tüketimde düzenli olarak
gündeme gelen talepleri karşılayabilecek bir ekonomik
büyümenin sağlanabilmesi;
Ø Siyasete kamusal katılım oranının artması ya da hiç olmazsa
tanım düzeyinde demokratik temsil imkanının ve farklı siyasal
alternatiflerin gündeme gelmesi;
Ø Weberci ya da Parsonscı terimlerle formüle edildiği şekliyle,
kültürde seküler ve rasyonel normların yaygınlaşması;
Ø Toplumsal hareketliliğinin artması;
Ø İşlevsiz toplum kesimlerinin yukarıdaki niteliklere uygun olarak
düzenlenen bir toplumsal yapı içerisinde aktif hale getirilmesi,
onlara gerekli donanımın kazandırılması; Reiseman’ın deyişiyle
‘öteki-yönelimli’ oluşun sağlanması ya da empati becerisinin
elde ettirilmesi.
Bu özelliklerden de anlaşılacağı üzere modernleşme evrensel yanı ağır basan
birçok unsuru ortaya çıkarmaktadır. “Batı dışındaki toplumların modernleşme
süreçlerini anlamaya, buralarda modernleşme sürecinin önünü tıkayan ya da bu süreçlere
destek veren mekanizmaların neler olduğunu belirlemeye çalışan Lerner, en temelde,
toplumsal değişmenin hızı ile toplumsal istikrar arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı
sorunsalı üzerinde durmaktadır.” 73 Modernleşme sürecinde ortaya çıkan hareketli
toplumda insanlar, akılcılık ekseninde, geleceğini düzenlenmiş olarak değil de
değiştirebilir olarak görmeye başlamışlardır.
Lerner bu sürecin yönlendirimini açıkça ortaya koyabilmek adına hareketli kişilik
kavramını kullanmayı yeğlemiştir. Lerner’a göre hareketli kişilik, “çevresindeki yeni
görünümleri algılama noktasında oldukça yüksek kapasiteye sahip olan bir kişiliktir.
Lerner hareketli kişilik kavramını açıklarken bir diğer anahtar kavram olan empati
kavramını gündeme getirir. Lerner’a göre empatinin önemi, değişen dünyada yeni
hareketli kişilerin etkili biçimde davranabilmelerini sağlayan içsel bir mekanizma
oluşunda yatar. Empati, en temelde, kişinin kendisini diğerlerinin yerine koyabilme
becerisidir. Bu, geleneksel ortamlardan uzaklaşan insanlar için vazgeçilmez bir
beceridir. Empati bir anlamda, ekonomik büyümenin ve siyasal katılımın da ön
koşuludur.”74 Lerner’ın modernleşme yaklaşımı, Batı dışındaki toplumların gelişimini
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batı modellerini benimsemeye bağlamaktadır. Ve Batının yaşadığı son üç yüzyılı
yaşamadan modernleşmekte olan toplumlarda, bu süreci kapamak adına tarihi
hızlandırılmış akışından söz etmektedir.
Modernleşmenin sosyo-psikolojik sonuçlarını anlamaya ve sosyal yapı ve
değerler arasındaki ilişki ya da çatışmaları çözümleme yönelen Alex İnkeles de
modernleşme kuramlarının önemli isimleri arasında sayılır. İnkeles en temelde modern
birey profilini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve bu bireyin hem modernleşme
sürecindeki rolünü hem de bu süreçten etkilenme biçimini irdelemektedir. Toplumların
yapısal dönüşümü söz konusu olduğunda bireyin kilit bir kavrama dönüştüğü
düşüncesindedir. Ve gelişme sürecindeki başlıca unsurun birey olduğuna inanan İnkeles,
ulusların modernliğe ulaşmalarını modern bireylerin inşasına bağlamaktadır. 75 Bir
anlamda sistem içerisinde aktörün önemini vurgulamaktadır. Buna göre modern insanın
taşıması gereken nitelikleri de şu şekilde belirlemektedir:76
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yeni deneyimlere açıklık,
Toplumsal değişmeye hazır olma,
Farklılıkları kabul etme ve farklı bakış açılarına saygı duyma,
Mevcut perspektifleri bilgi ile besleme,
Geçmişi değil, şu anı ve geleceği temel alma,
Çevrenin tahakküm altına alınabileceğine inanma,
Gerek kamusal alanda gerek özel hayatta uzun dönemli planlar
yapma ve kendi hayatını planlamaya güç yetirebilme,
Dünyayı hesaplanabilir dolayısıyla da kontrol edilebilir bir şey
olarak kabul etme,
Teknik bilgiye değer verme,
Modern eğitim alma ve modern mesleki deneyim edinme arzusu,
Diğerlerinin saygınlığının farkına varma,
Evrenselci ve iyimser bir tutuma sahip olma,
Dış dünyaya karşı güçlü bir ilgi besleme.

Dolayısıyla İnkeles Batı dışı toplumların gelişmesi sorununu salt ekonomik
kaynakların doğru kullanımıyla sınırlı tutmamış, Batılı olmayan toplumların
modernleşmesini bütün alanlarda modernleşmeye, özellikle söz konusu sürecin
gelişimini bireyin modern birey’e dönüşüme bağlamıştır.
75
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Toplumsal dünyaya yapısal işlevselci bir çerçeveden bakan Samuel N. Eisenstadt
da modernleşme kuramlarının öncü düşünürleri arasında yer almaktadır. Özellikle
modern öncesi toplumlara ve bu toplumların siyasal sistemlerine özel ilgi duyar. Elbette
bu ilgi bugünkü uluslararası örgütlenmeyi var eden tarihsel süreci anlamaya dönük bir
ilgidir. Böylelikle hem toplumlardaki modernleşme yönelimlerini ve bu yönelimlere
biçim veren aktörlerin özelliklerini belirleyebilecek hem de modernliğin tarihsel
ötekisi’ni inşa edebileceğini var saymaktadır. Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan
modernleşmenin temel özelliği, her şeyden önce insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik,
toplumsal ve kültürel tüm yapıların değişime uğraması olmuştur. Yakın dönemdeki her
devlet, her toplum, her birey bu olguyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Her birinin bu
meydan okuma karşısında aldıkları tutum, kendi geleneksel alışkanlıklarını ve
pratiklerini takip etse de genellikle kararsız ve belirsiz olmuştur.
Eisenstadt’a göre modern toplumlar toplumsal hareketliliğin yaşandığı,
dolayısıyla yüksek derecede farklılaşmış bir toplumsal yapının egemen olduğu
toplumlardır. 77 Ve modern toplumlarda ancak toplumsal hareketlilik sayesinde eski
sosyal, ekonomik ve psikolojik sorumluluklar geçersiz hale gelebilecek, yeni
sosyalleşme ve davranış örüntüleri kazanılabilecektir.
Eisenstadt’a göre, toplumsal hareketlilik ve yapısal farklılaşma
düzeylerine ulaşmak, modernleşmenin vazgeçilmez koşulu olsa da, bu
durum modernleşmenin sürdürülmesi için tek başına yeterli değildir.
Eisenstadt, tam da bu noktada gelişme sorununu ele alır ve sürekli
büyüme kavramını ortaya atar. Sürekli büyümenin toplumsal imkanları
üzerinde düşünmek modernleşme çalışmalarının en önemli unsurlarından
birisidir (…) Eisenstadt’a göre, modernleşmenin sosyo-demografik ve
yapısal göstergeleri önemli olmakla birlikte, bunlar tek başına yeterli
değildir. Yeni sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlarla baş edebilecek ve
‘sürekli büyüme’yi sağlayabilecek bir siyasi ve toplumsal yapının
yaratılması, modernleşme süreci söz konusu olduğunda daha önemlidir.78
Eisenstadt, siyasal modernleşmeyi de merkezi, yasal ve idari düzenin kökleşmesi,
potansiyel iktidarın geniş gruplar arasında bölüştürülmesi ve geleneksel meşruiyet
tarzlarının ideolojik ve kurumsal sorumluluklarla yer değiştirmesi olarak tanımlar.
Siyasal modernleşmenin en temel sorunu olarak, herhangi bir sistemin değişim
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taleplerini karşılayabilmeyi, siyaset yapma tarzları itibariyle gerçekleşecek değişimleri
içselleştirebilmeyi ve bu şekilde oluşacak yeni biçimler karşısında sistemin
devamlılığını sağlayabilmeyi görmektedir. Bu nedenle de Eisenstadt modern bir siyasal
kimliğin inşasını, siyasal ve ulusal kimliği, siyasal mücadele biçimlerini, meşruiyet
ortamını ve yönetici seçkinleri niteleyen ortak sembollerin tesis edilmesine bağlı bir
süreç olarak ele almaktadır.
Modernleşme sürecine yönelik analizlerde üzerinde durulması gereken önemli
düşünürlerden biri de Samuel N. Huntington’dur. Modernleşme ile ilgili bu konuda diğer
görüş sahiplerinin de hemfikir olduğu dokuz ayrı nitelik belirlemiş ve söz konusu bu
nitelikleri de şu şekilde açımlamıştır:79
•

•

•

•

•
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Modernleşme, devrimci bir süreçtir. Geleneksel toplumdan modern
topluma geçiş, insan hayatına ilişkin örüntülerde bütünsel ve radikal
bir değişimin açığa çıkması sonucunu doğurmuştur.
Modernleşme, karmaşık bir süreçtir. O, kolay kolay tek bir faktöre ya
da boyuta indirgenemez. Modernleşme, insan davranışı ve
düşünüşünün neredeyse bütün boyutlarında gerçekleşen değişimi
kapsar. O, en azından, endüstrileşme, kentleşme, toplumsal
hareketlilik,
farklılaşma,
sekülerleşme,
kitle
iletişiminin
yaygınlaşması, okuma yazma oranının ve eğitim kalitesinin
yükselmesi, siyasal katılımın artması gibi olgulardan müteşekkildir.
Modernleşme, sistematik bir süreçtir. Modernleşmenin bir boyutunu
etkileyen değişiklikler diğer boyutlarını da etkiler. Modernleşmenin
unsurları, bazı tarihsel gerçekler dolayısıyla birbirlerine çok sıkı bir
biçimde bağlıdırlar.
Modernleşme, küresel bir süreçtir. Modernleşme, on beşinci ve on
altıncı yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkmışsa da, artık o, dünyanın
tümünü ilgilendiren bir fenomendir. Modernleşmenin küresel bir
görüngü olmasının iki sebebi vardır: Avrupa’dan yayılan modern
fikirler ve teknikler; kısmen de Batı dışındaki toplumların yerli
kalkınma arayışları. Ancak her ne olursa olsun, tarihin bir döneminde
toplumların tümü gelenekseldi; şu anda ise, toplumların tümü ya
moderndir ya da modern olma yolundadır.
Modernleşme uzun vadeli bir süreçtir. Modernleşme devrimci bir
süreç olsa da, zaman ihtiyacı vardır. Başka bir deyişle o, bir yönüyle
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de evrimci bir süreçtir. Modernleşmenin bünyesinde barındırdığı
değişimin bütünselliği ancak zamanla kendisini ortaya koyabilir. Batı
toplumları modernleşmek için çok uzun yıllar harcamışlardır.
Modernleşme, tedrici bir süreçtir. Modernleşmeyi bütün toplumların
tırmanacağı çeşitli basamaklara ayırmak mümkündür. Toplumlar,
açık bir biçimde, geleneksel aşamadan modern aşamaya doğru bir
seyir izlemekte ve temelde aynı aşamaları kat etmektedirler.
Modernleşme, homojenleştirici bir süreçtir. Modern toplumların
aksine geleneksel toplumların, modernliğe sahip olamamaları dışında
herhangi bir ortak özelliklerinden bahsedilemez. Oysa modern
toplumlar, temel benzerlikleri paylaşırlar. Modernleşme, siyasal
olarak örgütlenmiş toplumlar içerisinde bir karşılıklı bağımlılığa ve
toplumların nihai bütünleşmelerine doğru bir hareketi bünyesinde
barındırır. Modern düşünce ve kurumların evrensel gereklilikleri,
“farklı toplumların, bir dünya devleti oluşturmalarına imkan
tanıyacak” bir aşamaya doğru yönlendirilmeleri sonucunu
doğurabilir.
Modernleşme, geri döndürülemez bir süreçtir. Modernleşme temelde,
dünyevi bir yönelimdir. Değişimin oranı toplumdan topluma
değişebilirse de değişimin yönü tüm toplumlarda aynıdır.
Modernleşme ilerlemeci bir süreçtir. Modernleşmenin sarsıntıları
köklü ve yaygın olsa da, nihai düzlemde o, yalnızca kaçınılmaz değil,
aynı zamanda da arzu edilen bir süreçtir. Geçiş döneminin acıları ve
maliyetleri özellikle ilk dönemlerde yüklü olsa da, modern bir
toplumsal, siyasi ve ekonomik düzen kurulduğunda tüm bunlar
hatırdan silinecektir. Modernleşme son kertede, insani varoluşu
kültürel ve maddi açıdan zenginleştirmektedir.

2.3. Modernitenin Sonuçları
Özgürleşme ve kopuş
Çağcıllık, on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün
dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder. Bu
konular üzerindeki tartışmaların bazıları, özellikle de maddi ürünlerin üretimine dayalı
bir düzenden bilgiyi merkez alan bir diğerine doğru ilerlediğimizi ileri sürenler, temel
olarak kurumsal değişimler üzerinde yoğunlaşırlar.

Çağcıllığın sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları bizi geleneksel toplumsal
düzen türlerinin tamamından eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır. Çağcıllığın
getirdiği dönüşümler hem yaygınlıkları hem de yoğunlukları açısından önceki
dönemlere özgü değişim biçimlerinin çoğundan daha hızlı ve etkilidir. Yaygınlık
düzleminden bakıldığında bu dönüşümler, küresel düzeyde toplumsal bağlantı biçimleri
kurulmasında etkili olmuşlardır; yoğunluk açısından ise günlük yaşamımızın en özel ve
kişisel özelliklerini değiştirme aşamasına gelmişlerdir. Açıktır ki geleneksel ile çağcıl
arasında süreklilikler vardır ve bunlar birbirinden tamamen ayrı parçalar değildir. Çağcıl
toplumsal kurumları geleneksel toplumsal düzenlerden ayıran süreksizlikleri
belirlememiz gerekirse eğer, burada birçok özelliğin söz konusu olduğu görülür.
Bunlardan biri, çağcıl dönemin harekete geçirdiği değişim hızıdır. Geleneksel
uygarlıklar diğer çağcıllık öncesi düzenlerden dikkate değer biçimde daha devingen
olabilirler; ancak çağcıllığın koşulları içinde değişim hızı son derece fazladır. Bu durum
en çok teknoloji açısından belirgin gibi görünse de, diğer bütün alanlara yayılmıştır.
İkinci bir süreksizlik ise değişim alanıdır. Dünyanın değişik bölgeleri birbirleriyle
bağlantı içine çekildikçe, toplumsal dönüşümün dalgaları adeta bütün yerküre yüzeyine
yayılmaktadır. Üçüncü süreksizlik, çağcıl kurumların doğasının özüyle ilgilidir. Ulusdevlet’in siyasal düzeni, üretimin cansız güç kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı olması
ya da ürünlerin ve ücretli emeğin tam anlamıyla metalaştırılması gibi bazı çağcıl
toplumsal biçimler, önceki tarihsel dönemlerde hiç görülmemektedir.
Çağcıllığın unsurları ile ilgili incelemeyi sürdürürken tartışmanın önemli bir
bölümünü güvenliğe karşı tehlike ve güvene karşı risk temaları üzerinde yoğunlaştırmak
gerekir. Çağcıllık, yirminci yüzyılın kapanış yıllarında yaşayan herkesin görebileceği
gibi iki yönlü bir olgudur. Çağcıl toplumsal kurumların gelişimi ve bunların dünya
çapındaki yaygınlığı, insanoğlunun güvenli ve çok hoş bir yaşamın tadını çıkarması için
çağcıl öncesi düzenlerin herhangi bir çeşidinden çok daha fazla fırsat yaratmış
görünümündedir. Ancak, çağcıllığın, bu yüzyıl içinde iyice kendini göstermiş bulunan
karanlık bir yönü de vardır. Genelde, çağcıllığın fırsat yönü en etkin biçimde
toplumbiliminin klasik kurucuları tarafından önemle vurgulanmış, özellikle Marx ve
Durkheim çağcıl dönemi sorunlu bir dönem olarak tanımlamışlardır. Her iki düşünür de
bu çağın sağladıkları arasında olumsuz niteliklerin daha ağır bastığına inanmışlardır.
Marx sınıf mücadelesini kapitalist düzen içindeki temel bölünmelerin kaynağı olarak
görmüştür. Aynı zamanda da daha insancıl bir toplumsal düzenin ortaya çıkışını
düşlemekten kendini alıkoyamamıştır. Durkheim ise, endüstriyalizmin yayılmasını daha
da genişletmesi sonucunda, işbölümü ve ahlakı bireycilik ile bütünleşmiş, uyumlu ve
doyurucu bir toplumsal yaşamın kurulacağına inanmıştır. Max Weber ise toplumbilimin
bu üç kurucusu arasında en kötümser olanı çıkmıştır. Çağcıl dünyayı, maddi ilerlemenin,

yalnızca bireysel yaratıcılığı ve özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi pahasına
elde edildiği çelişkili bir ortam olarak görmüştür.80
Yukarıda değindiğimiz bu üç düşünürün herbiri de çağcıl endüstriyel iş
yaşamının, insanoğluğunu sıkıcı ve yeknesak bir çalışma disiplini altına sokan
sonuçlarını görmüşlerdir. Ancak, üretim güçlerinin gelişmesinin çevreye yönelik geniş
ölçekte yıkıcı bir tehdit oluşturabileceği öngörülememiştir. Toplumbilim kurucularına
göre siyasal iktidarın keyf kullanımının tarihsel bir geçmişi bulunmaktadır. Despotizm
daha çok çağcıllık öncesi devletlerin özelliği olarak görülmektedir. Totalitarizm ise
geleneksel despotizmden farklıdır. Ancak, sonuç olarak çok daha korkutucu bir iktidar
biçimidir. Asker gücün gelişimi genel bir olgu olarak buna bir göstergedir. Sözgelimi,
Birinci Dünya Savaşı, Durkheim’ın barışçı ve bütünleşmiş bir endüstriyel düzene,
endüstricilik yoluyla kolayca erişilebilineceğine yönelik öngörüsünü paramparça
etmiştir. Weber ise asker gücün tarihteki rolüne Marx ya da Durkheim’dan daha çok
dikkat göstermiş, ancak, ne var ki, Weber de çağcıl askeri gelişmelerle ayrıntılı bir
biçimde uğraşmak yerine, çözümlemesinin büyük kısmını usçullaşma ve
bürokratikleşme üzerine yöneltmiştir. 81 Dolayısıyla, toplumbilimin klasik
kurucularından hiçbirinin savaşın endüstrileşmesi olgusuna yönelik sistematik bir
dikkat göstermediği görülmektedir.
Toplumbilimde Marx, Durkheim ve Weber’in çalışmalarından kaynaklananlar da
dahil olmak üzere, en seçkin kuramsal gelenekler, çağcıllığın doğasını yorumlarken, tek
bir egemen dönüşüm dinamiğine bakmaya eğilim göstermişlerdir. Marx’tan etkilenen
yazarlar açısından, çağcıl dünyayı biçimlendiren ana dönüştürücü güç kapitalizmdir.
Feodalizmin çöküşü ile birlikte tarımsal üretim, ulusal ve uluslararası pazarlar için
yapılan üretimde yer değiştirir. Bu noktada, yalnızca sınırsız çeşitlilikte maddi ürünler
değil, insanın işgücü de metalaşır. Çağcıllığın belirginleşen toplumsal düzeni, hem
ekonomik düzeni hem de diğer kurumları açısından kapitalistir. Bu bakış açısı, sonraki
toplumbilimsel incelemeleri derinden etkileyecek karşıt yorumların çıkmasına yardımcı
olan Durkheim ve Weber tarafından eleştirilmiştir. Durkheim, Saint-Simon geleneği
doğrultusunda, çağcıl kurumların doğasını endüstriyalizmin etkisi bazında incelemiştir.
Ona göre kapitalist rekabet, ortaya çıkan endüstriyel düzenin merkezi özelliği değildir.
Çağcıl toplumsal yaşamın hızla değişen karakteri aslında kapitalizmden değil, doğanın
endüstriyel amaçlı kullanımı yoluyla üretimi, insan gereksinimlerine göre biçimlendiren
karmaşık işbölümünün canlandırıcı etkisinden kaynaklanır. Dolayısıyla, kapitalist değil,
endüstriyel bir düzendir bu düzen. Weber ise, bir endüstriyel düzenin varlığı yerine
kapitalizmden söz etmesine karşın, bazı önemli konularda görüşleri Marx’tan çok
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Durkheim’a yakındır. Weber’in nitelendirdiği anlamda rasyonel kapitalizm, emeğin
metalaşması da dahil olmak üzere, Marx tarafından belirlenen ekonomik düzenekleri
içermektedir. Ancak buradaki kullanım biçimiyle kapitalizm, Marx’ın yazılarındaki
kapitalizm teriminden açıkça farklı bir anlam belirtir: Teknolojide ve insan
etkinliklerinin bürokratik biçimde örgütlenmesinde ifade edildiği biçimiyle, usçulluk
anahtar kavram konumundadır. Toplum kavramı, toplumbilim söyleminin çoğunda
merkezi bir konuma sahiptir.82 Hiç kuşkusuz ki, toplum, hem genel anlamda toplumsal
birliğe hem de toplumsal ilişkiler düzenine işaret eden, pek te belirgin olmayan bir
kavramdır. Toplum üzerine yorumların en etkililerinden biri de Talcott Parsons
tarafından yapılanıdır. Parsons’a göre toplumbilimin öncelikli amacı düzen sorunu’nun
çözümüdür. Düzen sorunu toplumsal düzenlerin sınırlılığı yorumunda merkezi
önemdedir. Burada sorun bütünleşme sorunu olarak tanımlanmıştır; herkesi herkes ile
karşı karşıya getiren çıkar farklılıkları ortaya çıktığında düzeni gerçekten neyin bir arada
tutacağı sorgulanmaktadır.
Düzen sorununu, toplumsal düzenlerin zaman ve uzamı ilişkilendirmeyi nasıl
gerçekleştirdiği sorunu olarak yeniden biçimlendirmek gerekmektedir. Burada düzen
sorunu, zaman/uzam uzaklaşmasıyla, bir diğer söyleyişle zaman ve uzamın varlık ve
yokluk olgularını birleştirecek biçimde düzenlendiği koşullarla ilgili olarak belirir. Bu
konunun, toplumsal düzenlerin sınırlılığı konusundan kavramsal olarak ayrılması
gerekir. Çağcıl toplumlar (ulus-devletler), bazı açılardan bakıldığında, açıkça
tanımlanmış bir sınırlılığa sahiptirler. Öte yandan bu tür toplumların hepsi, devletlerin
toplumsal, siyasal ve kültürel düzenlerini de aşan bağ ve ilişkiler yoluyla iç içe geçmiş
durumdadır. Çağcıllık düşüncesinin özünde gelenek ile bir karşıtlık bulunmaktadır.
Önceden de belirtildiği gibi, somut toplumsal ortamlarda gelenek ile çağcıllığın birçok
birleşimi bulunabilir. Bazı yazarlara göre de bu ikisi, aslında herhangi bir genel
karşılaştırmayı anlamsız kılacak kadar sıkı biçimde iç içe geçmiştir. Düşünümsellik
temel anlamda tüm insan eylemlerinin en önemli tanımlayıcı özelliğini oluşturur. İnsan
eylemi ise, bir araya gelmiş etkileşimler ve nedenler zincirini değil, davranış ve
bağlamlarının tutarlılığını içerir.
Geleneksel kültürlerde geçmişe, önceki kuşakların deneyimlerini içerdiği ve
sürdürdüğü için saygı gösterilir ve simgelerine değer verilir. Gelenek, belirli bir etkinlik
ya da deneyimi, yinelenen toplumsal uygulamalarla yapılanmış olan geçmişin, bugünün
ve geleceğin sürekliliği içine yerleştiren bir zaman ve uzam kullanma yoludur.
Bütünüyle durağan da değildir, çünkü kültürel mirasını kendinden önce gelenlerden
devralan her yeni kuşak tarafından yeniden yaratılmak zorundadır. En çağcıl toplumlarda
bile gelenek, bir rol oynamayı sürdürür. Toplumsal uygulamalar, tüm kültürlerde,
kendilerini besleyen keşiflerin ışığında sürekli olarak değiştirilir. Avrupa’da, Batı tarzı
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iktidarın gelişimi, dünya hakkındaki yeni bakış açısının, hem güvenliği sağlayan hem de
gelenek dogmasından kurtuluşu getiren sağlam bir temelin üzerine kurulduğu
varsayımına maddi destek sağlamıştır. Bu gelişmeler, bizi ‘çağcıllığın ötesine’
götürmekten çok, çağcıllığın içinde yatan düşünümselliğin daha içerikli olarak
anlaşılmasını sağlar. Çağcıllık, esas itibariyle, us’un döngüselliğinin doğasının şaşırtıcı
karmaşıklığından ötürü güç anlaşılırlıktadır. Us adına us’a bağlılığın tartışılması bundan
kaynaklanır.
Çağcıllık, yukarıda ileri sürülen süreksizlikçi özelliği itibariyle yalnızca bir diğer
uygarlık değildir. İlk önce Batı’da ortaya çıkmış kurumların etkisi, küresel olarak
yaygınlaşmalarından ötürü, azalmaktan çok fazlalaşmıştır. Yerinden çıkarma
düzenekleri, toplumsal etkinliği yerelleşmiş bağlamlardan kaldırıp toplumsal ilişkileri
geniş zaman-uzam uzaklıklarında yeniden düzenlemişlerdir. Bütün yerinden çıkarma
düzenekleri, hem simgesel işaretler hem de uzmanlık düzenleri güvene dayanır. Bu
nedenle güven, çağcıl kurumların çok önemli bir parçası olmuştur. Burada güven,
kişilere değil, soyut niteliklere karşı duyulmaktadır. Parasal işaretleri kullanan herkes,
hiç karşılaşmadığı kişilerin de bu işaretlerin değerini kabul edecekleri varsayımıyla bu
güveni besler. Ancak, söz konusu güven, yalnızca, hatta başlangıçta bile ticaret yapılan
kişilere değil, paraya karşı duyulur. Oysa ki, güveni ve onun yardımcı kavramlarını farklı
bir biçimde kavramsallaştırmak ta olasıdır. Güven, zaman ve uzam içindeki varolma ile
ilişkilidir. Yoksa, eylemleri sürekli olarak izlenebilen ve düşünce süreci saydam olan
birine ya da çalışması bütünüyle bilinen ve anlaşılan bir düzene güven duymaya gerek
olmazdı. Güvenin başkalarının özgürlüğüyle başa çıkabilmenin bir yöntemi olduğu
söylenegelmiştir. Ancak, güven için gerekli olanların başında gelen koşul, güç eksikliği
değil, bilgi eksikliğidir. Güven, temel olarak riske değil, olumsallığa bağlıdır. Olumsal
sonuçlarla karşılaşıldığında güven, bu sonuçlar ister bireylerin eylemleri isterse de
düzenlerin işleyişiyle ilgili olsun, her zaman bir güvenilirlik çağrışımını da yanında taşır.
Bir insana güven duyulması durumunda güvenilirlik varsayımı, dürüstlük (şeref) ya da
sevgi nitelendirilmesiyle ilgili olur. Bu da kişilere duyulan güvenin, güvenen kişi
açısından psikolojik olarak neden önemli olduğunu açıklar. Güven, bir kişi ya da düzenin
güvenilirliğine duyulan inançla aynı değildir. O, bu inançtan türetilen şeydir. Kişilere
duyulan güven her zaman düzenlere olan inançla kuşkusuz bir dereceye kadar ilişkilidir.
Ancak, bu güven, düzenlerin ne şekilde çalıştıklarından çok düzgün işleyip
işlemedikleriyle ilgilidir. Belirtmek gerekir ki, risk ve güven iç içe geçmiş durumdadır.
Güven, normalde, belirli türdeki etkinliklerin neden olabileceği tehlikeleri azaltmaya ya
da en aza indirgemeye yardımcı olur. Ancak, genellikle risk bilinçli olarak hesaplanır.
Kabul edilebilir risk ile bütün güven konumlarında, güven ile risk hesabı arasında adeta
hep bir denge vardır. Kabul edilebilir risk, tehlikenin en aza indirgenmesi, değişik
bağlamlara göre farklılık gösterse de güvenin sürmesinde genellikle merkezi
konumdadır. Risk yalnızca bir kişisel eylem sorunu değildir. Büyük insan kitlelerini,

ekolojik yıkım ya da nükleer savaş olaylarında olduğu gibi yerküre üzerindeki herkesi
topluca etkileyen risk ortamları da vardır. Güvenlik deneyimi, genellikle bir güven ve
kabul edilebilir risk dengesi üzerinde durur. Hem olgusal hem de deneyimsel anlamda
güvenlik, küresel güvenlik de dahil, geniş insan küme ya da topluluklarını ya da bireyleri
içerebilir.83 Özetle, yerinden çıkarma düzenekleri, toplumsal ilişkileri belirli alanlardaki
yerleşmişliklerinden kaldırarak bu genişlemenin araçlarını sağlarlar.
Kapitalizm, özel sermaye mülkiyeti ile mülksüz ücretli emek arasındaki ilişki
merkezinde yoğunlaşmış bir meta üretim düzenidir. Bu ilişki bir sınıf düzeninin ana
eksenini oluşturur. Endüstriyalizmin ana özelliği ise, cansız maddi güç kaynaklarının
mal üretiminde kullanımıdır. Makineler, bu üretim sürecinde merkezi rol oynar.
Endüstriyalizm, insan etkinliğinin, makinelerin, ham madde ve ürün girdi ve çıktılarının
eşgüdümü için üretimin belli kurallara göre toplumsal örgütlenmesini öngörür. Kapitalist
toplumları, genelde çağcıl toplumların ayrı bir alt türü olarak kabul edebiliriz. Kapitalist
bir toplum, yalnızca ulus devlet olduğu için bir toplumdur. Kapitalizm, rekabetçi emek
ve ürün pazarları zemininde ekonominin siyasetten yalıtımıyla ilgilidir. Gözetleme ise,
çağcıllığın yükselişiyle ilişkili bütün örgütlenme türlerinin temelidir. Özellikle de
karşılıklı gelişimlerinde tarihsel olarak kapitalizmle iç içe geçmiş bulunan ulus-devletin
temelidir. Aslında, ulus-devletlerin gözetim işlemleriyle askeri gücün çağcıl dönemdeki
değişim sonrası arasında oldukça yakın bağlantılar vardır. Askeri güç, sivil otoritelerin
ülke içindeki hegemonyalarına göreceli bir uzak destek oluşturur.84
Gerçekten de, kapitalist girişimcilik, çağcıl toplumsal yaşamı geleneksel
dünyanın kurumlarından kopartma işinde önemli bir rol oynamıştır. Söz konusu
kurumsal kümelerin arkasında çağcıllığın dinamizminin daha önce de değindiğimiz üç
kaynağı yatar: Zaman-uzam uzaklaşması, yerinden çıkarma ve düşünümsellik... Bu
kaynaklar olmadan çağcıllığı geleneksel düzenlerden, kökten bir biçimde, böylesine
evrensel bir yaygınlıkta ve çabuklukta koparmak olanaklı olamazdı. Söz konusu bu hızlı
evrensel yaygınlık, küreselleşme tartışmaları bağlamında birbirinden çok ayrı iki
inceleme kümesi içerisinde ele alınmış bulunmaktadır. Bunlardan biri, uluslararası
ilişkiler literatürü; diğeri ise özellikle Immanuel Wallerstein’la ilişkilendirilen ve
Marksist yaklaşıma oldukça yakın duran dünya düzeni kuramı’dır. Dünya düzeni
kuramının konumu, uluslararası ilişkilerden birçok noktada ayrıldığından, bu iki
incelemenin birbirlerinden oldukça uzak olduğunu söylemek gerekir. Wallerstein’ın
dünya düzeni değerlendirmesi, hem kuram hem de görgül inceleme açısından oldukça
önemlidir. Ayrıca, Wallerstein, çağcıl dönem ile önceki dönemler arasında, ilgilendiği
olgular açısından belirgin bir ayrım yapar. O’na göre, dünya ekonomileri olarak
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değerlendirdiği, coğrafi açıdan yaygın bir türdeki ekonomik bağlantı şebekeleri, çağcıl
zamanlar öncesinde de vardır. Ancak, bunlar son üç ya da dört yüzyıl boyunca gelişmiş
bulunan dünya düzeninden oldukça farklıydılar. Önceki dünya ekonomileri, çoğunlukla
büyük imparatorlukları merkez alıyorlardı ve asla bu devletlerin güçlerinin yoğunlaşmış
olduğu belirli bölgelerden fazlasını içermiyorlardı. Kapitalizmin çıkışı, Wallerstein’ın
çözümlemesine göre, ilk kez gerçekten küresel boyutta olan ve siyasal güçten çok
ekonomik güce dayanan oldukça farklı bir düzene, kapitalist dünya ekonomisine yol
gösterir. Kökenleri on altıncı ve on yedinci yüzyıllara kadar uzanan kapitalist dünya
ekonomisi, siyasal bir merkez yoluyla değil, ticaret ve üretim bağlantılarıyla bütünleşir.
Wallerstein’a göre kapitalizmin dünya çapındaki yayılması çağcıl dönemin en başında
gerçekleşmiştir. Kapitalizm, siyasal bir düzenden çok, ekonomik bir düzen olduğu için
böylesine temel bir küreselleştirici etki gösterebilmiştir. Yine kapitalizm, kaynaklandığı
devletlerin siyasal egemenlikleriyle tümüyle boyun eğdiremeyecekleri dünyanın çok
uzak bölgelerinin içine kadar girebilmiştir. Böylelikle, dünya ekonomisindeki ana güç
merkezlerini kapitalist devletler tutmuştur. Söz konusu devletlerin iç ve uluslararası
ekonomi siyasaları, ekonomik etkinliğin birçok biçimlerde düzenlenmesini
sağlamaktadır. Ancak, kurumsal örgütlenmeleri, daha öncede belirtildiği gibi,
ekonominin siyasetten yalıtımını sürdürür. Küreselleşmenin diyalektik doğasının bir
yönü de, devletler düzeninin düşünümselliğindeki, AB’deki gibi, merkezileşme
yönündeki eğilimler ile belirli devletlerin egemenliği arasındaki gerginliktir.
Küreselleşmenin bir diğer boyutu ise, askeri dünya düzenidir. Bu boyutun doğasını
belirlerken, savaşın endüstrileşmesini, silah ve askeri örgütlenme tekniklerinin dünyanın
bazı bölümlerinden öte taraflara akışını ve devletlerin birbirleriyle kurdukları
bağlantıları öncelikle irdelemek gerekir. Ancak, çağcıl silahların korkunç yıkım gücünün
bir sonucu olarak, hemen hemen tüm devletler çağcıllık öncesi uygarlıkların en
büyüğünden bile daha fazla askeri güce sahiptirler. Ekonomik açıdan zayıf birçok
Üçüncü Dünya Ülkesi askeri açıdan güçlüdür. İşin doğası gereği, tam silahlanma
dendiğinde, yalnızca birinci sınıflık söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, Üçüncü Dünya
ülkelerinin silahlanma güçleri, Birinci Dünya Ülkelerinden farklı değildir. Bu durum,
şaşırtıcı olmakla birlikte, yaşadığımız dünyanın akıl almaz bir gerçeği olarak karşımızda
durur. Bugün nükleer silahlara sahip olmak artık, yalnızca ekonomik açıdan ileri
ülkelerle sınırlı bir ayrıcalık olmaktan çıkmıştır.85
Bu da gösteriyor ki, endüstriyalizm, tek dünya içinde yaşama bilincimizin özünü
kesin hatlarıyla çizmiştir. Endüstriyalizmin diğer önemli etkilerinden biri de iletişim
teknolojilerinin biçim değiştirmesinde yaşanmaktadır. Çağcıl toplumsal etkinlik, bir
başka ifadeyle, günlük yaşamı oluşturan çeşitli karşılaşmalar, ilk anda, Erving
Goffman’ın uygar ilgisizlik diye betimlediği bir davranışla sürdürülür. Ancak, belirtmek
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gerekirse, Goffman’a göre, sergilenen ilgisizlik kayıtsızlık değil, daha çok, ‘kibar
yabancılaşma’ olarak adlandırılabilecek bir olaydır. Şöyle ki, iki insan birbirine
yaklaştıkça, her biri ötekinin yüzünü çabucak gözden geçirir, yanından geçerken de
özellikle uzaklara bakar. Goffman bunu, karşılıklı olarak ışıkların söndürülmesi diye
betimlemiştir. Bu gözatış, karşıdakinin olası bir tanıdık ya da yabancı bir kişi biçiminde
tanınmasını düzenler. Ötekinin bakışına kısa bir süre için takılıp, yanından geçerken de
ileriye doğru bakmak, düşmanca bir niyetin olmamasının örtülü bir biçimde ifadesi
olarak algılanır. “Uygar ilgisizlik fon müziği biçimindeki güvendir. Seslerin gelişigüzel
bir araya getirilmesinden değil, dikkatlice sınırlandırılmış ve denetim altına alınmış
toplumsal ritimlerden oluşur.” 86 Yine uygar ilgisizlik, Goffman’ın odaklanmamış
etkileşim diye adlandırdığı bir durum özelliğidir. Güven ilişkileri, çağcıllıkla
ilintilendirilen, yayılmış zaman/uzam uzaklaşmasına temel oluşturur. Düzene duyulan
güven, sıradan insanın büyük ölçüde ilgisiz kaldığı bilgilerin işleyişine karşı beslenen
inancı içeren örtülü bağlılıklar biçimini alır. Kişilere duyulan güven, görünür bağlılıkları
içerir. Burada, belirli eylem alanlarındaki öteki kişilerin dürüstlüğüne ilişkin işaretler
aranır. Yeniden yerleştirim, örtülü bağlılıkların görünür olanlarla desteklendiği ya da
dönüştürüldüğü süreçlere işaret eder.87
Çağcıl yönetim, siyasal liderler ile halk arasındaki karmaşık bir güven ilişkileri
dizisine dayanır. Seçim bildirgeleri ve öteki propaganda araçları güvenilirlik sergileme
yöntemleridir ve burada birçok yeniden yerleştirme işlemi yapılır. Yine de belirtmek
gerekir ki, yönetimsel düzenlerle olan bağları tümüyle kopartmak günümüzde, ulus
devletlerin küresel yaygınlığı da gözönüne alındığında, hemen hemen olanaksızdır. Bir
insan, yönetim siyasalarının baskıcı olduğu bir ülkeden ayrılmayı, ancak başka bir
devletin egemenliği alanına girerek ve onun yasama düzenine bağlanarak
gerçekleştirebilir. Varlıkbilimsel (Ontolojik) güvenlik, varlıkla ya da fenomenoloji
terimiyle dünyada olmakla ilgilidir. Ancak bilişsel olmaktan çok, duygusal bir olgudur
ve bilinçdışında kök salmıştır. Dolayısıyla, bilişsel bir düzeyde, kendi kişisel
varoluşumuz hakkında emin olabileceğimiz pek az yön, o da eğer varsa, bulunmaktadır.
Bu bir anlamda, çağcıl düşünümselliğinin bir parçasıdır.88
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giderler. Bundan daha önemsiz ve ilgi çekici olmayan başka ne olabilir. Böyle bir olay, herhangi bir kentsel
alanda bir gün içinde milyonlarca kez gerçekleşebilir. Bkz., Anthony Giddens, agy., ss.82-85
88
Günlük yaşamdaki görünüşte ufak rutinlerin kestirilebilirliği, psikolojik güvenlik duygusuyla yakından
ilgilidir. Bu tür rutinler hangi nedenler olursa olsun kesintiye uğradığı zaman, kaygılar yükselmeye başlar
ve bireyin kişiliğinin en sağlam biçimde kurulmuş yönleri bile parça parça olur ve bozulur. Eğer temel
güven gelişmemişse sonuç, sürekli bir varoluşsal kaygıdır. Dolayısıyla, güvenin antitezi, en derin
anlamında, en iyi biçimde varoluşsal endişe ya da korku olarak özetlenebilecek bir zihinsel durumdur.
Eğer güven psikolojisinin, evrensel ya da evrensele yakın özellikleri varsa, çağcıl öncesi kültürler ve çağcıl

Çağcıl öncesi kültürlerde zaman/uzam uzaklaşması düzeyinin, çağcıl koşullar ile
karşılaştırıldığında, göreceli olarak düşük olduğu kolaylıkla görülecektir. Çağcıl dönem
öncesi bağlamlardaki yerellik, çağcıl koşullarda büyük ölçüde ağ tabakası biçiminde
örüntülenmiş yollarla, varlıkbilimsel (ontolojik) güvenliğin hem odak noktasını
oluşturur hem de ona katkıda bulunur. Öte taraftan, güven bağlamları açısından dinsel
inançlar bir aşırı kaygı ya da umutsuzluk kaynağı olabilir. Çağcıl dönem öncesi diğer
güven bağlamlarındaki gibi, burada, toplumsal ve doğal olayların güvenilebilirliği
duygusunu üreten ve dolayısıyla zaman/uzam arasında bir ilintilendirmeye katkıda
bulanan olgu olarak, dine değinmek gerekir. Dinin, temsil ettiği önemli kişilikler ve
güçler açısından, güven düzeneklerine psikolojik yönden bağlı olması kaçınılmazdır.
Çağcıl dönem öncesi kültürlerdeki güven ilişkilerinin öteki ana bağlamı,
geleneğin ta kendisidir. Gelenek, dinden farklı olarak, belli bir inanç ve uygulamaların,
özellikle zamanla ilişkili olarak düzenleme biçimine işaret eder. Gelenek, zamansallığı
yapılandırmanın ayrı bir tarzını yansıtır. Lévi-Strauss’un Yaban Düşünce’deki tersine
çevrilebilir zaman kavramı, geleneksel inanç ve etkinliklerin zamansallığını anlamada
merkezi önemdedir. Tersine çevrilebilir zaman, yinelemenin zamansallığıdır ve
yineleme mantığıyla yönetilir. Bir başka anlatımla, geçmiş, geleceği düzenlemenin bir
yoludur. Geleneğe özgü olan geçmişe yönelim, çağcıllığın bakış açısından yalnızca,
ileriye dönük olmasından çok, geriye dönük olmasından dolayı ayrılmaz. Geçmiş zaman,
şimdiki zaman uygulamalarına eklenir. Gelenek rutindir. 89 Ancak, yalnızca öylesine
sürdürülen boş bir alışkanlık olmasından çok, anlamlı bir rutindir. Zaman ve uzam,
çağcıllığın gelişmesiyle içeriksizleşen boyutlar değildirler. Bunlar, yaşanan etkinliklerin
doğası içinde bağlamsal olarak vardır. Rutin etkinliklerin anlamları, geleneğe özgü genel
bir saygı duygusunda ve geleneğin ritüelle olan bağlantısında yatar. Ritüelin genellikle
zorlayıcı bir yönü de var, ancak aynı zamanda, belli bir uygulamalar kümesine bir ayin
niteliği de katar. Bu şekilde denilebilir ki, gelenek, güveni, geçmiş, şimdi ve geleceğin
sürekliliği içinde sürdürdüğü ve bu tür bir güveni rutinleşmiş toplumsal uygulamalara
bağladığı sürece, varlıkbilimsel (ontolojik) güvenliğe temel bir biçimde katkıda bulunur.
Çağcıl toplumbilimin üç kurucusu arasında Weber, çağcıl toplumsal gelişim
içinde uzmanlığın önemini en açık biçimde gören ve uzmanlığı çağcıl olgunun
çerçevesini belirlemekte kullanan kişidir. Ona göre günlük deneyim, rengini ve
kendiliğindenliğini, yalnızca bürokrasinin sınırları içerisinde sürdürür. Weber’in
sunduğu imge, çok büyük güce sahiptir ve kuşkusuz toplumbilimsel tartışmalarda da
dünya kültürleri içindeki güven ilişkileri koşulları arasında da temel karşıtlıklar vardır. Burada, yalnızca
güveni değil, güven ile risk ve güvenlik ile tehlike ilişkilerinin kendi arasındaki bağlantıların da geniş
yönlerini ele almak gerekmektedir. Bkz., Harold Garfinkel, “A Conception of and Experiments with
‘Trust’, as a Condition of Stable Concerted Action”, O.J. Harvey (der.), Motivation and Social
Interaction, New York, Ronald Press, 1963’ten aktaran Anthony Giddens, agy., ss.97-98
89
Bkz., Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, İstanbul, Ayrıntı Yay., 1996, ss.85-110

yazın alanında da önemli rol oynamıştır. Çağcıl kurumlarının, bürokratik durağanlıkla
belirginleşen birçok bağlamı vardır. Kişisel güven ilişkilerinin günümüzde öngördüğü,
karşıdakine kendini açma beklentisi, karşıdakinden hiçbir şeyi gizlememe zorlaması,
güvence ve derin kaygı duygularını birbirine karıştırır.90 Çağcıllık, toplumsal ilişkilerin
zaman ve uzam boyunca yerinden çıkarılmasına ve toplumsallaşmış doğayla toplumsal
evren arasında köprü kurulmasına olanak sağlayan soyut düzenlerden ayrılamaz.
Toplumsal hareketler, olası geleceklerin anlık bir görüntüsünü sağlar ve bir
açıdan da bu geleceklerin gerçekleştirilmesi için gerekli araçları oluşturur.91 Kurumsal
kümelenmeler açısından bakıldığında, iki farklı örgütsel gruplaşmanın, çağcıllığın
gelişimi içinde özel bir önemi olduğu görülür: Ulus-devlet ve dizgeli/sistematik kapitalist
üretim. Bunların her ikisinin de kökleri, Avrupa tarihinin belirli karakteristik özellikleri
içinde bulunur ve önceki dönemlerle ya da öteki kültürel ortamlarla pek az koşutluklar
gösterir. Eğer birbirleriyle yakından bağlantılı olarak dünyaya yayılmışlarsa, bunun
nedeni, her şeyden önce, ürettikleri güçtür. Daha geleneksel öteki toplumsal biçimlerin
hiçbiri küresel gelişim eğilimlerinin dışında tam bir özerkliğin sürdürülmesi açısından
bu gücü sergileyememiştir.
Çağcıllığın, bu çalışmanın vurgulamış olduğu temel sonuçlarından biri, hiç şüphe
yok ki, küreselleşme’dir.92 Bu, Batı kurumlarının dünya üzerinde öbür kültürleri ezip
90

Geniş açılımlar içn bkz., Les Giblin, İnsan İlişkilerinde Kendine Güven ve Güç Elde Etmenin
Yolları, İstanbul, Sistem Yay., 1996(1995); Serol Teber, Doğanın İnsanlaşması, İstanbul, Sorun Yay.,
1995; Veli Urhan, Kişiliğin Doğası, Kişiliklerin Karşılıklı İlişkileri, İstanbul, Vadi Yay., 1998; Hanri
Benazus, Ben Kimim, Siz Kimsiniz? İnsanı Tanıma Sanatı, İstanbul, Altın Kitaplar Yay., 1996
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Genellikle geç-dönem çağcıllık, endüstri sonrası toplum ile eş anlamlıymış gibi kullanılır. Endüstri
sonrası toplum düşüncesi, en azından Daniel Bell tarafından incelendiği biçimde, oldukça iyi
açıklanmıştır. Sözünü ettiğimiz öteki iki kavram, çağcıllık ve geç-dönem çağcıllık için ise durum kuşkusuz
böyle değildir. Geç-dönem çağcıllık, eğer bir anlamı varsa, en iyi biçimde, edebiyat, resim, plastik sanatlar
ve mimar deki stil ve akımlara işaret etmeyle sınırlandırılmalıdır. Bu kavram, çağcıllığın doğası üzerinde
estetik düşünümün çeşitli yönleriyle ilgilidir. Eğer yüksek çağcıllık dönemine doğru gidiyorsak, bunun
anlamı, toplumsal gelişimin yörüngenin bizi çağcıllığın kurumlarından uzaklaştırıp, yeni ve farklı bir
toplumsal düzene doğru götürdüğüdür. Geç-dönem çağcıllık, o da eğer inandırıcı bir biçim içindeyse, bu
tür bir geçişin farkında olunduğunu anlatabilir, ancak varolduğunu göstermez. Geçmişten belirgin biçimde
farklı bir dönemde yaşanıldığını belirten genel anlamından ayrı olarak bu terim, çoğunluklukla artık hiçbir
şeyin tam bir kesinlikle bilinemeyeceğinin keşfedilmiş olduğunu anlatır. Çünkü epistemolojinin önceki
tüm temellerinin güvenilir olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Tarihte teolojiye yer verilmemiştir, dolayısıyla,
ilerlemenin hiçbir çeşidi kabul edilebilir biçimde savunulamaz. Ekolojik kaygıların ve belki de yeni
toplumsal hareketlerin giderek artan önemiyle birlikte, yeni bir toplumsal ve siyasal gündem ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı bir çalışma açısından bkz., Peter Wagner, Modernliğin
Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul, Sarmal Yay., 1996, ss.113-177
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Küresel anlayış, herhangi bir fikrin, düşüncenin, olayın, nesnenin sürekli aynı kalmadığını, her an
değiştiğini, bizlerin bütün zanlarımızın göreceli olduğunu ortaya koyan bir görüştür. Hiçbir devirde
insanlık bilgisiz bırakılmamıştır ve bu böyle sürüpgidecektir. Ne var ki, verilen bilgilerin küresel olduğunu
acaba nasıl anlayabiliriz? Bunun en kolay yolu mihenk taşıdır. Altın için mihenk taşı kullanılıyor. Peki ya

geçerek yayılmasından da öte bir şeydir. Eşgüdümlerken parçalara da ayıran bir eşitsiz
gelişim süreci olarak küreselleşme, yinelersek, dünya üzerinde, içinde artık başkalarının
olmadığı, yeni karşılıklı bağımlılık biçimlerini ortaya çıkartır. Söz konusu biçimler, uzak
erimli küresel güvenlik olanaklarını geliştirirlerken aynı anda da yeni risk ve tehlike
biçimleri yaratır. Çağcıllık, yalnızca küresel etkisi açısından değil, dinamik karakterinde
temel önemdeki düşünümsel bilgi açısından da evrenselleştiricidir. Etkin biçimde
kuşkunun kurumsallaşmasını içermektedir.93 Çağcıl koşullarda tüm bilgi savları yapısal
olarak döngüseldir. Çağcıllık, yapısal olarak küreselleştiricidir ve bu olgunun sarsıcı
sonuçları çağcıllığın düşünümsel karakterinin döngüselliğiyle birleşerek risk ve
tehlikenin yeni bir yapıya büründüğü bir olaylar evreni oluşturur. Çağcıllığın
küreselleştirici eğilimleri, eşzamanlı olarak hem yaygın hem de yoğun niteliktedir.
İlerleme, çağcıllığın döngüselliği ortaya çıktıkça, içeriği boşalmış bir duruma gelir ve
yatay düzlemde, tek bir dünya içindeki yaşama ilişkin günlük enformasyon akışı, kimi
zaman tahrip edici bir nitelik alabilir.
Geleceğe dönük reçeteler ya da öngörüler ileri sürmek, bir anlamda, gelecekte
olabilecek olayların anahatlarını belirleyerek çağcıllığın sonsuza dek açık karakterini
engellemeye dönük bir işlevsellik kazanabilir. Gelişmelere bakıldığında, yaşamın bazı
yönlerinde geçmiş yine kendini hissetirebilmektedir. Öyle ki, ileride geleneğin kimi
özelliklerini anımsatacak yeni bir değişmezlik niteliğinin olabilirliği söz konusudur. Bu
tür bir değişmezlik sonuçta, insanoğlunun denetimi altındaki toplumsal evrenin farkında
olunmasıyla pekişen bir varlıkbilimsel (ontolojik) güvenlik duygusu’na zemin
oluşturacaktır. Böyle bir dünya ademi merkezi örgütlenmelere yol açacak bir dünya da
olmayacaktır. 94 Ancak, kuşkusuz, etkileşimler sonucu yerel ve küreseli karmaşık bir
biçimde birbirine eklemlemek durumuyla karşı karşıya kalabileceği olasılığı yüksektir.

bilgilerimiz için? Onun mihenk taşı da varlıktır, bilinçtir, idraktir ve enerjidir. Bilginin seviyesi, veren ve
alan enerji düzeylerine göredir. Bkz., Cengiz Cevre, Küresellik, İstanbul, Bilyay Yay., 1995, s.93
93
Çağcıllık bilimsel bilginin temellerini Descartes’ta bulur. Descartes, us’un idaresi için sağlam ve
değişmez bir karar alır. Us’un idaresini şu dört kurala bağlar: Kuşku, Tez, Antitez ve Sentez. Descartes,
sağlam ve değişmez olarak kanıksadığı bu dört kuralını şöyle açımlamaktadır: Biricisi, doğruluğu apaçık
olarak bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek: yani aceleyle yargıya varmaktan ve
önyargılara saplanmaktan dikketle kaçınmak ve vardığım yargılarda, ancak kendilerinden şüphe
edilemeyecek derecede açık ve seçik olarak kavradığım şeylere yer vermekti. İkincisi, inceleyeceğim
güçlükleri daha iyi çözümlemek için herbirini, mümkün olduğu ve gerektiği kadar bölümlere ayırmaktı.
Üçüncüsü, en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak, tıpkı bir merdivenden basamak basamak
çıkar gibi, en bileşik şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için -hatta doğal olarak, biribirileri ardınca
sıralanmayan şeyler arasında bile bir sıra bulunduğunu varsayarak -düşüncelerimi bir sıraya göre
yürütmekti. Sonuncusu ise, hiçbirşeyi atlamadığımdan emin olmak için, her yanda eksiksiz sayımlar ve
genel kontroller yapmaktı. Bkz., René Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev., K.Sahir Sel, İstanbul,
Sosyal Yay., (tarihsiz), ss.21-22
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Çağcıl öncesi dönemden, geç-çağcıl döneme kadar geçen sürecin insanlık tarihine attığı imza konusunda
geniş bir irdeleme için bkz., Antony Giddens, Modernliğin Sonuçları, İstanbul, Ayrıntı Yay., 1998, 328ss

Uygulamalar
1. Türk siyasal kültürünün analizini yapmak,

2. Türk siyasal modernleşmesinin tarihsel gelişimini açımlamak.

Uygulama Soruları

1. Türk siyasal kültünün belirleyici özellikleri nelerdir?
2. Türk siyasal kültürü nasıl bir tarihsel gelişim geçirmiştir?
3. Türkiye’de siyasal modernleşmenin gerçekleşme aşamalarını açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm siyasal kültürün taşıdığı özelliklerin içselleştrilmesine hizmet
etmektedir. Tarihsel devinimde siyasal kültürün gelişim aşamaları aktarılmıştır.
Özellikle siyasal modrnleşmenin ivme kazandığı II. Dünya Savaşı sonrasına ağırlık
verilmiştir. Siyasal modernleşme nasıl bir siyasal kültür altyapısı hazırlamıştır konusu
tartışmaya açılmıştır. Bu amaçla, siyasal modernleşme ile ilişkili farklı kuram ve
modeller irdelenmiştir. Son olarak bu bölüm modernite tartışması çerçevesinde
özgürleşmenin geldiği boyutları da incelemeye almıştır.

Bölüm Soruları I
1. Gabriel Almond ve Sidney Verba’nın siyasal kültür tanımını yapınız.

2. Lucian Pye ve Sydney Verba siyasal kültürü nasıl tanımlamıştır, aktarınız.
3. Siyasal modenleşmenin temel niteliklerini beirleyerek, tarihsel gelişimini anlatınız.
4. Robert Dahl’a göre çoğulcu demokrasiyi hazırlayan faktörler nelerdir, açıklayınız.
5.

Lucian Pye’ın siyasal modernleşmede tanımladığı boyutları aktarınız.

6. S.N. Eisenstadt’a göre siyasal modernleşmenin temel nitelikleri nelerdir, belirtiniz.
7. Toplumsal mobilizasyonu sağlayan unsurlar nelerdir, açıklayınız.
8. Daniel Lerner nasıl bir modern toplum analizi ortaya koymuştur, açıklayınız.
9. Samuel N. Huntington modernleşme sürecini nasıl açıklamıştır, anlatınız.
10. Modernliğin sonuçlarına ilişkin yaklaşımları tartışınız.

Bölüm Soruları II
1. ‘The Civic Culture’ adlı yapıtın yazarları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Habermas ve Althusser
b. Almond ve Verba
c. Gerbner ve MacCombs
d. McLuhan ve İnnis
e. Duverger ve Weber
2. “Siyasal düzenin bütünüyle farkındadır; hem isterse onun üzerinde etkili
olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden, toplum ve siyasal hayata
yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil eder.”

Almond ve Verba’ya göre bu kategoriye giren siyasal davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Teba
b. İtaatkar
c. Katılımcı
d. Edilgen
e. İzleyici
3. Siyasal kültürün çoğul karakterinin ortaya konduğu, siyasal zihniyetle
siyasal gelişme arasındaki bağlantının derinlemesine araştırıldığı Political
Culture and Political Development adlı yapıt hangi tarihte yayımlanmıştır?
a. 1960
b. 1965
c. 1970
d. 1975
e. 1980
4. “………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan
toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı
kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda giderek daha fazla
sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında
yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun
gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar
tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir
anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Jürgen Habermas
Georges Gerbner
Harold İnnis
Ünsal Oskay
Robert Dahl

5. Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?
a.
b.
c.
d.

Lerner
MacCombs
Habermas
Veber

e. İnnis

6. Comtemporary Political Culture (Çağdaş Politik Kültür) adlı derlemeyi
aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
a. J. R. Gibbins
b. S. Verba
c. L. Pye
d. G. Almond
e. D. Robertson

7. Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği
modernleşme nitelikleri arasında yer almaz?
a. Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
b. Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
c. Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
d. Modernleşme, küresel bir süreçtir.
e. Modernleşme, tedrici bir süreçtir.
8. “Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında
…………………………………………. olgusu barışçıl siyasal rekabeti
anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah
sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyasal düzen
Siyasal katılım
Siyasal modernleşme
Siyasal mücadele
Siyasal kültür

9. “James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan
………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri
kabul edilir.”

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

Özgürlük
Araştırmacılık
Yarışmacılık
Akılcılık
Retorik

10. K. Deutsch’ün 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı
yapıtında açıkladığı toplumsal mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi
dahil edilemez?

a. Okur-yazarlık oranındaki artış
b. Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
c. Askere alınabilir nüfusun oranı
d. Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
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Giriş
Fransız Devrimi ile doğan ulus-devlet cumhuriyetinin eşitlikçi yönetim
anlayışının sosyo-politik boyutları geniş ölçüde irdelenen bu bölümde, bu siyasal
gelişmenin Türkiye’ye yansımaları, cumhuriyetin değerleri üzerinden aktarulacaktır.
Kamusal alan tartışmaları çerçevesinde de sivil toplumsallaşma düzeyleri irdelenecektir.
Katlımcı demokrasiye ulaşlabilirlik ortaya konulacaktır.

3.1. Türk Siyasal Kültür Parametreleri
Tarihte inanılmaz toplumsal bir güç olarak Fransız Devrimi ile doğan ulus-devlet
cumhuriyeti, toplumu yeniden yaratarak, eski ayrımcı siyasal düzeni eşitlikçilikle yok
ederek, herkesi içine katarak, kişisel hak ve özgürlükleri sağlayabilme ve bireyin kendini
geliştirme özgürlüklerini toplumsal bir ögeye dönüştürebilme yetisine sahiptir. Ancak
yöntemi itibariyle bu büyük çağcıllaşma tasarımı tarihsel bağlamda iki tehlike ile karşı
karşıya kalır.
Bir tehlike cumhuriyetin ulus-devlet bileşimi ile çağcıllaşmanın bu kadar güçlü
bir aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tasarım, kitleleri içine katar, kişiye evrensel
bir konum verir, bireyi toplumsallaştırır. Dolayısıyla, ulusal-devlet ögesinin tarihsel
ayrılmaz bir parçası olmasından ötürü cumhuriyet, özeleştirisini içselleştiremezse eğer,
aydınlanmacı düşüncenin aracı, çağcıl toplumun yaratıcısı niteliğinden

uzaklaşabilecektir. İkinci tehlike ise cumhuriyetin kamusal alan odaklı olmasından
kaynaklanır. Siyasal bir bağlam olarak kendi toplumsal tek taraflılığı, özel alana olası
müdahaleye neden olur. Cumhuriyet kendi tasarımına göre bireyi yoktan var ederken,
sağladığı özgürlüklerin kullanıcısı olarak bireyin kişiliğinin gelişimi için gerekli özel
alanda yaşam hakkını sınırlayabilmektedir. Bu nedenle de, bireyin kendini yeniden
üretebilmesi için gerekli özel alanın koruyucu anayasalar ile desteklenmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla tümüyle gelişmiş bir ‘vatandaşlık’ kavramı cumhuriyet
rejiminin kendi aslını koruması için en gerekli koşullardan biri olarak durmaktadır.
Altı yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda varlığını sürdüren
patrimonyalizm, çağcıl Türk Devleti’nin dokusuna da işlemiş görünmektedir. Max
Weber’e göre patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler
tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine getirilen her
tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan daha derin bir anlamı
vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir örgütlenme biçimidir.
Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de hem Türkiye Cumhuriyeti
dönemlerinde siyasal yapının sui generis özelliğidir. Ancak, varlığını sürdürdüğü uzunca
bir tarihi süreçten sonra, Cumhuriyet döneminde içeriğinde derin bir değişim meydana
gelmiştir. Batı tarihiyle Osmanlı tarihi arasında giderek büyüyen çağ farkı bu değişimin
temel etkeni olmuştur. Bu değişimin sonucunda, patrimonyalist devlet geleneksel
söyleminden vazgeçerek, önce batılılaşma, daha sonraları da cumhuriyetçilik, laiklik ve
ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.
Günümüzün sorunları, düzen içerisindeki nitelikleri bakımından uzun dönemli
çözümlerle birlikte siyasal mekanın yeninden örgütlenmesini gerekli kılan sorunlardır.
Bu sorunlar en genel düzeyde devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve
bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve
yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığını
ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu
söylemsel boşluk, 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu ögesi olma niteliğini
korumaktadır.95
Dolayısıyla, Türkiye’nin siyasal kültür parametreleri ele alındığında
gözlemlenen evrensel değerlerden daha çok geleneksel değerlerdir. En belirgin özelliği
çatışmacı yapısıdır, uzlaşımcı yan çok daha zayıf ortaya çıkmaktadır. Siyasal
kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta
zorlandığını belirten İlter Turan, Türkiye’deki siyasal kültürü aşağıdaki gibi
irdelemektedir:96
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Ø Toplumumuz kendi içinde yeterince farklılaşmamıştır. Herkes kişiliğini topluluk
içinde bulduğu, topluluk dışında algılayamadığı bir bütün olarak görmektedir.
Bu durum da siyaset alanını yakından etkilemektedir. Farklılaşmanın ifadesi
güçleşmekte, farklılaşmanın dile getirilmesi bölücü bir eylem olarak
değerlendirilmektedir. Düşünce üzerine sınır koyma eğilimleri de artmaktadır.
Ø Toplumumuz ortalamadan sapan davranış ve görüşlere karşı hoşgörülü
değildir. Toplumumuzdaki dayanışmacı cemaat anlayışı ortalamadan ayrılanları
toplumun dışına itmektedir.
Ø Siyasal kültürümüz bireysellikten çok toplumsallığa önem vermekte, toplumun
bireyin önünde olduğu kabul edilmektedir.
Ø Toplumsal hayatın bütün alanları siyasetle ilgili görüldüğü için ülkemizde
siyasetin müdahale alanı çok genişlemiştir. Toplumda siyasetin sınırı da belli
değildir. Vatandaş her türlü isteğinin devlet tarafından karşılanmasını beklerken,
devlet de kendisinde her alana sınırsız müdahale hakkını görmektedir. Her türlü
isteğin devlet tarafından karşılanmasının beklenmesi beraberinde herşeyin
siyaset aracığıyla elde edilebileceği düşüncesini de getirmektedir. Bu da
ülkemizde demokrasinin işleyişini zorlaştırmaktadır.
Ø Toplumumuzdaki özerk kurum ve toplulukların sayısı yeterli değildir. Devlet,
kendisini sayıları zaten az olan kuruluş ve topluluklar karşısında kayıtsız bir
üstünlüğe sahip olarak görmekte, bunlar devlete tabi olması gereken birimler
olarak değerlendirilmektedir. Toplumun yönetim sürecine örgütlü bir şekilde
katılması engellenmektedir.
Ø Siyasal kültürümüzde uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal
anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma
rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan kültür arasında
sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.
Ø Siyasal kültürümüzdeki “siyasal seçkincilik” anlaşıyı da mutlaka altı çizilmesi
gereken bir unsurdur. Belirli niteliklere haiz kişilerin toplumu yönetmekte özel
hak sahibi olduğunu varsayan siyasal seçkincilik anlayışında, doğrunun, iyinin
ve güzelin sadece bazı kişiler tarafından bilindiği kabul edilmektedir. Türkiye’de
özellikle bürokrasinin böyle bir anlayışa sahip olduğu görülmektedir. Bu anlayışa
sahip kişiler devleti kutsamakta, toplumu ve bireyi ikinci plana itmektedirler.
3.2. Modern Anlamda Devlet

Devletin menşei (kökeni) aydınlanma düşüncesinde ve bu düşünceyi izleyen her
devirde göreceli, varsayımsal bir açıklamaya dayalıdır. Özellikle bu açıklamalarda ilkel
toplumlardaki bireylerin iyi vahşi (bon sauvage) oldukları temel tezine dayanılmaktadır.
Bu teze göre, iyi vahşi’nin saf, durgun düzenini bir toprak parçasını çitle çeviren ilk insan
bozmuş ve bunun sonucunda mülk ve mülkiyet kavgaları görünür olmuştur. Dolayısıyla
devlet aslında, bu mülkiyet bilmez iyi insanların mülkiyetin yaratılmasıyla birbirine
düşmesi kuramına dayanır. İşte devlet, bu anarşiyi önlemek amacıyla sözleşmeye dayalı
olarak kurulan bir birliktir.
Max Weber’in bilinen devletçilik ölçütlerine göre, bir devletin devlet olabilmesi
için sınırları belli bir ülkeye sahip olması gerekir; bu ülkede yaşayan uyrukları vardır ve
bu beşeri-coğrafi alanda meşru zor kullanma tekelini elinde bulundurur. Weberyan
anlamda devlet olmak, kamu otoritesi olmanın gerekli koşuludur, ancak yeterli koşulu
değildir. Jürgen Habermas'a göre devlet, kamu otoritesi sıfatını, “kendi hukukuna tabi
olanların ortak kamusal selametini sağlama görevine borçludur.” 97 Habermas, feodal
devletten çağcıl devlete geçişi, ‘temsili kamu’dan ‘kamu otoritesi’ne geçiş olarak açıklar.
Temsili kamu, kapitalizm öncesi iktidar biçimlerine, özellikle de feodal iktidara ait bir
özellik görünümündedir.
Günümüzdeki parlamento ve ulus arasındaki gibi bir temsili ilişki
bulunmamaktadır. Feodal hükümdar halkını değil, halkın önünde, iktidarın cisimleşmiş,
vücuda gelmiş biçimi olarak salt kendini temsil etmiştir. Feodal hükümdar, kendi
kimliğinde cisimleşmiş iktidarın kaynağı olarak da, hiçbir zaman halkın seçimini değil,
daha yüksek ve daha soyut bir kuvvetin, sözgelimi, Tanrının inayetini göstermiştir.
Kendisini de bu yüce kuvvetin taşıyıcısı konumuna çıkarmıştır. Feodal hükümdarın,
kendisinden daha büyük bir kuvvetten kaynaklanan ve kendi kimliğinde varlıklaşan
iktidarı halk önünde temsil etmek için oluşturulmuş törenlere, işaretlere, kıyafetlere,
jestlere, hitap biçimlerine ve soylu davranış kodlarına başvurmuş olduğu
görülmektedir.98
Yine Habermas, temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve
soyluluğun, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ' kamusal' ve 'özel' unsurlar
arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni düzenlemelerle birlikte,
din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu, kilisenin tekelinden çıkarak özel bir
duruma çekilmiştir. Kilise de kamu hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir.
Siyasal alanda ise, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini,
kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada
göstermiştir. Benzer biçimde, sivil bürokrasi, ordu ve yargı, hükümdar sarayının özel
alanından özerkleşerek kamu kurumlarına dönüştürülmüşlerdir. Ekonomik bakımdan
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varlıklı gruplar da, parlamentolar ve yargı kurumları gibi kamusal iktidar organları
oluşturmuşlardır. Son olarak da, kent loncalarında örgütlenmiş meslek grupları,
özerkleşmiş özel alan sıfatıyla devletin karşısına dikilen burjuva toplumuna
dönüşmüşlerdir.99
3.3. Cumhuriyet'in Tarihsel Kökenleri
Bilindiği üzere, ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi'nin insanlığa
bıraktığı miras kabul edilen ‘Cumhuriyet ' vermiş bulunmaktadır. Ancak Cumhuriyet
düzenini sorgulamadan önce, bu düzenin karşıtı durumundaki Magna Carta'ya değinmek
gerekir. Magna Carta özü itibariyle bir dengeler düzenidir. Asillerin hakları resmen
belirlendikten sonra, özgürlükler siyasal güçlerin dengeli olarak kurumsallaşmasından
doğar. Bu düzende yazılı anayasaya gerek yoktur. Magna Carta, asillerin 'kendileriyle
menkul' haklarını Kraldan aldıkları bir düzendir. Düzen tamamen Kral ile asillerin
dengesi üzerine oturtulmuştur. Haklar, siyasal düzenin öncesinde sağlanmış durumdadır,
dolayısıyla özgürlükler asalette saklıdır.
Cumhuriyette ise özgürlükler düzenle birlikte oluşur. Siyasi düzenin bir
uzantısıdır. Vatandaşlık toplumsallık gerektirir, özgürlükler de bu vatandaşlık ile
olanaklıdır. Cumhuriyet, özgürlükleri korumak, onlar gölgelendiği zaman bu
öngörülmemiş gölgeleri yok etmek için hep yeni anayasa yazmaya zorunludur. Fransa,
iki yüz yıl içerisinde beş Cumhuriyet Anayasası yazmıştır. İngiltere ise asillerin
haklarını/özgürlüklerini yedi yüz yıl gibi bir zaman diliminde, oldukça yavaş bir süreçte,
halka yayarak bugünkü kişisel özgürlükler düzenini kurmuş bulunmaktadır. Cumhuriyet
rejiminin temel sorunu vatandaşlık kavramının kişisel hak ve özgürlükler bağlamında,
özele yönelik özgürlükleri ne derece sağlayabildiğidir. Anayasanın asıl önemi,
vatandaşlık kavramı ve sorumluluğunu, bireyin özeline karşı sınırlarını daraltmaktan
geçer. Vatandaşlık kalıbı, tanımında herkesi dahil etmekle, eşitlemekle oluşmuştur.
Cumhuriyet ile çağcıllık arasındaki söz konusu organik bağı da böylelikle ulus-devlet
kurmuştur.
Ulus-devlet, çağcıllık amacını hızlandırmaya çalıştıkça aydınlanmanın
belirlediği çağcıllık ilkelerine ters düşebilmektedir. İleriye yatırım yapmak ulus-devletçe
ilke olabilmektedir. Bu uğurda acele davranmak, basamakları atlayarak hareket etmek,
terör nedeni olarak halkların karşısına çıkabilmektedir. Cumhuriyet, ulus-devlet
bağlamında, amaçlarına çabuk ulaşmak adına amaçlarına ters düşebilecek geçici
çözümler üretebilmektedir. Bu arada da görünürdeki çözümler -esasa ters geçici
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çözümler- kendi yaklaşımları doğrultusunda kurumlar yarattıkça da çağcı1laşma
tasarımı çağcıllaşamama tasarımına dönüşmektedir, sürekli çağcıllaşma söylemlerine
karşın. 100 Bu toplumbilimsel çelişki, ulus-devletin kendini bir türlü aşamamasından
kaynaklanmaktadır. Ulus-devletin uygulamadaki amacına ulaşabilmesi için, öncelikli
olarak, hukuk devletini, insan haklarını, bireysel hak ve özgürlükleri sağlaması
gerekmektedir. Bu sürekli bir mücadeledir. Dolayısıyla, bu mücadeleyi, sürekli
yenilenen bir anayasa istemi olarak yorumlamak en doğrusudur.
Cumhuriyet sorunlarının temel nedeni olarak kabul edilen denge bozuldukça
geçici çözümler dengeyi biraz daha bozmakta, aynı zamanda çağcıllığın aydınlanmacı
özünden kopartıcı süreçleri doğurmaktadır. Kısaca, çağcıl söyleme yaklaşmak için
yaratılan her aracın, çağcıllığa yakınlaşılıyor görüntüsü verirken, onu yitiren bir sürece
kapılması da olası görülmektedir. İşte burada yazılı Anayasa, Magna Carta'dakinden çok
daha önemli ve gereklidir, hatta aslında vazgeçilmezdir, ancak yeterli de değildir.
Gerekli olan, gelişmiş, evrenselliği katıksız bir vatandaşlık bilincidir. Bu kuramda
vatandaşlık, bireyi 'doğa hali'nden çıkartıp, toplumsallaştırır. Bu bir anlamda bireyin
oluşumu ile iç içedir. Bireye kişilik kazandıracak ortamı sağlayan cumhuriyettir: Birey
hak ve özgürlüklerine cumhuriyet ile kavuşmuştur, kendini geliştirebilecek olanaklara
Cumhuriyet ile sahip olabilmiştir. Özetle, Cumhuriyet kişiyi irade sahibi kılmıştır. Bu
anlamda, Cumhuriyet rejimi, bireye kişiliğini veren özelliklerini, kendini ötekilerden
ayıran farklılıklarını, ötekilerin farklılıkları ile bir arada eşitce, bütünselliklerini
sağlayarak güvence altına alan bir rejimdir.
Bu durum Cumhuriyet’e, Aydınlanma Felsefesinin dünya görüşünün çok önemli
bir kuramsal aracı olma niteliğini kazandırmıştır. Cumhuriyet çağcıl toplumun
inşasından sorumludur. Cumhuriyetin bu birleştirici, toplumsallaştırıcı dinamizmi
özünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Sözgelimi, "ulus-devlet cumhuriyeti, bir toplumsal
bütünlük varsaymayan ve kuramı itibariyle toplum-öncesi katmanların oluşumuna
temellendirilmiş bir siyasal rejim sayılan aristokratik düzene bu yüzden bir antitez
oluşturur. Dolayısıyla, kamu alanını inşa ederken cumhuriyetin aile, kabile, din gibi
unsurlara, toplumsal öge olarak, öz tanımı itibariyle, dayanması olanaksızdır. Bu ilke
gereği, cumhuriyetin öz tanımı, vatandaşlık ilkesini toplumla eşanlamlı tanımlamaya
zorunlu ve 'sivik’ anlamın dışında bir vatandaşlık kavramını kabullenmesi de olanak
dışıdır.”101 Bu ilke gereği, böyle bir vatandaşlık kavramından uzaklaşan siyasal rejimleri
yeniçağ cumhuriyeti ile bağlantılandırmak oldukça güçtür.
Tarihte inanılmaz toplumsal bir güç olarak Fransız Devrimi ile doğan ulus-devlet
cumhuriyeti, toplumu yeniden yaratarak, eski ayrımcı siyasal düzeni eşitlikçilikle yok
100
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ederek, herkesi içine katarak, kişisel hak ve özgürlükleri sağlayabilme ve bireyin kendini
geliştirme özgürlüklerini toplumsal bir ögeye dönüştürebilme yetisine sahiptir. Ancak
yöntemi itibariyle bu büyük çağcıllaşma tasarımı tarihsel bağlamda iki tehlike ile karşı
karşıya kalmıştır. Bir tehlike cumhuriyetin ulus-devlet bileşimi ile çağcıllaşmanın bu
kadar güçlü bir aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tasarım kitleleri içine katar,
kişiye evrensel bir konum verir, bireyi toplumsallaştırır. Dolayısıyla, ulusal-devlet
ögesinin tarihsel ayrılmaz bir parçası olmasından ötürü cumhuriyet, özeleştirisini
içselleştiremezse eğer, aydınlanmacı düşüncenin aracı, çağcıl toplumun yaratıcısı
niteliğinden uzaklaşabilecektir. İkinci tehlike ise cumhuriyetin kamusal alan odaklı
olmasından kaynaklanır. Siyasal bir bağlam olarak kendi toplumsal tek taraflılığı, özel
alana olası müdahaleye neden olur. Cumhuriyet kendi tasarımına göre bireyi yoktan var
ederken, sağladığı özgürlüklerin kullanıcısı olarak bireyin kişiliğinin gelişimi için
gerekli özel alanda yaşam hakkını sınırlayabilmektedir. Bu nedenle de, bireyin kendini
yeniden üretebilmesi için gerekli özel alanın koruyucu anayasalar ile desteklenmesi
gerekmektedir. 102 Dolayısıyla tümüyle gelişmiş bir 'vatandaşlık' kavramı cumhuriyet
rejiminin kendi aslını koruması için en gerekli koşullardan biri gibi durmaktadır.
Şimdi bu iki tehlikeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel gelişimi açısından ele
almak gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti bir bağımsızlık savaşından doğmuştur,
dolayısıyla birlikte hareket edebilmenin toplumsal bütünleşmenin ürünüdür,
Cumhuriyetin bu gücü aydınlanmacı amacına toplumu yönlendirebilmek için önemli bir
araç oluşturmuştur. Ancak bu güçlü iktidara karşın, cumhuriyet söylemi
tekdüzeleştirilmiş, kendi kendini yineleyememiş, zamanla da kurumsal içeriğinin
boşalmasına engel olunamamıştır. Bu kendi kendini yineleyememe, cumhuriyeti ezbere
çevirmekle kalmamış, toplumbilimsel anlamda da yapısını 'müdahaleci' niteliğe
dönüştürmüştür. Cumhuriyet özü itibariyle farklılıkların birleşimi olması gerekirken,
bireyini aynı'lığa zorlamış, 'aynı'ların birliği olmayı yeğlemiştir.103 Büyük bir zaferden
doğan cumhuriyetçi bir iktidar olmanın yarattığı siyasal gücün araçsal zenginliği, bir
bakıma Cumhuriyeti tekbiçimli/monolojik bir dünyaya sıkıştırmıştır. Böylesi bir
dünyada muhalefet marjinalleştirilmiş, cumhuriyet özeleştirisini yapamamıştır.
Cumhuriyetlerin genelde kuvvetli iktidar olma açmazları olduğu ileri sürülür.
Vatandaşlık ögesiyle özellikle cumhuriyet, ailenin, kabilenin, dinin sınıfsal bölücüğünü
aşmayı başarabilmiştir. Mustafa Kemal'in sekülarizm çalışmaları Milli Mücadele'den
sonra yukarıda ifade edilen vatandaşlık olgusunu kurumsallaştırma reel politiğinden
başka bir şey değildir.
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Buradaki Cumhuriyetin tarihsel öz tanımının, aydınlanmacı amacı açısından farklılıkları yok etmeden, geliştirerek
bağdaştırması gerektiği, 'aynıların' eşit1iği rejimi olmadığı fikri Faruk Birtek'ten alınmıştır.
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Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değer 'aynıların' değil ' farklılıkların' eşitliğini
varsaymasıdır. Vatandaşlık kavramının "Magna Carta'daki ait olma kavramından farkı,
üstünlüğü ve aydınlanmacılığı burada yatar. Fransız Devrimi'nin 'eşitlik'i bunu varsayar,
Mevlana'yı çağrıştırır."104 Ne yazık ki, ülkede, özel alan kamu yararına terk edilmiş,
vatandaşlık haklar düzeninden görevler düzeneğine dönüştürülmüş, 'abartılmış ' kamu
yararı zafer tutkusu ile beslenen iktidarlar doğurmuştur.105
3.4. Türkiye'de Sosyo-politik Yapı ve Sorunları
Gelişmiş kapitalist ülkelerin dışında kalan toplumlar arasında, söz konusu bu
ülkelerin etkisini en çarpıcı bir biçimde duyumsamış ülke Türkiye'dir. Söz konusu
duyumsama da daha çok kültürel düzeyde gerçekleşmektedir. Olanca yoğunluğuyla
kendini duyumsatan bu kültürel yapılanmada "nesnel-toplumsal ölçütlerle dışından
bakıldığında değişim süreci bir hayli yavaş, oysa bireyin hayatı, değerleri ve bağlılıkları
ölçütleriyle bakıldığında son derece hızlı” 106 bir değişimin yaşanmakta olduğu da
görülmektedir.
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Batı’da yarattığı sorun, o dönemde dünya
kamuoyunda 'Doğu Sorunu' olarak anılmıştır. Hatta her düşünce platformunda, tutucu
ve liberal çevrelerde olduğu kadar sosyalist çevrelerde dahi aynı tanımlama yapılmıştır.
Ancak, Doğu sorunu yalnızca tutucular için Osmanlı Devleti'nin paylaşımı sorunu
olmuşken liberaller ve sosyalistler tutuculardan ayrı bir yaklaşım sergilemişlerdir.
'Ulusal hareketleri' kendi ülkelerinin çıkarlarına bağlı küçük ülkeler kurulması olarak
yorumlayan liberallerin karşısında, bu hareketleri Avrupa'da bekledikleri 'devrim'in bir
yardımcı gücü olarak değerlendiren sosyalistler yer almıştır. İşte Osmanlı Devleti'ni sona
götüren sarsıntıları bu tartışmalar yaratmıştır.
Türkiye'nin doğululuğu tartışması hiç şüphesiz Batı kültürü ile Türkiye'de
yaşanılmakta olan kültürel yapının 'karşılaştırılması çerçevesinde tartışılabilecek bir
konudur. Ancak, doğu/batı ikiliği, eski/yeni, arkaik/çağcıl ya da doğa/teknoloji
ikiliklerinde olduğu gibi Althusser’in kavramı ortaya koyduğu anlamda 'sorunsal'lıktan
uzaktır. For Marx'ta Althusser 'sorunsal' kavramını "kuramsal bir oluşumun özgül
birliği" ya da " bir düşüncenin içsel birliği" olarak tanımlar. Bu nedenle, Althusser'in
tanımından yola çıkıldığında, görgül/ampirik bir olgu niteliğindeki doğu/batı ikiliği bir
sorunsal olamaz. Althusser'e göre, 'sorunsal' bu tür dışsal ikiliklerin temelindeki
kuramsal oluşumun özgül birliğidir; dolayısıyla ikilik'lere değil, birlik'e dayanır.107
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Agm, s.184
106
Murat Belge, Tarihten Güncelliğe, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1986(1983), s.49
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Hilmi Yavuz, agy, ss.25-27de Althusser’in sorunsal’ı ele alışını şöyle açımlıyor: “Althusser’de (ve öteki bazı yapısalcılarda,
örneğin Claude Lévi-Strauss’ta) bir sistemin sorunsalı, bir başka ifadeyle teorik oluşumu ampirik olarak algılanamayan ama o
sistemin yapısını belirleyen içsel bağıntıların temellendirilmesi ile ortaya konur. Kısaca, sorunsal, ampirik olarak algılanan dışsal
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Bir sorunsal olarak tanımlanması gereken Türkiye'nin doğululuğu'nda, esas
olarak, diğer konulara da temel oluşturacak ulusal kültürü temellendirme çabası
bulunmaktadır. Sorun, Türk kültürünün kökenlerinin saptanması gibi tarihsel bakış
açısından çok, bir temellendirme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle de,
öncelikle yaşanılmakta olan çağın ve toplumun belirgin özelliklerini dikkate almak, daha
sonra da bu özelliklerin geçmiş kültür ya da kültürlerle derin ya da yüzeysel ilişkilerini,
bağıntılarını aydınlatmak gerekmiştir. Doğanın bastırılması ya da yıkılması olarak değil,
o doğanın yorumlanması ve dönüştürülmesi anlamında kullandığımız kültür Osmanlı ve
Osmanlı sonrası Türk toplumunun üstyapısını kurarken, bir başka deyişle ulusal kültürü
temellendirirken öncelikle tartışacağımız bir olgudur. Sağlıklı gelişen bir toplumda halk
kültürün ana kaynağı görünümündedir. Osmanlılığın tarihinde de, birçok ulusun uzun
süreler boyunca iç içe yaşamaları ve ortak bir kültür yaratmaları çağdaş dünyada
yaşananlar karşısında olabilirliği akılları zorlayıcı bir güzellik oluşturmuştur.
Anadolu'nun içinde yer aldığı bu kültür özgünlüğünü söz konusu karma niteliğinde
bulmuştur. Tarihten Güncelliğe’de Murat Belge, bu özgünlüğü bir film yapımına
benzeştirerek şöyle ilginç bir açımlamada bulunur: "Bir film tek bir kaynağa
indirgenebilir mi? Senaryoyu yazan, yöneten, kamerayı kullanan ve elbette oyuncular,
hepsinin ortak ürünüdür bir film. Tek bir yaratıcısı yoktur. Kültür de böyle (aslında
hepsinden önce tarih kendisi böyle). Ama bizler, gördüğümüz her nesneyi bir mülkiyete,
bir aidiyete bağlamaya alışık olduğumuz için, kültüre de tek bir kaynak -ve ulusal bir
kaynak- aramak eğilimindeyizdir.”108
Yaklaşık olarak onsekizinci yüzyıldan bu yana kültür sorunu, Türkiye’de bir
kimlik bunalımı biçiminde kendini hissettirmektedir, özellikle Batılılaşma hareketi
sonrasında. Bu süreç içerisinde yaşamın her alanına, dolayısıyla kültüre yerli ve yabancı
ögeler karışmış, bu durum da bugün için karmaşık bir yapının oluşmasına yol açmıştır.
En az iki yüzyıl gibi uzunca bir süre geçmesine ve bu zaman içerisinde hayli geniş çaplı
değişimler yaşanmasına karşın aynı sorunun hala sürüyor olması da bir hayli ilgi
çekicidir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, bugünü çözümlemek hiç şüphesiz geçmişe
uzanmayı gerektirir. Bu nedenle, Türkiye’nin doğululuğunun Osmanlı kültürünün açmış
olduğu o büyük pencereden tartışılması söz konusu olmalıdır. Ayrı kültürlerin bir arada
yaşamayı başarmasıyla özgünlüğünü kazanan Osmanlı kültürü bir anlamda farklılığın
yönetimine dair tarihte gösterilecek en çarpıcı örnek olmayı hak eder. Ancak bu farklılık
azınlık kültürleri nezdinde yalnızca yaşanır. Bir de saray geleneği diye adlandırılabilecek
seçkinci gelenekle halk geleneğini karşı karşıya getirebilecek bir farklılıktan söz etmek
görünümlerdeki ikilik ya da çelişkilerde temellenemez. Althusser, tam tersine sorunsal’ın, dışsal ve yüzeysel ikiliklerin altındaki
‘özgül birlik’ (l’unité spécifique) olduğunu belirtir.
108
Kültürümüzün geleceği konusunda ayrıntılı bilgi ve aydınlatıcı açıklamalar için bkz., Murat Belge, Tarihten Geleceğe, İstanbul,
Alan Yayıncılık, 1986(1983), ss.62-71

olasıdır. Bunların dışında, Osmanlı toplum yapısı Batıdakine benzer bir sınıf kültürü
mirası bırakmamıştır arkasında. Batı toplumlarında sınıfsal oluşumlar, kıyafetlerden,
konuşma biçiminden, müzik ve sanat zevkinden kendilerini en somut bir biçimde ortaya
koyabilmişlerdir. Sınıflar tamamen farklı mekanlarda oluşmuştur. Kentte dahi
burjuvaların mekanı ile işçi sınıfının mekanı ilk bakışta ayırt edilebilecek denli farklı bir
yapıdadır. Osmanlıda ise kentte bile ‘mahalle’ geleneği görülür. Aynı mahallede,
zengini, yoksulu, orta hallisi, zanaatçısı, esnafı bir arada yaşar. Dolayısıyla, bu yapıda
ancak kültürel ortaklıklardan söz edilebilir; kültürel farklılıklardan ve sınıf
oluşumundan109 söz etmek olası gözükmez.
Her ne kadar Türkiye’nin doğululuğu tartışması Osmanlı tarihinden geçiyor olsa
da, burada incelenen yalnızca dün olamaz. Dünü-bugünü-yarını birbirinden bağımsız ele
almak bu konuda sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır kesinlikle. Aslında, Doğu / Batı
kutuplaşmasının hangi ucundan bakarsanız bakın, açıklayabilmesi güç bir ya da birkaç
durumla göz göze gelinebileceği de aynı kesinliktedir. Ya gereğinden fazla ya da az
doğuluyuzdur ya da gereğinden fazla ya da az batılıyızdır. Bu türden yanılgılardan
kurtulabilmek için burada yüzyıllardır varolan özgün bileşimi görmek en doğru yaklaşım
olacaktır. Doğulu ögelerin de batılı ögelerin de yer aldığı bu bireşimde sorun bu
birbirinden farklı ögeler değil, bunlar arasındaki eklemlenme biçiminin ortaya koyduğu
dizgenin nasıl bir yapı sunduğudur. Bu nedenle, çağcıl Türkiye ne içerdiği doğulu
ögelere ne de bünyesine sindirdiği batılı ögelere indirgenerek açımlanabilir. Başka bir
söyleyişle, “batılı ögeler özünde doğulu olan bünyeye şöylece iliştirilmiş ekler ve
yamalar değildir; kendine ayak basacak yer bulmuş ve özerk bir hayat yaşamaya
başlamış ögelerdir bunlar. Aynı şekilde, doğulu ögeler de çoktan beri yok olması
gerekirken birtakım kötü niyetli kişilerin çabalarıyla yapay olarak yaşatılan ‘anakronik’
(çağdışı) ögeler değildir. Çağdaş hayatın birtakım yapıları ile bağdaşır olabildikleri
ölçüde kendi dinamiklerine sahiptir onlar da.”110
Siyasal yapı açısından bu bireşim içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun, çok
uluslu bir imparatorluktan ulusal bir devlete köktenci bir değişimle çağcıllığa adım atmış
bugünkü Türkiye’deki yaşamakta olan kalıntıları, ‘doğu toplumu’ ile ilgili yargıda
bulunmayı olanaklı kılamaz. Ancak, toplumsal ve kültürel değerlendirmelere tabi
tutulabilecek unsurlardan oluşan bir mirastır bu.111 Varolan düzenin karar ve kurallarını
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“Oldukça yaygın bir ‘klişe’ye göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal bünyesinin özelliklerinden biri de Batı’nın orta
tabakasına tekabül eden bir sınıfın eksikliğidir. Batı müelliflerinin ortaya attıkları, fakat bizde de benimsenen bu teze göre, Osmanlı
Türkleri, cengaverlik ve devlet idaresiyle ilgili işlerden başkalarını faaliyet sahası olarak kendilerine layık görmedikleri için,
enerjilerini ticaret ve sanayinin geliştirilmesine sarfetmemişler ve böylece Batı’da orta sınıfların meydana gelmesinde pek büyük bir
rolü oynamış olan tüccar tipi, Müslüman-Türk ahalisi arasında tam manasıyle teşekkül edememiştir. Bu inanca göre, Osmanlı
İmparatorluğu’nda tüccar daha ziyade Hıristiyan ve Musevi ekalliyetlerine has bir tiptir.(...)” Türkiye’de orta sınıfın oluşumu
konusunda bilgilenmek amacıyla bkz., Şerif MARDİN, Türk Modernleşmesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995(1991), ss.337-342
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Murat Belge, Tarihten Güncelliğe, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1986(1983), s.327
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“Osmanlı Yönetim Sistemi’nden tamamen farklı bir siyasi ve idari örgütlenme ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti laik bir yönetim
şeklinde örgütlenmiştir. (...) Osmanlı toplumunda oluşan kültür ve ideoloji alanındaki yapılarla birlikte yönetim ve din alanındaki
yapıların da Cumhuriyet Türkiyesi’nde devam ettiği anlaşılmaktadır. Osmanlı yönetimindeki Şeyhülislamlık kurumunun siyasi
iktidar karşısındaki konumu ile Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konumu arasında önemli bazı farklılıklar

otoriter yolla uygulayan aygıt olarak Osmanlı siyasi-idari yapısı, N. M. Arsal’ın ‘Nim
Teokrasi’112 kavramı ile açımladığı Yarı Dini Sistem’dir. Osmanlı Padişahının konumu
ve yetkileriyle birlikte, ‘Devşirme-Kul Bürokrasisi’, ‘Örfi Hukuk’, ‘Adaletname’ ve
‘Kanunname’ gibi kurumlar, kamu yönetiminde yargı, eğitim ve dini ibadetlerin
yönetimi gibi işlevleri yerine getiren Dini Bürokrasinin karşısında dünyevi siyasal gücün
düzenlemelerini içeren örgütlenmeler olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi-idari
yapısının salt dini ya da laik bir yapıda olmadığını kanıtlar niteliktedir.
XIX. Yüzyıl Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihlerde, padişah ta
içinde olmak üzere devletin bütün kademelerinde günden güne Avrupa toplumlarının
Osmanlı toplumundan daha üstün olduğu düşüncesi etkili bir biçimde yayılmaya
başlamıştır. Osmanlı toplumunda daha çok muasırlaşmak, garplılaşmak, asrileşmek
anlamlarında kullanılan Batılaşma 113 (Batı gibi olma) ya da Batılılaşma (Batılı gibi
olma) bugünkü ifadesini 'çağcıllaşma' kavramında bulmuştur. 'Çağcıllaşma' kavramı,
Batı uygarlığıyla yüz yüze gelen birçok toplumda görülen dinamiği belirtmek için
kullanılır. Batının kural ve değerlerinin üstün olduğu kabul edilerek, bu kural ve değerler
bu toplumlarda kendi bütünsellikleri içerisinde yeniden üretilmeden içselleştirilir. Batı
Avrupa'da 13. Yüzyıldan itibaren ekonomik düzende kendini gösteren değişmeler pazar
ilişkilerini öne çıkarmaya, ticareti geliştirmeye başlamıştır. Sonraları ise kapitalizm diye
adlandırılacak bu ekonomik düzenin, pazar ilişkileri içerisinde kültürünü de yayma
siyasetinin giderek Batılı olmayan toplumların bu yeni sosyo-ekonomik yapı karşısında
kültürel ikilem yaşamalarına neden olduğu görülecektir.
Osmanlı Batılaşma sürecini onsekizinci yüzyılda başlayan 'Islahat Hareketleri'
içinde incelemek gerektiğini savunanlar, aslında Batı'nın da Aydınlanma çağından
başlayarak laikleşme sürecine girdiğini, ancak Osmanlıya bu oluşumun hiç yansımadığı
görüşündedirler. Dolayısıyla, gerçek anlamda Batılaşma yoluna girilmesini, Türkiye
Cumhuriyeti'nin laikliği bir kurucu ilke olarak görmesinde aramak gerektiği ortaya
çıkmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ondokuzuncu yüzyılda uğradığı değişiminin ise bir
'çağcıllaşma' ya da 'batılılaşma' süreci olarak tanımlamanın zorluklarını kısaca şöyle
açıklamak mümkündür: 'Çağcıllaşma' ve 'Batılılaşma' gibi kavramlar olumlu bir değer
hükmü taşımakta, genel olarak da bütünde bu süreci olumlu bir yaklaşımla ele
bulunmakla birlikte benzerliklerin daha fazla olması ilgi çekicidir.” Bkz., Davut Dursun, Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı
Devletinde Siyaset ve Din, Ankara, İşaret Yayınları, 1992(1989), s.317.
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“Nim Teokrasi (Yarı Dini Sistem) sisteminde din, kamu yönetiminde bir takım işlevler üstlenir. Dinin üstlendiği işlevler, idaredin örgütlenmesinin biçimiyle yakından ilgilidir. Bir Nim Teokrasisi olarak incelenecek olan Osmanlı Devleti’nde dini bürokrasi,
kamu yönetiminin adalet, eğitim ve dini ibadetlerin yönetimi işlevlerini üstlenmişken Cumhuriyet Türkiyesi’nde sadece dini
ibadetlerin yönetimi göreviyle yetinmek zorunda kalmıştır.” Özellikle bkz., Davut Dursun, agy., s.49
113
“Batılılaşma kelimesinin bağlantısı, bir ulusal birimin tüm kurumlarıyla ve bu kurumların içsel bağlantılarının eklemleşme
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Kavramın zaman içindeki değişimleri için bkz., Mehmet Ali Kılıçbay, “Osmanlı Batılaşması”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, 1. Cilt, İstanbul, İletişim Yay., ss.147-152

almaktadırlar. Oysa ondokuzuncu yüzyıl
bakıldığında karşılaşılan olgular şunlardır:114

Osmanlı

gerçeğinin

yansıttıklarına

"O zamana kadar varlığını koruyabilmiş sanayi ve zanaat dallarının Batı
rekabetine dayanamayıp çöküşü; uluslararası ticaret anlaşmaları ve
kapitülasyonlar aracılığıyla bu çöküşü kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir iktisat
politikasının uygulanışı; gitgide artan dış borçlanmalar, mali iflas ve Düyun-u
Umumiye İdaresi ile Avrupa'nın bizzat Osmanlı gelirlerine el koyması ve
devletin siyasal bağımsızlığını da büyük ölçüde kaybetmesi; devamlı savaşlar ve
sonucu belli, fakat amacı belirsiz bu savaşlar sonucu cephelerde, ne uğruna
olduğunu bilmeden hayatını kaybeden on binlerce, yüzbinlerce insan; 'askeri
reform ' adı altında ordunun gitgide Batı’nın denetime terki ve sonunda
komutanları Avrupalı generaller olan bir ordu; nihayet çöküş ve bütün bu sürecin
yaptırımını teşkil eden Sevr Antlaşması."
Bu süreç nasıl bir 'reform' süreci olarak kabul edilebilir ki? Batı uygarlık tarihine
kısaca bakıldığında, temelde greko-romen kültürünün varolduğu, bu kültürün altında da
Anadolu Uygarlığı'nın yattığı görülür. Aynı zamanda, bu uygarlığın bilim ve felsefe
incelemelerinin ilk laik verileri olarak Roma Hukuku ile Aristoteles'in düşüncelerinin
ele alınması da yeni bir siyasal ve sosyal yapının inşaasında temel taşları oluşturmuş
bulunmaktadır. Greko-romen kaynaklarının yukarıda değinilen konulardaki
incelemeleri, insanlık tarihi açısından yepyeni, özgün, laik bir kültürün kavram ve
değerlerini yaratmakta gecikmemiştir. Bu noktada, laik kültürün kavram ve değerleri
konusunda Şükrü Galib Erker'in, 1976 yılında yayımladığı Türk Kültür Devrimi ve Karşı
Devrimi'nde gerçekleştirdiği yetkin çalışmasından yararlanmak konunun kapsamlı
açımlanmasına olanak sağlayacaktır:115
1. Kamu-Erki (Kamu Yararı) Kavramı: Yeni bir kültür devrimi başlatan
kavramdır. Bu kavramla kilisenin toplum yaşamındaki erk-ortaklığı bireşimi
yıkılmıştır. Kilisenin ortak yararı yerine kamu-yararı düşüncesi yerleşmiştir.
2. Devlet Kavramı: Kamu yararı düşüncesinin güçlenimi doğal olarak,
Devlet kavramını doğurmuştur. Kiliseye açılan savaşım sonunda, Devlet kavramı
güç kazanmış, Derebeylik gücünü yitirmiş; bu gelişme sonrasında da
Kentsoyluluk (Burjuva) doğmuştur.
3. Kamu Görevi Kavramı: Yeni kentler, laikliğin yeni çağı hazır1ayan
bireşim odakları olmuşlardır. Kentsel dayanışma bu doğuşun yararlarını üretmek
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için yeterli güce ulaşamadığı için kentsoyluluk ulusal çapta yaygın1aştırılmıştır.
İşte bu sıralarda, Batı-Avrupa’nın her yerinde yeni kültür yuvaları Universiteler
kurulmaya başlamıştır.
4. Laiklik Kavramı: Worms Papalık Bildirisi ile dinle devletin yetkisorumluluk alanlarını belirleyen sınırlar saptanmıştır. Bu bildiriyle devlet salt
laikleşirken, Hristiyanlık da laik devletin boyunduruğundan kurtuluyor olacaktır.
5. Ulusçuluk Kavramı: Yüzyıl Savaşı sonunda Fransa ve İngiltere’de
ulusçuluk bilinci doğmuş, Ortaçağ Hristiyanlığına son yumruk indirilmiştir.
Yeniden doğuş (Rönesans) Avrupa'yı doğayı incelemeye ve doğaya egemen
olmaya yöneltmiştir.
6. Doğa Kavramı: Doğaya yöneliş, kiliseden tümüyle uzaklaşmaktır.
İnsanlık duvarlarından kurtulmuş, doğanın içine yeniden doğmuştur.
7. Eşit-Egemen Devlet Kavramı: Batı Avrupa, Ortaçağ’ın karanlığından
Eskiçağ'ın büyük düşüncesinden hareketle kendini kurtarmaya başlamış, bu
aydınlık ortamda, devletlerarası hak'da eşit egemen devlet düşüncesi doğmuştur.
Batı ulusal kültürleri laikleşmiş, laik yazın oluşturulmuştur.
8. İnsancılık Kavramı: Batı kültüründe böylece doğan insancılık kavramı,
uygarlığın belki de son aşaması olarak nitelendirilebilir. Ancak, kavram, Batı'nın
sömürme ve de yayılma (Emperyalizm) değerleriyle çelişmiş, bir anlamda soyut
bir kavram olarak kalmıştır. Aslında bu noktada, bir ara sonuç olarak, laik
kültürün içinde yer aldığı Batı uygarlığının değerlerinden de söz etmeden
geçmemek gerekir. Bilindiği üzere, kentsoyluluğun (burjuvalığın) evrim
sarmalında dolanarak gelişen Batı kültürü, kendine özeli yeni değerler yaratarak
yüksek uygarlık düzeyine ulaşmıştır. Kentsoylular, öncelikle, derebeylerine
(Kontluklara, Baronluklara) bağlılıklarını koparmayı başarmış, birbirlerine
içtikleri ant'a bağlanma dönemini başlatmışlardır.
Bu anlayışla başlayan dönemin yaratmış olduğu söz konusu laik kültürün
parçalarını ifade etmek için kullanılan değerleri Şükrü Galib Erker şöyle
sıralamaktadır:116
"Verilmiş sözün kutsallığı, sözleşme bilinci, uzlaşım ruhu; Kendine yetme, istem
özgürlüğü, yiğitlik; Çıkarların savunulması gücü, karşılıklı yükümlülük bilinci;
Kümeleşerek dayanışma ruhu; Eşitlik tutkusu, aşağılık duygusunu yenme gücü,
onur; Ortalama ayak uydurma yeteneği; Toplumlaşma erki; Eksiksiz, gediksiz
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laik bir hukuk, kamu görevlerinin din adamlarından arıtılması; Ulusçuluk.; Kamu
erki; Kamu yararı; Devlet kavramı, devletleşme gücü, siyasal bilinç; Büyük
toprakların ekimi, tarımsal devrim; Yayılma, sömürme, yeniliklere koşma
tutkusu; Boyun eğmeme, savaşım gücü, başkaldırma ruhu; Onur satma, büyüklük
taslama yerine, içten incelik, hoşgörürlük; Yazgıya inanmamak, kişinin yazgısını
kendisinin yazacağı hakkındaki sağduyu; Us’a bağlılık; Hırsızlık bir de yalan
düşmanlığı; Özgürlük sevisi, güdülmemek bilinci; Filozofik atılımlar,
yüksekliklere kanat çırpma; Bilim sevgisi ve özerkliği; Bilimde devrimcilik;
Doğayı yenme istemi; Araştırma, yaratma tutkusu, buluş gücü, gerçeği bulma
istemi; Parlamento bilinci, demokrasi ruhu, halk egemenliği; Geleceğe
bağlanmama; Endüstride devrimcilik, denenmemiş teknolojilere koşma isteği;
İşbölümü, uzmanlaşma eğilimi; Dinsel ölüm kavramından, olgucu, nesnel
(fiziksel) ölüm kavramına geçiş; İnsancılık, insan haklarına saygı; Sosyal devlet
anlayışı (sosyal güvenlik, sosyal adalet); Hukukun üstünlüğü; Atlantik birliği;
Birleşmiş uluslar düşüncesi; Ekonomik, siyasal Avrupa Birliği.”
Tanım gereği, bir ülkenin demokrasiye geçişi, o ülkede özgürlüklerin artması
anlamına gelmemektedir. Batı bu değişimi kendi dinamiği içinde yaşamış, yeni doğan
teknolojinin, 19. Yüzyıl ideolojisinde doğal sayılan yaşamı değiştirmesi olarak da
yorumlamıştır. Türkiye'de ise değişim altyapıda, toplumun maddi yeniden üretiminde
değil, daha çok üst-yapıda yaşanmıştır. Değişen eski toplum, değiştiren ise doğrudan
doğruya teknoloji ya da yeni yerli üretim ilişkileri olacağına doğrudan Batı olmuştur.
Değiştiren Batı olduğu ölçüde, değişen eski de Doğu olmuştur. Bunun için de
çağcıllaşmanın doğurduğu çelişki daha çok kültür düzeyinde hissedilir durumdadır.
3.4.1. Türkiye'de Laiklik
Laikliğe dayalı değişim konusuna gelince, bilindiği üzere, en genel anlamda,
laiklik, inanç özgürlüğüne dayalı ayrımcılığın reddidir. Devlet te toplumsal yaşamı
düzenleme aracı olarak, kaçınılmaz bir biçimde din gerçeği ile karşılaşacaktır. Ancak,
bu karşılaşma bütünleşme biçiminde karşılaşma ve farklılaşma biçiminde karşılaşma
olmak üzere iki ayrı biçimde gerçekleşebilir. Eğer, karşılaşma bütünleşme biçiminde
gerçekleşirse, din, siyasal hukuksal bir düzen ya da Devlet dini olur. Ancak, Devletin
din ile karşılaşması farklılaşma biçiminde gerçekleşirse, bunun adı bu defa laiklik'tir. İlk
anlamı ile laiklik, Devletin yansızlığı demektir. Bu anlamı ile İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin 18. maddesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ise 9.
maddesinde yerini almıştır. Bir diğer anlamında ise laiklik, etken ya da militan laikliktir.
Devletin din üzerindeki denetimi anlamını taşır. Günümüz gelişmelerine göre son
çözümlemede ise laiklik önce bir hümanizma’dır. Cumhuriyeti demokratikleştirmek için

laikliği bir hümanizma olarak kavramak gerekir. 117 Bu noktada, Türkiye'de laiklik
tartışmalarının iki yönünün olduğunu vurgulamak gerekir. Öncelikli olarak belirtilecek
yön, özünde siyasal bir tartışma olan, bu ülkede laikliğin gerekliliğidir. İkincisi ise,
temelinde siyasal olduğu kadar, toplumbilimsel ve etik nitelikli bir tartışma
görünümündeki, bu ülkede laikliğin olabilirliğidir.
Dinsel niteliğinden ötürü, devlet yaşamı olduğu kadar toplumsal yaşamı da din
kurallarıyla kuşatılan Osmanlı Devleti'nde, ancak Tanzimat'tan sonraki gelişmelerle,
hukuk ve eğitim alanında din ötesi unsurların varlığı kabul edilmiştir. Ancak, o
dönemlerde su yüzüne çıktığı gibi, bugün de dinsel olan ile dinsel olmayan unsurların
birlikteliğini sürdürme konusunda istenmeyen sorunlar yaşatılmaktadır ne yazık ki, her
ne kadar Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk yıllarında laiklik ilkesinin temelleri atılmış,
siyasal ve kamusal alanda, dinsel olanla dinsel olmayan ikilemine son verilmiş olsa dahi,
Cumhuriyet toplumsal yaşamı çağcıl ilkeler doğrultusunda düzenleme amacıyla,
öncelikli olarak 1924 yılında Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ni kaldırarak, din ile ilgili işlerin
ve hizmetlerin sorumluluğunu Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri Başkanlığı'na vermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti laiklik anlayışı ile ilgili en çok bu noktada eleştirilmektedir. Din
ve devlet işlerinin ayrılığını kabul ederken, devlete dinsellik alanına giren konularda
geniş bir denetim ve müdahale yetkisi tanıyan laiklik uygulaması eleştirilere hedef
olmaktadır.
Özellikle hukuk ve eğitim alanında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle, dinsel
kökenli hukuk yapısının yerine çağcıl gelişmelerin gerektirdiği hukuk kurallarından inşa
edilen bir laik hukuk düzeni kuruluşu, öğretimde birliği hedefleyen 3 Mart 1924'te kabul
edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile güçlendirilmiştir. Daha sonra da 1928 ve 1937
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"Devlet dinler/inançlar karşısında yansız olursa din ve vicdan özgürlüğüne, laik sisteme; düşünceler, ideolojiler karşısında yansız
ise özgürlükçü demokrasiye ulaşır. Devletin resmi görüşü/ideolojisi olursa, onun dışındaki görüşleri/ideolojileri ve bunları
benimseyenleri önceden mahkum etmiş olur, böyle bir devlet demokratlık iddiasında bulunamaz. Zira devlet gibi düşünmeyenler
marjinalleşmiştir. Bu marjinalleşme, tümelci rejimlerde Darwinci bir anlayışla en katı biçimde yaşamıştır: tek biçimli insan. İnsanı
fotokopileştirme girişimleri, her dönemde, özellikle yüzyılımızın ikinci çeyreğinde en aşırı denemelerini yaşamış, sonuçta
milyonlarca insan canından olmuştur. Sorun sağlıklı demokrasi anlayışıyla çözülebilir. İşte bu sınavı yaşayan insanlık, bugün iç
barışın ve demokrasinin Arşimet noktasını yakalamıştır: Çoğulculuk. Yani ötekine ötekiliğini yaşama hakkı tanıma. Demokrasi,
tekilciliği reddeder. Felsefi siyasal/kültürel çoğulculuğu benimser. Son çözüm, son gerçek savıyla ortaya çıkmaz. Dayatmacıları bile
konuşturur, ama eyleme geçirmez; zora başvuranları, hukuk yoluyla engeller. Demokraside, her yurttaş, yerleşik
inançları/ilkeleri/görüşleri, Sokrates gibi sürgit sorgulama, süzgeçten geçirme alışkanlığını edinmiş birer demokrattır. Bu tür
sorgulamalar, demokrasinin sağlık belirtileridir. Tek biçimli yurttaş yaratma ideolojisi, insanlara birer maske takar. Herkes sessizce,
sahte ideolojinin pandomimasını oynar, oynamak zorundadır. İkiyüzlüdür. Her insan kendinin olmayan bir yaşam sürdürmek
zorundadır. Ampirik olarak yanlış, etik olarak haksız bir dayatmacılık içeren ideolojiler, aslında fanatik özleri nedeniyle
demokrasiyle bağdaşmazlar. İnsan doğasına aykırı olduklarından eninde sonunda yıkılıp giderler. Giderler ama insanlığımızdan da
çok şey götürürler.” Bkz., Sami Selçuk, "Laiklik ve Demokrasi", Türkiye Günlüğü, Sayı 56, İstanbul, Yaz 1999, s.49. Ayrıca, din
bilgimiz / toplum mekanizmlarımızdan hangisi yoluyla ya da hangi yapı unsurlarına dayanarak bu kadar etkin oluyor? sorusuna
getirdiği yanıt ve de topluluğumuzda şimdiye kadar laikliğin ve ona karşı direncin salt siyasal bir konu ve diğer taraftan salt üstyapısal
bir sorun olarak değerlendirilmesinin rastlantısal olmadığı üzerine getirdiği yorum için bkz., Şerif Mardin, "Laiklik İdeali ve
Gerçeklik”, Türkiye Günlüğü, Sayı 56, İstanbul, Yaz 1999, ss. 50-57

Anayasa değişiklikleri ile birlikte, 1961 ve 1982 Anayasalarındaki temel ilkelerle laiklik
hukuksal güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet'in kurulmasını izleyen toplumsal ve
siyasal devrimler sonucunda anayasal bir ilke haline gelen laiklik ilkesi, Türkiye
Cumhuriyeti'nde, yeni kurumlar, yasal düzenlemeler ve uygulamalarla yaşamın her
alanındaki ilişkileri düzenleme sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadır.118
Türkiye'de, çağcıl dünya görüşü, Cumhuriyet'in laiklik siyasetinden hareketle,
büyük ölçüde toplumsal otoriteye sahip olarak, dünyevileşme sürecine hız
kazandırmıştır. Ancak, dinin toplumsal otoritesinin iyice zayıfladığı, gelişmiş endüstri
toplumu koşullarının yaşandığı çağımızda, bir çelişki de olsa, 'desekülarizasyon'
temalarının işlendiği gözlemlenmektedir. Aynı şekilde, Türkiye'de de 1960'lardan sonra,
dine dönüş temasının ciddi bir biçimde siyasal platformlarda işlenmeye başlandığına
tanık olunmuştur.119 Sözü geçen bu gelişmelerin ardından, çağcıl endüstri toplumunun
gelişimiyle birlikte dinin yerinin bu yeni toplumsal oluşum çerçevesinde nerede olduğu
sorusu tartışılmaya başlanmıştır.
3.4.2. Sivil Toplumsallaşmaya Doğru
Batı'dan edinilmeye çalışılan siyasetle ilgili kavramlar arasında, ülkemizde en
çok yanılgı yaratanlardan biri sivil toplum kavramıdır. Kavramın karşıtı, sanıldığı üzere
askeri toplum değildir. Sivil toplumdaki 'sivil'in kökü kent yaşamının beraberinde
getirdiği hakları ve yükümlülükleri ifade eder. Batı Avrupa'da 12. Yüzyıldan başlayarak
kentlerin yeniden önem kazanmaya başlamasıyla, kent yaşamını düzenleyen Roma
Hukuku yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 120 Ancak, bu canlanmanın beraberinde
getirdiği 'sivil' köklü kavram ve uygulamaların, bu defa yepyeni bir dinamik de
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Laiklik ilkesi bağlamında düşünce ve inanç özgürlükleri konularında 1982 ve daha önceki anayasalardaki düzenlemeler için
bkz., Müjdat Şakar, 1982 Anayasası ve Önceki Anayasalar, İstanbul, Beta Yay., 1980
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Aslında Batı'da toplumbilim yazınının klasik dünyevileştirme kuramlarını sorgulamaya başlaması dinin toplumsal, siyasal ve
kültürel olarak tekrar ön plana çıkmasından çok önce olmuştur. Çoğunlukla toplumsal farklılaşma kuramının Talcott Parsonscu
yorumuna dayanan yeni dünyevileştirme çalışmalarının temel çıkış noktası, klasik toplumbilim kuramlarına karşı geliştirdiği çağcıl
toplumda dinin otoritesini yitirmesinin zorunlu olmadığı düşüncesidir. Bu görüşe göre, dünyevileştirme, dinin, çağcıl toplumun
oluşmasıyla birlikte yok olması süreci değildir; yaşamın belli bir alanıyla sınırlanması ya da bazen şekil değiştirmesi demektir. Bu
koşullar alt ında, din, bireyin özel yaşamının sınırları içerisinde varlığını koruyabileceği gibi, geleneksel dogmatik çerçevenin dışına
çıkmak suretiyle de değişik bir biçimde varolabilir. (…) Bu tez, dinin kamu yaşamından ayrı bir alana hükmetmek durumunda olduğu
şeklindeki dünyevi bir düşünce temelinden hareket eder; itiraz edilen konu, bireyin manevi yaşamını düzenleyen dinin, devlet
tarafından değil, özerk olarak kurumsallaşması doğrultusundadır. Bu nedenle, Türkiye'de dinin resmi örgütlenmesine yapılan itirazı
demokratlık adına anlamak mümkündür, ancak İslami düşüncenin savunulması adına bu eleştiriyi sahiplenmek pek anlamlı değildir.
Bkz., Nuray Mert, "Laiklik Tartışması ve Siyasal İslam", Cogito, Sayı 1, İstanbul, Yaz 1994, ss.89-101
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Batı Avrupa'da 12. Yüzyıldan başlayarak tarımın, özellikle de ticaretin gelişmesiyle birlikte, erken ortaçağda hiçbir varlık
gösteremeyen kentler canlanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, doğmakta olan bu yeni zenginlik kaynağını hem korumak hem de
ondan yararlanmak isteyen soylular sınıfı, kent burjuvazisiyle bir uzlaşmaya gitmek zorunda kalmış, böylelikle de burjuvazi kentlerin
yönetiminde çok geniş bir özerklik kazanmıştır. İşte, bu özerklik sonucu ortaya çıkan hukuk ve kurumlar, sivil toplumun ilk
çekirdeğini oluşturmuşlardır.

oluşturduğu göze çarpmaktadır. Öyle ki, 17. ve 18. Yüzyılda Batı düşünürleri arasında
bu kökün artık özgürlük'lerden söz açıldığında kullanıldığı açıkça görülmektedir.121
Bilindiği üzere, feodal düzen Batı yakın tarihinin belirleyicilerinden biridir. Bu
düzenin siyasal açıdan en önemli karakteristiği ise, dağınık ve dağılmış bir düzen
olmasıdır. Şerif Mardin'e göre, feodalizm düşünüldüğü zaman oluşacak ilk imge, zayıf
bir kral ve ülke içinde asayişin feodal asiller sınıfı tarafından sağlanması olacaktır.
Ancak, 12. yüzyıldan başlayarak ticaretle birlikte canlanan kent yaşamının yarattığı
değişiklikler feodal düzene en ağır darbeyi indirmeyi başarmıştır. Ticaretle birlikte kent
yaşamında esen bu değişim rüzgarlarından asiller de etkilenmişlerdir. Sonuçta, kentliler,
kent yaşamının sürdürülmesini olanaklı kılacak haklar ve ayrıcalıklar isteminde
bulunmuş ve de asillerden bu hakları elde etmeyi başarmışlardır. Bu hakların başta
gelenleri, asillerin kent yaşamına karışmamaları, kentlilerin kendi askeri güçlerini
örgütleyebilmeleri, hukuk kurallarının kentin duvarları içinde kentin belirlediği biçimde
işleyebilmesi ve de kendi mahkemelerini kurabilmeleri olmuştur. Bu aşamada ortaya
çıkan kent özgürlükleri, Batı tarihsel gelişmesinin en önemli karakteristik özelliklerini
ortaya koymaktadır.
Ayrıcalıklar sayesinde bir 'hükmi şahsiyet’ 122 kazanan kentlerin kendileri de
bundan sonra kendi kendilerini idare eden birimler olarak gelişmişlerdir. Öyle ki, Batı
'da 'hükmi şahsiyet' çok geniş bir boyut kazanmış ve hatta genel olarak ülkenin
‘vatandaş' haklarının doğal bir sonucu sayılmaya başlanmıştır.
Bugün artık, sivil toplum kurumları bir uygarlık aşaması olarak ele alınmaktadır.
Özellikle, kitle iletişim araçlarının gelişimiyle sivil toplum yeni bir eksen kazanmıştır.
Bu durumu, İtalyan siyaset bilimcisi Poggi 'apublic', yani 'kamu alanı içinde izleme
sürecinin birleştiği kişiler topluluğu' kavramı ile açıklama yoluna gitmiştir.123
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Poggi'ye göre, fikir ürünlerinin kitle iletişim araçlarıyla yayılması, ilk defa,
kişilerin belirli bir yerde toplanmasına gerek bırakmadan bir katılanlar kümesi
oluşumunu sağlamıştır. Böylelikle, ulusal devletler çerçevesinde ulusal çıkar, kamuoyu
gibi kavramlar daha belirgin bir biçimde bir meşruiyet kaynağı haline gelmeye
başlamıştır. Özellikle, kamuoyu kavramı da, devlet işlerinin devletin dışına taşan bir
soyut çerçeve içinde tartışılmasına olanak tanır olmuştur. Bu noktada şöyle bir
açıklamaya da gitmek gerekebilir. Batı'daki kamuoyunun arkasında, çok eskilere
dayanan iktisadi kesimlerin oluşturdukları, ancak onların varlığı dışında da çalışan bir
kişi ve grup özerkliği düşüncesi yatmaktadır. Dolayısıyla, Batı'da ulusal çıkar dendiği
zaman akla, 'kişi' ve 'grup' özerkliği gelmektedir. Türkiye'de ise, ulusal çıkarın kişi ya da
grup özelliklerine bağlı olmayan 'toplumsal'124 bir anlamı bulunmaktadır.
Yukarıda değinildiği üzere, Batı'da sivil toplumun oluşumunda yerel yönetim
kurumlarının ortaya çıkmasının ve bu kurumların mutlak özerklik kazanmasının çok
önemli bir payı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, Türkiye'de özgürlük fikri etrafındaki
tartışmalar genellikle bu ikili köken ayrılığını anlamamaktan ileri gelen bir karışıklık
yaşamaktadır. Aslında, sivil toplum kavramıyla anlatılmak istenen somut gerçeklik,
bugün Batı'nın çeşitli endüstrileşmiş toplumlarında gözlemlenen demokratik yapının,
devletin kurumlarının dışında, toplumun kendi kendini yönlendirme geleneği sayesinde
oluşmuş olmasıdır. Kavram bu şekilde oldukça geniş bir tanım içerisinde ele alındığında,
Türkiye'de uzun süredir yaşanan Batılılaşma hareketinin de, bir anlamda sivil topluma
varma gibi bir özlemden kaynaklandığı düşünülse de, sivil toplum'a ulaşma istemi ya da
özleminin Batılılaşma'nın dolaysız bir biçimde içerdiği teknolojik üstünlük, sağlam
ekonomik yapı ve de maddi refah gibi kavramlar kadar vurgulu olmadığını da görmek
gerekmektedir.
Sivil toplum aslında, Cicero'nun societas civilis fikrinden önce Aristo'nun polis
kavramına kadar uzanan bir kavramdır. Avrupa geleneğinde devlet ile aynı anlamda
kullanılmıştır. O kadar ki, bir sivil toplumun üyesi olmak demek, bir devletin üyesi
olmak, bir başka söyleyişle, o devletin yasalarına uygun ve diğer yurttaşlara zarar
vermeyecek biçimde davranma yükümlülüğü altında yaşamak demektir. Ancak, bu
geleneksel anlayış 18. Yüzyılın ortalarında içten içe çökmeye yüz tutmuş, sivil toplum
ve devlet farklı varlıklar olarak algılanmaya başlamıştır. Ve devlet ile sivil toplum ilişkisi
bağlamında, kim yönetirse iyi ya da kötü olur sorusu demokratik etiğin çıkış noktasını
oluşturmuştur.125
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Sivil toplum, Batı toplumu ve düşüncesi içinde gelişen bir kavramlaştırmayı
belirtir. Öncelikli olarak, bir uygarlık anlayışı ile birlikte Batı Avrupa toplumsal
yaşamında gelişmiştir. Açmak gerekirse, kültürel ve ekonomik bir güç kazanan
burjuvazinin kent yaşamını öne çıkarmasıyla kavram geliştirilmiştir. Dolayısıyla, varlık
nedeni olarak, bu anlamda devletin dışında genişleyen bu yaşam akışına güvence
sağlayacak özgürlüklerin kullanımı için gerekli haklar ve kurumlara gönderme
yapmaktadır. Konunun felsefe boyutunda ise sivil toplum / siyasal toplum kavram çifti
ile karşı karşıya kalınır. İlk olarak Hegel'de sivil toplum / devlet ikiliği göze
çarpmaktadır. Daha sonra ise kavramın, özellikle Marx'ta, daha çok burjuva toplumu ile
özdeşleştirildiği görülmektedir. Kavramın bugünkü anlamına126 yakın üstyapıya ilişkin
kullanım biçiminin ise Gramsci ile birlikte ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
En yalın anlatımla, kavram açık bir toplum öngörmektedir. Bir anlamda, otoriter
nitelikli devlet ya da siyasal toplum yapılanmaları karşısında bir tepki olarak sivil toplum
kavramı bugünkü güncel anlamını kazanmış ve de demokratikleşme sorunsalı içerisinde
olumlu bir anlam yüklenmiştir. Güncellik kazanan bu anlayış içerisinde, siyasal toplum
(devlet) ile sivil toplum ikilemi olarak nitelendirilebilecek bu ayrımın genel çerçevesi şu
şekilde belirginleştirilmektedir: "Bir yanda askeri, adli, idari kamuya ait üretici ve
kültürel organlar ve siyasal kurumlar karmaşığından oluşan ve zorlamaya, yasaklamaya
dayalı, tekelci, merkeziyetçi, hiyerarşik ilişkiler yumağının geçerli olduğu Devlet; öte
yanda devletten bağımsız, özerk toplumsal birimler, örgütlenmeler ve yaşam alanından,
yani gönüllü dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, şirketler, özel ve entelektüel
yaşam ve kamuoyundan oluşan ve temel haklara, sözleşme ve rekabete dayalı, gönüllü
adem·i merkeziyetçi ilişkiler yumağının geçerli olduğu Sivil Toplum.”127
Bir toplumda, sivil toplumun gelişimi için kimi koşulların yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri, sivil hakların güvence altına alınması, başarı
esasına, liyakata göre kadroların oluşturulması, evrensel hukuk kurallarını temel alarak
işleyen bürokrasiye dayalı bir devlet geleneğinin yerleşmiş olması, kanun önünde eşitlik
ile düşünce ve inanç özgürlüğünü sağlayıcı bir din devlet ayrımının sağlanmış olması
gelmektedir. Türkiye'de sivil toplumun gelişimi açısından örnek olması anlamında
sendikaların durumuna bakılacak olursa, Gramsci'ye göre sivil toplumun özel
örgütlenmesi anlamına gelen sendikalar ülkemizde sınırları çizilmiş dar bir alanda
kurulmuştur.
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Batı'da ise işçi sınıfının bağımsız örgütlenmesi olarak devlet dışı alandadır.
Dolayısıyla, ülkemizdeki yasal düzenlemesiyle sendikaların toplumdan devlete siyasal
toplumu etkileme olanağı sınırlı tutulmuştur. Bu durumunun öteki sivil toplum
kuruluşları için de tartışmalı geçerliliği söz konusudur. 128 Sivil toplumun gelişimini
devletin sağlaması, kavramın özünü zedeleyeceği için, işlevsel bir varlık kazanmasını da
engeller. Bu durum, devletin bir ölçüde, sivil toplumu denetleme olanağına sahip
olduğunu baştan kabul etmek demektir. Dolayısıyla, toplum katlarının devlet kurumları
dışında kendi kendilerini yönlendirme geleneğinden söz edebilmek te güçleşir böyle bir
yapılanmada. Ne yazık ki, bu alanda bu türden bir gelenekten yoksunluğumuz
patrimonyal mirasın bir uzantısına işaret etmektedir.
Bu çerçeveden bakıldığında, Türkiye'de sivil toplumun gelişimine ket vuran
temel etken olarak demokratik yapının kesintililiği daha bir öne çıkar. Özellikle, ülkede,
sivil toplum tartışmalarının 1980'lerden sonra ivme kazanmış olması bu savı destekler
niteliktedir. Günümüze gelindiğinde ise demokratik yapıyı kesintiye uğratacak askeri
müdahalelerden dönemsel olarak uzaklaşılmış olmasına karşın par excellence demokrasi
için yol kat edimi sona ermiş değildir. Öyle ki, Türkiye'de demokrasi geleneğinin
oluşturduğu siyasal kültürün toplumsal denetim felsefesi ile hareket etmekte olduğu
açıkça gözlenmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca süreklilik gösteren bu felsefe sivil
toplum anlayışı ve gelişiminin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.
Bu noktada, devlet anlayışı ile ilgili bir anlam haritası açmak gerekirse, devlet
birey için ve de bireyin öteki bireylerle oluşturduğu toplum için var ise, o zaman devletin
temel işlevi, birey ve grupların özgür yaşam alanları içindeki farklılıklarıyla toplumda
oluşturdukları çoğulluğu gerçekten yaşatacak yasal ve idari düzenlemeleri sağlamakla
sınırlı bulunacaktır. Bir başka söylemle, bugün sivil toplum denildiğinde üzerinde
birleşilen en temel nokta, özel alanların varlığı ve buna bağlı özgürlüklerin kamu
yaşamına yansıyacak biçimde kullanılmasıdır. Bu durumda da, devletin müdahalesi
ancak sivil toplum içindeki çatışmaları çözümleyici olmakla sınırlı olmalıdır. Oysa ki,
böyle bir anlamsal haritada bugün görülebilecek, Türkiye’de tartışmalı da olsa
devamedegelen devlet-toplum çelişkisini en iyi yansıtabilecek göstergeler arasında ifade
özgürlüğü sorunu'nun en ön sıralarda yer aldığı olacaktır.
Şu da var ki, genel anlamda Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de sivil toplum
yaşama tarzı başta Anayasa olmak üzere Cumhuriyetin belirli yasal düzenlemeleri,
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özellikle Medeni Kanun ile korunma altına alınmaya çalışılmıştır.129 Daha sonra çok
partili siyasal döneme geçilmesiyle birlikte, çeşitli düşünyapılarda siyasal partilerin
ortaya çıkması, ayrıca, çeşitli meslek kuruluşlarının, derneklerin oluşması, sivil toplum
yapısı içerisinde görülen kurumların benzerlerinin Türkiye'de de somut göstergelerini
oluşturmuşlardır. Ancak, yine de yukarıda değinilmeye çalışılan kimi çözümlenememiş
sorunlardan ötürü, tam da Batı Avrupa tarzı sivil toplum aşamasından söz etmek güçtür.
Bu durumu, Osmanlı Devleti' nde başlayan ve daha çok Batılılaşma yönünde ilerleyen
değişme sürecinde itici gücün her zaman devletin elinde olmasına bağlamak gerekir.
Bilindiği üzere, Devletin toplumu Batı yönünde değiştirme çabasında kullandığı araç
hukuk kurumu, bir başka söyleyişle çıkardığı yasalar olmuştur. Oysa ki, böyle bir süreç,
Batı tarihinde sivil toplum deyimi ile anlatılmak istenen yapıyı oluşturan süreçle
benzeşmemekte, hatta onunla çelişmektedir. Batı'da sivil toplum düzenlemesi, karşıtı
durumundaki siyasal toplumun müdahalesiyle kurulmamış, tam tersine bu yapıya, yani
siyasal topluma direnerek kendi özerkliğini kabul ettirme yoluna gitmiş bir oluşumdur.
Türkiye'nin yaşadığı Batılılaşma hareketi bir sivil topluma ulaşma çabası ise
eğer, süreci işlettiği düşünülen yöntemde büyük bir çelişki yatmaktadır. Batı'daki
gelişmeye bakılacak olursa, sivil toplumun yasa ile de facto yaratılamayacağı
anlaşılacaktır. Oysa, Türkiye'nin kendi özgül biçimlendirmesinde nedense sürekli bu yol
denenmiştir. Böylelikle de sivil toplumdan çok 'bürokratik toplum' denilebilecek bir
yapıya daha çok yaklaşılmıştır, ki Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile
Yükseköğretim Kurumu'nu düzenleyen yasalar bu türden yaklaşımların sonucudur.
Genelde, sivil toplum'un oluşabilmesi için topluma tanınması gereken özerklikler
bürokrasi tarafından her zaman son derece 'ihtiyat-i tedbir’le ele alınmıştır. Bu çelişkili
durumun bir sonucu olarak ta, sivil toplum yapıları Türkiye'de ancak kısmen
yerleşebilmiştir. Yasal ve idari düzenlemelerle devletin, dolaysız olarak kendi varlığını
tehdit eden eylem ve örgütlere karşı önlemler almasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.

Gramsci'nin kavramlaştırmasıyla fikir, inanç ya da daha genel anlamda
düşünyapılar, sivil toplum alanına girdiğine göre, eğer devletin resmi düşünyapısı var
ise, bu durumda, sivil toplumun böyle bir devletin çatısı altında gerçek bir varlık
kazanmasının ne denli güç olacağı da anlaşılır olacaktır. Şöyle ki, bir resmi düşünyapının
varlığı, hiç şüphesiz sivil toplumda yer almış bulunan farklı düşünce ve inanç, hatta
kimlik alanlarının varlığına karşı, devleti, toplumun en azından belli kesimlerine karşı
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koruma güdüsü ile hareket eden bir siyasal davranış içerisine sokacaktır. Aynı zamanda,
ilginçtir ki, siyasal toplumun desteği ile resmi düşünyapıya göre hareket eden bir sivil
toplumsallaşmadan da söz edilebilecektir. Sözgelimi, ülkemizde, 1946'dan bugüne
varlığını sürdüren bir İnsan Hakları Derneği çoğu kez siyasal toplumu karşısında
bulurken, tek partili dönemde Halkevleri, DP döneminde Komünizmle Mücadele
Dernekleri vb. sivil toplum kuruluşları olmalarına karşın, siyasal toplumla belirli
ölçülerde de olsa özdeşleşebilmişlerdir. Dolayısıyla, bu tür bir düşünyapısal/ideolojik
yapılanma içerisinde devletin tarafsız konumunu sürdürebilmesi kolay olmayacaktır,
Demokrasi tanımının aksine, devlet, sivil toplumun devleti olmaktan çıkacak, siyasal ve
sivil topluma müdahaleci devlet görünümü kazanacaktır.
Ancak, 1980 askeri müdahalesinden bugüne sivil toplumdaki hareketlenmenin
gözle görülür oranda arttığı, düşünyapı bağımlılığından çok gitgide daha fazla tekil ve
somut sorunlara yönelebilen bir çeşitlemenin varlık kazandığı söylenebilir. Söz konusu
çeşitliliği canlandıran örgütlenmelerden sendikalaşmada Türk-iş ve DİSK'in yanısıra
Hak-iş; iş dünyasında TÜSİAD'ın yanısıra Genç Yöneticiler ve işadamları Derneği
MÜSİAD’ı, öte yandan daha özgül sayılabilecek, insan haklarında insan Hakları
Derneği'nden başka Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve özellikle Mazlum-Der; kadın
hareketlerinde Mor Çatı Vakfı, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Aile Planlaması Derneği,
Kadın Haklarını Koruma Derneği, Şefkat Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı vb.,
çevreci duyarlılıkta Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı,
TEMA, Çekül vb.'nin yanısıra, etnik ve kültürel kimlik açısından Kürt unsuru temsil
eden partiler, öte yandan da Alevi cemaatini temsil eden Cemevleri ve hatta laik
duyarlılığı bir kimlik kodu olarak düşündüğümüzde, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi oluşumlarla birlikte her
türlü kitle iletişim araçları ve en son olarak sayılabilecek İslami düşünce ve yaşamın sivil
toplum içindeki canlanışı gösterilebilir.
Sonuç olarak, resmi düşünyapı ve bürokratik merkeziyetçi geleneğiyle devleti
toplumun üzerine çıkaran ve buna bağlı olarak demokrasisini biçimsellikten
kurtaramayan bir siyasal toplum yapılanmasına koşul olarak sivil toplumdaki gelişimin
de biçimsellikten kurtulamayacağı ve felsefi kavramlaştırmaya uygun bir varoluş
gösteremeyeceği ileri sürülebi1ir. 130 Türkiye'de de, siyasal kültür içerisindeki
kemikleşmiş durumdaki devletçi-seçkinci gelenekten gerçek anlamda sıyrılınabildiği,
'devlet'i daha fazla 'baba' olarak görmekten kurtulunabildiği ve bireyleri özgürlüklerini
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anımsatacak bir siyasal gelenek oluşturulabildiği ölçüde sivil toplumun işlevsel
genişlemesi o denli olası olabilecektir denilebilir.
3.4.3. Katılımcı Demokrasinin Olabilirliği
Yirmibirinci yüzyıl Aydınlanma Felsefesinin geleneğin ve dogmanın etkisini
yok ederek tarihe yön verme düşüncesi etrafında geliştirdiği gelecek anlayışından
farklı, belirsizliğin hakim olduğu bir dünyayı yaşamaya başladı. Aydınlanma Felsefesi,
us yoluyla hareket eden ussal bir öznel olarak tanımlanmış insan toplumunun, maddi
gerçekliği kendi çıkarı için denetleme olasılığını da yaratacağına inanmıştı. Bugünkü
durum ise ne dünyanın insan denetiminin bir tebaası ne de insanların kendi
yaşamlarının bir efendisi olduğunu simgelemekte. Tam aksine, bir belirsizlik durumu
yaşadığımız dünyayı niteliyor. Bilgi yoluyla gerçekliği denetleme inancı üzerine
kurulmuş toplumsal mühendislik tasarımlarının kurduğu belirlilik ölçütlerinin
yıkılmasıyla gündeme gelmiş, Antonio Gramsci'nin deyişiyle, 'eskinin ölmeye
başladığı, ancak yeninin doğmadığı ' bir durum gibi algılanmakta bu yaşanmakta olan.
Son yıllarda giderek ivme kazanan küreselleşme süreci, çağcıl toplumsal değişme
modelinin üç temel ögesi; ki bunlar bir siyasal topluluk olarak ulus-devlet, devlet
egemenliği söylemi ve bir siyasal hareket olarak işçi sınıfı bir siyasal değişim biçimi
olarak çağcıl devlet krizine yol açarak belli bir belirsizlik durumu yaratmışlardır. Bu
belirsizlik durumu bir taraftan, çağcıllık içinde siyasal iktidarın öncül mekanı olan
ulusal düzeye verilen ayrıcalıklı ve bağımsız konumun küresel ve yerel mekanizmalar
sonucunda bir meşruluk, bir düzen krizine girmesini nitelerken, diğer taraftan, bu
belirsizlik durumu siyaseti anlama eyleminin yeni bağlamına da işaret etmektedir.
Küreselleşme sürecini simgeleyen bu iki boyutlu süreci irdelemek bir anlamda
yaşanılan bu belirsizlik durumunu demokratik bir devlet / sivil toplum örgütlenmesine
dönüştürme olasılığını su yüzüne çıkarmaya yarar.
Küreselleşme terimi eski olmakla birlikte, ancak 1960'1ı yıllarda, uluslararası
ekonomik hareketleri betimleme söylemi olarak akademik dile girebilmiştir. Bu
konuda, bilindiği üzere, en tanınmış çalışma Marshall McLuhan tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kültürel düzeyde, Küresel köy kavramı ile McLuhan tarafından
küreselleşme kuramı ortaya atılmıştır. McLuhan'a göre kültürün temel belirleyici
niteliği içeriği değil, kendisinin iletici bir araç olmasıdır. Elektronik iletişim ve hızlı
ulaşımın giderek artan etkileri kültürel düzeyde yapısal bir nitelik göstermekte ve
böylece küresel köyün üyeleri arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi yaratmaktadır.
Ancak, McLuhan'ın küresel köy kavramı bize kültürün küreselleşmesi ve çağcıllığın
hegemonyasını en uçlara kadar yayabilme niteliğiyle ilgili önemli ipuçları verse de,
tek boyutlu bir açıklama tarzı temelinde hareket etmektedir. Küresel köy, kültürel
tek biçimliliği kendisine temel alarak, küreselleşmenin iktidar geometrisi içinde

küresel/yerel etkileşiminin, bir başka anlatımla çoğulculuğun önemini göz önünde
bulundurmamaktadır. Aynılığa dayalı kültürel tek biçimlilik (homojenleşme) ile
farklılığa dayalı kültürel çoğulculuk (heterojenleşme) süreçleri arasındaki gerilim
küresel köy kavramında ele alınmamakta, bu nedenle de, kavram ancak birinci sürecin
ikincisine öncüllüğü ekseninde hareket etmektedir.
1980'li yılların ikinci yarısından itibaren küreselleşme kavramının önem
kazanmaya başladığı ve toplumsal araştırmaların temel kuramsal nesnelerinden biri
konumuna geldiği bilinmektedir. Bu konuda çalışmaları bulunan kuramcıların
küreselleşme üzerine değerlendirmelerinde beş önemli noktada birleştikleri
gözlemlenmiş bulunulmaktadır. Söz konusu ortak değinileri şu şekilde bir araya
toplamak olasıdır: " 1 / Küreselleşmeyi ekonomik, siyasal ve kültürel boyuta indirgeyen
kuramların aksine, 1990'lı yıllarda gelişen kürereselleşme kuramı çok nedensellik ve çok
boyutluluk içinde hareket etmektedir. Küreselleşme tüm bu boyutları içeren, ancak aynı
zamanda gerisine giden bir süreçtir. 2/ Bu sürecin en temel niteliği zaman-mekan
ilişkisinde gündeme gelen köktencil dönüşümlerdir. Küreselleşme bu anlamda toplumsal
ilişkilerin dünya düzeyinde yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan bir zaman-mekan sıkışmasını
niteler. Küresel-yerel diyalektiği denilebilecek bu zaman-mekan sıkışması hem zamanın
hem mekanın yeniden tanımlanmasını gerekli kılar. 3/ Bu nedenle küreselleşme sürecini
düşünürken altının çizilmesi gereken nokta, küreselleşmenin yalnızca büyük ölçekli
düzenlerle (dünya ekonomisi ya da dünya politikası gibi) değil, ancak daha önemli olarak
toplumsal deneyim bağlamlarındaki dönüşüm ve değişimlerle bağlantılı olmasıdır.
Bir başka anlatımla, küreselleşme günlük yaşam deneyim ve uygulamalarının
kurucu ögelerinden biri olarak da ele alınmalıdır. 4/ Küreselleşme dışarıda varlıkbilimsel
/ ontolojik varlığı olan bir süreci değil, içeride, yani günlük yaşamı dönüştürücü etkisi
olan bir süreci simgeler. Ancak bu sürece, çoğu zaman, çelişkileri içeren, çatışma, kopuş
ve karşıtlık yaratan ve de yeni sınıflandırma ya da ayrıştırma mekanizmaları yaratan bir
nitelik uygun düşmektedir. Küreselleşme, çelişkilerle çevrelenmiş, ancak aynı zamanda
dönüştürücü etkisi olan bir süreçtir. 5/ Bu son nokta küreselleşmenin yerel, ulusal ve
küresel ilişkiler ağı içinde gündeme gelmiş bir belirsizlik durumunu tanımladığını
gösterir. Ve bu durum, günümüzün dünyasında siyasetin yeni bağlamını kurmaktadır.
Giddens'ın terminolojisi kullanılırsa, küreselleşme, toplumsal ilişkilerin bir tür
belirsizlik içinde bulunduğu, bireylerin ve toplumsal kimliklerin ise varlıkbilimsel bir
güvensizlik içinde yaşadığı ve kendisinin de bir risk toplumuna dönüştüğü çağcıl
dünyada, siyasetin yeni bağlamını oluşturur."131
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Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı belirsizlik durumunu simgeleyen en
önemli gelişmelerden bir diğeri de, farklılıkların tanınmasına dayalı kimlik siyasetinin
siyasal söylemde belirleyici duruma gelmesidir. Yeni toplumsal hareketlerden
medeniyetler çatışmasına, tanınma siyasalarından etnik kıyıma ve tarihin yeniden
yazımından toplumsal mühendislik tasarımlarının geleneği gelecekleştirmesine kadar,
farklı boyutlarda ve bağlamlarda kimlik siyasetinin kendisine hareket olanağı bulduğu
gözlemlenir. Vatandaş, birey ya da sınıf temelli kimliği bütünselleştiren, aynılığa
dayayan çağcıl siyasal söylemlerin (Liberal, Marksist ve Sosyal Demokratik) girdiği
meşruiyet krizinin ortaya çıkardığı belirsizlik durumu, kimlik siyasetinin tarihsel
bağlamını kurar. Bu belirsizlik durumu içerisinde, kimlik siyaseti hem demokratik hem
de toplulukçu siyasal tasarımlara eklemlenme niteliği gösterir. Ancak sürekli bir
sorgulama ve sorunsallaştırma sürecine tabi kılındığı sürece, kimlik siyasetinin
demokratik çok kültürlü ve çoğulcu bir toplumsal sözleşme vizyonunu kurma
potansiyeline sahip olabileceği söylenebilecektir. Bir başka anlatımla, kimlik siyasetinin
küreselleşme süreciyle birlikte siyasetin yeni bağlamını yarattığı önerisini demokratik
bir siyasal tasarıyla eklemlemek için, bu noktada, nasıl bir kimlik siyaseti ya da kültürel
kimlik nasıl algılanmalı sorusunu sormanın gerekliliği ortaya çıkacaktır.
Stuart Hall kültürel kimliğin en azından iki algılanış biçimi olduğunu önerir:
Köktenci, dar ve kapalı biçim ile tarihsel, çok boyutlu ve açık biçim. Köktenci algılayış
biçimi kültürel kimliği varlıkbilimsel yapısı tamamlanmış bir gerçek ya da bir öz olarak
görür. Kültürel kimlik insanların içinde saklı duran, onları bir arada tutan ve belli bir
tarihsel özle sabitleyen bir tür topluluksal gerçek benliktir. Köktenci biçime göre, her
zaman bir öz, bir ortak kimlik deneyimi vardır ve bu öz bir topluluğun üyeleri arasındaki
yüzeysel farklılıkları ve tarihsel değişimleri ortadan kaldırıcıdır. Yapılması gereken bu
özü (ki kendisi etnik ya da coğrafi köken, dinsel kimlik konumu, bölgesel ya da ulusal
dil ve benzeri nitelikler taşıyabilir) keşfetmek ve ayrıcalıklı kimlik konumuna
getirmektir. Öte taraftan, tarihsel algılama biçimi ise, kimliği üretilmiş, her zaman bir
kurulma süreci içinde olan, sabit bir özü olmayan, hiçbir zaman tam bir oluşma
özel1iğine sahip bulunmayan ve bu anlamda varlıkbilimsel bir varlık ya da gerçeklik
konumuna girmeyen ilişkisel bir kurgu olarak görür. Stuart Hall'e göre, kültürel kimlik
bir varolma durumu kadar bir varlık olma sürecidir. Kimlik geçmişe olduğu kadar
geleceğe de aittir. Kendisinin mekanı, zamanı, tarihi ve kültürü aşan bir niteliği, bir
varlığı yoktur. Kültürel kimlikler bir yerden gelirler ve bir tarihe sahiptirler. Ancak,
tarihsel olan herşey gibi, sürekli bir dönüşüm içindedirler. Özleştirilmiş bir geçmiş içinde

sabit bir nitelik taşımanın çok ötesinde kültürel kimlikler tarih, kültür ve iktidar
arasındaki etkileşime içkin [mündemiç]dirler.132
Köktenci ve tarihsel kültürel kimlik algılama biçimleri arasındaki bu temel
farkları gördükten sonra, bugün küreselleşme sürecinin yarattığı belirsizlik durumu
içinde köktenci biçimin giderek güçlendiği ve siyasal mekanın tanımlayıcı ögesi
konumuna geldiği saptamasında bulunulabilir. Avrupa ve Amerika'da gelişen yeni
ırkçılık, giderek yaygınlaşan etnik milliyetçilik, dinsel köktencilik, bu bağlamda
köktenci kimlik anlayışının güçlenme sürecini sergileyen örneklerdendir. Ötekini yok
etme koduyla hareket eden bu akımlar, Bosna örneğinde olduğu gibi, köktenci bir kimlik
anlayışına dayalı, toplulukça siyaseti yaşama geçirme eylemleridir. Bu bağlamda,
çağcıllığın egemen anlatı biçimlerinin meşruluğunu giderek yitirdiği günümüzün
küreselleşme dünyasında, kimlik / fark ilişkisini tarihsel bağlamı içerisinde çok boyutlu
düşünmek, devlet / sivil toplum ilişkilerinin demokratikleştirilmesinin ön koşuludur.
Eğer yaşadığımız belirsizlik durumuna farklı kimliklerarası diyalojik bir iletişim, bir
çoğulculuk ethosu'yla kurulmuş toplumsal ilişkiler ve ötekine karşı eleştirel sorumluluğa
dayalı bir söylem etiği çerçevesinde yeniden anlam kazandıracaksak, hem siyasetin yeni
bağlamını kuran küreselleşme ve kimlik siyasetini ciddi olarak ele almak hem de bu
bağlamı eleştirel bir çözümleme süreci içerisine sokmak gerekir.
1990'lı yıllar, Türkiye'de, devlet, siyasal parti ve partilerarası ilişkilerle
sınırlandırılmış siyasal mekanın artık toplumsal dinamiklere ve hızla değişen toplumsal
yapının isteklerine yanıt veremez bir duruma düşmesine sahne olmuştur. Siyasal
yaşamın her alanında bir düzen krizi kendini hissettirmiştir. Daha somut olarak
söylersek, devlet ile toplum arasında, hem toplumsal sorunların çözümü hem de
toplumsal isteklerin karar alma süreçlerine eklemlenmesi bağlamlarında yaşanan bir
temsiliyet krizi söz konusu olmuştur. Günümüzün sorunları, düzen içerisindeki
nitelikleri bakımından uzun dönemli çözümlerle birlikte siyasal mekanın yeniden
örgütlenmesini gerekli kılan sorunlardır. Bu sorunlar en genel düzeyde, devlet / toplum
arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel
kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve
değişimler sonucunda sarsıldığını ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların siyasal söyleme
sokulma tarzı da, Laik-İslami, İlerici-Gerici, Batılı-Doğulu, Küresel-Yerel, Türk-Kürt
ve benzeri tali karşıtlıklar ve söylemsel cephelerin kurulması biçiminde görülmektedir.
Bu anlamda, devlet / sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu belirsizlik
durumu, bu söylemsel boşluk, 21. yüzyıl Türkiye'sinde siyasal yaşamın kurucu ögesi
132

Konunun özellikle' düşünyapısal etki boyutuyla ele alınışı için bkz., Stuart Hall, "CuIture, the Media and the Ideological
Effect", Mass Communication and Society, London, Edward Arnold, 1979, ss.315-348'den çev., Mehmet Küçük, Medya, İktidar,
İdeoloji, Ankara, Ark Yay., 1994, ss.169-210

olma niteliğini taşımaktadır. Bugün bu boşluğu doldurmaya aday en güçlü yanıt yine
milliyetçi söylemden133 gelmektedir. İslami milliyetçilik ve yeni milliyetçilik gibi iki
farklı söylemsel cephede hareket eden milliyetçilik söylemi, devlet ile sivil toplum
ilişkilerinde gündeme gelen belirsizlik durumunda ortaya çıkmıştır. Bu söylemin
dayandırdığı kimlik, daha çok, laik kimlik, müslüman kardeşlik, milliyetçi sol kimlik,
'ya sev ya terket' sloganındaki etnik Türk kimliği ve benzeri bütünselleştirici ve aynılığa
dayalı kimlik düzgüleriyle (kodlarıyla) tanımlanmaktadır. İlginçtir ki, söz konusu kimlik
kodlarının herbiri de değişen ve çoğullaşan toplumsal yapıda kendilerine yer bulmuş
olmalarına karşın, son kertede çoğulculuğa karşı hareket eden kimlik söylemlerinden de
başka bir şey değildirler.
Milliyetçi kimlik söylemlerinin güçlenmelerinin nedenini, kullanmış oldukları
toplulukçu siyasetle bireylere bir topluluğa ait olma duygusunu duyumsatarak yeni bir
belirlilik durumu yaratabildiklerine dayandırmak yanlış olmayacaktır. Bu milliyetçi
söylemle hareket eden toplulukçu hareketlerin çoğulculuğa karşı aynılığı ve tekliği
savunan milliyetçi siyasal yaklaşımına karşı yeni bir anlayış geliştirilmektedir. Söz
konusu anlayış katılımcılığı kendine kuramsal temel edinen bir demokrasi tasarımında
şekil bulmaktadır.
Katılımcı demokrasi, bu anlamda, hem küreselleşme sürecinin devlet / sivil
toplum ilişkileri üzerindeki etkilerine yanıt bulmak, hem de değişen toplumsal yapının
karmaşıklığına uygun örgütlenme anlayışını, özellikle siyasi partiler düzeyinde, ortaya
çıkartmak için önemli bir kurumsal yapıdır. Katılımcı demokrasi etkili bir
mekanizmadır. Siyasal etki eşitliği ilkesini gündeme getirmektedir. Bir taraftan da,
katılımcı demokrasiyle, parti ve sivil toplum örgütleri arasında karşılıklı denetim
ilişkisinin kurulması olası olmaktadır. Diğer taraftan ise, sivil toplum örgütleri arasında
da bir eşitlik ilişkisi kurma olasılığını gündeme getirebilmektedir. Sivil toplum içinde
siyasal etki eşitliği, bir anlamda, sessizleştirilmiş kimliklerin istemlerini karar alma
süreçlerine eklemleme için gerekli örgütsel, ekonomik ve kültürel düzenlemelerin
yapılması anlamına gelmektedir.
Katılımcı demokrasi, çağcıl toplum içinde bugüne kadar tali konular olarak
düşünülen, ancak bugün çağcıl toplumu bir risk toplumuna dönüştüren konuların - çevre
kirliliği, sağlık, doğayı korumak, vb. - karar alma sürecinde küresel çözümler isteyen
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ciddi sorunlar olarak ele alınmasını gerekli kılar. Sivil toplum örgütleri arasında
gerçekleştirilmesi gereken siyasal etki eşitliği ilişkisinin karar alma süreci üzerinde
yansıması olarak düşünülebilecek konular arası eşitlik ilkesi, bu anlamda, katılımcı
demokrasinin önemli bir boyutudur. Devlet ve sivil toplum ilişkilerinin katılımcı
demokratik örgütsel yapıya sahip olması için, bu olasılığa yol açan bir siyasal kültürün
varlığı mutlaktır. İşte bu noktada, kamusal alanın demokrasi için önemi ortaya
çıkmaktadır. Katılımcı demokrasi, kamusal alan içinde gelişen bir siyasal kültürle
olasılık kazanabilecektir.
Özellikle, ötekine karşı sorumluluğa dayalı bir söylem etiğini gerektirir, bu da
demokratik siyasal kültür anlayışına eklemleme olasılığını yaratır. Bir kimliğe verilen
anlam içinde her zaman ötekileştirilmiş bir kimliğe gönderim olduğunun kabul edilmesi
anlamına gelen ötekine karşı sorumluluk, katılımcı demokrasinin kurala dayalı etiğini
tanımlar. Türkiye'de tali karşıtlıklara dayalı milliyetçi ve toplulukçu siyaset anlayışının,
ikinci konumları ötekileştirerek ilk konumun hegemonyasını kurma pratiği, aynı
zamanda bu anlayışın kurduğu siyasal kültürün katılıma kapalı niteliğini de
belirlemektedir. Katılıma açık siyasal kültür, bu anlamda, her kimliğin bir de ötekisi
olduğu diyalektik bilgisiyle gerçekleşebilir. Bu tanıma işlemi kamusal alanın, diyalojik
etkileşimi destekleyen bir mekana dönüştürülmesini sağlar. 134 Ancak bu etkileşim
gerçekleştirildiği sürece, farklı kimliklerin aynı ortamlarda, birlikte yaşamalarından söz
edilebilecektir.
Ötekine karşı sorumluluk temelinde kurulmuş bir siyasal kültür, 135 katılımcı
demokrasinin yaşama geçirilmesinin temel koşullarından birisidir. Dolayısıyla,
demokratik olma istemi136 olmadan kurumsal stratejilerin ve felsefi ilkelerin bir sonuç
vermesini beklememek gerekir.
3.4.4. Kamusal Alan Tartışmaları
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Hükümet yapısının çerçevesi, parti sisteminin işleyişi, yürürlükteki ülkülere
verilen farklı anlam ve öncelikler, yurttaşlarla yöneticileri arasındaki ilişkiler ve siyasal
düzen ile iç içe geçen toplumsal düzenin niteliği gibi belli başlı konularda dünya
demokrasilerinin her birinde belirgin biçimde farklılıklar bulunmaktadır.
Ancak, bilindiği üzere, çağcıllaşma, ulusal değerlerin evrensel değerlerle uyumlu
hale getirilmesinde yatmaktadır. Dolayısıyla, çağcıl demokratik ulus-devletlerde devlettoplum ilişkilerini düzenleme işlevini üstlenmesi gereken iki temel ilkeden söz edilir.
Bunlardan ilki evrensellik ilkesi, ötekisi ise toplumsal kimliklerin hepsi ve herbirine eşit
mesafeli hareket etme ilkesi'dir.
Demokrasi, genel ve eşit oy hakkı, belirli aralıklarla (düzenli olarak) yapılan,
gizli oy ve açık sayım ilkesine dayanan seçim mekanizmasıyla siyasal iktidarın
değiştirilme olanağının ve dolayısıyla da muhalefetin (yani ifade ve örgütlenme
özgürlüklerinin) kurumlaştığı bir siyasal düzendir. 137 Demokrasi, özü itibariyle Batı
siyasal düzeninin temel kurumsal ve biçimsel ilkeleri ile özdeşleşmiş bir düzen
kurucusudur. Batı'da Rönesans'la başlayan bir dizi iktisadi ve kültürel evrimleşmenin
sonucu durumundaki demokrasi, Batılı olmayan toplumlarda hem iktisadi gelişme
düzeyinin yükselmesini, hem de kültür değişimini öngerektirmektedir.
Demokrasi geleneksel toplumsal düzenlerde değil, ancak çağcıl toplumsal
düzenlerde işlevselliğini sürdürebilecek bir siyasal yöntemdir. Demokrasinin kurulması
iktisadi kalkınma ve kültürel değişime bağlı iken, siyasal gelişmenin amacı da
demokrasinin kurulması olmaktadır. Bu nedenle, bu yaklaşım uyarınca, demokrasinin
varolabilme koşullarından biri iktisadi kalkınma olmaktadır. Seymour Martin Lipset,
Demokratik Düzenin Koşulları 'nda (1991) bu konuyu şöyle ele almaktadır: "Siyaset
düzenlerini toplumun öteki yanlarına bağlayan belki en beylik genelleme,
demokrasinin iktisadi gelişme düzeyiyle ilişkili olduğudur. Bir ulusun ‘hali vakti ' ne
kadar yerindeyse, demokrasiyi yaşatma şansı o kadar yüksektir.(…) Büyük bir yoksul
kitlesiyle küçük bir ayrıcalıklı elit grubuna bölünmüş bir toplumda ya oligarşi (küçük
yukarı tabakanın diktatörce yönetimi) ya da tiranlık (halk temeline dayanan diktatörlük)
olur."
Çağcıl demokratik ulus-devletlerde vatandaşlık anlayışı, devlet-toplum
ilişkilerinin devlet tarafından evrensellik ve toplumsal kimliklerin hepsi ve herbirine eşit
mesafeli hareket etme ilkeleri temelinde düzenlenmesini sağlayan bir işlevi üstlenir.
Buradaki vatandaşlık anlayışı temelde, devletle ilişkiye giren birey ve grupların
farklılıklarını özel alanda ifade etme ve yaşamaları, kamu alanında da her birey gibi
belli hak ve yükümlülüklere sahip vatandaşlar olarak yaşamalarını kabul eder. Bu
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anlayış, en genel anlamda, evrensel vatandaşlık ülküsünü temsil eder. Bu ülkü de,138
Kant'ın, kendi yaşamlarını nesnel ve evrensel ilkeler doğrultusunda yönlendirme ve
yönetme iyeliğine sahip 'rasyonel aktörler' olarak tanımladığı ve bu anlamda da tüm
bireylerin eşit ahlaki bir değere sahip olması ilkesi üzerine kurduğu 'çağcıl
birey/benlik' anlayışını kendisine temel alır.
Kamusal alan / özel alan ayrımını kendisine öncel alan liberal ülkü, demokratik
devletin kendi alansal mekanı içinde vatandaşına eşitlik temelinde yaklaşmasını ve bu
nedenle de grup ve kültürel farklılıklara da ayrımcı olmama ilkesi yoluyla eşit mesafeli
olmasını öngörmüştür. 139 Farklılık istemlerinin kamusal alana taşınması, özel alan
anlayışıyla sınırlandırılmış sivil toplumun giderek karmaşıklaşması ‘evrensellik’ ve
‘ayrımcı olmama’ ilkeleri üzerinden hareket eden çağcıl devleti, toplumu yönetebilirliği
işlevini tam olarak yerine getirememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu noktada
belirtilmelidir ki, bugün geç çağcıl zamanların en ciddi sorunu, ulus-devletlerin bu
bağlamda karmaşıklaşan toplumları nasıl yönetebilecekleridir.
Devletle toplumsal gruplar arasında ciddi anlamda söylemsel bir boşluk oluşmuş,
kültürel olarak içi boşaltılmış vatandaşlık inşası sonucunda da, farklılıkların tanınması
konusunda mücadele vermesi ve böylelikle de kimlik/farklılık siyasetini yaşama
geçirmesi gereken bir kolektivitenin oluşturulması için bireyin nasıl etkinleştirilebileceği
sorunu ile karşı karşıya kalınmıştır. Bugün bu sorun geç-çağcıl zamanlardaki siyasal
kuramın da temel sorusu durumundadır.
Demokratikleşme bağlamında Jürgen Habermas, geliştirmiş olduğu ‘kamusal
alan’ kavramıyla bu soruya yanıt bulmaya çalışmıştır. Devlet-toplum ilişkilerinin
demokratikleşmesi konusunda Habermas şunları ileri sürer. Demokratik yönetim,
bürokratik çağcıl devletin, salt ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesi yoluyla denetlenmesi
anlamına gelmemelidir. Aynı zamanda, alttan denetimi sağlayan ve karar alma
süreçlerine katılımı gerçekleştirecek bir ‘kamusal iletişim mekanı’nın varlığı da devlettoplum arasında kurulacak demokratik bir yönetim için gerekli koşuldur. Diğer bir
anlatımla, usçul-yasal bir otoriteyi yaşama geçiren çağcıl devlet iktidarının meşruluğu
yalnızca yasalarla değil, aynı zamanda diyalog ve iletişime dayalı bir usçuluk anlayışı
üzerine kurulmuş kurala dayalı ilkeler yoluyla da değerlendirilmelidir. Salt ‘hukukun
üstünlüğü’ ilkesiyle sınırlı hareket tarzıyla, demokratik yönetim anlayışı meşruluk
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Aynı zamanda bu liberal ülkü, devlet-sivil toplum ayrımına ve sivil toplumun özel alanla özdeşleştirilmesine de dayanıyordu.
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krizini aşamaz.140 Bu nedenle, iktidar ve meşruluk kavramları temelindeki bu kriz, ancak
‘Katılımcı Demokrasi’ye dönüşümle aşılabilir.
Habermas, bu dönüşümün gerçekleşmesi için iki önemli kuramsal hareketin
gerçekleştirilmesi gerektiği kanısındadır. İlk hareket, yöntemsel düzeyde devlet-sivil
toplum karşıtlığı temelinde kurulan geleneksel toplum anlayışından siyasal toplum/sivil
toplum/ekonomik toplum temelinde kurulacak üç boyutlu bir toplum anlayışına geçişle
gerçekleşebilir. Bu yaklaşım, Habermas'ın sivil toplumu, hem özel kişilerarası pazar
mekanizması yoluyla yapılanmış etkileşim alanı olarak tanımlayan Liberal
Demokrasi’nin dışında, hem de toplumu bir bütün olarak oluşturan süreçlerin kurucu
ögesi olarak düşündüğü topluluk (cemaat) kavramı içinde eriten toplulukçu
Cumhuriyetçi Demokrasisi’nin dışında tanımladığını göstermektedir.141
Özetle, Habermas için sivil toplum, hem pazar mekanizmalarının dışında
tutulması hem de topluluklara indirgenmemesi gereken bir alanın varlığını simgeler. Üç
boyutlu toplum anlayışı üzerine kurulu sivil toplum anlayışı ile siyaset, hem liberal hem
de cumhuriyetçi demokrasilerden farklı bir tarzda yorumlanır. Liberal demokrasi siyaseti
dar anlamıyla ele alırken, cumhuriyetçi demokrasinin ise kavramı geniş anlamıyla
aldığını görmekteyiz. Her iki siyasal kuram, devlet-sivil toplum karşıtlığı, dolayısıyla
iki-boyutlu toplum anlayışı üzerine oturdukları için demokrasi sorunsalında sınırlı,
dolayısıyla sorunlu kavramlardır. Üç boyutlu toplum anlayışı ise başlangıç noktası
olarak siyaseti etiksel bir eylem olarak belirlemiştir. Habermas'a göre, toplumsal
ilişkileri oluşturan bireysel ve toplumsal kimliklerin birbirleriyle bağımlı varlık
koşullarını farketmelerini sağlayan ve belli bir ölçü içinde dayanışmayı olası kılan
sorgulama/tartışma/müzakere etkinliğidir.142
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Bkz., Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, MIT Press, Cambridge, 1996’dan aktaran Fuat Keyman, agm., s.59. Burada
Seyla Benhabib’in liberal demokrasinin yaşadığı meşruluk krizi ile ilgili beş maddeyi içeren değerlendirmesini vermek de uygun
düşecektir. Benhabib’e göre, söz konusu krizin temel nedenleri şurada yatmaktadır:
1/ Devlete karşı bireyin hukuk aracılığıyla korunmasına olanak tanıyan bireysel hak ve özgürlükler, bireyin siyasal karar-alma
süreçlerine katılımı ile ilgili bir açılım potansiyeli taşımasına karşın, bunu sağlamaktan çok, bireyin kişisel (özel) alandaki güvenliği
(dokunulmazlığı) ile ilgili olmaktadır.
2/ Yerleşik demokrasilerin kurumsal yapısı ve işleyişi, temsili kurumların ve bu kurumlar içinde iş gören örgütlerin (siyasi partilerin
ve baskı gruplarının) hiyerarşik, eşitsizlikçi (oligarşik) yapıları, bireylerin siyasal sürece seslerini katmalarının önünde ciddi engeller
olarak durmaktadır.
3/ Buna ek olarak, günümüzün dünyasında ortaya çıkan yeni oluşumlar da demokratik meşruluğun içinde bulunduğu krizi
derinleştirmektedir. Bu yeni oluşumlar bireylerin grup aidiyetleri esasında dile getirmeye başladıkları ‘toplumsal kimliklerin
tanınması’ istemlerinde ortaya çıkmaktadır.
4/ ‘Kültürel kimlik’ içinde ifade edilen ‘iyi yaşam’ seçimlerinin kamusal (siyasal) değil, özel (bireysel) alana ilişkin olduğunu
savunan, (ve böylece) liberal-demokratik devletin bu seçimler karşısında ‘tarafsız’, dolayısıyla bu seçimlerin siyasal yansımalarına
‘kapalı’ olmasını (kabul eden anlayış), çoğulculuk ve katılım gibi demokratik meşruluğun özündeki değerleri de sınırlandırmak
amacındadır.
5/ Bu sınırlandırma (2)’de belirtilen engelleyici yapılanmalarla birleşmekte, böylece liberal-demokratik kurumlaşmanın içinde yer
aldığı çağcıl anayasal devlette siyaset, sözgelimi eski Yunan’dakinden farklı olarak, ‘iyi siyasal toplum’un ne olduğu ile ilgili bir
arayış etkinlikleri bütünü olmayıp, devletin varlığı ve bekaası ile ilgili kaygıların belirlediği bir teknik etkinlikler biçiminde
anlaşılmaktadır. Bkz., Seyla Benhabib, “Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy”, Constellations I, 1994’den
aktaran Fuat Keyman, agm., s.59
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Devamında, Habermas'ın katılımcı demokrasiye dönüşümü sağlayacak ikinci
kuramsal hareketini de belirtmek gerekir. Burada, Habermas, üç boyutlu toplum anlayışı
üzerine kurduğu ve ekonomik toplumun dışına yerleştirdiği sivil toplumu kamusal alan
olarak tanımlamıştır. En genel anlamda, kamusal alan toplum ile devlet arasında bir
dolayım alanı olarak görülebilir. Habermas'ın iki boyutlu öneme sahip olarak gördüğü
kamusal alan, "hem devlet-sivil toplum ilişkilerinin karşılıklılığını, karmaşıklığını ve
çok-boyutluluğunu simgeleyerek, hem de felsefi düzeyde üretilen kurala dayalı savların
ve önerilerin demokratik yönetim için değerini vurgulayarak, çağcıl siyasal kuram içinde
devlet-sivil toplum arasına çizilen karşıtlığın gerisinde bir "düşünme ve (varolan iktidar
ilişkilerini) sorgulama mekanı" yaratır.143 Habermas'ın terimiyle, söz konusu edilmekte
olan kamusal alan, iletişimsel ussallık temelinde hareket eden bir alandır. Bu anlamda,
demokratikleşme de çağcıl bürokratik devletin yasal-ussal hareket tarzını iletişimsel
ussallık temelinde katılımcı demokratik yönetime dönüştürme sürecini tanımlar.
Bu da, liberal ve cumhuriyetçi demokrasilerde yaşanandan farklı, aşağıdaki gibi
bir demokrasi tanımına götürmektedir. Demokrasi, "ahlaki ve siyasal eşit" olarak kabul
edilen bireysel ve toplumsal kimliklerin kendi yaşam tarzlarını etkileyen kararlar
üzerinde özgür ve makul sorgulama/tartışma olanağını buldukları ve bu anlamda kararalma süreçlerine katıldıkları bir kamusal iktidar pratiğidir.144 Bu tanıma göre, en yalın
biçimiyle demokrasi, toplumsal yaşamın iletişimsel ussallık ve sorgulama etkinliği
temelinde örgütlenme biçimidir. Bu noktada, siyasetin etiksel bir eylem olduğu açıkça
ortaya çıkmaktadır. Aynı bağlamın ortaya koyduğu bir başka açıklık ta, demokratik
yönetimin,
devlet-toplum
ilişkisinin
toplumsal
kimliklerarası
sorgulama/tartışma/müzakere etkinliği temelinde örgütlenme tarzı olduğudur.
Siyaseti, Aristotelesci anlamda,145 etik bir pratik olarak gören Habermas, devlettoplum ilişkisiyle ilgili kurumsal düzenlemeleri ve eylemleri belirleyen ilkelerin ve
kuralların kamusal alan içinde sorgulama, tartışma ve uzlaşma sürecine alınmasını salık
verir. Bu anlamda, devlet-toplum ilişkilerini düzenleme tarzı olarak demokratikleşme
süreci içerisinde:146
1. Kamusal alan yoluyla kimliklerarası sorgulama/tartışma zemininin ortaya
çıkması olasılık kazanır;
2. Sivil toplum, iletişimsel ussallığın (ya da Aristoteles'in deyimiyle 'pratik aklın’)
kurala dayalı temelini oluşturduğu bir alan olarak hareket eder;
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3. Siyaset ‘etik bir pratik' olarak görülerek, demokrasinin kurumsal ve kurala dayalı
boyutları arasına pozitivist ve çağcıl söylemler tarafından yerleştirilmiş karşıtlık
ilişkisi ortadan kalkar;
4. Demokratik yönetim de, çağcıl devletin iletişimsel ussallığı simgeleyen kamusal
alan tarafından denetlenmesini olası kılan 'katılımcı bir devlet-sivil toplum
ilişkisi 'olarak tanımlanır.
Habermas'ın iletişimsel ussallık yoluyla geliştirdiği kamusal alan kavramı
demokratikleşme sürecinin başlangıç noktası olarak ele alındığında, bu alanda hareket
eden, diyaloğa giren katılımcıların benlik oluşumlarının çağcıl ussal benlik olduğunu
belirtmek gerekir. Bu anlamda, çağcıl benliğe dayalı kamusal alanın farklılıkların
birlikte yaşamasını düzenleyerek bir devlet-sivil toplum ilişkisinin kurulmasına katkıda
bulunması beklenir. Bu nedenle kamusal alan ile kimlik/fark ilişkisini birlikte düşünmek
gerekmektedir. Bilindiği üzere çağcıl benliğin temel sorunu, kendisinin meşruiyetini her
zaman kendi tanımına uymayan kimlikleri ötekileştirmesinde yerleşmiş bulunmaktadır.
Dolayısıyla, kamusal alanın bu sorunu aşabilmesinin koşulu, farklılıkların birlikte
yaşamasını olanaklı kılarken, farklılıkların istemlerinin köktenci kimlik siyasetine
dönüşmesini engelleyen bir dolayım alanı olarak da işlev görmesidir. Kamusal alanı bu
bağlamda, kimliğin tarihselliğinin, ilişkiselliğinin ve değişebilirliğinin tanındığı alan
olarak görmek olası olacaktır. Bir başka söyleyişle, kamusal alanın farklılık istemlerinin
öteki kimlikleri yok edici bir içerik taşımasını sağlayan bir iletişim alanı olduğunu
vurgulamakta da yarar vardır. Sonuç olarak, kamusal alan, bireysel haklarla sivil
erdemin eklemlendiği bir dolayım alanı olarak düşünüldüğü ve yaşandığı sürece,
demokratik bir devlet-sivil toplum ilişkisinden söz etmek olası olabilecektir.
Kamusal alan-demokratikleşme tartışmasının odağını Türkiye üzerine çevirirsek,
çağcıllaşma tasarımı'ndan hareket eden Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bir ulus-devlet
olarak kavramsallaştırılmasının altında toplumsal ilerleme ve ekonomik gelişmeye
dayalı bir Batılılaşma tablosu yattığı görülür. Ancak tüm bunlara karşın, "alternatif
toplum vizyonlarının iç ya da dış tehlike kodlamasıyla ötekileştirildiği” 147 ortamda
demokratik çerçeveyi belirgin kılmak güçleşmektedir.
Bugün, açıktır ki, dünyada yaşanılan toplumsal değişim ve dönüşümler
sonucunda, toplumsal istemlere demokratik anlamda yanıt bulmakta zorlanılmaktadır.
Devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşmesinin, hem devletin hem de sivil toplumun
demokratik ilkeler çerçevesinde örgütlenmesini öngerektirdiği açıktır. Bu bir anlamda,
özgürlük anlayışı üzerine bir yoğunlaşmaya da koşutluk gösterir. Söz konusu örgütlenme
tarzında farklı biçimleri ile özgürlüğün temel bir hak olduğu, farklılık istemlerinin
vatandaşlık söylemi içinde yapıldığı ve sivil haklar üzerine yapılan mücadelenin çok-
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kültürlülük 148 haklarını da içerdiği kabul edilmelidir. Habermas'ın belirttiği gibi
özgürlük bu bağlamda, bireyin kendi çevresini kurma, farklılık yaratma ve toplumsal
süreçlere eleştirel bakma yetisiyle düşünülmesini beraberinde getirmektedir.
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Uygulamalar
1. Türk siyasal modernleşmesinin kendine özgü özelliklerini belirleyiniz.
2. Türkiye’deki en etkin kamusal alanları saptayınız.

Uygulama Soruları
1.
2.
3.

Siyasal modernleşmenin temel niteliklerini ortaya koyunuz.
Türk siyasal kültürünün öne çıkan özelliklerini saptayınız.
Kamusal alan ile özel alan arasındaki farklılıkları açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde siyasal kültürü ve siyasal modernleşmeyi tanımlamaya yönelik
kuramsal çerçeve ayrıntılı aktarılmıştır. Amaç Türk siyasal kültürünü betimlemeye
yönelik bilimsel bir perspektif kazandırmaktır. Bölüm incelemeleri sonrasında,
Türkiye’de siyasal kültürün altyapısını oluşturan temel unsurlar anlaşılmıştır. Bu açılım
Türk siyasal gelişmesini ortaya koyan sivilleşme paradigması ile güçlendirilmiştir. Ve
Türkiye’deki kamusal alanların etkililiği çerçevesinde katılımcı demokrasinin
olabilirliği irdelenmiştir.

Bölüm Soruları I
1. İlgili literatürde ortaya konan siyasal kültür tanımlamalarını belirtiniz.
2. Türk siyasal kültürünün ana özelliklerini açıklayınız, nedenlerini tartışınız.
3. Modern anlamda siyasal gelişme ne ifade etmekte, açıklayınız.
4. Ulus-devlet anlayışını geleneksel yaklaşımla karşılaştırarak inceleyiniz.
5. Türkiye’de cumhuriyetin tarihsel kökenlerini açıklayınız.

6. Laisizmin tarihsel gelişiminden söz edip kavramı betimleyiniz.
7. Sivil toplumsallaşma nasıl gerçekleşir açıklayınız, Türkiye’deki gelişim seyrini ve
düzeyini anlatınız.
8. Kamusal alan ile özel alan arasındaki farklılıkları literatüre göre açıklayınız.
9. Jürgen Habermas’ın kamusal alan tartışmalarını irdeleyiniz.
10. Türkiye’de katılımcı demokrasinin geldiği düzeyi inceleyiniz.

Bölüm Soruları II
1. “Patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler
tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine
getirilen her tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan
daha derin bir anlamı vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir
örgütlenme biçimidir. Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de
hem Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde siyasal yapının sui generis
özelliğidir.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Jürgen Habermas
Max Weber
Maurice Duverger
Harold İnnis
Ünsal Oskay

2. “Cumhuriyet

kurulduktan

sonra

patrimonyalist

devlet

geleneksel

söyleminden vazgeçerek, önce …………………………., daha sonraları da
cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Demokrasi
Politea
Yönetim
Parlamento
Batılılaşma

3. “Devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin
varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık
boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığı ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu
……………………….., 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu
ögesi olma niteliğini korumaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Söylemsel boşluk
Siyasal iktidar
Hükümet
Siyasal rekabet
Siyasal retorik

4. Siyasal kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile
ilişki kurmakta zorlandığını belirten, Türkiye’deki siyasal kültürün
özelliklerini analiz eden sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir
a. Ünsal Oskay
b. Metin Kazancı
c. İlter Turan
d. İrfan Erdoğan
e. Merih Zıllıoğlu
5. “Temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve soyluluğun,
18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ' kamusal' ve 'özel' unsurlar
arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni
düzenlemelerle birlikte, din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu,
kilisenin tekelinden çıkarak özel bir duruma çekilmiştir. Kilise de kamu
hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir. Siyasal alanda ise, özel ve
kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini, kamu bütçesi
ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada
göstermiştir.”

Yukarıdaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Max Weber
Georges Gerbner
Maurice Duverger
Jürgen Habermas
Giovanni Sartori

6. “…………………………….... uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır.
Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak
görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı
olmayan yapı arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Modern yaşantımızda
Geleneksel yaşantımızda
Cumhuriyet yaşantımızda
Siyasal kültürümüzde
Kamu yönetimimizde

7. “ Ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi'nin insanlığa bıraktığı miras
kabul edilen ………………………. vermiş bulunmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Demokrasi
Laisizm
Liberalizm
Sekülarizm
Cumhuriyet

8. Osmanlıda Batılaşma sürecini başlatan 'Islahat Hareketleri' hangi yüzyılda
başlamıştır?
a.
b.

15. Yüzyıl
16. Yüzyıl

c.
d.
e.

17. Yüzyıl
18. Yüzyıl
19. Yüzyıl

9. ‘Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden
hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Georges Gerbner
Harold İnnis
Jürgen Habermas
Max Weber
David Easton

10. 1976 yılında yayımladığı ‘Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrimi’ adlı yapıt
aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

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

Ünsal Oskay
Şükrü Galib Erker
Metin Kazancı
Oya Tokgöz
Alaaddin Asna

4. SİYASETTE MEŞRUİYET SORUNU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. SİYASETTE MEŞRUİYET SORUNU
4.1. İktidar ve Meşruiyet
4.1.1. Siyasal iktidarın savunma mekanizması
4.1.2. Siyasal iktidarın referansı
4.1.3. Toplumsal rıza ve moral düzen arayışı
4.1.4. Toplumun muvafakati
4.1.5. Mutabakat(Consensus)
4.1.6. Toplumsal değerler bütünü
4.1.7. Toplumsal kontrol mekanizması

4.1.8. Çift yönlü etkileşim süreci
4.2. Siyasal İktidarın Meşruiyet Kaynakları
4.2.1. Teokratik Teoriler
4.2.2. Demokratik Teoriler
4.2.2.1. Milli Egemenlik Teorisi
4.2.2.2. Halk Egemenliği Teorisi
4.3. Klasik Meşruiyet Yaklaşımlarının Eleştirisi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Siyasal anlamda meşruiyetin fonksiyonlarını aktarınız.
2. Siyasal iktidarın meşruiyet kaynaklarını belirtiniz.

3. Klasik meşruiyet yaklaşımlarını eleştirel açıdan inceleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Siyasal Sistemde
Meşruiyet Olgusunun
Temel Fonksiyonları

Siyasal sistemin
demokratik yapısını ortaya
koyan meşruiyet
olgusunun sekiz ayrı
fonksiyonu ve taşıdıkları
değerler öğrenilecek

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanımlar
elde edilir.

Siyasal İktidarın
Meşruiyet Kaynakları

Kalsik Meşruiyet
Yaklaşımı

Siyasal iktidarın teokratik
ve demokratik meşruiyet
kaynakları karşılaştırılacak
ve temel nitelikleri
edinilecek
Klasik meşruiyet
kaynaklarına yönelik
eleştirel sorgulama alt
yapısı kazanılacak

Anahtar Kavramlar
Meşruiyet, Meşruiyet Fonksiyonları, Teokratik Meşruiyet, Demokratik Meşruiyet,
Klasik Meşruiyet

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
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:149
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.
149
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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.
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-toplum-siyasal 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 Teoriler150
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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 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 işlemeye 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 bîr 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.151 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 de-mokrasi 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 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
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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.
Sonuç olarak, 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.

Uygulamalar
1. Meşruiyetin fonksiyonları ile ilgili Türk siyasal hayatından örnekler veriniz.
2. Demokratik meşruiyet kaynaklarını örneklendiriniz.

Uygulama Soruları
1. Meşruiyeti olgusu tanımlayınız.
2. Meşruiyetin siyasal sistemi işlevselleştiren niteliklerini açıklayınız.
3. Geleneksel ve modern meşruiyet kaynaklarını karşılaştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İktidarın 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 de klasik ve modern teoriler
karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutulmuşlardır.

Bölüm Soruları I
1. İktidar ile meşruiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz.
2. Siyasal sistemde meşruiyetin yarattığı değerleri analiz ediniz.
3. Toplumsal konsensüs oluşturmada meşruiyetin işlevselliğini irdeleyiniz.
4.

Siyasal

iktidarın savunma mekanizması

bağlamında meşruiyet

olgusunu

açıklayınız.
5. Toplumsal değerler açısından toplumsal düzende sağlanacak birlik, bütünlüğün
meşruiyet ile ilişkisini açıklayınız.
6. Teokratik meşruiyet kaynaklarını aktarınız.
7. Demokratik meşruiyet kaynaklarının ayırıcı özelliklerini betimleyiniz.

8. Milli egemenlik teorisini irdeleyiniz.
9. Halk egemenliğinin olabilirliğini kuramsal açıdan tartışınız.
10. Klasik meşruiyet kaynaklarını ve dayanak oluştrudukları siyasal rejimleri eleştirel
açıdan tartışınız.

Bölüm Soruları II
1.

“…………………………, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler
için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına
dayandırılmasıdır.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
2.

Devlet
Siyasal irade
Hükümet
Meclis
Meşruiyet

Hem toplumun, hem de siyasal iktidarın karşılıklı rızaya dayalı olarak var
olmasını ve iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlayan üst sözleşmeye ne ad
verilir?
a. Anayasa
b. Toplum sözleşmesi
c. Meşruiyet
d. Siyasal gelenek
e. Legalite

3.

Meşruiyetin olmazsa olmaz şartı olarak yönetilenlerin çoğunluğunca
gönülden benimsenen ve toplumsal, siyasal yapının sistemine göre
yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin
toplumdaki yaygın inanca ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Kabul etme
Mutabakat
Onaylama
Rıza gösterme
İkna olma

“Sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın
da kurulmasını ifade eder. Bu nedenle meşruiyet, olması gerekene bağlı
olarak toplumda olmuş olanın gerekçelendirildiği …………………… ve
sembolik evreni de içine alır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Yasal
Tinsel
Kültürel
İdeolojik
Sosyal

“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.”
Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyasal sistem
Sosyal düzen
Meşruiyet
Siyasal kültür
Kamusal alan

6. Siyasal iktidar “meşru güç kullanma tekelidir” ifadesi aşağıdakilerden
kime aittir?
a.
b.

David Easton
Gabriel Almond

c.
d.
e.

Karl Marx
Max Weber
Jean-Jacques Rousseau

7. Meşruiyetin kaynağını Tanrı-Krallarda gören anlayış aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Çağdaş teoriler
Milli egemenlik teorisi
İktidar teorileri
Halk egemenliği teorisi
Teokratik teoriler

8. Milli egemenlik teorisi hangi yüzyılda yaygınlık kazanmıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

19. Yüzyıl
18. Yüzyıl
17. Yüzyıl
16. Yüzyıl
15. Yüzyıl

9. Demokratik teorilerin ortaya çıkışında büyük ölçüde rol oynayan
toplumsal hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

1789 Fransız İhtilali
1917 Rus İhtilali
1915 I. Dünya Savaşı
1919 Kurtuluş Savaşı
1945 Dünya Savaşı

10. Temelde “Genel Oy”
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.

ilkesine

Milli egemenlik teorisi
Teokratik meşruiyet teorisi
Geleneksel meşruiyet teorisi

dayanan

meşruiyet

teorisi

d.
e.

Üstün iktidar teorisi
Halk egemenliği teorisi

Yanıtlar:
1. e
2. c
3. b
4. d
5. c
6. d
7. e
8. b
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
5.2. Siyasal İktidarın (Otoritenin) Meşruluk Temeline Göre
Sınıflandırılması
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. Toplum sözleşmeleri açısından iktidar tipolojilerini açıklayınız.
2. Eşitlik ve düzen kaynağı olarak meşruiyeti sorgulayınız.
3. Max Weber’in iktidar tipolojisinin temel niteliklerini vurgulayınız.
4. Devid Easton’un iktidar tipolojisinin ayırıcı yanlarını ortaya koyunuz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplum Sözleşmeleri
Açısından Meşruiyet
Sorunu

Meşruiyet sorununu
devlet, toplum ve birey
çerçevesinde ele alıp
irdeleyen farklı
yaklaşımlara göre olgunun
açılımını edinmek

Siyasal İktidarın
(Otoritenin) Meşruluk

Siyasal iktidarı meşruiyet
temellerine göre
sınıflandıran Weber ve

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Temeline Göre
Sınıflandırması

Easton’ın tipolojisine göre
iktidar analizi yapmak

Anahtar Kavramlar
Meşruiyet, Toplum Sözleşmeleri, İktidar Tipolojisi, Max Weber, David Easton

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. Bu ünitede bu açılım gerçekleştirilecektir.

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, amaç-araç 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/kaostan daha 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 c ezası 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. SİYASAL İKTİDARIN (OTORİTENİN) MEŞRULUK
TEMELİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI(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.
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.
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Uygulamalar
1. Max Weber’in
değerlendiriniz.

iktidar

tiplolojisine

göre

Türk

siyasal

liderlerini

2. David Easton’ın iktidar analizine göre Türk siyasal liderlerini inceleyiniz.

Uygulama Soruları
1. Siyasal otoriteyi meşruluk temellerine göre sınıflandırınız, Max Weber ile
David Easton’un iktidar tipolojilerini karşılaştırmalı irdeleyiniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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.
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.
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. Toplum sözleşmesine göre meşruiyet sorununa açıklık getirmeye çalışan
yaklaşımlardan söz ediniz.
2. Max Weber’e göre geleneksel iktidar yapısının taşıdığı özellikleri aktarınız.
3. Hukuksal iktidar yapısını Weberyan bakış açısı ile inceleyiniz.
4. Karizmatik iktidar tipolojisinde Weber’in ortaya koyduğu nitelikler bugün de
geçerli midir tartışınız.
5. David Easton ikidar sınıflandırmasında kaç farklı yapısal özellik ortaya koymuştur?
6. İdeolojik kaynağın iktidarın meşruiyetine katkılarını tartışınız.
7. Meşruiyet ile ilgili yapısal kaynak ile hukuksal kaynak arasındaki farkları
belirtiniz.
8.

Liderin kişisel nitelikleri meşruiyet kaynağı olarak nasıl işlevsellik taşır tartışınız.

Bölüm Soruları II

1. Doğal düzen felsefesi ilk hangi felsefe ile ortaya çıkmıştır?
a. Sofizm
b. İdealizm
c. Stoacılık
d. Liberalizm
e. Materyalizm
2. Aşağıdakilerden hangisi meşruiyet kaynağının temellendiği üç meşruiyet
ilkesinden biridir?
a.
b.
c.
d.
e.

Güvenlik
İnsanlık
Rıza
İstikrar
İnanç

3. Toplum sözleşmesi teorileri ile siyasal iktidar ilişkilerinin üzerine oturduğu üç
temel alan, üç meşruiyet kaynağı ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan birini temsil etmektedir?
a. Yasalar

b.
c.
d.
e.

İnanç sistemi
Gelenekler
Birey
Siyasal sistem

4. Meşruiyeti, güvenlik olarak temellendiren düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Max Weber
b. Jean Bodin
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
e. Jean Jacques Rousseau
5. Devletin meşruiyetini topluma dayandırdığı toplum sözleşmesi kuramında
Jean-Jacques ROUSSEAU aşağıdaki anlayışlardan hangisini temel almıştır?
a. Özgürlük
b. İnanç
c. Gelenek
d. Adalet
e. Eşitlik
6. Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmeleri teorileri ile siyasal iktidar
ilişkilerinin üzerine oturduğu temel alanlar arasında sayılmaz?
a. Toplum
b. Yasa
c. Devlet
d. Halk
e. Birey
7. Çağdaş siyasal iktidarlar meşruiyeti aşağıdaki ilkelerden hangisini esas
alarak oluşturamazlar?
a. Despotizm
b. Özgürlük
c. Eşitlik
d. Güvenlik
e. Consensus

8. Devleti toplum sözleşmesinin merkezine koyan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Jean-Jacques Rousseau
b. Niccola Machiavelli
c. Adam Smith
d. Jean Bodin
e. Thomas Hobbes
9. “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…………………………….………’dir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Toplum sözleşmeleri
b. Hukuk
c. Mutabakat
d. Seçimler
e. Retorik

10. Liderin kişisel niteliklerini meşruluk kaynağı olarak tanımlayan sosyal

bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yanıtlar:
1. c
2. a
3. d
4. c

Sigmund Freud
Max Weber
John Locke
Thomas Hobbes
David Easton

5. e
6. b
7. a
8. e
9. a
10. e

6. ELİTİZM (SEÇKİNCİLİK) TEORİLERİ VE SİYASAL GELİŞME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6. ELİTİZM (SEÇKİNCİLİK) TEORİLERİ VE SİYASAL GELİŞME
TİPOLOJİLERİ
6.1. Klasik Elit Teorileri
6.1.1. Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf Teorisi
6.1.2. Vilfredo Pareto ve Elitizm (Seçkincilik) Teorisi
6.2. Demokratik Elit Teorileri
6.2.1. Harold D. Lasswell’in Elit Teorisi
6.2.2. Raymond Aron’un Elit Teorisi
6.3. İktidar Eliti: Neo-Elit Bir Yeni Görüş
6.3.1. Edward Shils: Seçkinlerin Niteliği ve Siyaset
6.3.2. S. Martin Lipset: İstikrarlı- İstikrarsız Düzenler
6.3.3. David Apter: Değerler ve Siyaset

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Elitizm kavramının siyasal açılımını yapınız.
2. Klasik ve demokratik elit teorilerini karşılaştırınız.
3. Siyasal elitizmde neo-elit yaklaşımı açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Klasik Elit Teorileri

Gaetano Mosca ve
Vilfredo Pareto’nun elit
teorileri karşılaştırmalı
edinilecek

Demokratik Elit Teorileri

Harold D. Lasswell ile
Raymond Aron’un elit
teorileri karşılaştırmalı
olarak tartışılacak

Neo-Elit Yaklaşım

Edward Shils, S. Martin
Lipset ve David Apter’ın
elit teorileri ile ilgili
altyapı sağlanacak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar
Klasik Elit Teorileri, Demokratik Elite Teorileri, Neo-Elit Yaklaşımlar

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.
Çalışmanın son aşamasında da, elitist yaklaşımlara tamamlayıcı bir unsur olarak
siyasal gelişmeyi sağlayacak etkin yönetim modelleri arayışlarına somut veriler sağlayacak üç
farklı tipoloji incelemesine yönelinilecektir.

6.1. Klasik Elit Teorileri
Elitizm (Seçkincilik) teorisini Siyaset Bilimine kazandıran iki İtalyan düşünürü
Gaetano MOSCA ve Vilfredo PARETO'dur.
6.1.1. 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.
6.1.2. 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.
6.2. 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.

6.2.1. Harold D. 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.
6.2.2. 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)
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 antitezi 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 bakımından aralarında 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.
6.3.1. 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.(3)
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,
yöneten-yönetilen 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 oligarşilerdir. 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.

6.3.2. 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 İnsan da, 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"in yokluğu 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.
6.3.3. 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.
Sonuç olarak, 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.
Bu konuda son alarak, 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.

Dipnotlar
1. 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.
2. Wright Mills’in İktidar Eliti açılımı için bkz., Münci KAPANİ, Politika Bilimine
Giriş, Ankara, Bilgi Yay., 2005(1975), ss.124-125
3. 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.

Uygulamalar
1. Demokratik elit teorilerine göre Türk siyasal sitemini analiz ediniz.

2. Neo-elit iktidar yaklaşımlarının Türkiye’deki karşılığını tartışınız.

Uygulama Soruları

1. Harold D. Lasswell’in demokratik elit teorisini açımlayınız.
2. Raymond Aron nasıl bir demokratik elitist yaklaşım ortaya koymuştur,
açıklayınız.
3. Siyasal elitizmde yeni yaklaşımlardan söz ediniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak, 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.

Bölüm Soruları I

1. Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf Teorisini açıklayınız.
2. Vilfredo Pareto’nun elitizm (Seçkincilik) teorisini irdeleyiniz.
3. Harold D. Lasswell’in elit teorisi nasıl bir açılım yaratmıştır, aktarınız.
4. Raymond Aron’nun elitizm yaklaşımı siyasl sistemi nasıl analiz etmiştir,
irdeleyiniz.
5. Edward Shils seçkinlerin niteliği naıl belirliyor ve siyaset ile ilişkisini nasıl
ortaya koyuyor tartışınız.
6. S. Martin Lipset’in istikrarlı ve istikrarsız düzenler analizini açımlayınız.
7. David Apter’in siyaset ve değerler ilişkisini irdeleyiniz.

Bölüm Soruları II

1. “Çağdaş Siyaset Bilimine giren önemli kavramlardan biri de ‘Elit’
kavramıdır.
Latince
"Eligere"
(Seçmek-Elemek)
kökünden
…………………………….’ya girmiştir.”

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen hangi ülke dilidir?
a.
b.
c.
d.
e.

İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
İspanyolca

2. Elitizmin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Şüphecilik
Eleştirellik
Özgürlükçülük
Seçkincilik
Eşitlikçilik

3. Elit teorileri kısaca ve özetle klasik ve ……………………… elit teorileri
olmak üzere iki alt başlıkta ele alınmaktadır?
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Modern
b. Sosyal
c. Demokratik
d. Geleneksel
e. Siyasal
4. Vilfredo PARETO’nun kuramında izlediği, Elitizm (Seçkincilik) Teorisini
Siyaset Bilimine kazandıran sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Gaetano Mosca
Gioanni Sartori
Maurice Duverger
Max Weber
Daniel Easton

5. G. Mosca'nın ‘Yönetici Sınıf’ teorisiyle ifade ettiğini K. Marx teorisinde
hangi kavramla ifade etmektedir?
a. İşçi Sınıfı
b. İşveren sınıfı
c. Emekçi kesim
d. Siyasal iktidar
e. Hakim Sınıf

6. Toplumların küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve
yönetilmesi de gerektiği yolundaki düşünceyi yaklaşık iki bin yıl öncesinde
ortaya atan Antik Yunan düşünürü kimdir?
a. Thales
b. Sokrates
c. Platon (Eflatun)
d. Aristoteles
e. Cicero

7. Aşağıdakilerden hangisi siyaseti yönetenler ve yönetilenler ayrımına
dayandırarak açıklama yoluna gitmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Marksist teori
Klasik elitist teori
Sosyal teoriler
Feminist teoriler
Liberal teoriler

8. Elit ve kitle ayrımını ilk defa sistemleştiren Siyasal Bilimci
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Vilfredo Pareto
Max Weber
Raymond Aron
Edward Shils
Gaetano Mosca

9. Aşağıdakilerden hangisi David Apter’in sınıflandırmasında yer alan
siyasi düzenler arasında yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Mutlakçı seferber düzenler
Uzlaşmacı düzenler
Devletçi (bürokrat) düzenler
Ruhani (teokrat) düzenler
Çoğulcu seçkin düzenler

10. David Apter kutsallık içeren amaç değerler ile dünyevilik içeren araç
değerler sınıflandırmasında hangi sosyal bilimciden esinlenmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Max Weber
S. Martin Lipset
Emil Durkheim
Gaetano Mosca
Edward Shils

Yanıtlar:
1.

b

2.

d

3.

c

4.

a

5.

e

6.

c

7.

b

8. e
9. e
10. c

7. SİYASAL KATILMA VE KATILMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. SİYASAL KATILMA VE KATILMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
7.1. Kavram ve Boyutları İle Siyasal Katılma
7.2. Siyasal Katılma Biçimleri (Modelleri)
7.2.1. Eylemin Yoğunluk ve Zorluk Derecesine Göre Siyasal Katılma
Biçimleri
7.2.2. Olağan ve Olağandışı Siyasal Katılma Biçimleri
7.3. Politikadan Uzaklaşma (Depolitizasyon) Olay
7.4. Bir Eylem ve Davranış Olarak Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler
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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 İletişimde 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 ünitede yanıt aranmaya çalışılacaktır.

7.1. Kavram ve Boyutları ile 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 ve
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.

7.2. Siyasal Katılma Biçimleri (Modelleri)
7.2.1. 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.
7.2.2. 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.
7.3. 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.
Sonuç olarak; 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.
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.
7.4. Bir Eylem ve Davranış Olarak Siyasal Katılmayı
Etkileyen Faktörler(3)
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.
7.4.1. 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 sosyoekonomik 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. Sosyoekonomik 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. Sosyo-ekonomik 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 sosyo-ekonomik 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 büyümk 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,
7.4.2. 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, siyaset
karşısında 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.

7.4.3. 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 ‘teknodemokrasi’ 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.
Sonuç olarak, 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
eylemleri 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. Gençlerin 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.

Dipnotlar
1. 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.

Uygulamalar

1. Eylemin yoğunluk ve zorluk derecesine göre siyasal katılma biçimlerini
örneklendiriniz.
2. Olağan ve Olağandışı Siyasal Katılma Biçimlerine Türk siyasal hayatından
örnekler veriniz.
3. Türk siyasal hayatında depolitizasyona yol açan süreçleri belirtiniz.

Uygulama Soruları

1. Siyasal katılma kavramını geniş hatlarıyla açımlayınız.
2. Siyasal katılma modellerini ayrıntılı açıklayınız.
3. Depolitizasyon olgusunu tanımlayınız ve Türk siyasal hayatına yarattığı
sonuçları tartışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak, 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.
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 karşısındaki 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 kavram ve olgu olarak açımlayınız.

2. Eylemin yoğunluk derecesine göre siyasal katılma biçimini aktarınız.
3. Eylemin zorluk derecesine göre siyasal katılma biçimini aktarınız.
4. Olağan siyasal katılma biçimlerini örneklendiriniz.
5. Olağandışı siyasal katılma biçimlerinden ve sonuçlarından söz ediniz.
6. Depolitizasyonun siyasal sisteme yaratacağı etkileri geniş açıdan irdeleyiniz.
7. Bir eylem ve davranış olarak siyasal katılmayı etkileyen sosyo-ekonomik ve
demografik etkenleri ayrıntılı açıklayınız.
8. Siyasal katılmayı etkileyen psikolojik unsurlardan söz ediniz. Ve Türkiye’deki
boyutlarını irdeleyiniz.
9. Siyasal katılmada rol oynayan siyasal ve hukuksal etkenleri tartışınız.

Bölüm Soruları II
1. Siyasal davranış olarak bağımsız özerk katılıma ne ad verilir?
a. Siyasal iktidar
b. Demokratik katılım
c. Otonom katılım
d. Mobilize katılım
e. Çağdaş katılım

2. L. Milbrath’ın eylemin yoğunluk ve zorluk derecesini kriter olarak kabul ettiği
kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Political Participation
b. Political Man
c. Communication Politique
d. Neropolitic
e. Science Politique
3. Siyasal katılımda ilgisizleşmeye ne ad verilir?
a. Participation
b. Depolitisation
c. Modernisation
d. Traditionalism
e. Critism
4. “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, ………………, bilgi ve
eylemdir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Enformasyon
Müzakere
Etkililik
Önemseme
İrade

5. "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.”
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangilerine aittir?
a. McLuhan ve İnnis
b. Huntington ve Dominguez
c. Habermas ve Althusser
d. Duverger ve Weber
e. Almond ve Verba

6. Demokratik sistemlerde nasıl bir parti sistemi uygulanamaz?

a.
b.
c.
d.
e.

İki parti sistemi
Tek parti sistemi
Ilımlı iki kutuplu sistem
Çok parti sistemi
Çok kutuplu parti sistemi

7. Toplumların sosyo-ekonomik gelişmişliği siyasal katılımı en çok hangi
faktörlerden etkiler?
a.
b.
c.
d.
e.

Örgütlenme faktörü
Gelir faktörü
Psikolojik faktör
Güdüleme faktörü
Yabancılaşma faktörü

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.
b.
c.
d.
e.

Bağımsız
Sınırlı
Mobilize
Özgün
Genel

9. Modernleşmenin en önemli özelliğini oluşturan …………………………..
siyasal katılma eğilimini uyarmakta ve buna uygun bir kültürel ortam
oluşturmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Kırsal hayat
Merkezileşme
Etnikleşme
Kentleşme
Bölgeselleşme

10. Sosyal hukuk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi demokratik
örgütlenme hakkının önüne çıkarılan engellerden sayılmaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Dini temelli örgütlenme
Sınıf temelli olmayan örgütlenme
Bölgesel temelli örgütlenme
Sınıfsal temelli örgütlenme
Etnik temelli örgütlenme

Yanıtlar:
1. c
2. a
3. b
4. d
5. b
6. b

7. a
8. c
9. d
10. b

8. SİYASAL ETKİ ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE KAMUOYU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. SİYASAL ETKİ ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE KAMUOYU
8.1. Genel Olarak Kamuoyu
8.2. Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Faktörler
8.2.1. Kamuoyunu Oluşturan Koşullara Farklı Bakış
8.3. Siyasal Sistemler ve Kamuoyu
8.3.1. Demokratik Sistem: Çoğulcu (Plüralist) Ortamda Oluşan
Kamuoyu
8.3.2. Totaliter Sistemler: Güdümlü Kamuoyu
8.3.3. Azgelişmiş Ülkelerde Kamuoyu
8.4. Bir Siyasal Güç ve Aktör Olarak Kamuoyu
8.5. Kamuoyu Araştırmaları
8.5.1. Kamuoyu ve Seçim Araştırmalarının Yönlendirme
Potansiyeli

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

Kamuoyu oluşumunda etkili olan faktörleri sayınız.
Demokratik sistemlerde kamuoyunu etkileyen unsurları belirtiniz.
Güdümlü kamuoyu nasıl oluşur, belirtiniz.
Kamuoyu araştırmalarının yönlendirme potansiyelini tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Kamuoyunun
Oluşmasında Etkili Olan
Faktörler

Siyasal Sistemler ve
Kamuoyu

Kamuoyu ve Seçim
Araştırmalarının
Yönlendirme Potansiyeli

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamuoyu oluşumunda
etkili olan dört ayrı
faktörü etraflı olarak
edinmek
Demokratik, totaliter ve
azgelişmiş toplumlarda
kamuoyunu oluşturan
etkenler kazanılacak
Kamuoyu ve seçim
araştırmalarının toplumda
yarattığı etkileri tartışacak
altyapı kazanılacak

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar
Kamuoyu, Demokratik Toplumlar, Totaliter Toplumlar, Azgelişmiş Toplumlar,
Kamuoyu Araştırmaları, Seçim 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? Tüm bu sorulara bu ünitede yanıt
bulunacaktır.

8.1. 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.
8.2. 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.
8.2.1. 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.
8.3. Siyasal Sistemler ve Kamuoyu(3)
8.3.1. 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.
8.3.2. 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.
8.3.3. 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.
8.4. 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 vs yıkan
bîr 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. Gene 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.

8.5. 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 v 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.
Sonuç olarak, 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 karşıpropagandası 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.
9.5.1. Kamuoyu ve Seçim Araştırmalarının Yönlendirme
Potansiyeli

Bilgi edinme hakkının yanı sıra bilgilendirme hakkını da güvence altına almaya
çalışan belgeler, siyasal yarışta tüm görüşlerin eşit koşullarda yarışmasını gözetir. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesi "dış etkiden uzak kanaat sahibi olma
hakkı"yla birlikte "her türlü medya aracılığıyla ve sınır tanımaksızın bilgi ve düşünceleri
arama, edinme ve aktarma"yı da güvence altına almıştır. Bu bağlamda ifade özgürlüğünü
tanımlayan yaklaşımlar üç kesimin ifade özgürlüğü bulunduğunu belirtmiştir. Buna göre
seçmenler, medya ve seçime katılan ya da seçim sonuçlarını etkilemeye çalışan siyasal
güçler, ifade özgürlüğü taşıması gereken toplumsal katmanlardır (Merloe ve Celiver
1999). Uluslararası belgelerdeki, seçim dönemlerinde düşüncelerin ifadesi açısından
taraflara hak tanınmasına gösterilen duyarlılık, bir anlamda, bu süreçte oluşabilecek kimi
olumsuz durumların yarattığı kaygılardan kaynaklanmaktadır. Bu kaygıların en fazla
yoğunlaştığı yayın biçimi, bir başka deyişle ifade biçimi de seçim araştırmalarının
sonuçlarına ilişkin yapılan yayınlardır. Bu kaygıları ortadan kaldırma adına medya
kuruluşları açısından kimi ilkelerin gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre, bir
araştırmanın yayınlanabilirlik koşulları mesleki oluşumlar tarafından şöyle
sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Araştırmanın finansal kaynağının açıklanması,
Soruların tam listesi,
Örneklem alınan kütlenin tanımlanması,
Örneklem büyüklüğü, Örneklem hatası,
Sunulan sonucun ilgili örneklem birimiyle birlikte
verilmesi,
Araştırma yönteminin aktarılması,
Araştırmanın gerçekleştiği zaman dilimi.

Seçim araştırmalarının yayınlanmasına ilişkin tartışmalar, birçok ülkede yayınları
hukuksal düzenlemelere bağlayarak kimi önkoşullar getirmiştir, bu durum zaman zaman
yayınların tümüyle yasaklanmasına kadar varmıştır. Türkiye de bu deneyimi yaşayan
ülkeler arasındadır. Öte yandan kitle iletişim araçlarında yer almayla seçim başarısı
arasında korelasyon kurmaya çalışan araştırmalar, bu etkinliğin sınırlılık içerdiği
sonucuna da varmışlardır. Joseph Klapper'in Kitle İletişiminin Etkileri adlı çalışmasında
kitle iletişim araçları kanalıyla gelen siyasal mesajların seçmen davranışını değiştirme
etkisinin göreceli ve sınırlı olduğu şeklindedir (Aziz 2003:97). Bu savı daha da güçlü
biçimde dile getiren bilim adamlarından biri de Veysel Batmaz'dır. Konrad Adenauer
Vakfı destekli Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya izleme Grubu tarafından
gerçekleştirilen ve 1999 Milletvekili Seçimleri öncesi bir aylık yazılı görsel basın
taramasını içeren çalışmayı ölçüt alan Batmaz, seçim sonuçlarıyla parti ve liderlerinin
medyada kapsanma oranlarına ilişkin kurduğu korelasyonla, kitle iletişim araçlarının
seçmen davranışı üzerindeki etkisini negatif olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Aynı sorun üzerinde yoğunlaşmalar, Avrupa Konseyi'nin çalışmalarında da
gözlemlenmiştir (Atabek 1998:261). Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesi
doğrultusunda bu konuya ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kamuoyu
araştırmalarının seçmenler üzerinde etkisine ilişkin somut verilere ulaşılamadığı
belirtilerek, araştırma sonuçlarının nesnel biçimde sunulmasının seçim sonuçlarını
etkilemediği vurgulanmıştır. Kuşkusuz bu tartışmalar, salt siyasal katılımın bir yolu olan
'oy kullanma' üzerinde değil, toplumsal yapıda kimi kanaatlerin oluşumu açısından da
değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarının nesnel yansıtılması konusunda yaşanan sıkıntılar,
Türkiye'de 24 Aralık 1995 seçimlerinde, seçim takvimine bağlı olarak 'kamuoyu/seçim
araştırmalarının' yayınlanmasına yasal engel konulmasının yolunu açmıştır. Sözkonusu
düzenleme deneyimlerin doğurduğu bir sonuçtur. Özellikle 1990 sonrası Türkiye'nin
yaşadığı değişim ve dönüşümler dikkatlerin medya üze rine yoğunlaşmasına yol
açmıştır. Seçmen ya da toplum üzerinde herhangi bir kanının oluşmasında medyanın
etkisi konusunda görgül çalışmaların yetersizliği bilinmektedir. Bu durum da 'medya
etkiler' genel kanısının yoğunluğunu azaltmadan sürdürmesine neden olmaktadır.
Dolayısıyla, bu önyargıdan hareketle taraflar arasında gözetilmeyen etik kurallar
sonucunda, gerçekliğinden, nesnelliğinden, geçerliliğinden kuşku duyulan sonuçların
yansımasına engel olmak güçleşmektedir. Nitekim seçim dönemlerinde yoğunlaşan
araştırma sonuçlarının derlenmesi ve bu derleme sonucunda seçim sonuçlarıyla
karşılaştırılması bu konunun önemini açıkça gözler önüne sermektedir.
Kamuoyu araştırmaları üzerindeki en ağır değerlendirmeyi yapanlardan biri de
Patrick Champagne'dır: "...uzmanların 'halkı konuşturmak' için kullandıkları kamuoyu
araştırmaları, kuklalara sesini veren vantrolog yöntemi gibidir."demektedir (Özerkan
2002:31). Bu konudaki eleştirilerini daha da derinleştiren Champagne, "... Anketler ve
genel kamu seçimleri, aktif ve sesli azınlık ağırlığı küçülterek, sessiz çoğunluğun içinde
eritme eğilimindedir; böylece gerçek dışı bir oydaşma (konsensus) yaratılmaktadır"
savını ileri sürmektedir. Sonuç olarak kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmede
Champagne şirketler tarafından gerçekleştirilen ve 'kamuoyu' olarak adlandırılan
çalışmalar için "açıklanmış özel görüşlerin istatistiksel toplamı"dır yorumunu
yapmaktadır (Özerkan 2002:322). Bu noktada kamuoyu araştırmalarının medyada
yayınlanmasının bir etki doğuracağı varsayımının gizli bir kabulünün de gün ışığına
çıktığını söylemek olasıdır. Kuşkusuz, bu iletişim araştırmalarının tarihi, bu alanda
gerçekleştirilen araştırmalarla, deneysel arayışlarla bilinmektedir. Dolayısıyla 21.
Yüzyılda iletişimin eriştiği boyutlarda 'etki gücünün' tartışılmakla birlikte, böylesi bir ön
kabulle yapılan yayınlar hakkında zaman zaman nesnellikten uzaklaşıldığı kaygısına
düşülmektedir. Denilebilir ki içinde bulunulan koşullar nedeniyle bu alandaki tartışmalar
daha uzunca yıllar varlığını koruyacak gibi görünmektedir.

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

Uygulamalar
1. Türkiye’de kamuoyu oluşumunda rol oynayan demokratik faktörleri
örneklendiriniz.
2.

Türkiye’de kamuoyu ya da seçim araçtırmalarının sonuçları ile seçim
sonuçlarının tutarlılığını örnekleriyle tartışınız.

Uygulama Soruları
1. Kamuoyu nedir, nasıl oluşur?
2. Demokratik toplumlarda kamuoyunu oluşturan unsurları açıklayınız.
3. Kamuoyu araştırmalarının güvenilirliliğini tartışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyasal etki çerçevesinde kamuoyu olgusu irdelenmiştir. Kavramın
geniş betimlemesinin ardından farklı siyasal sitemlere göre kamuoyu oluşumunda rol
oynayan faktörler üzerinde durulmuştur. Ağırlıklı olarak demokratik toplumlarda
kamuoyunu oluşturan faktörler ele alınmıştır. En son olarak da bir siyasal güç olarak
kamuoyu araştırmalarının yönlendirme etkileri tartışmaya açılmıştır.

Bölüm Soruları I
1. Kamuoyu kavramının geniş tanımını yapınız.
2. Kamuoyunun oluşmasında etkili olan faktörleri belirtiniz.
3. Demokratik toplumlarda kamuoyu nasıl oluşmakta, tartışınız.
4. Totaliter toplumlarda güdümlü kamuoyunun rolünü irdeleyiniz.
5. Azgelişmiş ülkelerde kamuoyu nasıl gelişim gösterebilir, açıklayınız.
6. Kamuoyu bir siyasal güç müdür, tartışınız.
7. Kamuoyu araştırmalarının seçim dönemlerindeki yönlendirme potansiyelinden
söz ediniz.

Bölüm Soruları II
1. “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 ‘……………………………’
denilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kamuoyu tepkisi
b. Kamuoyu empatisi
c. Kamuoyu gücü
d. Kamuoyu duygusu
e. Kamuoyu tarzı
2. “…………………… 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.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Empati
b. Realpolitik
c. Kamuoyu
d. Grup
e. Topluluk
3. 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 bulunduğunu ortaya atan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Karen Horney
Sigmund Freud
Jürgen Habermas
David Easton
Münci Kapani

4. “Kamuoyu literatüründe ……………………………. olarak nitelenen bu kişiler,
genellikle kendi yorumlarını da katarak yaydıkları haberlerle çevrelerinde belli
görüşlerin benimsenmesinde hayli başarı sağlayabilmektedirler.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Liderler
b. Hatipler
c. Entelektüeller
d. Din adamları
e. Kanaat önderleri
5. “Kamuoyunu, duygularıyla değil, aklıyla değerlendirme yapabilen, bilinçli insan
topluluğunun kanısı saymak hiç kuşkusuz ki doğru olmaz. Kitlelerin
‘………………………..’ olduğu görüşü bilimsel değil, ideolojiktir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilinçli sağduyusu
b. Empatik tavrı
c. Duyarlılığı
d. Realitesi
e. Politik tavrı
6. Dar çevrelerde, küçük toplantılarda, arkadaş grupları arasındaki yüz yüze temasların
ve bu temaslarda yapılan görüşmelerin, sohbetlerin, tartışmaların kanaat oluşturmadaki
katkısı en yüksek olanlar nasıl adlandırılmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Belagat sahibi olanlar
Kanaat önderleri
Yayın yönetmeni
Köşe yazarı
Siyasi lider

7. Tek yapılı bir toplum yaratma çabasında olan, resmi bir ideolojiye, bütüncül bir
dünya görüşüne sahip bulunan sistemlere ne ad verilir?
a. Pragmatist sistemler
b. Otoriter sistemler
c. Totaliter sistemler

d. Geleneksel sistemler
e. Klasik sistemler

8. “Kamuoyunun siyasal süreçte oynadığı rol ve siyasal kararların alınmasındaki
etkileri onun bir ‘…………………..’ olarak kabul edilmesini gerektirmiştir.”

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

Siyasal kimlik
Siyasal tercih
Siyasal oy
Siyasal güç
Siyasal kanaat

9. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hangi maddesi "dış etkiden uzak kanaat
sahibi olma hakkı"yla birlikte "her türlü medya aracılığıyla ve sınır tanımaksızın
bilgi ve düşünceleri arama, edinme ve aktarma"yı da güvence altına almıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

15. Maddesi
16. Maddesi
17. Maddesi
18. Maddesi
19. Maddesi

10. "Uzmanların 'halkı konuşturmak' için kullandıkları kamuoyu araştırmaları,
kuklalara sesini veren vantrolog yöntemi gibidir."
Yukarıdaki görüşün sahibi aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Patrick Champagne
Jean Marie Domenach
David Apter
Vilfredo Pareto
S. Martin Lipset

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

9. PROPAGANDA VE KİTLE PSİKOLOJİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Propagandanın Kavramsal Açılımı
9.2. Propagandanın Tarihsel Arka Planı
9.3. Propaganda ile ilgili Temel Kavramlar
9.4. Propaganda Türleri
9.5. Propagandada Uygulanan Yöntemler
9.6. Bir Manipülasyon Tekniği: ‘Spin Doctor’
9.7. Propaganda ve Kitle Psikolojisi
9.8. Kitle Davranışı Kuramları

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

Propaganda kavramının açılımı yapınız.
Propagandanın tarihsel gelişimini aktarınız.
Siyasal propagandayı açıklayınız.
Propaganda tekniklerini irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Propagandanın Tarihsel
Gelişimi

Propaganda Türleri

Propaganda Teknikleri

Kitle Psikolojisi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Propagandanın tarihsel
gelişimi irdelenerek kitle
iletişim araçlarının
gelişimine dayalı olarak
propagandanın artan
önemi tartışılacak
Dünden bugün kullanılan
farklı propaganda türleri
ile ilgili altyapı
kazanılacak
Propaganda teknilerinin
kullanım biçimlerine göre
oluşan etki güçleri
aktarılacak
Kitle psikolojisini bireysel
psikolojiden ayıran
nitelikler ele alınıp
propagandanın kitle
yönlendirme etkisini
tartışacak altyapı

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

edindirilecek

Anahtar Kavramlar
Propaganda, Siyasal Propaganda, Demokratik Propaganda, Kitle Psikolojisi

Giriş
Propagandanın tarihsel arka planının etraflıca verildiği bu bölümde,
öncelikle propaganda kavramının tanımlayıcı özellikleri irdelenmiştir. Daha
sonra kavramın türleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur.
Bölümün son kısmında da kitle psikolojisi analizine gidilerek kitle psikolojisi ile
propaganda arasındaki ilişki tartışınız.

9.1. Propagandanın Kavramsal Açılımı
Propaganda kavramının açılımına bakıldığında Latince ‘propagare’
kökünden geldiği ve anlam olarak da bu sözcüğün ‘dikilecek fidan’ olarak karşılık
bulduğu görülmektedir. ‘Propagare’nin daha çok mecazi anlamda gelecek kuşaklar,
soy anlamında kullandığı da bilinmektedir. Bu kökten türeyen ‘propagator’ ise
genişletici, yayıcı anlamlarında kullanılmaktayken; ‘propagatio’ yayma, dağıtma,
çoğaltma, anlamları taşımaktadır.(Kabaağaç 1995:483)
Bugün propaganda, “Bir öğreti düşünce ya da inancı başkalarına tanıtma,
benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışma”
olarak tanımlanmaktadır.(TDK Sözlük 1998:549) Tanımdan da anlaşılacağı gibi
propagandanın özünde belli bir etkileme söz konusudur. Özellikle, toplulukları
etkileme aracı olarak görülen propaganda; onların duygu düşünce davranış ve
hareketlerini etki altında tutabilmeyi amaçlamaktadır ve bu yönde yayınlanan bilgi,
belge, doktrinler propagandanın temel araçları olarak karşımıza çıkmaktadır.(Tarhan
2004:36)
Propagandanın siyaset, iletişim, sosyoloji gibi ilişkide bulunduğu farklı
disiplinlerin çeşitliliği tanımsal farklılıklar yaratmaktadır. Bu nedenle, literatürde
kavramla ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Çok sayıda insanın düşünce ve
davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünü
olarak kabul gören propaganda, bu amaçla tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde
kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Öyle ki, mesaj doğru olsa da yönlü olabilir,
dolayısıyla da olayın tümünü dengeli bir şekilde aktarmayabilir.

Propaganda belirli bir erek güdülerek, bilinçli bir biçimde kişilerin tutum,
davranış ve inançlarını değiştirmeye yönelik davranışlar olarak
tanımlanabileceği gibi; iletişim açısından bakıldığında dinsel, düşünsel,
toplumsal ve siyasal alanlarda düşünce aktarımında kullanılan ikna edici
iletişim türü olarak da tanımlanabilir. Bir diğer yandan propaganda
siyasal partilerin halkın beğenisini kazanma ve böylece oy oranını
arttırma ya da yalnızca seçimi kazanma ereğiyle yaptıkları tanıtım,
reklam, etkileme ve yönlendirme etkinlikleridir.(Güz 2002:286)
İletişim Bilimi açısından bir etkileşim süreci şeklinde tanımlanan
propaganda, bireylerin çevrelerinden aldıkları mesajlar ve bu mesajların
yönlendirilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla, toplumsal etkileşimin bir sonucu
olarak meydana gelmektedir. Ayrıca kavram, örgütlü inandırma etkinliği; çeşitli
inandırıcıya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılması olarak
gösterilebilir.(Mutlu 2004:239) Kitle iletişim araçlarının propaganda sürecindeki
önemine özellikle vurguda bulunulan bu tanımlamada, daha çok iletişim ve
propaganda kavramlarının birbirlerini etkileme durumu ifade edilmiştir.
Genel olarak, sosyal bilimler açısından bakıldığında ise propaganda herhangi
bir düşünceyi halka yaymak ve aşılamak için çeşitli araçlardan yararlanılarak
yapılan telkin olarak tanımlanmaktadır.(Hançerlioğlu 1986:324) Bir başka
tanımlamada ise propaganda, bir fikrin her çeşit vasıtadan istifade etmek suretiyle
hedef kitleye telkin edilmesidir.(Özsoy 1998:6)
Tek taraflı olarak belli bir siyasi düşüncenin kabul ettirilmesi amacıyla belli
verilere dayandırılarak hedef kitleye yönlendirilmesi olarak yapılan tanımlamada da
propagandanın daha çok siyasal alanlarda etkinliğinin ortaya çıkarıldığı
anlaşılmaktadır.(Aziz 2003:14) Bir fikrin – ki bu siyasi bir fikir, ideolojik bir görüş,
bir inanç ya da ekonomik tandanslı bir olay olabileceği gibi kültürel, turistik ve
sportif bir şey de olabilir- her çeşit araçtan yararlanılarak hedef kitlelere telkin
edilmesi olarak geniş kabul gören propaganda örgütlü olarak inandırma etkinliğidir.
Belirgin bir amaca hizmet eden planlı bir mesaj sunumudur. Genellikle politikada
karşılaşılan propaganda hükümetler ve siyasal partilerin sıklıkla kullandıkları bir
iletişim yöntemidir.
Bu bağlamda yaklaşıldığında propaganda belirli bir grubun ya da bireyin
kendi görüşlerini diğer grup ya da kişilere kabul ettirme çabasıdır. Daha geniş bir
yaklaşımla propaganda kavramı; belli çıkarları olan propagandacının, başkalarının
düşünce ve kanaatlerini etkilemek amacıyla planlı bir şekilde ve önceden
tasarlayarak ikna amaçlı faaliyetlerini kapsamaktadır.(Bektaş 2002:20) Kavramının
kitlelere ulaşma hedefi taşıması kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkisini

güçlendirmektedir. Yapısı gereği geniş kitlelere çok hızlı bir şekilde ulaşabilen kitle
iletişim araçları da günümüzde en etkin propaganda araçları haline
gelmişlerdir.(Chomsky 2002:18)
Dolayısıyla, ikna yöntemleri ve kullanılan araçların nitelikleri büyük önem
kazanmaktadır. Propagandatif etkinliklerde özellikle kitle iletişim araçlarının etkin
bir biçimde kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, süreçte kullanılan
özellikle bir takım semboller, söz, hareket, jest, müzik ve diğer bir takım araçlar
propagandanın sonuçta ulaşmayı hedeflediği etkisini artırmaktadır.(Bıçakçı
2003:110)
Siyaset Bilimi açısından propaganda kendine çok daha geniş kullanım alanı
bulmaktadır. Propaganda yaparken kullanılan yöntemlerle siyasal iletişimde seçim
zamanlarında kullanılan seçim kampanyalarının yöntem ve tekniği arasında bazı
farkların olmasına karşılık kimi benzerliklerden söz edilebilir.(Aziz 2003:15)
Günümüz siyasetinde propaganda yoluyla kitleleri etkilemek ve iktidara
ulaşmak temel amaç olarak durmaktadır. Bu bağlamda siyasal
propaganda siyasi bir kurum tarafından, hedeflenen kitlenin kendine karsı
olan tutumunu etkilemek ve değiştirmek için uygulanan bir teknik
içermektedir. Temel hedef, iktidarı ele geçirmek ve ele geçirilen iktidarı
mümkün olduğunca kendinde tutmaktır. Bu noktada siyasal sistemlere
göre farklı propaganda teknikleri geliştirilmektedir.(Bektaş 2002:221)
9.2.

Propagandanın Tarihsel Arka Planı

Tarihsel süreç içerisinde birçok farklı propaganda tekniği kullanılmıştır.
Teknolojik gelişmelere koşut teknikler çeşitlilik gösterse de temel amaçta değişiklik
olmamış, hep aynı kalmıştır. Lerner’a göre, propaganda, şartları değiştiremez,
yalnızca bu şartlar altındaki inançları değiştirebilir; insanları inançlarını
değiştirmeye zorlayamaz; ancak yalnızca onları böyle yapmaya ikna edebilir.(Lerner
2000:270)
Belirli bir fikir çerçevesinde insan davranışlarını güdüleme ve yönlendirme
propagandanın temel işlevidir ve bu işlevi insanlık tarihi kadar eskidir. En kapsayıcı
anlamıyla propaganda bir ikna etme sürecidir. Propagandatif bir eylemin tutumlar
üzerinde kontrol kurarak, istenen eylemlere yol açmasını bilinçli bir hedef olarak
saptaması gerekir. Ve ayrıca bunun bir kampanyanın içeriğinde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.(Kuruoğlu 2006:7)
Söz konusu bu eylemsellik kitle iletişim araçları aracılığıyla
gerçekleştirildiği için propaganda iletişim biliminin bir alt dalıdır. Ama aynı

zamanda, tarihsel bir kavram olduğu için tarih, toplumsal bir kavram olduğu için
sosyoloji, siyasal boyutu olduğu için siyaset bilimi, hedef kitleleri olduğu için sosyal
psikoloji ve bireyi etkilediği için de psikolojinin alt disiplini sayılabilir.(Bektaş
2002:59)
Tarihte ilk defa sözcük olarak propagandanın kullanımına ve bazı
propaganda belgelerine Vatikan arşivlerinde rastlanmıştır. Protestanlık mezhebinin
papalığın nüfuzunu kırmaya başlaması üzerine, etki alanlarının daralmaya
başladığını gören Papa 15. Greguar, 1622 yılında “Congregation de
Propagandistes” adı verilen Kardinaller Meclisini toplantıya çağırmış ve
Protestanlığa karşı bu Meclise propaganda görevi vermiştir.(Başdoğan 1960:5)
Ayrıca, XVI. yüzyılın başlarında Katolik inancının korunması ve
geliştirilmesi adı altında, Müslüman dünyanın tek güçlü temsilcisi Osmanlı
İmparatorluğu’nda Hıristiyan azınlıklarını, hedef kitle olarak planlayan hizmetler
‘Propaganda’ adı altında örgütlendirilmiştir.(Ökte 1997:117)
Kavramın 19. yüzyıla kadar daha çok hitabet sanatı ile ilgili bir etkinlik alanı
olarak tanındığı görülmektedir. XX. yüzyılın başında ise, haber alma faaliyetlerinin
dışında bağımsız bir niteliğe kavuşturulmuş, kamuoyunu yönlendirme ve etkilemeye
yönelik bilimsel metotlarla yürütülen ve insanın ruh yapısını etkilemeye çalışan bir
bilim haline getirilmiştir.
II. Dünya Savaşı’nda propaganda hizmet ve faaliyetleri savaşan her ülke
için savaşın hedeflerinin ele geçirilmesinde en etkin psikolojik etkileme
ve destekleme aracı olarak değerlendirilmiştir. Propaganda kavramının
kazandığı yeni boyutlar ve nitelikler ile birlikte yeni kavramlar
üretilmiştir. ‘Psikolojik Savunma’, ‘Soğuk Savaş’, ‘Siyasi Savaş’, ‘Beyaz
Savaş’ gibi kavramlar, devletlerarası güç ve rekabet mücadelesinde
kullanılan araçlar olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Dost ve tarafsız ülke
kamuoyları üzerinde uygulanacak bu gibi faaliyetlerle dış politikanın
destekleneceği kabul edilmiştir. XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm
ülkelerde ‘Psikolojik Harekat’ kamu hizmeti şeklinde örgütlenmiş, resmi
olarak belgelere geçmiş ve hukuk düzenlerinde yerini almıştır. Rakiplerin
güçsüz kılınması için dost, müttefik, tarafsız devletlerin kamuoylarını
yönlendirme ve etkileme aracı haline getirilmiştir.(Ökte 1997:119)

9.3.

Propaganda ile ilgili Temel Kavramlar
• Telkin

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde bilinç dışı bir sürecin aracılığı ile kişinin
ruhu ya da fizyolojik anlamıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu anlamda telkin, kişinin iradesini kısmen ya da tamamen devre
dışı bırakmakta; böylece kişi işlediği fiilleri, dışarıdan zihnine sokulan istek fikirler
doğrultusunda yerine getirmektedir. Hedef alınan kişilere, doğru ya da yanlış bir
fikir ya da inancının aşılanması çabası olarak kabul edilebilecek telkin, tekliften
daha ileride, telkini yapanın değerlendirme ve yargılarını taşıyan bir teknik olarak
işlevini yerine getirmektedir. Düzenli ve sürekli olduğu takdirde daha etkili olan
telkin özellikle dini konularda kendini göstermektedir.(Kağıtçıbaşı 1976:45)
•

Yönlendirme (Manipülasyon)

Manipülasyon medyanın kamuoyu oluşturma aracı olarak
kullanılmasıdır. Televizyon kanallarındaki reklamlardan, eğlence programları ve
pembe dizilerden tutun da haber programlarına kadar bütün bir alanı kapsayan bir
süreçtir. Hakim güçler medyayı kullanarak istekleri doğrultusunda, halk açısından
iyi ya da kötü olmasına bakılmaksızın, yeni bir dünya oluşturma çabası içine
girmişlerdir. Bu güçler olayların hem önem derecelerini belirlemekte, hem de bir
sistem
içerisinde
neyi,
nerede
ve
nasıl
vereceklerine
karar
vermektedirler.(Kağıtçıbaşı 1976:46)
•

Reklam, Eğitim, Haber

Medya aracılığıyla insanların neye, nasıl ve niçin tepki gösterip
göstermeyeceklerine, neyin kendileri için yararlı ya da zararlı olduğuna karar
verilmekte ve bu yönde de zihinler yönlendirilmektedir.(Kağıtçıbaşı 1976:48)
Dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen medya, gerçekten de günümüzde kitlelerin
manipülasyonunda oldukça büyük bir güce sahiptir.
Bilgi ve haber aktarımında önceleri gazetelerden, 1920’lerden sonra
radyolardan, II. Dünya Savaşı sonrasında televizyonlardan ve günümüzde de
internetten geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Özellikle “savaş zamanı sözcükler birer
silah” (Kuruoğlu 2006:22) olarak kabul edildiği için, medyanın etki gücü bu
bağlamda daha da önem kazanmıştır. Hatta II. Dünya Savası sırasında önemli bir
aktör olarak ortaya çıkan ve tüm dünyaya seslenen dış servislerini de kuran BBC
neredeyse ‘hakikat’ ile özdeşleştirilmiştir.(Ahıska 2005:155)

9.4.

Propaganda Türleri

Propagandanın etkinlikte bulunduğu alanlara göre değişiklik gösteren
propaganda türlerinden söz edilebilir. Öncelikle de siyasi bakımından bir
sınıflandırmaya gidilebilir. Ancak, genel anlamda bir sınıflandırma yapmak da
olasıdır.
•

Beyaz (Açık) Propaganda

Haberlerin kaynaklarının ispat edilebildiği sağlam delil ve gerçeklere
dayalı olarak söylenen söz ve yazılardır. Gerçek olmuş olayın süslemeden ve yalın
bir şekilde ifade edildiği bu propaganda türünde propaganda yapıcısının kimliği
açıktır. Özellikle yorumsuz fotoğraflar ve kısa haber başlıkları bu propaganda
yöntemine girmektedir.(Volkoff 1985:4)
Beyaz propaganda haber yapılırken doğru en küçük bir detay kaçırılmaz.
Beyaz propaganda uygulayıcılarının kimlikleri açık olduğundan güvenilir kişiler
olması önemlidir. Bu nedenle bu propaganda da üst düzey yöneticiler ve
akademisyenler kullanılır.(Bektaş 2002:35) Beyaz propaganda gelişmiş ülkelerde
sıklıkla karşılaşılan bir yöntemdir. Doğru haber kaynağı hiçbir fırsat kaçırılmadan
hemen halka iletilir. Bu şekilde halkın hükümete olan güveni de sağlanmış olur.
Demokratik ülkelerde halkın Beyaz propaganda ile yönlendirilmesinin en önemli
nedeni, hükümete olan güvenin azalması sonucu halkın iktidarı değiştirme yetkisine
sahip olmasıdır.(Özsoy1998:21)
•

Siyah (Gizli) Propaganda

Haberin kaynağının belli olmadığı genellikle yalan bir haberin doğru ve
kanıtlanabilir şekilde sunulmasıdır. Habere “güvenilir bir kaynaktan edinilen bilgiye
göre” veya “adını açıklamayan bir yetkili” şeklinde haberin kaynağı belirtilerek
başlanır. Genellikle haberin kaynağının gizlilik ilkesi hakkı gereğince ve kaynak
açıklanırsa kaynağın bu haberden dolayı kişisel zarar göreceği gibi insani duyguları
ön plana çıkarılır.(Bektaş 2002:36)
Siyah propaganda “hedef kitleleri dehşete düşürmek, doğru haberlere olan
inancı kırmak, ülkeleri, halkları, kişileri karalamak, kötülemek, iktidarları
yıpratmak, hedef devlet ve halkın birlik duygusunu zayıflatmak, devlete, hükümete
olan güveni zedelemek amacıyla kullanılır. Siyah propaganda gizem, bilinmeyeni
bilmek, gizliliğin verdiği heyecan ve madalyonun diğer yüzünü görmek gibi
duygularla ilerler bazen ‘fısıltı gazetesi (dedikodu)’ ile hızla yayılır. Demokratik
ülkeler genellikle bu yöntemi savaş zamanlarında kendi halklarını düşman

propagandasına karşı korumak amacıyla yaparlar. Siyah propaganda yeni bir tarih,
anlayış ve blok oluşturmak için de kullanılır.”(Tarhan 2005:41)
•

Gri (Bulanık) Propaganda

Sağlam delillere dayanmayan genellikle doğrular üzerine eklenen
süslemelerle haberin saptırılması şeklinde yapılan bu propaganda biçiminde
propaganda yapıcısının kimliği haberin durumuna göre açık veya gizli olabilir.
Büyük oranda halk tarafından doğru olarak kabul edilen bir olayın yalan, dedikodu
ve rivayetlerle halkı yönlendirmek için kullanılır.(Bektaş 2002:37) Gri propaganda,
gelişmekte olan demokratik ülkelerde uygulanan bir yöntemdir. Siyasi, ekonomik
veya hükümet zaaflarını saklamak, halkın bilgisine sunmamak için gündem
değiştirmek adına yapılır.(Özsoy 1998:21) Gri propaganda, beyaz propaganda ile
siyah propaganda arasında bir yerde yer alır.
•

İç ve Dış Propaganda

Etkinlik sahası bakımından propaganda iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Dış
propaganda, genellikle devletin etkin olduğu bir propaganda türüdür. İktidara gelen
parti hangi ideolojik siyasi görüşte olursa olsun devlet politikasındaki temel noktalar
sabit kalır, değiştirilmez. Bu noktada dış propaganda faaliyetleri devletin politik
duruşuna göre ve belirli bir stratejiye göre şekillenir. (Özsoy 1998:16) Bu tür
propagandada belli bir amaç vardır ve bu amaç ulusal çıkarlar doğrultusunda
şekillenmiştir. Hedef genellikle ilişki içerisinde bulunulan diğer ülkelerdir.(Bektaş
2000:160)
İç propaganda daha çok ülke içindeki iktidar mücadelesi alanında
uygulanmaktadır. Demokratik ülkelerde iktidara sahip olmak adına siyasal partiler
tarafından partiler seçim dönemlerinde yoğun olarak kullanılır.
•

Genel, Sınırlı ve Ferdi Propaganda

Kapsam bakımından propaganda genel propaganda, sınırlı propaganda
ve ferdi propaganda olmak üzere üçe ayrılır. Genel propaganda, geniş halk
kitlelerine etki etmek amacıyla yapılan propaganda türüdür. Sınırlı propaganda ise
bir ülkedeki belli bir bölgeyi hedef alan propaganda türüdür. Sınırlı bir bölgedeki
hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla yapılmaktadır. Ferdi propaganda ise daha
önceden belirlenen kişilere yapılır. Genellikle dış alanda yapılan bir propaganda
türüdür. Genellikle diplomatlar tarafından ülke çıkarları doğrultusunda yapılan bir
faaliyettir.(Özsoy 2000:19) Söz konusu bu üç propaganda türünde de ülke çıkarlarını
gözetmek ön plandadır.

•

Siyasi, Ekonomik, Kültürel, Askeri Propaganda

Konusu bakımından propaganda türleri ise siyasi propaganda, ekonomik
propaganda, kültürel propaganda ve askeri propaganda olarak sınıflandırılır. Siyasi
propaganda devletlerin örgütlenmeye başlamasıyla birlikte kendisini gösteren bir
faaliyettir. İlk devletin kuruluşundan bu yana siyasi propaganda faaliyetleri devlet
yapılanması içerisinde kendisini göstermiştir. Genellikle belli bir devlet anlayışı söz
konusudur ve propaganda faaliyeti bu görüşü yaymak doğrultusunda çalışmaktadır.
(Daver 1993:280)
Siyasi propaganda türleri ikinci dünya savaşı öncesi ve sırasında yaşanan
Hitler türü propaganda ve Rusya’da yaşanan 1917 devrimi öncesi ve devamında
uygulanan Lenin türü propaganda olarak temel iki noktada toparlanabilir. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Hitler türü propaganda Alman halkı üzerinde
son derece etkili olmuş ve sonuçları tüm dünyayı etkilemiştir.(Domenach 2003:40)
Goebbels ve Hitlerin propaganda çalışmaları propagandayı kendine özgü
yasaları olan bir sanat haline getirmiştir. Savaş sırasında Nazi Almanya’sında
özellikle radyo etkin bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Savaş ile ilgili
kararların ve Nazi Ordusu lehine olan gelişmelerin duyurulması halkın moralini
yüksek tuttuğundan Hitler tarafından yoğun olarak kullanılmıştır. Ayrıca Hitler
radyo aracılığıyla halka sıkça seslenmiştir.(Bektaş 2003:44)
Genellikle uluslararası ilişkilerde bir ülkenin genel menfaati göz önüne
alınarak yapılan ve o ülkenin ekonomik politikasını yansıtan propaganda türüdür.
En sıklıkla kullanılan propaganda türü ise kültürel olanıdır. Bir ülkenin kendi ilke
ve inançlarını diğer dünya kamuoyları üzerinde yayma çabasına dayanır.(Tomlinson
1999:146) Küreselleşme süreciyle birlikte devletlerin stratejilerinde oldukça önemli
bir yer edinmiş durumdadır.
Askeri propaganda da konusu bakımından propaganda türleri içerisinde
yer almaktadır. Bu propaganda türünde hem iç hem de dış sahaya yönelik stratejiler
mevcuttur. Savaş dönemlerinde kullanıldığı gibi barış dönemlerinde de mevcut
durumun korunması yolunda kullanılmaktadır.(Tarhan 2004:36) Askeri propaganda
en temel anlamıyla devletlerin silahlı kuvvetleri desteklemek ve caydırıcı gücünü
dış tehditlere karsı kullanmak bağlamında yaptığı propagandadır.(Özsoy 1998:20)
•

Kişisel ve Kitlesel Propaganda

Propaganda iki türlü yapılabilir, yüz yüze iletişime geçilerek tek tek
bireyler hedef alınabilir. Diğer tür propaganda da ise hedef olarak geniş bir halk

yığını alınır ve kitlelere hitap edilir, bunun için kitle iletişim araçları da sıklıkla
kullanılır.(Tolan 1982:465)
•

Politik ve Sosyolojik Propaganda

Propaganda, belirli bir yönetim, siyasi parti veya bir kurum tarafından,
hedef kitlenin düşüncelerini kendi istediği yönde şekillendirmek amacıyla yapılan
propaganda türü politiktir. Hedefler açık ve seçik bir biçimde ortaya konmuş
olmakla birlikte, belirli bir alana sınırlanmıştır. Sosyolojik propagandada ise daha
kapsamlı ve belirsiz bir çalışma yürütülür. Bu tür propagandada toplumsal çerçeve
kullanılarak, belirli bir yasam felsefesi ve bu yolla ilgili düşünce tarzı hedef kitleye
benimsetilmeye çalışılır.(Tolan 1982:468)
•

Karışıklık ve Bütünleşme Propagandası

Daha çok yıkıcı ve karşıtlık niteliği taşıyan propaganda karışıklık
propagandasıdır. Genellikle kitleleri başkaldırmaya kışkırtan bir faaliyettir, ancak
bu propaganda sadece yönetimi devirmek amaçlı görmek doğru olmaz. Genellikle
ufak tefek provokasyonlar yaratarak halkın gözünde kahramanlığa oynamak da bu
tür propagandalardan beklenen amaçlar arasına girebilir. Bütünleşme propagandası
ise toplumun belli bir refah ve kültür seviyesine ulaşmasıyla kullanılabilir. Bu tür
propagandanın başarı sansı toplumun refah seviyesiyle doğru orantılı
görülmektedir.(Tolan 1982:472)
•

Dikey ve Yatay Propaganda

Geniş bir örgütün başında yer alan, yönettiği kitleden daha üstün olduğu
varsayılan siyasal propaganda dikey propagandadır. Genellikle kitle iletişim araç ve
teknikleri kullanılır. Etkisi kısa sürede ve kolay kaybolur. Yatay propagandada ise
grup içerisindeki bütün bireylerin eşit seviyede ve aynı düzeyde ele alınması temel
amaçtır. Bu tür propaganda türünde lider yoktur. Temel hedef grubu oluşturan bütün
bireylerin üzerinde eğitici bir etki bırakmasıdır. Bu özelliği ile daha çok öğretici ve
eğitsel bir nitelik taşımaktadır.(Tolan 1982:474)
•

Akılcı ve Duygusal Propaganda

Akılcı propaganda hedef kitleye daha akılcı, mantıklı ve kesin veriler
sunularak etki artırılmaya çalışılır. Uzun dönemde etkinlik ancak akılcı propaganda
yoluyla sağlanır. Bu nedenle, günümüzde yapılan propagandaların birçoğu akılcı
propaganda tekniğiyle yapılır. Duygusal propagandada ise daha çok coşkulu
duygular ön plandadır ve özellikle dünya savaşları döneminde sıkça kullanılan bir
propaganda türü olmuştur. Propaganda türlerinin sınıflandırmasında bir diğer

önemli etken de Geldiği kaynağın türüne göre propaganda stratejik, taktik ve işgalci
olmak üzere üç çeşitte incelenebilir.
•

Stratejik, Taktik ve İşgal Propagandası

Geldiği kaynağın türüne göre propaganda stratejik, taktik ve işgalci
olmak üzere üç çeşitte incelenebilir. Genellikle uzun vadede etkisini gösteren ve
kıtalararası kullanılan propaganda stratejiktir. Halk kitlelerinin inanmak istediği
konular üzerinde yoğunlaşmak bu propagandanın temel tekniğidir. Hedeflediği
amaçlar, dost güçlerin moralini yüksek tutmak, tarafsız milletlerin desteğini elde
etmek, düşman milletlerin moralini bozmak ve manen onları yıkmak, ırk, din, sosyal
ve politik çatışmaları körüklemek seklinde sıralanabilir. Stratejik propagandada
kullanılan tekniklerin başında iç ve dış basın gelir.(Özsoy 1998:26)
Taktik propaganda ise stratejik propagandanın küçük bir tekrarıyla
birlikte temelde onun tamamlayıcısı olarak uygulanır. Sonuçları stratejik
propagandaya oranla daha kısa vadede alınır. Bu tür propagandanın hedefleri
arasında hedef toplumun moralini bozmak, liderlere güveni azaltmak, gerektiğinde
karşı tarafın kendilerine sığınmalarını sağlamak gösterilebilir. Savaş bandoları,
müzikler bu propagandanın kullandığı temel araçlar arasında yer almaktadır.(Özsoy
1998:32)
İşgal propagandası ise idari propaganda ya da destekleyici propaganda
olarak da tanımlanabilir. Yeniden organizasyon ve ele geçirilen yerlerde
kabullenmeyi sağlamak amacıyla kullanılır. İşgal edilen bölgelerdeki karşı
propagandayı etkisiz hale getirmek ve mevcut güçlere karsı oluşabilecek kin ve
nefreti engellemek amacıyla kullanılır.(Özsoy 1998:34)
•

Karşı Propaganda

Bu propaganda da düşman tarafından yapılan propagandanın yalan ve
yönlendirici olduğu kanıtlanmaya çalışılır. Bu tür propagandanın hedefleri arasında
askerler, siviller ve düşman işgali altındaki dost gruplar, emir komuta zinciri
içerisinde bulunan gruplar gösterilebilir. Diğer taraftan, özellikle siyasette, her
propagandanın bir karşı-propagandası bulunur. Kendi görüşlerini yaymak
isteyenler, bir yandan da karşıdakilerin görüşlerini çürütmeye çalışırlar.(Bektaş
2002:209) J.M. Domenach’a göre de karşı propagandanın kendine özgü ve ikinci
derecede kuralları bulunmaktadır. Bunlar;(Domenach 2003:80-2)
Ø Karşıtın İzleklerini Bulmak

Düşman propagandasının kurucu öğeleri tek tek ayrılır. Karşıtın
izleklerinin birbirinden ayrılıp önem sırasına göre sınıflandırılması
çürütülmesini kolaylaştırır. Kendilerini etkili kılan söz ve simgelerden
sıyrıldıkları zaman, genellikle yoksul, hatta kimi zaman da çelişkin olan
mantıksal özlerine indirgenmiş olurlar. Böylelikle teker teker
çürütülebilir, hatta birbirlerine karşı çıkarılabilirler.
Ø Zayıf Noktalara Saldırmak
Her türlü stratejinin temel kuralı budur. Bir karşıtlar koalisyonu
karşısında, saldırı en zayıf, en çekingen olana yöneltilir, propaganda da
ilkin onun üzerinde yoğunlaştırılacaktır. Karşıtın zayıf noktasını bulup
kullanmak her türlü karşı propagandanın temel kuralıdır. Savaş
propagandası bu yöntemi düzenli olarak kullanmıştır.
Ø Güçlü Durumda Olan Düşman Propagandasına Hiçbir Zaman
Karşıdan Saldırmamak

Bir görüşü yıkmak için onunla savaşmak, dikine saldırmak yerine
bu görüşü kendisinden yola çıkmak, bir ortak alan bulmak gerekir. Çağdaş
propagandaların karşılaştığı başarısızlıkların yüzde doksanı bu kurala
uymamaktan ileri gelmektedir. Bu kurala uyulmadığı takdirde
propagandaya fazla inanmış kişilerin kanıları daha da sağlamlaşır, bu da
açık kapıları zorlamaya yarar. İşe karşıta hak tanımakla başladıktan sonra,
onu yavaş yavaş kendi sonuçlarına karşıt sonuçlara götüren bu yöntem,
genel toplantılardaki itirazcılar ve kapı kapı dolaşma uzmanlarınca çok
kullanılır.
Ø Karşıt Saldırmak, Küçük Düşürmek
Bu kuralda kişisel kanıt, akılsak kanıttan çok daha büyük bir etki
sağlar. İşi ‘kişiliğe dökme’ eski bir silahtır. Özel yaşam, politik tutumdaki
değişiklikler, kuşkulu ilişkiler de bunun alışılmış gereçleridir. Bir savın
savunucusunu küçük düşürmekle bu savı tartışmak çabasından
kurtulunur. Etki çok daha büyük olur ve bu saldırıya maruz bırakılan kişi
ya da parti gözden düşmekle kalmaz, düşüncelerini, açıklamaları,
davranışlarını doğrulamaları da gerekir.
Ø Karşıtın Propagandasını Olaylarla Çelişkin Duruma Düşürmek

Bir tek noktada bile olsa, karşıt kanıtlamayı yalanlayan bir
fotoğraf ya da bir tanık ortaya çıkarılabiliyorsa, bu kanıtlama tümüyle
değerden düşer. Tartışma götürmez bir kanıt sağlamak çoğu zaman güçtür
ama ne olursa olsun, olaylar yoluyla, elden geldiğince kesin ve kuru bir
dille hazırlanmış yalanlamalardan daha güçlü karşı propaganda silahı
yoktur.
Ø Karşıtı Gülünç Düşürmek
Hem maddi, hem de ruhsal nedenler bakımından, üstünlüğü
karşıta kaptırmamak ve kendi yararına bir birlik izlenimi yaratmak
açısından karşıtın en değerli yanından vurulmasına çalışılır. Simgelerinin
birincisine, yani taşıdığı ada saldırılır. Adlandırma olgusu eski çağlardan
beri süregelen büyüsel değerini sürdürmekte olduğu için son derece önem
taşımaktadır.
9.5.

Propagandada Uygulanan Yöntemler

En genel olarak taraftar toplama tekniği olarak tanımlanabilecek olan
propagandanın başarıya ulaşabilmesi için hedef alınan kitleye zaman ve mekana
göre uygulaması gereken yöntemler bulunmaktadır.
•

Saldırgan Propaganda

Emperyalist amaçlara hizmet eden saldırgan propaganda tarihi ve
ekonomi-politik olayları kendi açısından değerlendirir. Ve çoğunlukla karşı tarafın
haklarını hiçe sayarak taraftar kazanmak, hak elde etmek, olayları kendi lehine
olacak şekilde yönlendirmek amacıyla yapılır. Propagandanın en aktif şekli olan bu
propaganda, hedef kitle üzerinde girişeceği faaliyetlerde yanıltıcı bir yol takip eder.
Karşı tarafı psikolojik olarak negatif etkileyici, aydınlar, yöneticiler ve taraftarlar
arasında ihtilafa sebebiyet vererek bu ihtilafları körükleyici çalışmalara ağırlık
verir.(Domenach 2003:102)
•

Savunucu propaganda

Saldırgan propagandaya karşı geliştirilmiş bir propaganda yöntemidir.
Duygu, düşünce, kanaat ve menfaatleri değiştirmek için yanıltıcı etkiler yaratmayı
amaçlayan saldırgan propagandaya karşıt geliştirilmiştir. Bunun için savunmacı
propaganda, saldırgan propagandanın ana temalarını tek tek tespit edip
sınıflandırdıktan sonra en zayıf noktalardan saldırıya geçmelidir. Bu nedenle işe
rakibe hak tanımakla başlayıp, onu yavaş yavaş kendi sonuçlarına zıt sonuçlara
götürüp rakibi küçük ve zor duruma düşürmek ve kendi propagandası ile çelişkin bir

duruma düşürmek savunmacı propagandanın uyması gereken kurallardandır.
Bununla beraber hem maddi, hem de psikolojik nedenler bakımından, üstünlüğü
rakibe kaptırmamak ve kendi yararına bir birlik izlenimi yaratma eğiliminde olmak
çoğu zaman büyük faydalar sağlamaktadır.(Domenach 2003:105)
•

Anlaşmacı propaganda

Karşılıklı samimiyete ve ortak menfaatlere dayanan anlaşmalı
propagandanın saldırı ve savunma ile ilgisi yoktur. Tarafların her birinin de karlı
çıkacağı kültürel ve ekonomi-politik alanlarda anlaşmacı propagandaya
başvurulabilir. Seçim dönemlerinde partilerin ya da savaş zamanlarında devletlerin
oluşturdukları ortaklık, bu tür propaganda örneklerindendir. Barışın ön planda
tutulduğu bu propaganda da temel amaç halkı haksızdan korumaktan çok iki haklı
ya da ortak çıkarları olan iki taraf arasında bir uygulama alanı
bulmaktadır.(Domenach 2003:110)
•

Baskın Propaganda

Genel anlamda saldırgan propagandaya benzemektedir. Ancak saldırgan
propaganda gibi sürekli olarak tatbik edilmeyen bir propaganda türüdür. Esas
itibariyle rakip tarafın zayıf anlarından faydalanılarak yapılır. Planlı ve olasılıklar
dikkate alınarak hesaplanırsa, uygulayıcısına büyük fayda sağlayabilir.(Domenach
2003:114)
9.6. Bir Manipülasyon Tekniği: ‘Spin Doctor’
Spin terimi 'Significant Progress in the News-SPIN’ (Haberde Belirgin Seyir)
sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltma şeklinde tanımlanmıştır. Terimin fiil
olarak tanımı; eğirmek, bükmek, ağ örmek, çevirmek, döndürmek, fırıldak gibi
dönmek, tornalamak, fırlatmak ve dikine düşmek anlamlarına; isim olarak ise fırıl
fırıl dönme, gezme ve diklemesine düşüş anlamlarına gelmektedir. Literatürde, spin
teriminin radyodan televizyondan, hatta yazıdan da eski olduğu belirtilmiştir.
Yunanlılar ve Romalılar gerçeğin tek başına yeterli olmadığını anlamış, gerçeği
paketleyip sunarak topluma vermeye başlamış böylece retorik sanatı (güzel söz
söyleme, hitabet sanatı, söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı) ortaya çıkmıştır.(Tuğlacı
1998:373)
Daha iyi sonuçlar elde etmek için mesajlar istenilen şekle çevrilir, hatta kimi
zaman baştan aşağı ya farklı bir şey söylemek söz konusudur. ‘Spin’ (eğirme, örme)
"kamu iletişiminin kamu manipülasyonuna dönüştürülmesidir."(Erdoğan 2002:355)
Bu noktada kamusal iletişimin (public communication) tek yönlü iletişime olanak

verdiği, propagandaya en uygun halkla ilişkiler uygulaması olduğu ve özellikle de
basın ve hükümet sözcüleri ya da basın danışmanlarınca kullanıldığı görülmektedir.
Bütünün öteki parçası olan 'doctor' terimi, görece olarak olumlu bir durumu
düzelebilir/değişebilir/uyarlanabilir bir durumdan, üzerinde değiştirme/bozma
yaparak tehlikeli bir duruma ve hatta sahtesini hazırlayıp yalan bildiride bulunma
durumuna kadar götürebilen uygulayıcıya denmektedir. Literatürde doctor teriminin
yamacı, parçacı ve tahrifatçı kelimeleri ile benzer anlamlarına da rastlanılmış olup
spin doctor özellikle spin'i planlayarak, kasıtlı icra edenler için kullanılmıştır. Bir
olguya ya da ifadeye en iyi bükümü ya da eğimi veren spin doctor; dürüstçe iletişime
girmektense bilgiyi eğri büğrü etmeyi, biçimini bozmayı /çarptırmayı/ saptırmayı/
değiştirmeyi tercih etmekte, bu nedenle de hedef kitlesi olan
dinleyici/izleyici/seyirciyi aldatmaktadır. Bir başka deyişle, spin doctor, temsil ettiği
kişi ya da kurum hakkında hedef kitleye erişebilecek olumsuz eleştirileri önlemeye
çalışan, ancak önleyememişse de bu olumsuzlukları lehine çevirmeye çalışır.
Sözgelimi; spin doctor, haberin bir adım önünden koşarak, adı bahis oyunlarına
karıştığı için gazetelerin manşetine taşınabilecek bir spor takımının skandal haberini,
rutin bir spor haberine dönüştürmeyi sağlayabilir. Günümüzde tanınmış spin
doctor'lar ‘gölge başkan’, ‘akıl hocası’ olarak da bilinmektedir.(Görgün 2006:307)
Tüm bu unsurlar dikkate alınarak “medyanın çalışma mekanizmasını, gazetecilik
mesleğini ve medya mensuplarını –özellikle politikayı ve politika muhabirlerini- iyi
tanıyan, retorik sanatını iyi kullanan, ancak temsil ettiği kişi ya da kurumun çıkarları
için gerçeğin hazmedilir bölümünü söyleyip diğer bölümünü ise karartmaktan
kaçınmayan kişiye spin doctor (sözde doktor)" denir.(Görgün 2006:315)
Spin doctor terimi ilk olarak 1984'de William Safire'in Political Dictionary
adlı yapıtında yer almıştır. Safire, Başkan Reagan'ın yeniden başkan seçilmesi için
yapılan seçim kampanyasını anlatan New York Times'ın editör köşesindeki
satırlarında bu terime yer vermiştir.(Çınarlı 2004:168) Terim, İngiltere'de de
1980'lerin ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. İngiltere'de başarılı spin doctor'lar
daha çok medyada uzun dönem çalışmış politika muhabirlerinden, siyasi
danışmanlık yapmakta olanların arasından çıkmaktadır. Tony Blair'in, Kasım
1987'de Times'da yayınlanan bir demecindeki "gerçeğin iletişimi neredeyse
imkansızdır. Kitle iletişim kalemi, düşmanın elinde tuttuğu bir silaha benzer" ifadesi
de ülke politikasında spin doctor uygulamasının geçerliliğine bir kanıt olarak
gösterilebilir.(Görgün 2006:308)
Aslında daha 1928 yılında, çağdaş anlamda halkla ilişkilerin kurucusu
Edward Bernays, Propaganda adlı yapıtında aşağıdaki değinileriyle bu konuyla
ilgili oldukça açıklayıcı bir perspektif sunmuştur:(Akt. Çınarlı 2004:168)

"Kitlelerin organize olmuş alışkanlıklarının, fikirlerinin bilinçli ve akıllıca
manipülasyonu demokratik toplumun önemli bir ögesidir. Toplumun bu
görünmeyen mekanizmasını manipüle edenler ülkemizin gerçek yönetsel
gücü olan görünmez bir hükümeti oluştururlar. Bizler yönetiliriz,
zihinlerimiz şekillendirilir, zevklerimiz biçimlendirilir, fikirler kendilerinden
hiç haberdar olmadığımız adamlar tarafından yoğun olarak empoze edilir. Bu
durum demokratik toplumumuzun nasıl organize olduğunun mantıksal
sonucunu ortaya koyar. Çok sayıda insanoğlu eğer pürüzsüz işleyen bir
toplumda bir arada yaşamak istiyorsa bu şekilde işbirliği yapmalıdır.
Yaşamlarımızdaki hemen hemen her eylemde, ister sosyal tavrımızda ya da
etik düşünce biçimimizde, ister politik isterse iş sahasında olsun kitlelerin
zihinsel sürecini ve sosyal kalıplarını anlayan görece olarak az sayıda insan
tarafından yönetiliriz. Kamu zihnini kontrol eden hatları çekenler işte bu
kişilerdir."
Spin doctor terimi, 1980'lerin ortalarında literatüre yeni bir terim olarak
eklendikten sonra 10 yıl içinde hızla kendi dünyasını kurmuştur. Terimden; bireysel
spin, karşı spin, spin savaşları, spin şehri, -aynı anda birden fazla spin doctor'ın
uygulama yapması nedeniyle meydana gelen kaza anlamına gelen- spin kilitlenmesi
gibi terimler türetilmiştir. Türetilen terimler arasında özellikle spin efendileri ve spin
sultanlarının ise politikacıların eleştirilerine hedef olduğu dikkat çekmektedir.
Günümüzde ise uğraşısı insan ile olan herkes - medya mensupları, politikacılar,
halkla ilişkiler uzmanları- ilişki içinde olduğu hedef kitle ile güvene ve iknaya
dayanan dürüst, uzun soluklu, karşılıklı anlayışa dayanan ilişkiler kurmak, onlara
doğru mesajlar vermek gerektiğini bilmektedir. Ancak bir yandan da iletişimde
gerçek/detay/ifade ya da öykünün anlamı, içeriği ya da gidiş yönü üzerinde kontrolü
elde tutarak, onu belli bir açıdan gördürme çabası bulunmaktadır. İletişimde bu
çabaya spin adı verilmektedir. Spin ile kaynak ve alıcı arasındaki mesaja farklı bir
görüntü ya da bakış açısı verilmeye çalışılır. Bunu için iletişim döngüsünde mesaj,
kendi doğal yolundan çıkarılıp yan yola saptırılır ve böylece mesajın içeriğine belli
bir görüş noktası ya da ideoloji katılmış olur. Sözgelimi; temsil edilen kişi ya da
kurum için olumlu bir şeyi daha da olumlu göstermeye çalışır ya da ters düşenleri de
daha olumsuz gösterebilmek için gerçek değiştirilirse burada spin yapılmış olunur.
Günümüzde, özellikle seçim kampanyaları ve sonrasında politikacı, imajını
güçlendirmek için bu işin profesyoneline ihtiyaç duymakta; kendisinin güçlü
yanlarının rakibinin ise güçsüz yanlarının görünmesini istemektedir.(Görgün
2006:309-10)
9.7. Propaganda ve Kitle Psikolojisi

• Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji
İnsan dış dünyadan gelen uyaranlardan edilgin bir biçimde etkilenen ya
da dürtülerinin tutsağı olan bir varlık değildir. İnsan, kendi algılarını, eylemlerini,
düşüncelerini oluşturma ve biçimlendirme konusunda doğuştan yeteneklidir.
Yarattığı kavramlar, kendisini ve dünyasını anlamlı bir biçimde temsil ederler.
(http://www.msxlabs.org 20.02.2012)
Ancak, toplumsal ilginin eksikliği ya da yokluğu, normal dışı
davranışların temelin belirleyicisidir. İtilen, sevilmeye bir çocuk sevecenlik
geliştiremez, amaçlarını diğer insanların çıkarlarına karşıt bir şekilde belirler. Bu
nedenle, tedavide sevgi duygusunun doğal gelişimini engelleyen faktörler ortadan
kaldırılmaya çalışılır. (http://www.msxlabs.org 20.02.2012)
Bireysel Psikoloji, Alfred Adler tarafından geliştirilen, psikanalizden ayrı
olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuramdır.
Yaşamın önünde saklı yatıp gelişme, çaba harcama, iş görme eğilimiyle
kendini açığa vuran gizemsel yaratıcı gücü kavrama arzusu, ayrıca belli bir
alandaki yenilgiyi bir başka alanda sağlayacak başarıyla dengeleme
isteğinden doğup çıkmıştır. Adler, başlarda Sigmund Freud'un
izleyicilerindenken, daha sonra fikir ayrılığına düşerek kendini bireysel
psikolojiyi geliştirmeye adamıştır. Bununla beraber aşağılık kompleksi,
üstünlük kompleksi gibi karmaşalar öne sürmüştür. Birçok bakımdan
Freud'un kuramına karşı geliştirdiği kavramlar vardır. 'Ego' karşısında
'benlik' gibi. (http://www.msxlabs.org 20.02.2012)
Adler, insanın kimi gizilgüçlere sahip olduğu ve bunların yaşam boyu
giderek etkinlik kazandığı görüşündedir. Bu gizilgüçleri sistematik bir biçimde
incelemiş olan Adler, bunları iki ana grupla toplamıştır:
1. Yaratıcılık, toplumsal ilgi, yüreklilik ve sağduyu gibi genel
birimler;
2. Algılama, öğrenme, bellek, dikkat, düşleme, duygu ve eylem
gibi sınırlı birimler. Adler yazılarında özellikle birinci gruptaki
kavramları incelemiştir. İnsan, bebek ve çocuk da dahil, dış
dünyadan gelen uyaranlardan edilgin bir biçimde etkilenen ya da
kendi içinde oluşan dürtülerin tutsağı olan bir varlık değildir.
Adler'e göre insan, kendi algılarını, eylemlerini, düşüncelerini ve
görüşlerini oluşturma ve biçimlendirme konusunda doğuştan
yeteneklidir ve yarattığı kavramlar, kendisini ve dünyasını anlamlı
bir biçimde temsil ederler. Adler, insanın bu yeteneğini yaratıcı

güç olarak adlandırmıştır. Adler'in toplumsal ilgi adını verdiği
davranışlar dizisi, normal bir insanın uyum yapabilmesi için
kesinlikle zorunlu bir öğedir. Bu tür davranışların geliştirilmediği
durumlarda
kişilik
bozukluğu
söz
konusudur.(http://www.msxlabs.org 20.02.2012)
Adler’in psikodinamik yaklaşıma katkıları büyük olmuştur. Freud ile
yaklaşık 10 yıllık bir işbirliğinden sonra başkanı olduğu Viyana Psikanaliz
Derneği’nden 1911 yılında ayrılmıştır. 1912’de de Bireysel Psikoloji Derneğini
kurmuştur.(Adler 2002:9-15) Bireysel Psikoloji tüm insan davranışlarının amaçlı,
hedefe yönelik olduğunu ileri sürmektedir. Adler yaklaşımını benimseyenler
geçmişin önemini azımsamadan gelecekle ilgilenirler. Bireyin yaşamındaki
temalara bakarak yaşamı içindeki sürekliliğin, hedefli oluşun olup olmadığına
bakarlar. Adler insan doğasına sosyal-psikolojik yönden bakarak, Freud’un
biyolojik-deterministik görüşünden ayrılmıştır. Kişiliğin şekillenmesinde sosyal ve
kültürel faktörlerin önemli olduğunu belirtmiştir. Adler de Freud gibi yaşamın ilk 6
yılının kişilik gelişiminde önemli olduğuna inanır. Ancak, Adler bireylerin geçmişi
ne şekilde algıladığını ve ilk karşılaştıkları olaylara nasıl yorum verdikleri üzerinde
durmuştur.
Adler bütüncül, sosyal, hedefe yönelik ve insancıl yaklaşımın öncüsü
olmuştur. Dikkat edilmesi gereken nokta; bireyin yaşamının nasıl olduğuna ilişkin
inancı, kendini algı tarzı, gerçek yaşamının nasıl olduğundan daha önemlidir(!)
Adler bireyi belirli bir ailede yaşayan sosyal ve kültürel alanı içinde bölünmez bir
bütün olarak görmüştür. Bireyin düşünceleri, duyguları, inançları, tavırları,
karakteri ve eylemleri onun bütünlüğünü ifade eder. Adler kişilerin yalızca
bütünleşmiş ve tamamlanmış varlıklar olarak anlaşılabilir olduklarını ileri sürerek,
kişiliğin bütünlüğünün üzerinde durmuştur. Geçmişten çok istek ve beklentilerimiz
davranışlarımızı şekillendirir diyerek davranışların amaçlı olduğunu belirtmiştir.
Adler’e göre sadece geçmiş ve çocukluk yaşantılarımız bizi şekillendirmemekte
aynı zamanda birey olarak kendi kendimizi yeniden yaratmaktayız. Aile içi
deneyimler ve kardeşlerle olan ilişkiler yaşam tarzının gelişmesine katkıda
bulunmakta ve algılarımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi, davranışlarımızı
belirlemektedirler. Yaşamın ilk altı yılında yaşananlar sahip olduğumuz biricik
stilini oluştursa da, bundan sonraki yaşamımızdaki olaylar kişilik gelişiminde çok
önemlidir.(Adler 2002:19-27)
Tüm bireyler için normal kabul ettiği aşağılık duygusu üzerinde
odaklanmıştır. Aşağılık duygusunun anormallik olarak görmemekte aksine
yaratıcılığın kökeni olduğuna inanmaktadır. İnsan davranışı sadece kalıtsal ve
çevresel olarak belirlenmemekte, insan olarak olayları yorumlama, etkileme ve

yaratma kapasitemiz bulunmaktadır. ‘Neyle’ doğmuş olmamız değil
yeteneklerimizle ‘Ne yaptığımız’ önemlidir. Davranışların içsel belirleyicilerine
odaklanmış, psikolojide sübjektif görüşün rolünü vurgulayan ilk kişidir. Bireyi
sosyal sistemin bir parçası olarak görerek, bireyin içsel psikodinamiklerinden çok
kişiler arası ilişkilerindeki becerisine önem vermektedir.(Adler 2002:59-67)
Bireyler yeterlilik, üstünlük ve mükemmellik için çaba göstererek mutsuzluk gibi
istenmeyen duygularıyla başa çıkarlar. Yeterlilik için gösterilen çaba bireyin yaşam
biçimi ve tarzı, kişiliği oluşturmaktadır. Bu nedenle, aşağılık duygusuna karşı
üstünlük sağlama çabasının doğuştan geldiğini belirtmiştir. Üstünlük çabası
algılanan düşük konumdan algılanan yüksek bir konuma geçmek olarak ifade
edilmiştir.
Yaşanan olayların kişilik üzerinde olumsuz etkileri yoktur. O olayları
‘yorumlama’ biçimi kişiliği şekillendirir. Hatalı yorumlamalar, davranışlarımızı
etkileyen hatalı unsurların yerleşmesine yol açabilir. Bu hatalı yorumlamaları
anladığımızda bunları değiştirecek temel değişiklikleri gerçekleştirebiliriz.
Çocukluk yaşantılarımızı yeniden değerlendirerek bilinçli bir şekilde yeni bir yaşam
tarzı oluşturabiliriz. Bireylerin toplumun bir parçası olduklarının ve sosyal dünyayla
mücadele ederken sergiledikleri davranışları ifade etmektedir. Sosyal ilgi daha iyi
bir gelecek sağlamak için çaba göstermeyi içermektedir.(Adler 2002:33-45)
Sosyal ilgi öğretilir, öğrenilir ve kullanılır. Adler empatiyle, sosyal ilgiyi
birbirine denk görmektedir. İnsanlar olan paylaşımımızdaki başarı derecemiz ve
diğerlerinin iyilik hali ile ilgilenme düzeyimiz ruh sağlımızın bir ölçütüdür. Sosyal
ilgi geliştikçe aşağılık duygusu ve yabancılaşma da azalmaktadır. Sosyalleşmemiş
bireyler cesareti kırılmış ve yaşamın üretken, verimli olmayan yönünde bulunan
kişilerdir. Adler üç evrensel yaşam görevinde başarılı olmanın gerektiğinden söz
eder: Birincisi, arkadaşlık kurma (sosyal görev); ikincisi, yakın ilişki oluşturabilme
(aşk ve evlilik); üçüncüsü, topluma katkıda bulunabilme (mesleki görev). Mosak ve
Driekurs(1967) bu listeye iki yeni gelişim görevi daha eklemişlerdir; Kendi
kendimizle iyi geçinebilmek (kendini kabul) ve yaşamımıza spirtual bir boyut
ekleyebilmektir (değerler, yaşamın anlamı, yaşam amaçlarımız). Bu görevlerin yaş,
cinsiyet, zaman, millete bakılmaksızın gerçekleştirilmesini ifade eder. Bunlardan
birinin eksik olması psikolojik rahatsızlığa işaret edebilir.(Adler 2002)
Adler'e göre, toplumsal duygunun eksikliği ya da yokluğu normal dışı
davranışların temel belirleyicisidir. Çevresi tarafından sömürülen ve
itilen çocuk diğer insanlara karşı sevecenlik geliştirmediği gibi,
amaçlarını da diğer insanların çıkarlarına karşıt bir biçimde tasarlar.
Örneğin, bir insan toplum sorunlarına çözüm getirebilme isteğiyle
politikaya atılabilir, bir diğeriyse aynı atılımı insanlar üzerinde ezici bir

üstünlük kurmayı amaçlayarak gerçekleştirir. Adler'e göre böylesi bir
bencillik, Freud'un savunduğu gibi, biyolojik bir gerçek olmayıp,
toplumsal bir gelişim kusurudur. Sevgi duygusunun doğal gelişiminin
engellenebilmesi için çocuğun oldukça aşırı bir baskı altında kalmış
olması gerekir. Psikolojik tedavide engeller kaldırılabildiği oranda,
insanda doğal olarak var olan bu eğilim kendiliğinden ortaya çıkar. Adler,
her insanda sevgi duygusunun var olduğunu, ancak oranının bir kişiden
diğerine farklı olabileceğini savunur. Bir insanın toplumsal ilgisi yalnızca
kendi aile üyeleri ve yakın dostlarıyla sınırlanabildiği gibi, tüm insanlığı,
hatta hayvanları, bitkileri ve bazı cansız nesneleri de kapsayabilir. İnsan
doğuştan eksik bir varlık olduğu için ancak elverişli koşullarda ve
özellikle diğer insanların yardımıyla yaşamını sürdürebilir. Bir çocuk
ana-babasız, bir yetişkin toplum olmadan varlığını sürdüremez. Kişisel ve
toplumsal, amaçlarına "diğer insanlarla birlikte" ulaşabileceği yolu
bulabilmek, insanın doğal eksikliğine karşı geliştirebileceği en sağlıklı
ödünlemedir.(http://www.msxlabs.org 20.02.2012)
Adler’e göre, yaşam biçiminin yönelim dayanakları dört grupta
toplanabilir:(Adler 2002)
Ø Benlik kavramı - kişinin kim olduğu konusundaki inançları,
Ø Benlik ideali - ne olması gerektiği konusundaki inançları,
Ø Kendi dışındaki dünyanın ne olduğu ve bu dünyanın ondan ne beklediği
konusundaki görüşleri,
Ø Vicdani inançları - kişinin geliştirdiği "doğru-yanlış" yönergesi.
Olağan yaşam koşullarına gereğince hazırlanmamış bir insan, dış dünyadan
gelen bir engellenmenin yarattığı şokun etkisiyle, esasen aşırı biçimde kendine
dönük olan yaşam biçimini daha da katılaştırır. Gerilim ve toplumun beklentilerinin
yükü altında, benmerkezciliğe eğilim de giderek artar. Bu durum uyumsuzluğun
artmasına, uyumsuzluğun artması ise ben merkeziciliğin yoğunlaşmasına neden olur
ve böylece kaçınılması mümkün olmayan bir kısır döngü oluşur. Adler, kişiliği
incelerken, yaşam öyküsünün ana çizgilerini, bireyin baş etmek zorunda kalmış
olduğu çevresel koşulları ve bunlara karşı geliştirmiş olduğu tutumları vurgular. Bu
tutumlar, kişinin seçtiği meslek, geçirdiği hastalıklar, bilinçli davranışları,
heyecansal durumları, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve karşı cinsle olan
ilişkileri, yemek ve uyuma alışkanlıkları gibi dıştan gözlemlenebilen davranış
örüntülerinde açıkça görülebilir. Deneyimli bir gözlemci, insanların
davranışlarındaki tekrarlamaları fark edebilir ve her bireyin kendine özgü
niteliklerini kestirebilir. Dolayısıyla, bireysel psikoloji kişiliği incelerken, gerekli

verileri, bireyin olağan ve bir oranda da olağan dışı durumlarda gösterdiği
tepkilerden toplar.(Ansbacher vd. 1956:56)
• Kitle Psikolojisi
Dünyayı yönetenler, dinlerin ve imparatorlukların kurucuları, bütün
inanışların peygamberleri, tanınmış devlet adamları ve bunların yanında daha alçak
gönüllü insan topluluklarının liderleri, kitlelerin ruhları hakkında çok zaman gayet
kesin bir bilgiye sahip psikologlardır. Psikolog olduklarını bilmeyen bu kişiler,
kitlelerin ruhunu iyi tanıdıklarından, onlara kolaylıkla hükmetmişlerdir.(Le Bon
1895/1999:7)
İçinde bulunduğumuz çağın tam anlamıyla kitleler çağı olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsunlar, kalabalık
haline gelmiş olmaları onlara kolektif ruh aşılamaya yeterli olmaktadır. Dışarıdan
gelen bütün etkilere açık olan kitleler tamamen bilinçaltı tarafından yönetilirler.
Kitlelere aktarılan düşünceler her ne olursa olsun hayaller halinde
yerleştirilmek kaydıyla nüfus kazanabilirler. Bu hayaller, düşünceler arasında
mantığın ilgisi yoktur. Kitleler yalnız hayalleriyle düşünebildiklerinden yine yalnız
hayalleri aracılığıyla etki altında da bulundurulabilirler.(Le Bon 1999:9)
Kitlelerin inanç ve kanaatleri, bireylerinkine hiç benzemez. Onlar körü
körüne itaat, korkunç hoşgörüsüzlük, dini duygulara bağlı şiddetli propaganda
gereksinimi taşır. Bu inanç ve düşünceleri etkileyen etkenlerin başında kelimeler,
formüller, akıl, tecrübe ve hayaller gelmektedir. Kitlelerin her zaman bir liderleri,
önderleri bulunmuştur. (Le Bon 1999:14)
Kitle kelimesi rastgele bir bireyler topluluğunu ifade eder. Bu toplulukta
bilinçli kişilik ortadan silinir. Bütün bu birleşmiş fertlerin düşünce ve duyguları tek
bir tarafa yönelir. Şüphesiz geçici fakat pek açık özellikler gösteren bir kolektif
bilinç oluşur. Kitle bir tek varlık haline gelir. Kolektif bilinç içerisinde, bireylerin
akli yetenekleri ve kişilikleri silinir, bilinçaltı özellikleri üstün duruma gelir. Kitleler,
zekayı değil, orta şeyleri bir araya toplarlar. Sigmund Freud’a göre kitleler halinde
bulunan bireyin başlıca özellikleri bilinçli kişiliğin kaybolması, bilinçaltı ile hareket
eden kişiliğin hakimiyeti, düşüncelerin, duyguların sirayet yoluyla aynı yola
yönelişi, telkin edilen düşüncelerin uygulamasının hemen başlama isteğidir.
Freud kitlelere özgü karakterleri daha ayrıntılı olarak kolay kışkırtılmak,
kızgınlık, muhakeme yeteneksizlikleri, hüküm verme, eleştiri yeteneklerinin
olmaması, duygularda mübalağa gibi betimlemekte ve hatta bu özelliklerin

birçoğunu çocuk ve ilkellerde de görmenin olası olduğunu ifade etmektedir.
Sırasıyla ele almak gerekirse;(Freud 1993:29-30)
Ø Kitlelerin kışkırtılma yeteneği hareketliliği ve kızgınlığı: Fizyolojik
tabirle yalnız bulunan birey, tepkilerine hakim olma yeteneğine sahip
olduğu halde, kitle bu yetenekten mahrumdur.
Ø Kitlelerin telkine kapılma yeteneği ve çabuk inanırlığı: Ne kadar yansız
olduğu sanılırsa sanılsın kitleler çoğu zaman telkine hazır bir dikkat ve
bekleme durumu içerisinde bulunurlar. İlk yapılan telkin derhal sirayet
yoluyla bütün zihinlere kendisini kabul ettirir ve hemen yönünü belirler.
Telkin olunan kimselerde sabit fikir fiil haline gelmeye hazırdır. Kolektif
gözlemler gözlemlerin en fazla yanlış olanıdır ve çoğu defa sirayet
yoluyla başkalarına telkinde bulunan bir birey sadece vehim ve
hayalinden başka bir şey değildir.
Ø Kitle duygularının abartılığı ve basitliği: Telkin ve yayılma yoluyla
duygular büyük bir hızla yayıldığından, katılma sonucunda o duygunun
gücü büyük oranda artmış olur. Kitle duygularının abartılması ve
sadeliği, onları şüpheden ve kararsızlıktan uzak bulundurur. Kitlelerdeki
abartıcılığın hiçbir şekilde zekaya değil duygulara ait olduğunu eklemeye
gerek yok.
Ø Kitlelerin taassubu, baskıcılığı ve muhafazakarcılığı: Kitleler basit ve
bireylik duyguları kavrar. Onlara aşılanan görüşler ve inançlar genel
olarak ya kabul veya red olunur ve kesin gerçekler veya kesin hatalar
olarak kabul edilir. Akıl ve yargılama yoluyla değil de telkin yoluyla
meydana gelen inançlarda durum hep aynıdır. Dini inançların ne kadar
hoş görüşsüz olduğunu ve insanlar üzerinde ne kadar baskıcı etki
uyguladıklarını herkes bilir. Kitleler zayıflamayan muhafazakârlık
içgüdülerine sahiptirler ve geleneklere puta taparcasına saygı duyarlar.
Hayatlarının gerçek şartlarını değiştirecek her yenilikten, bilinçsiz olarak
nefret ederler.
Ø Kitlelerin Ahlaklılığı: Ahlaklılığa bazı toplumun değerlerine saygı ve
bencil eğilimlere devamlı bir baskı anlamını verirsek; kitlelerin
ahlaklılığa yetenekli olmayacak derecede eğilimlere fazla bağlı ve
kararsız oldukları açıkça görünür. Fakat bu ahlaklılığa fedakarlık,
bağlılık, çıkarını düşünmemek, nefsini feda etmek, hak severlik gibi bazı
özelliklerin geçici olarak ortaya çıkması anlamını verirsek aksine, kitleler
bazı defa pek -yüksek bir ahlaklılığa yeteneklidirler, diyebiliriz.
Toplumlar her zaman karakterleriyle yönetilmişlerdir. Bu nedenle,
kitlelerin ruhuna derin bir şekilde etki edebilmenin yollarını kurumlarda aramamak
gerekir. Kitlelerde yargılama gücünün bulunmadığı, düşünceleri bütünüyle ya kabul
ya da red ettikleri, münakaşaya ve itiraza dayanma güçlerinin olmadığı, onların
üzerine etki eden telkinlerin bütün kavrama alanlarını kapladığı, derhal fiil haline

geçmeye eğilimli oldukları ve kendilerine uygun şekilde telkin olunan bir ideal
uğruna canlarını fedaya hazır oldukları belirtilmektedir. Kitlelerin kanaatleri, körü
körüne itaat, korkunç hoş görmezlik, dini duygulara bağlı şiddetli propaganda
ihtiyacını taşır. Bu bakımdan denebilir ki onların bütün inançları bir dini şekle
sahiptir. Onların alkışladıkları bir kahraman onlar için gerçekten bir ilah
gibidir.(Freud 1993:82)
Ayrıca önder ya da liderler çoğu zaman düşünce adamı değil aksiyon
adamıdırlar. Yarı aydın olarak da görmek gerekir. Kitlelerin ruhuna bazı düşünce ve
inançları, sözgelimi toplumsal kuramları yavaş yavaş sindirmek söz konusu olduğu
zaman önderler tarafından iddia, tekrar, sirayet gibi değişik usuller kullanılır.(Freud
1993:82)
9.8. Kitle Davranışı Kuramları
•

Grup Zihni Yaklaşımı

Fransız psikolog Gustave Le Bon'un 20. Yüzyıl başlarında kalabalık
hakkındaki çalışmaları akademik çevrelerde büyük etki yaratmıştır. 1895 yılında
yayımladığı The Crowd (Kitleler Psikolojisi) adlı yapıtında ortaya koyduğu görüşleri
yalnızca akademik çevreleri etkilemekle kalmamış, Hitler ve Mussolini gibi
liderlerin kitlelerin yönlendirilmesi konusundaki görüşlerini de önemli derecede
etkilediği düşünülmektedir.
Le Bon'un kalabalık hakkındaki klasik görüşleri, onun tıp ve antropoloji
ile hipnoz ve evrim kuramlarından aldığı unsurların etkileşmesiyle ortaya
çıkmıştır.(Reicher 1987) Le Bon’a göre, kitleyi yaratan bireyler ne türden olursa
olsun, yaşayışları, işleri, karakterleri, zekaları birbirine ne kadar benzerse benzesin
ya da birbirinden ne kadar ayrılırsa ayrılsın, kitleleşme sonucu, yalnızca ve yalnızca
bu nedenden ötürü, kolektif bir ruh kazanır; dolayısıyla, her biri, tek başınayken
hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından başka türlü hisseder, düşünür ve
davranır. Kitle içindeki bireylerin davranışları, kolektif ırksal bilinçdışı tarafından
yönetilir hale gelir. Bu bilinçdışı, aklın olmadığı ve atalara ait duyguların belirleyici
olduğu evrimin ilkel bir aşamasını temsil ettiğinden, davranışta ‘uygarlaşma’ ile
ilgili özellikler bulunmaz.(Le Bon 1895/1999:32)
Bilinçdışının egemenliğinde davranması dolayısıyla, kitle, entelektüel
olarak bireyden aşağıdadır. Dolayısıyla anonimlik, bulaşma ve telkine yatkınlık
kalabalığın ortaya çıkan yeni özelliklerini açıklamaya hizmet eden üç ayrı
mekanizmadır.

Daha sonraları modern sosyal psikolojide bireylik yitimi olarak
adlandırılan anonimlik olgusunu Le Bon şöyle açıklar: “Kitle içinde bulunan birey,
yalnızca çokluğun, sayı fazlalığının verdiği bir duygu ile tek başına olduğu vakit
frenleyebileceği içgüdülerine, kendisini terk etmek suretiyle yenilmez bir güç
kazanır. Kitleler isimsiz (anonim) ve dolayısıyla sorumsuz oldukları için, bireyleri
daima, her yerde kontrol edici rol oynayan sorumluluk duygularından tamamen
uzaklaştırır ve onları içgüdülerine daha kolay teslim eder.”(Le Bon 1999:24)
Sosyal bulaşma ise kitle davranışının ortaya çıkmasında rol oynayan
ikinci mekanizmadır. Le Bon, gözlenmesi kolay ancak açıklanması zor olarak
nitelediği bulaşma olgusunu, hipnotik bir olay olarak görür. Le Bon'a göre, bir
toplulukta her duygu, her davranış, yayılmacı özelliğe sahiptir. Hem o derece
yayılmacıdır ki, birey, kişisel çıkarını topluluğun çıkarına kolayca feda eder. Ancak,
“bu fedakarlık hali aslında insanın doğasına ters olmakla beraber ancak bir kitleye
dahil bulundukça meydana gelen bir fenomendir.”(Le Bon 1999:24)
Kalabalık davranışını anlayabilmek için gerekli olan son mekanizma
telkine yatkınlıktır. Kitle psikolojisi "kitle içindeki bireylerde, yalnız haldeki
bireylerin karakterlerine nispetle pek zıt karakterler ortaya çıkarır”.(Le Bon
1999:25) Kitle içindeki birey, bilincini yitirdiğinden, hipnozdakine benzer durumda
herhangi bir telkine açık hale gelmiştir. O anda yapılacak bir telkinin etkisiyle, birey
büyük bir coşkunlukla bazı eylemlere yönelebilir. Yukarıda değinilen bulaşma
olgusu da bireylerin telkine hazır oluşunun çok doğal bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Telkin edilmeye açıklık, ırksal bilinçdışından geldiği için grubun bütün
üyeleri için aynıdır.
Ancak, Le Bon'un kitle davranışları hakkındaki görüşlerini yaşadığı çağda
tanık olduğu toplumsal hareketlerden ve bunlara ilişkin önyargılı tutumlarından
etkilenerek oluşturduğunu ileri süren pekçok görüş vardır. Le Bon kitle psikolojisi
çalışmasının hiçbir yerinde otoriteden, yani bir dış gruptan söz etmemektedir. Bu
yüzden, Le Bon’un kitle olaylarında otoritenin rolünü sistematik biçimde göz ardı
ettiği düşünülmektedir.
Bu şekilde, sosyal davranışın, içinde oluştuğu sosyal bağlamdan
soyutlanarak anlaşılmasının mümkün olmadığı gerçeği bir kez daha kitle davranışı
sorunsalında kendini göstermektedir. Eğer, “dış grup göz ardı edilirse, şiddetin
gruplar arası bir çatışma sürecinden çıktığı görülmez, onun yerine şiddet, kitlenin
kendisine atfedilir. Böylece, tarihsel ve kültürel olanın doğuştan gelen özelliklerin
manifestolarına indirgenmesiyle, bütün zamanlarda ve her yerde kitlelerin 'yıkıcı,
şiddet dolu ve patolojik' olduğu sonucuna ulaşılır. Le Bon kitlelerdeki zihinsel olarak
aşağı olma durumunu sadece protesto kitlelerinin bir özelliği olarak görmez, bu

durumu bütün kitlelere geneller. Bütün kolektif yaşam bir düzeyde patolojiktir.
Böylece, rasyonel ya da planlı davranmaya yol açan yalıtılmış bir bireysellik ile
bunun tam zıttı davranış biçimlerine yol açan sosyal bireysellik arasında bir ayrım
yapılmış olur. Bunun kaçınılmaz kuramsal sonucu, kitle davranışını belirli bir
bağlama verilen zekice bir adaptasyon olarak görmek yerine, önceden belirlenmiş
psişik bir yapının yansıması olarak görmektir.”(Reicher 1987:68)
Le Bon'un kitle konusundaki görüşlerini, kendi görüşlerine ilk ve en etkili
şekilde eklemleyen kuramcı Sigmund Freud olmuştur. Grup Psikolojisi ve Ego'nun
Analizi (1922) adlı kitabında Freud, Le Bon'un kitledeki bireyin hipnotik durumuna
dikkati çekerek, ‘hipnoz sürecini gruba uyarladığınızda, hipnotizmacının yerine kim
geçecek?’ sorusunu sormuş ve bu soruya verdiği yanıt üzerine, yani grup lideri
üzerine temellenen bir kitle kuramı geliştirmiştir. Freud'a göre, “kitlenin özgün
doğasının altında yatan neden, kitlenin bütün üyelerinin, lideri kendi ben ideali
yerine koymasıdır. Kitlenin üyeleri yalnızca lidere libidinal bir bağla bağlanmakla
kalmaz, aynı zamanda, bütün (kitle) üyelerinin aynı ben idealini paylaşmalarından
dolayı birbirlerine de bağlanırlar: Birincil kitle, tek ve aynı objeyi ben idealinin
yerine geçiren, dolayısıyla kendi ben'lerinde birbirleriyle özdeşleşen bir birey
topluluğudur.”(Freud 1993:407)
Freud’a göre "...yani bireylerde bilinçli kişiliğin yitimi, duygu ve
düşüncelerin aynı yöne yönelişi, duygusallığın ve bilinçsiz ruhsallığın ön plana
çıkışı, istek ve niyetleri geciktirmeksizin yerine getirme eğilimi; bütün bunlar,
özellikle ilk insan topluluğuna mal edilmek istenen ilkel ruh yaşamına dönüşü
(regresyon) yansıtır durumlardır.”(Freud 1993:417) Dolayısıyla Freud, kitleyi ilk
insan topluluğunun yeniden 'dirilişi' olarak görmektedir. Bu 'diriliş' kitlenin lideri
için de geçerlidir: "Kitlenin önderi hala ilk insan topluluğundaki korkulan ilkbabadır, kitle hala sınırsız bir güç tarafından egemenlik altında tutulma
eğilimindedir, otoriteye alabildiğine düşkünlüğü vardır. İlk-baba, ben ideali işlevini
görüp ben'i egemenliği altında tutan kitle idealidir.”(Freud 1993:423)
Freud için, söz konusu olan, bir liderle özdeşleşen insanların oluşturduğu
gruptur. Ve Freud’a göre, gruptaki bütün psikolojik süreçler, liderle olan
özdeşleşmeye bağlıdır. Bu nedenle, Freud’un yaklaşımı genel indirgemeci, bir başka
ifadeyle aşırı biyolojici bulunmuştur. Ortak özdeşleşme fikrini ve bunun ben’in
sosyal olarak yapılandırılmasıyla ilgili çıkarımlarını ortaya koyamamıştır.(Reicher
1987)
Sosyal psikolojide kitle davranışına ilişkin olarak, artık klasik sayılan bu
ilk yaklaşımlar, özellikle de Le Bon'un yaklaşımı, 1960’lı yıllarda kitle

hareketlerinin artışına koşut bir artış gösteren kitle çalışmalarında temel referans
olarak ele alınmıştır.
Kitle davranışında 'grup zihni' geleneğini izleyen modern kuramsal
yaklaşımlardan biri, Le Bon'un kavramlaştırmasının bir uzantısı olarak ortaya
konulmuş bulaşma kuramlarıdır (contagion theories). Bu yaklaşımda, kitlenin
homojenlik düzeyleri, gittikçe yükselen etkileşim ya da kişiler arası etki süreçlerine
dayanarak açıklanır. Kitlede tutumların, duyguların ve davranışların nasıl hızlı bir
biçimde iletişime girdiği ve sorgulanmadan kabul edildiği açıklanmaya
çalışılmaktadırlar. Bu perspektiften, kitle içindeki kişi bir kez uyarılmışsa, bu kişi
uyarılmayı diğerine ve o da dairesel bir reaksiyonla diğerlerine taşıyarak, kitlenin
uyarılma düzeyini arttıracaktır.
Genel olarak bulaşma kuramlarında, bulaşma kontrol edilemeyen bir
süreçtir. Bu, düşünce ve duyguların kitlede yayılmasının sınırlarını belirleme
sorununu yaratmaktadır. Le Bon'da, bu sınırların temelde ırksal faktörler sonucu
çizildiği ileri sürülse de, birey içi sınırlamaların kitle davranışı gibi karmaşık bir
süreçten nasıl sorumlu olacağı tartışmalıdır. Modern bulaşma kuramlarının da bu
olgu için bir açıklaması yoktur. Bazılarının, bu sınırların kitle davranışının içeriği
tarafından çizildiğini ileri sürme girişimleri vardır, ancak organize olmayan bir süreç
olarak görülen kitle davranışında içeriğin nasıl sınırlayıcı olacağı belirsizdir. Ayrıca,
bu tür kuramlar, kitlede bir davranış biçiminden diğerine nasıl geçildiğini, ve bu
davranış biçimlerinin nasıl organize edildiklerini açıklayamamaktadır.(Hogg vd.
1988:43)
•

Bireyselci Yaklaşım

Le Bon ve Freud’un içerisinde yer aldığı kuramsal yaklaşım, sosyal
psikoloji disiplininin ortaya çıkışından bu yana, bizzat sosyal psikolojinin
tanımlanma sorununda temel bir kuramsal çizgiyi temsil etmektedir. Bu kuramsal
yaklaşımda, grup, niteliksel olarak bireyden farklı görülmüştür.
Ancak, modern sosyal psikolojinin öncüsü olarak kabul gören Gordon W.
Allport, davranışçı yaklaşımına uygun bir tarzda, grup gerçekliğini inkar ederek
'grup zihni' kavramını reddetmiştir. Ona göre, tek psikolojik gerçeklik bireydir.
Grup ise bireysel gerçekliklerin toplamından başka bir şey değildir. Bu
görüşe göre, bireyle grup arasında niteliksel değil niceliksel bir fark vardır. 'Uyarantepki' psikolojisini sosyal psikolojiye uygulayan Allport, bireyin grupta iken yalnız
başına olduğu durumdan farklı davranmasının özel bir durum olmadığını, bunun

fiziksel çevre yerine bu defa sosyal çevreye tepki vermekten ibaret olduğunu ileri
sürmüştür. (Reicher 1996:22)
Bu anlayışı mekanik bir biçimde kitle davranışlarına uyarlayan girişimler,
sosyal psikolojide birleşme kuramları (convergency theories) olarak bilinmektedir.
Bu görüşe göre, kitleler genellikle “ortak değer ve çıkarları paylaşan kişilerden
oluşur. Kitle davranışı, belirli tarzlarda davranmaya yatkın olan birbirine benzer
insanların bir araya gelmesinden kaynaklanır. Birbirine benzer bireylerin homojen
bir kitle davranışı göstermesi çeşitli psikolojik süreçler yoluyla açıklanmaya
çalışılır. Bu süreçlerden biri de sosyal hızlandırmadır.”(Reicher 1996:30)
En basit anlamda başkalarının yalnızca varlıklarının bile uyarılmayı
sağlayabiliyor olması üzerinden kavramsallaştırmaya gidilir. Bu şekilde bireylerin
performanslarının etkilenmesi söz konusu olmaktadır düşüncesinden hareketle
‘sosyal hızlandırma’dan söz edilmiştir. Ve bireysel ve kolektif davranış arasındaki
farklılığı açıklamakta kullanılabileceği düşünülmüştür.
Sosyal hızlandırma görüşü, deneysel sosyal psikolojinin tarihi kadar
eskidir. “Deneklerin açıkça rekabet olmadığı durumda bile, salt başkalarının varlığı
yüzünden performanslarının etkilendiği gösterilen ünlü Triplett deneyine kadar
geriye gider. Ancak, bu kavram çerçevesinde daha sonra yapılan deneysel
çalışmalarda tutarlı bulgulara ulaşılamamış, diğerlerinin varlığının, deneklerin
performanslarının her zaman artmasına değil, bazen azalmasına da yol açtığı
görülmüştür.”(Reicher 1996:32)
Modern sosyal psikolojide kitleyi ilk kez kaotik ve patolojik bir yapı
olarak görmekten uzaklaşan Turner ve Killian, ortaya koydukları 'beliren norm
kuramı' (emergent theory) ile bundan önce sözü edilen kitle kuramlarından niteliksel
bir kopuşu temsil ederler.(Bilgin 2000:78)
Burada normal bir sosyal süreç olarak kolektif davranışın kurallarla ve
normlarla sınırlandığını ileri sürmektedir. Sosyal psikolojide Sherif ve Asch gibi
referans grubu kuramcılarını izleyen bu kuramcılara göre, “kitlenin formel bir
organizasyonu olmadığı için, kitle davranışı için gereken norm bir dereceye kadar
duruma özgül olmalıdır, bu yüzden de söz konusu durumda ortaya çıkan (beliren)
norm olmalıdır.”(Reicher 1996:43) Turner ve Killian'a göre, kitlenin bir örnek
davranması hem üyeleri hem de dışarıdan bakan gözlemci için bir yanılsamadır.
“Kitledeki belirli bireyler diğerlerinden farklı tarzda davranır ve bu yüzden de daha
çok dikkat çekerler. Bu eylemler norm gibi görünür, ve sonuç olarak, normatif
olmayan niyetlere karşı bir baskı oluşur ve uygun olmayan duygular bastırılır.

Kitlenin diğer üyelerinin görece faaliyetsizliği, kitlede öne çıkan faaliyetlere rıza
gösterildiğini ve destek verildiğini ima eder.”(Reicher 1996:43)
Turner ve Killian'a göre, norm oluşumu süreci, kuralları, durumun
tanımını ve niyetlenilen eylemler için meşrulaştırmayı yaratan kitle üyeleri
arasındaki iletişimi içerir. Bir normun belirmesi, kitlenin duygu ve davranışlarının
da sınırlarını belirler. Bu, daha geniş kültürde benimsenen sınırlar anlamına gelmese
de, kitlede duygu ve davranışların, sonu gelmez bir biçimde giderek artan bir
bulaşma olmadığı anlamına gelir. Kitledeki kontrolün gerçek araçları, bireyin kitle
içindeki kimliğini sürdürmesidir. Buradan, kitlenin kontrolünün, kitle, birbirini
tanıyan bireylerden oluştuğu zaman daha yüksek olacağı sonucu çıkmaktadır.
Dolayısıyla, beliren norm kuramı, grup normunun kişilerarası etkileşimden çıktığını
ve sonuç olarak sosyal olanın nihai olarak bireysellikten kaynaklandığını iddia
etmiştir. (Reicher 1996:56)
•

Sosyal Kimlik Yaklaşımı

Sosyal kimlik, Henri Tajfel tarafından "bireyin, ilgili grubun üyeliğine
duygusal bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma
bilgisi”(Tajfel 1978:63) olarak tanımlanmıştır. Bu, grup üyeliğinin sosyal psikolojik
açıdan tanımlanmasıdır.
Tajfel'in sosyal kimlik kuramı, grup ve gruplar arası davranışları, bireysel
ve kişilerarası psikolojik süreçlerle açıklamaya çalışır. Bu anlamda gruplar arası
ilişkiler kuramıdır. Eleştirel kuram geleneğinden gelen bir Avrupalı kuramcı olarak
Henri Tajfel ve John Turner, Kuzey Amerika sosyal psikolojisine tepki olarak, daha
"sosyal" bir sosyal psikoloji yapma gereğinden hareket etmişlerdir. Ve insan
bilişinin sosyal olarak nasıl yapılandırıldığını anlamaya çalışmışlardır.
Sosyal kimlik terim olarak da bu yaklaşımı ifade etmektedir. “Sosyal
kimlik, bireyin bilişsel donanımının bir parçası olarak ama bir ve aynı zamanda
sosyal ve bireyden bağımsız bir tarzda tanımlanmaktadır. Örneğin birinin kendini
"sosyalist" olarak tanımlaması, bir birey olarak kendisi hakkında çok temel bir şeyi
ifade eder; ama "sosyalizm"in anlamı herhangi bir kişiye indirgenemez olan sosyal
bir üründür. Böylece kavram, ne sosyal zihni bireyden, ne de bireyselliği toplumdan
koparır. Başka bir deyişle, bugüne kadar sosyal psikoloji grubun içindeki bireye,
sosyal kimlik kuramı ise bireyin zihnindeki gruba odaklanmıştır.”(Tajfel 1978:64)
Sosyal kimlik yaklaşımı içinde Reicher, sosyal kimlik kuramı ve benlik
kategorizasyonu kuramını sistematik bir biçimde kitle davranışına
uygulamıştır. Reicher'a göre, Turner'ın tarif ettiği referent bilgisel etki

(referent informational influence) süreci, bir kimliğin ideolojik içeriğinin
nasıl kolektif davranışa dönüştüğü sorununa çözüm getirmektedir.
Referent bilgisel etki sürecinde, ilk olarak birey kendini belirgin bir
sosyal kategorinin üyesi olarak tanımlar. Bu, bilişsel düzeyde gruplar
arası farklılaştırmanın işlediği bir süreçtir. Kategorizasyonu
belirginleştiren faktörler, benlikle iç grubun üyeleri arasındaki
benzerlikleri ve benlikle dış grup üyeleri arasındaki farklılıkları
artırmaktadır. Daha sonra birey, söz konusu kategorinin stereotipik
normlarını öğrenir ya da oluşturur.”(Turner1987:43)
İç grup kategorisinin belirgin hale geldiği ve bireyin kendisini uygun
olan özellikler açısından iç grup üyeleriyle yer değiştirebilir olarak algıladığı
koşullarda, birey, sosyal kimliğinin özelliklerini söz konusu bağlamda uygun
davranış tarzını tanımlamak için kullanacaktır. Bu süreç, “bireyin benlik-algısını, iç
grup üyeliğine uygun olarak tanımlayan stereotipik boyutlarda kişiliksizleştirmesi
(depersonalization) demektir. Kişiliksizleştirme, bireyin kimliğini kaybetmesi,
grupta erimesi ya da ilkel, bilinçaltı kişilik biçimlerine gerilemesi değil, sosyal
kimliğin, kişisel kimliğe oranla başat hale gelmesidir. Böylece, grup üyesinin
davranışının ne olacağı, kendisi de bizzat sosyal ve ideolojik bir ürün olan sosyal
kategorinin tanımı tarafından dikte edilecektir.”(Turner vd.1987:67)
Bu durumda, herhangi bir birey, kendini bir grubun üyesi olarak algıladığı
ölçüde, o bireyin davranışları grup üyeliğinin prototipik normatif özelliklerini
tanımlamak için uygun bilgi sağlama işlevi görecektir. Öyle ki, bireyler, kitlede
tamamıyla yeni olan bir kimlik yaratmamakta, var olan bir kimlik kategorisinin
duruma özgü boyutlarını ortaya çıkarmaktadırlar. Bu aynı zamanda, norm yaratma
sürecinin sınırları da olduğunu gösterir. Sınırlar, söz konusu kimlik kategorisinin
tarihsel ve ideolojik sürekliliği tarafından belirlenmektedir.(Turner vd. 1987:69-73)
Sosyal kimlik kuramı iki temel varsayıma dayandırılmıştır. İlki, kitle
üyeleri ortak bir sosyal kimlik temelinde eylemde bulunurlar. Belitilen
kategorizasyon (iç grup-dış grup ayrımı, "biz" ve "onlar") ve etki süreçlerinin
hepsinin sosyal özdeşleşmeye bağlı olduğu veri alınırsa, “kitle eyleminin ideolojik
tutarlılığından bu süreçlerin sorumlu tutulabilmesi, bütün katılımcıların aynı kimliği
paylaşmalarını ve o anda bu sosyal kimliğin başat olmasını gerektirir. Bu varsayım,
klasik kitle kuramlarındaki kimlik kaybını (anonimliği) tamamen tersine çevirir.
İkinci varsayım, kitle davranışının içeriğinin, söz konusu sosyal kimliğin doğası
tarafından sınırlandırılmasıdır. Kitledeki sosyal etki sadece sosyal kategoriyi
tanımlayan özelliklerle uyumlu olan iletişimler için söz konusu olacaktır. Bu
varsayım da, klasik kuramlarda kitlenin yıkıcı olduğu ve yıkıcılığının sınırları
olmadığı teziyle temelden çelişkilidir. Bu analizde önerilen, kitlenin yıkıcı veya

başka türlü davranmasının sadece söz konusu sosyal kimliğin içeriğine bağlı
olduğudur.”(Turner vd. 1987:74)

Uygulamalar
1. Türkiye’de son seçimlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinden
örnekler veriniz.
2. Türk siyasal hayatında siyasal propagandanın etki gücüüzerinde ağırlıklı
olarak durulmuştnü tartışınız.
3. Kitle psikolojisine ilişkin Türkiye’de siyasal
eylemlerinden örnekler veriniz.

etki

yaratan

iletişim

Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Siyasal propagandanın özelliklerini açıklayınız.
Propaganda türlerini örneklendirerek inceleyiniz.
Propaganda tekniklerinin ayırıcı özelliklerini açımlayınız.
Kitle psikolojisinin karakteristik özelliklerini irdeleyiniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde propandanın taşıyıcı özellikleri geniş hatlarıyla ele alınıp, farklı
amaçlara göre kullanılmakta olan propaganda türleri incelenmeye alınmıştır.
Demokratik toplumlarda en çok tercih edilen propaganda teknikleri üzerinde ağırlıklı
durulmuştur. Son kısımda da kitle psikolojisinin tarihsel gelişimde propaganda ile
bağıntısı ayrıntılı tartışılmıştır.

Bölüm Soruları I
1. Propagandayı tanımlayarak taraihsel açılımını yapınız.
2. Propaganda türlerini ayrı ayrı inceleyiniz.
3. Demokratik toplumlarda kullanılan propaganda türlerini irdeleyiniz.
4. Propaganda ile ilgili temel kavramları açıklayınız.
5. Bir Manipülasyon Tekniği olarak ‘Spin Doctor’ tanımlayınız ve Türkiye’den
örneklendiriniz.
6. Kitle davranışı ile bireysel davranış arasındaki farkları inceleyiniz.
7. Kitle davranışı kuramlarından grup zihni yaklaşımını ayrıntılı tartışınız.
8. Bireyselci Yaklaşımı kitle davranışını nasıl açıklamaktadır, inceleyiniz.
9. Henri Tajfel’ın sosyal kimlik yaklaşımını geniş hatlarıyla açıklayınız.
10. Kitle psikolojisi ile propaganda arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz.

Bölüm Soruları II

1. Latince ‘propagare’ kökünden gelen propaganda kavramının sözcük
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dikilecek fidan
b. Savunma
c. Konuşma
d. Söylev
e. İkna
2. “Genel olarak, sosyal bilimler açısından bakıldığında ……………….
herhangi bir düşünceyi halka yaymak ve aşılamak için çeşitli araçlardan
yararlanılarak yapılan telkin olarak tanımlanmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Enformasyon
Retorik
Nutuk
Propaganda
Haber

3. Propaganda örgütlü olarak yapılan ne etkinliği olarak kabul edilir?
a. Savunma
b. İnandırma
c. İletişim
d. Siyaset
e. Sosyal
4. “…………………. kavramı; belli çıkarları olan propagandacının,
başkalarının düşünce ve kanaatlerini etkilemek amacıyla planlı bir
şekilde ve önceden tasarlayarak ikna amaçlı faaliyetlerini
kapsamaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Empati

b.
c.
d.
e.

Söylev
Haber
Demeç
Propaganda

5. Propagandatif etkinliklerde en etkili kullanılan araçlar aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Edebiyat
b. Resim
c. Kitle İletişim
d. Müzik
e. Eğitim

6. Bilgi ve haber aktarımında 1920’lerden sonra etkili olmaya başlayan kitle
iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Gazete
Radyo
Televizyon
Dergi
Sinema

7. Haber kaynağının belli olmadığı genellikle yalan bir haberin doğru ve
kanıtlanabilir şekilde sunulduğu propaganda türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Gri propaganda
Askeri propaganda
Politik propaganda
Stratejik propaganda
Gizli propaganda

8. Spin doctor teriminin ilk olarak yer aldığı ‘Political Dictionary’ adlı
yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Daniel Easton
Max Weber
William Safire
Harold Lasswell
Edward Shils

9. “Adler üç evrensel yaşam görevinde başarılı olmanın gerektiğinden söz
eder: Birincisi, arkadaşlık kurma (sosyal görev); ikincisi, yakın ilişki
oluşturabilme (aşk ve evlilik); üçüncüsü, topluma katkıda bulunabilme
(mesleki görev). ………………………….. (1967) bu listeye iki yeni
gelişim görevi daha eklemişlerdir; Kendi kendimizle iyi geçinebilmek
(kendini kabul) ve yaşamımıza spirtual bir boyut ekleyebilmektir (değerler,
yaşamın anlamı, yaşam amaçlarımız).”

Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken sosyal bilimciler aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mosak ve Driekurs
Mosca ve Pareto
Shils ve Apter
Weber ve Duverger
Horney ve Jung

10. “Kitle psikolojisi, kitle içindeki bireylerde, yalnız haldeki bireylerin
karakterlerine nispetle pek zıt karakterler ortaya çıkarır. Kitle içindeki
birey, bilincini yitirdiğinden, hipnozdakine benzer durumda herhangi bir
telkine açık hale gelmiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sigmund Freud
Afred Adler
Carl Gustave Jung
Gustave Le Bon
Eric Berne

Yanıtlar:
1. a
2. d
3. b
4. e
5. c
6. b
7. e
8. c
9. a
10. d
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İki partili sistemi inceleyiniz.
Çok parti sisteminin diğerlerinden ayıran özelliklerini irdeleyiniz.
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Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tek partili, iki partili ve
çok partili sistemlerin
yapısal özellikleri
edinilecek
Siyasal partilerin tarihsel
gelişimi içinde yakın
zaman siyasal tarihi
irdelenecek
Maurice Duverger ile
Sigmund Neumann’ın
parti tipolojileri ile ilgili
altyapı sağlanacak

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar

Siyasal Parti, Siyasal Sistem, Kadro Partisi, Kitle Partisi, Bireysel Temsil
Partileri, Sosyal Bütünleşme Partileri

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. Bu bölümün sonunda, Maurice Duverger ve Sigmund Neumann’dan
hareketle siyasal parti tipolojileri ile ilgili bir açılım da yapılmıştır.

10.1. 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.
10.1.1. 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
tek-parti, 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.
10.1.2. 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 olan parti 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.
10.2. 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
iki-parti 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, çokpartili 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.
10.3. 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.
10.4. 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 cevaplandırılabilmiş 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.
10.5. 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 bir 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.
10.6. 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.
10.7. 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 kümelendirmeye çalışırlar.
Böylelikle, siyasal tercih konusu olacak sorunların belli başlı birkaç alternatif haline
getirilmesi suretiyle çoğulcu toplumlarda siyasal temsil de imkan dahiline 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 yine 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.
10.8. 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.
10.8.1. 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.
10.8.2. 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 altkategoriye 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.
10.9.

Parti Tiplerinin Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler, Yeni
Sınıflandırma Denemeleri

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)

İdeolojinin 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 Kirchheimer'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.

Uygulamalar
1. Türk siyasal hayatının parti sistemlerine göre analiz ediniz.
2. Türk siyasal partilerini parti tipolojilerine göre tanımlayınız.

Uygulama Soruları
1. Kaç çeşit parti sistemi vardır, tanımlayınız.
2. Siyasal parti tipolojilerini açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çağdaş anlamda siyasal parti sistemleri analiz edilerek parti sistemleri ile ilgili
betimlemeler yapılmıştır. Siyasal partilerin tanımlaması tarihsel süreçte meydana gelen
değişimler üzerinden aktarılmıştır. Bölümün son kısmında da İkinci Dünya Savaşı öncesinden
Batılı ülkelerde gelişmeye başlayan parti tipleri üzerinden yapılan parti tipolojileri aktarılmıştır.
Maurice Duverger ve Sigmund Neumann’ın parti tipoloji çalışmaları üzerinde ayrıntılı
durulmuştur. Bu iki tipoloji dışında kalan parti tipleri ile de ilgili tanımlamalar da bulunulmuştur.

Bölüm Soruları I

1. Siyasal parti tanımlaması yaparak, siyasal partilrin tarihsel gelişiminden söz
ediniz.
2. Tek parti sistemini tanımlayınız.
3. İkili parti sistemine tarihten örnekler veriniz.
4. Çok partili sitemin demokratik siyasal gelişim için taşıdığı anlamı belirtiniz.
5. Maurice

Duverger’nin

siyasal

parti

tipolojisini

betimleyiniz

ve

örneklendiriniz.
6. Sigmund Neumann’a göre partiler hangi özelliklerine göre farklı sınıflamalar
yaratmıştır açıklayınız.
7. Parti tiplerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörleri belirtiniz.

Bölüm Soruları II
1. “Parti sistemleri açısından temel ayrım, tek-parti ile birden fazla parti
arasındaki ayrımdır denilebilir. Bu ikisi arasındaki fark, kapalı ve
………………. bir sistemle, açık ve yarışmacı bir sistem arasındaki farkı, paylaşılmayan bir iktidarla paylaşılan bir iktidar arasındaki mesafeyi ifade eder.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Savunmacı
Sınırlı
Tekelci
Bürokratik
Elitist

2. Gerçek tek-parti sisteminde hukuken ve fiilen sadece bir parti vardır. Onun
dışında başka partilerin kurulması ve faaliyeti kesin olarak yasaklanmıştır, bu
tam anlamıyla ……………….. bir yaklaşımdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Realist
Politik
Komün
Tekelci
Tutucu

3. Türkiye’de tek-parti
edilebilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

döneminde

CHP

hangi

parti

sistemine

dahil

Tek parti
Otoriter tek parti
Pragmatist tek parti
Realist parti
Bütünleşik parti

4. “Üstün parti (predominant party) sisteminde …………………….. meşru
olarak vardır ve az çok eşit şartlar altında serbestçe faaliyet gösterirler.”

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

Birden çok-parti
İki parti
Kitle iletişim araçları
Sanatsal faaliyetler
Siyasal faaliyetler

5. Uydu partilerin görüldüğü parti sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üstün Parti
b. Totaliter Parti
c. Otoriter Parti
d. Pragmatist Parti
e. Hegemonyacı Parti
6. Karmaşık parti sistemlerini, üstün (hakim) parti ve hegemonyacı parti sistemleri
olmak üzere ikiye ayırarak inceleyen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Giovanni Sartori
Max Weber
Maurice Duverger
David Apter
Vifredo Pareto

7. “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 ………………………… alanına geçmiş sayılır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Radikal demokrasi
Müzakereci demokrasi
Evrensel demokrasi
Demokratik plüralizm
Atina demokrasisi

8. “Parlamento dışında doğan partiler, ……………………………. 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.”

Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Max Weber
b. Giovanni Sartori
c. Sigmund Neumann
d. David Easton
e. Maurice Duverger
9. “Sanayileşme, kentleşme, ulaşım ve haberleşmenin yaygınlaşması, okur-yazarlığın artması,
kültürün laikleşmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması gibi değişimleri kapsar,
sosyal grupların siyasal planda örgütlenerek iktidara ağırlıklarını koyma çabalarına
yönelmesine yol açar.”
Yukarıdaki paragrafta ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Batılılaşma
Avrupalılaşma
Modernleşme
Evrenselleşme
Sistemleşme

10. “Siyasal partilerin seçmenleri harekete geçirme (mobilizasyon), daha aktif davranışa
yöneltme, seçimlerde sandık başına gitmeye teşvik bakımından da ön planda rol
oynadıkları görülür. Partilerin ‘…………………….’ olarak tanımlanan bu rolleri,
onları toplum içinde siyasal kültürün yayılması veya değiştirilmesi yönlerinden etkin
olan belli başlı kuruluşlar haline getirmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Modernizasyon
Siyasal sosyalleşme
Mobilizasyon
Örgütlenme
Siyasal davranış

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

11. SİYASAL KAMPANYALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. SİYASAL KAMPANYALAR
11.1. Halkoylaması / Referandum Kampanyaları
11.2.

Seçim Kampanyaları
11.2.1. Seçim Kampanyalarında Amaç
11.2.2. Seçim Kampanyalarında Kullanılan Yöntemler
11.2.3. Seçim Kampanyalarında Kitle İletişim Araçları
11.2.3.1. Seçim Kampanyalarında İnternet Kullanımı

11.3. Reklam Kampanyaları
11.3.1. Siyasal Reklamcılık

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

Siyasal kampanya çeşitlerinden söz ediniz.
Seçim kampanyalarında kullanılan yöntemleri açıklayınız.
Seçim kampanyalarında yeni medyanın önemini inceleyiniz.
Siyasal reklamcılığın ayırıcı özelliklerini belirtiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyasal Kampanyalar

Seçim Kampanyalarının
Planlanması

Siyasal Reklamcılık

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Siyasal kampanyaların
taşıdığı önem ve çeşitleri
edinilecek
Seçim kampanyalarının
amacı, iletişim
tekniklerinin kullanm
planı edinilecek
Siyasal reklamcılığın nasıl
uygulanması gerektiği
konusunda altyapı
kazanılacak

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar
Siyasal Kampanyalar, Seçim Kampanyaları, Siyasal Reklamcılık

Giriş
Bir siyasal hedefe ulaşmak üzere planlanan siyasal kampanyalar, oy verecek
seçmen kitlesine yöneliktir. Temel hedef tüm seçmen kitlesini kapsayacak şekilde geniş
bir kampanya planı oluşturmaktır. Bu perspektifte ele alanınan siyasal kampanyalarla
ilgili bu bölümde, seçim dönemlerindeki temel amaçlar daha ayrıntılı aktarılmış, daha
çok ağırlık iletişim yöntemlerinin kullanılmasına ayrılmıştır. Özellikle siyasal
kampanyalarda en ağırlıklı konuyu medya planlaması almaktadır. Ayrıca, günümüz
koşullarında kampanya dönemlerinde yeni medya kullanımına da ayrı bir yer verilmiştir.
Son kısımda da siyasal reklamcılıkda dikkat edilmesi gereken önemli konular
açıklanmıştır.

11.1. Halkoylaması / Referandum Kampanyaları
Siyasal kampanyalar, belirli bir siyasi hedefe ulaşmak için sarf edilen özel bir
çabadır. Özellikle bu terim kitle katılımını içermektedir. Bir siyasi kampanya, oy verecek
seçmen kitlenin kararını etkilemek için organize olmuş bir girişimdir. Demokrasilerde
siyasal kampanyalar genel olarak, temsilcilerin seçildiği ve referandumların yapıldığı
seçim kampanyalarına dayanır. Siyasal kampanyalar ayrıca her kurumda ya da
organizasyon içinde siyaseti değiştirmek için yapılan çalışmalardan ibarettir.
Kampanya düzenleme, çağdaş demokrasilerde süreç içinde devam eden siyasetin
temel bir özelliğidir. Seçim kampanyaları sürecinde, partiler ve onların seçtikleri
adaylar, siyasi kurumlar için mücadele eder ve bu noktada seçmen kitlesini etkilemeye
çalışır. Referandum kampanyalarındaki süreç daha farklıdır. Referandum
kampanyalarında oy verilecek konuyla ilgili yandaşlar ve muhalifler söz konusudur ve
bunlar oy verecek seçmen kitlesini tercih edilen yönde etkilemeye çalışır. Konu merkezli
kampanyalarda, hükümet makamları ve ilgili gruplar bulunur. Ayrıca siyasal aktörler
için yürütülen imaj kampanyaları, siyasi aktörlerin kamuoyundaki algılanışını tasvir
etmek için yürütülür.152
Kampanyalar sadece siyasi alanlarda ortaya çıkmaz. Onlar yaşamın her anında
önemlidir. Örneğin, bir şirket, ürününü tanıtmak için reklam kampanyası düzenler; bir
yardım derneği bir yurtdışı yardımı için gerekli olan parayı kampanyalar aracılığıyla
bulmaya çalışır; bir şehir, iş potansiyelini göstermek ve yatırımcıları etkilemek için
kampanyalardan yararlanır.153
Bir siyasi kampanyanın süreci ve sonucuna, hükümet ya da yönetimler etki
etmektedir. Bu organize olmuş bir iletişim çabasından oluşur. Siyasi karar alma
sürecinde sonuçları etkilemek için bir ya da birden fazla partiler, adaylar, hükümet
kurumları ya da çıkar grupları süreç içerisinde yer alır ve halk fikrini şekillendirmeye
çalışırlar. Bu süreç içerisinde siyasi aktörler de kampanyada aktif yer alır ve kampanyayı
yürütürler. Çünkü siyasi aktörler halkın desteğini bekler ve onların siyasi tercihlerini
etkilemek için çabalarda bulunurlar. En azından kısa bir süre için halkın seçimlerle ilgili
aldığı kararlar, siyasal aktörlerin amaçlarına ulaşabilmesi için seçimlerde ya da
referandumlarda onlara yardım edebilir.154
Seçim ve referandum kampanyalarında yer alan partiler, adayları destekleyen
organizasyonlar, hükümet kurumları ve ilgili gruplar kampanya organizasyonlarında yer
alır ve burada “yukarıdan aşağıya” doğru meydana gelen bir iletişim vardır ve bu kasıtlı
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bir siyasal iletişim süreci gibi görünür, ayrıca bu organizasyonlar özel olarak hedeflenen
kitle ya da onun bütünlüğü içindeki halk kitlesini hedeflerler. Örneğin, seçim
kampanyalarının süreciyle ilgili bulgular her zaman yorumlanır, yoruma göre şekillenen
kampanya sürecinin seçimlerde geri dönüşümü olur. Buna ilaveten kampanyayı yürüten
organizasyonlar, strateji kurar, planlama yapar ve kampanya araçlarını seçmek için odak
gruplar üzerinde araştırmalarda bulunur. Halkın fikrinin nasıl şekillendiğinin
öğrenilmesi için yapılan bu sistematik araştırmalar yürütülen siyasi kampanyaya katkı
sağlar.
Siyasal iletişim sürecinde kitle iletişim araçlarından geri bildirim kaynağı olarak
faydalanılır. Medya, bu süreçte önemli bir rol oynar ve etkinin güçlü temsilcilerindendir.
Siyasi aktörler, medya seyircilerinin ne düşündüklerini öğrenmek için kamuoyu ile ilgili
araştırma raporlarını sürekli incelerler. Ayrıca, siyasi aktörler rakipleri hakkında medya
aracılığıyla da bilgi edinirler ve fikir kaynağı olarak yararlandıkları medyayı kullanma
rekabetine girişirler.155
Parti liderleri ve siyasi aktörler siyasi hedefleri için var olan durumu değerlendirir
ve kampanya iletişimleri için stratejiler geliştirirler. Onlar, hangi mesajların amacına
ulaşmada daha yardımcı olacağını düşünür ve mesajları almada hangi kanalların
kullanılacağını belirlerler. Bu bağlamda Tablo 1.1. birçok boyutu kapsayan kampanya
etkilerini açıklar. İlk başta burada mikro ve makro etkiler arasında ayırt edilen analiz
seviyeleri yer alır. Çoğu bölüm için mikro etkiler kısa sürelidir ve özel bir kampanyanın
sonucuna genellikle somut etkiler bırakır. Buna karşın makro etkiler uzun dönemlidir ve
kampanya sonuçlarına dayanır.156
Tablo 1. 1. Kampanya Etkilerinde Çeşitlilik Etki Çeşitleri
Kasıtlı
Bilgi kazanma
Algıda değişim
Harekete geçirme
İkna etme
Etkinleştirme
Destek
Dönüştürme
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Kasıtsız
Bilgi kazanma
Algıda değişim
Harekete geçirme
Güdüleme
Destekleme
Yabancılaşma

Yabancılaşma
…

Makro
Seçimlerde ve referandumlarda
Başarı
Gündem belirleme
Kamu tartışması düzenleme
Halk bilinci

Mikro
Seçkin sınıfın kampanyaya
desteğinin azalması
Meşrulaştırma
Harekete geçirme
Seçkin sınıfın dönüşümü
Parti Dönüşümü

Kaynak: David M. Farrell vd., Do political campaigns matter?: Campaign Effects in
Elections and Referendums, Routledge, New York, 2002, s.13

Günümüzde siyasal seçim kampanyalarının doğası 21. Yüzyılın dinamikleri
gereği farklılaşmış durumdadır. Bu noktada Amerika’daki değişikliklerle ilgili
çıkarımlarda bulunan Richard K.Scher, çağdaş Amerikan siyasetinde siyasal
kampanyalardan daha fazla eleştirilen bir yön olmadığını söyler. Scher’e göre, modern
siyasi kampanyalar için savunma yapan kişi bulmak zordur. Kimse bunu sever
gözükmez. Siyasal kampanyalar, geniş ve derin bir konu olduğu için de şikayet edilir.
Ayrıca siyasal kampanyaların maliyeti de çok fazla tutar ve çok uzun süre devam eder,
bu anlamda olumsuzdur. Siyasal kampanyalar, oy verenlerin ihtiyacı olduğu bilginin çok
azını sağlar. Siyasal kampanyalardan dolayı düzenli televizyon programlarına da ara
verilir, programlar yarıda kesilir.157
Çağdaş Amerikan siyasi kampanyaları, siyasi partiler ve ilgili gruplar arasındaki
ilişkiyle, kamu kurumuna aday seçmek için ya da siyasi tercihleri halka benimsetmek
için yürütülür.158
Partilerin faaliyetleriyle ilgili grupların faaliyetleri her zaman bağlantı
içerisindedir ve gittikçe partilerin ve ilgili grupların faaliyetleri Amerikan siyasetinin
çeşitli alanlarını daha çok kapsamaktadır. Bu alanlar, meclisin çeşitli yasama
organlarından ülkenin eyaletlerindeki ve şehirlerindeki kurumları ve komitelerine;
federal hükümetlerden yönetim bürokrasilerine, yerli kütüphanelere, özel bölgelere;
Yargıtay’ın yargısal şubelerinden 50 eyaletteki şehir ve bölge mahkemelerine kadar olan
alanı içermektedir. Seçimler hem partilerin hem de ilgili grupların etkinliklerine tanık
olmaktadır. Siyasal kampanyalarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde önceki
süreçte ilgili gruplar, yürütülen girişimlerde ve halk oylamasında kampanya konularıyla
daha çok ilgilenirken şimdi onlar partilerdeki önemli katılımcılardandırlar. Günümüzde
ilgili gruplar parti rakipleri kadar önemli olmasalar da önemliliği var olan bir gerçektir.
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Bu da Amerikan siyasetinde yeni bir stil ortaya çıkarmaktadır. Bu yeni stil, partiler, ilgili
gruplar ve kampanyalardan oluşmaktadır.159
Günümüz modern siyasal kampanyalarının önemli bir özelliği de onun tekniği,
etkinliği ve stilinin dikkate değer özellikler göstermesidir. Milyonlarca dolar tutan ulusal
bir kampanyada özellikle televizyonun etkinliği çok fazladır ve siyasal kampanyalarda
kullanımı çok fazla görülmektedir.160
Referandum, genel itibariyle anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya çok
önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.
Referandum kampanyaları, halkın fikrini değiştirmede, siyasi katılım sağlamada,
seçmenlerin evet ya da hayır oyu kullanarak seçimleri desteklemesinde önem arz
etmektedir. Referandumlarda, genel bir seçim kampanyasına nazaran seçmenlerin oy
tercihlerinde belirsizlik ve değişkenlik daha yüksek seviyede görülür. Referandumda
halkın iradesi yasamaya doğrudan yansır. Referandumlarla hazırlanmakta olan bir
kanunun kabulüne veya bir kanun teklifine halkın katılımı söz konusudur.
Referandum, bir parti, organizasyon ya da grup tarafından alınan bilinçli bir
siyasi karar olarak da kabul edilir. Referandum sürecinde istenen sonucun elde edilmesi
için seçmenlerin katılımının olması ve gerekli oyların toplanması gerekir. Birçok
ülkede, stratejik pozisyon olarak en iyi yerde bulunan bir siyasi parti ya da partilerin
yönetimi ile bir referandumu organize etmek mümkündür. Çünkü ülkeyi yöneten siyasi
partiler, gündemleri için halkın desteğini göstermek adına istenilen referandumu
kolaylıkla karara bağlayabilirler.161
Referandumlarda siyasi partiler, referandumla ilgili oy kullanacak kitleye bilgi
sağlarlar. Ayrıca bir partinin sahip olduğu ideolojik görüntünün karşı tarafında yer alan,
referandumda ters bir tavır takınan siyasi partiler ise referandumlarda olağandışı
koalisyonlar şekillendirebilirler. Bu bağlamda seçmenler, farklı alternatifler arasında
karar vermelidir. Bu yüzden genel bir seçim kampanyasına nazaran bir referandum
kampanyasında oy tercihlerindeki belirsizlik ve değişkenlik dereceleri üzerine
düşünülmek yerinde bir davranış olacaktır.162
Bir referandum kampanyası düzenlemek, bir seçimin sonucu kadar önemlidir.
Referandum kampanyası süresince halkın fikri önemli ölçüde değiştirilebilir. Bir
referandum kampanyasının sonucunu tahmin etmek, bir seçimden ve seçmenlerin
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katılımının oranını tahmin etmekten daha zordur. Bu yüzden bazı referandumların
sonuçları kolayca tahmin edilemez. İyi bilinen bir referandum konusu üzerinde halkın
fikri ne kadar bilinse de sonucun tahmin edilmesi zordur. Oy kullananlar açısından
referandum sorularını algılama, oy kullanan kitlenin, gruplar ve bireylerin imajları
hakkındaki düşünceleri, kampanya söylevlerine karşı tepkileri ve onların bu konu
üstündeki fikir ve inançları, oylama kararı kadar önemlidir. Bir referandumun konusu,
çeşitli yollarla muhtemel bir değişikliğe gidebilir. Referandum konusu, doğrudan ne
kadar fazla siyasi görüş içerirse, oy kullananların konu üstünde kendi pozisyonlarını
bulmaları o kadar kolay olur.163
Ulusal bir referandum kampanyası planında, siyasi partiler kampanyada
görünenler hakkında stratejik tercihlerle yüz yüze gelir ve siyasi partiler evet-hayır
kampanyalarının içinde yer alan potansiyel stratejik anlaşmalarla karşılaşır. Bu kararlar
tamamen siyasi partiler ve adayların kontrolü altındadır. Siyasi Partiler, kampanyayla
ilgili anahtar kampanyacılar görevlendirirler. Fakat bazı durumlarda başbakan ya da
diğer görevlilerin sorumluluklarına göre de görevlendirme söz konusu olabilir.164
Bireysel seviyede kampanyanın iki tür etkisi vardır. Bunlardan birincisi doğrudan
ve kişisel kampanya deneyimlerinin etkileridir. İkincisi ise dolaylı ve aracı kampanya
deneyimlerinin etkileridir. Doğrudan bir kişisel kampanya deneyimi, oy verenlerin,
ailenin, arkadaşların ve meslektaşların siyaset ve referandum ile ilgili fikir alışverişinde
bulunmalarını içerir. Referandum kampanyasına başlamadan önce bilinmesi gerekenler
şunlardır:165
1.
Doğrudan/Kişisel kampanyalar, katılımı olumlu olarak etkiler
fakat oy vermek için herhangi bir yön ya da herhangi bir yol göstermez.
2.
‘Evet’ oyu verenlerin aksine, hayır oyu veren seçmen kitlesi,
kişisel iletişim kanalıyla gelen bilgilerden daha fazla etkilenir.
3.
Oy kullanan kitle,(belirli bir evet ya da hayır tercihi olanlar)
kampanyalardan doğrudan etkilenirler. Örneğin, reklam kampanyaları, oy
kullanan kitlenin ilgisini çekmektedir.
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11.2. Seçim Kampanyaları
Seçim kampanyaları, meclislere yasa yapmak ya da yerel yönetimlere yönetenleri
seçmek üzere, ülke çapında ya da ülkenin belli yörelerinde yapılan seçimlerde siyasal
partilerin gösterdikleri milletvekili adaylarının, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde,
seçimleri kazanmak üzere yürüttükleri propaganda çalışmalarında kullanılan yöntem ve
tekniklerin tümüdür. 166 Seçim kampanyaları, yapıldığı ülkede toplum ihtiyaçlarının
neler olduğunu, siyasetin hangi durumda olduğunu ve ülke gündeminde kısa ve uzun
dönemde hangi konuların yer alacağını öğrenmemize yardımcı olan bir yapıdadır.
Seçimler, partiler ve adaylar arasındaki bir yarışmadır. 167 Seçim
kampanyalarında yer alan genel seçim kampanyaları, tahmin edilebilir dönemlerde
düzenli bir temel üzerine kuruludur ve belli dönemler için süreklilik arz eder. Bunun
aksine ulusal referandumlar, programlanmamıştır, düzensizdir ve kampanyaları daha
uzun sürebilir.168
Temsili demokraside halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya
çalışmaktadır. Bu bağlamda insanları kapsayacak siyasi partiler olmalı ve seçim
sürecinde seçim kampanyasının başarılı sonuçlanabilmesi için stratejiler
geliştirilmelidir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve uydu kanallarının artmasıyla seçim
propagandası ya da seçim kampanyası bir devrim yaşamıştır. Hemen hemen tüm partiler,
medya seçiminin uygunluğu kadar onun önemine göre de üst düzey bir kampanya
başlatırlar ve bu partilerin çoğu siyasi tanıtıma da başvururlar. Bu partiler gazeteler
tarafından takip edilen elektronik medya üzerine büyük miktarlarda para da harcarlar.
Bunun yanı sıra halk toplantıları, kapıdan kapıya dolaşarak gerçekleştirilen
kampanyalar, reklam tabelaları, hareketli işaretler, taşıt reklamları, açık hava
reklamcılığı, doğrudan elektronik posta (oy kullananlara gönderilen mektuplar) siyasi
partiler tarafından üstlenilmektedir.169 Ayrıca, siyasi partiler, siyasi parti tanıtımlarının
partileri inşa etmede katkısını fark ederek, siyasi tanıtıma da çok fazla güvenirler.170
Başarılı bir siyasal kampanya, öncelikle siyasi partinin görüşlerini açık ve net bir
şekilde kamuoyuna duyurmalı, sorunlara getirdiği çözüm önerilerini ve projelerini
anlaşılır bir dille anlatmalıdır. Siyasal kampanya stratejisi, “seçmenlerin partiyi ve adayı
neden tercih etmeli?” sorusuna cevap vermeli, farklılıklar ön plana çıkarılmalıdır.
Farklılıklar üzerine kurulan bir kampanya stratejisinin ikna etme kabiliyeti daha yüksek
olacaktır. Strateji belirlenirken adayın nitelikleri de önem taşımaktadır. Adayın
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seçmenleri ikna etmeye yarayacak özelliklerine vurgu yapılması mesajların etkinliğini
artıracağı gibi tercihini de olumlu yönde etkileyecektir.171
11.2.1. Seçim Kampanyalarında Amaç
Propaganda incelemelerinin uzantısında gelişmiş seçim kampanyaları incelemesi
uzun yıllar siyasal iletişim alanında sürdürülen araştırmaların tercih edilen alanı
olmuştur. Bu anlamda, seçim kampanyaları incelemesinin öncelikle devlet
yöneticilerinin seçimi sırasında beliren davranışların gözlenmesi üzerine kurulmuş
olduğu söylenebilir. Bunun yanında, seçim mekanizmalarının incelenmesi için gerekli
ilgili, kendi alanlarında uzman siyasacıların iletişim stratejilerine dayanarak eylemlerini
meşru kılmayı araştırdıkları sürekli kampanyalara dönüşmesi arzulanan siyasal yaşamın
güncel değişimiyle desteklenmiş olmakla birlikte, bu değişimin seçim iletişiminin
siyasal etkenlerinin gücünü yaymada şimdiye kadar etken olduğu pek söylenemez.
Kamusal alan modernleştikçe seçim kampanyalarına taşınan ilgi de daha bir
yoğunluk ve hareket kazanmıştır. Bu modernleşme siyasal hareket ve davranışların
öncekinin onu düşleyemeyeceği kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde değişebileceği
fikrini desteklemiştir.
Gerçekte, kampanya incelemeleri ilk ortaya çıktıkları savaş sonrası
bulunumlarından son derece değişikliğe uğramıştır. Lazarsfeld ve Colombia'lı
meslektaşlarının gerçekleştirdikleri davranış değişiklikleri üzerine ilk gözleme dayalı
(empirique) incelemeler kamu üzerinde seçim iletişiminin doğrudan ve güçlü etkileri
varsayımını çürütmüştür. Oyu çözümlerken temel etkenin, toplumsal değişimlere göre
biçimlendiği ve kampanyanın da yeni bir aday lehine seçmenleri çekmekten daha çok,
siyasal eğilimleri güçlendirmeye etken olduğu saptanmıştır. Böylelikle, ta 60'lı yıllardan
bu yana etkili bir şekilde kendini gösteren ‘İletişimin sınırlı etkileri’ modeli oluşmuştur.
Bu anlamda, kampanya sırasında oy değişimi nadiren gerçekleşirken, asıl etkiler daha
önce edinilmiş davranışların pekiştirilmesinin güçlendirilmesiyle ilgilidir. Bu model
Michigan modeli'nin seçim davranışının yeni bir açıklaması olarak kabul gören bir
uyarlamasıdır. Özellikle partizanlık, söz konusu modelde oy kararında belirleyici olarak
görülmektedir.
Bir model incelemesi olarak Fransız seçimleri ele alındığında, oy oluşumu
sırasında, kampanyaların ikincil niteliği üzerinde yoğunlaşan klasik Amerikan
anlatışıyla birleşen coğrafik, sosyolojik ve tarihsel etkenler üzerinde duran bir seçim
geleneği gözlemlenir. Televizyonun etkisi ve kullanımı, seçim söylem stratejileri
çözümlemeleri, bir Belediye seçimlerinde siyasal oyunların oluşumu üzerine
soruşturulur. 1986 Fransız yasama güçlerinin seçim incelemesi gibi yapılan
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araştırmalara bakıldığında, seçimlerde bir görünü değişiminin olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu araştırmalar iletişim değişkenliği üzerine merkezileşmiş, inceleme
konusu bakımından da seçim kampanyalarının otonomizasyonuna doğru yönelmiş
durumdadırlar. Bu değişkenliği, karşılaştırmalı bir çerçevede gözlemlemektedirler.
Ayrıca, kampanyanın kendisinin sunumunda da değişim söz konusudur. Strateji
çözümlemesine ek olarak, enformasyon medyalarının içeriği betimlenmiş ve bu
medyaların rolleri adaylar ve seçmenler arasında aracı olmayla sınırlandırılmıştır.
Seçim kampanyası, kaynakları ve ilgilerine göre hareket eden tüm aktörlerin
katkıda bulunduğu siyasal gerçeğin oluşmasında kendine özel bir yer edinmiş
durumdadır. Gücü çok isteyen bu aktörler, sıklıkla bilinçsiz bir biçimde geçmişten,
şimdiden, gelecekten, kendilerinden ve ulusal topluluklarından çıkardıkları sonuçlar ve
imgeler arasında geçen bir savaşa girişirler. Bu nedenledir ki, güce talip olanların
iletişimi, siyasal durumun ortak tanımı üzerinde simgesel bir denetleme
gerçekleştirebilmek için sarf edilen efora dayanır. Bu istekliler sözcükler, imgeler,
filmler, öyküler, belgeler, söylemler, küçük tümcecikler, fotoğraflar, afişler, klipler,
kitaplar, mektuplar, müzikler gibi simgeler sayesinde tanımlarını etkin, baskın durumuna
getirme çabasındadırlar. Burada gücün zaferi için, stratejik bir eğilimi olan ve rakip
yorumlarla çarpışan bir yorum söz konusudur. Yalnızca doğrudan doğruya seçim
sonuçlarından değil, siyasal yorumların yeni dış görünüşlerinden de kaynaklanacak bir
zaferdir bu.
Yorum terimi, kanının oluşum sürecini ve sonucunu anlatır. Bu görünüde,
adaylar vatandaşlardan beklentilerini, rakiplerinin seçim teklifini ve uygulayacakları
stratejik iletişimlerine uygun içerik için gerekli doğruları yorumlarlar. Medyalar da hem
tekliflerin hem isteklerin tümü ile ilgili düzenleme koşullarını içeren verileri
değerlendirerek yoruma geçerler. Kamu ise hem doğrudan kendilerine gelen seçim
iletilerini hem de medyalar tarafından oluşturulmuş ya da beslenilmiş ikincil
açıklamaları yorumlarlar. Tüm bu yorumlar bir biçimde durumu tanımlamaya dayanır.
Siyasal iletişimin bakış açısından çözümlenmiş seçim kampanyaları, her birinin baskın
olmayı hedeflediği durum tanımlamalarının çalıştığı simgesel kızışma anları olarak
ortaya çıkarlar. Bu durum tanımlamaları harekete geçirdikleri kanıtlamaların ve
öykülerin karışımına göre değişik biçimler alabilirler. İki yordam durumun tanımlama
mekanizmalarını anlaşılır kılar: Siyasal söylemin kanıtlama boyutu üzerinde durma
mantığına dayalı söylemsel yordam, siyasal durumların yalınlaştırılmış sunumlarını
açıklamayı istemlendirirken, anlatım boyutu üzerinde durma ise, hem devletin
yaptıklarının bilançosundan belirlenen seçim söylemini, hem de ele alınacak eylem
planınca sahnelenecek seçim söyleminin kapsadığı öykülendirme mekanizmalarını
tasarlamayı sağlar. Seçim iletişiminin getirisi, temsiller içerisinde bir gerçeğin
oluşturumunun denetlenmesinden daha az bir şey değildir. Bu durumu en çarpıcı

biçimde sosyolog W.L.Thomas 1928 yılında, insanlar eğer durumları gerçek gibi
tanımlarlarsa, durumlar sonuçlar içerisinde gerçek olur ifadesiyle dile getirmiştir.
Kampanya iletişimi, stratejik değerine göre sıralanan iletiler arasında etkileşim
sonuçlarını hesaplamak zorundadır. Güç elde etme isteklileri, strateji uzmanı gibi
çalışmalıdırlar. Bu nedenle, sözcükler, anlatılar, imgeler kullanarak, yani simgesel
yollarla medyalar aracılığıyla ne kadar iyi bir sunum gerçekleştirirlerse, o denli başarıya
yakındırlar.
Polemiğe dayalı bütün iletişimlerde iletiler, söylemler, imgeler görünen
anlamından çok alt anlamlar aktarmada kullanılırlar. Aslında İletişim kampanyaları,
göstergebilimciler tarafından oluşturulan karşılıklı metin-söylemle kendini en iyi
gösterebilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, siyasal iletişim özellikle bünyesinde
reklamcılığa benzer bir işlevi barındırır. Reklamcılık bir ürünün satılmasına yardım eder,
ancak malı satın alan yaptığı' seçimin doğru olduğuna her gün yeniden inanmalıdır.
İnsanlar günlük yaşamlarında her gün bu tür meşruluk arayışı içerisindedirler.
Siyasal kampanyalar, seçim dönemlerinde seçmenlerin oy tercihlerini etkilemeyi
tasarlayan ikna edici bir iletişim biçimidir. Siyasal kampanyalar, iletişim temelinde
seçmenlerin bir aday ya da partiyi benimsemelerini ve tercih etmelerini amaçlar.
Seçimler sırasında siyasi parti ve adaylar, siyasal rekabetin doğal gerekliliği içinde
seçmenlere yönelik iletişim faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bu da seçmenlerin parti ve
adayları tanımada önemli bir bilgi kaynağını oluşturur.172
Seçim kampanyalarının genel amacı, seçime katılan siyasi partileri
kazandırmak ve iktidara getirmektir. Gerek ABD gibi ülkelerde başkanlık ve delege
seçimi, gerekse diğer yönetim biçimlerinde milletvekili, senatör seçimleri olsun çok oy
almasını sağlayarak iktidara ya da meclise, kongreye, temsilciler meclisine, lordlar
kamarasına gibi her ülkede farklılık gösteren siyasal yapıya taşımaktır.173 Siyasal seçim
kampanyalarının fonksiyonlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:174
Ø Siyasal seçim kampanyaları, seçmen tercihlerini değiştirme ve
tutumları pekiştirme fonksiyonunun yanı sıra, seçmenleri oy
vermeye ve kampanyaya yardımcı olmaya da teşvik etmektedir.
Ø Siyasal seçim kampanyaları, her türlü görüşün tartışılmasını ve
aralarındaki farklılıkların seçmenlerce fark edilmesini
sağlamaktadır.
Ø Kampanyalar, yeni liderleri kamuoyuna tanıtmakta ve onların
meşrulaştırılmasına zemin hazırlamaktadır.
Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, Siyasette Marka Yaratmak, MediaCat Kitapları, İstanbul,
2004, s.85
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Aysel Aziz, Siyasal İletişim, 2. Basım, Ankara, 2007, s.107
174 Ferruh Uztuğ, Siyasal Marka: Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, Mediacat Yayınları, İstanbul, 1999, s.20
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Ø Kampanyalar, seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmalarını
sağlamakta, uzlaşma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmakta
ve demokrasi kültürünün yaygınlaşmasına aracılık etmektedir.
Ø Kampanyalar, adaylar arasındaki kişisel farklılıkları, özelliklerini
ve üsluplarını seçmenlere tanıtmakta, onların tercih yapmalarını
kolaylaştırmaktadır.
Ø Kampanyalar bir tür eğitim işlevi de görmektedir. Kampanya
sürecinde haber medyası ülkenin temel sorunlarını gündeme
getirerek seçmenlerin bunları öğrenmesini sağlamaktadır.
Ø Kampanyalar ayrıca siyasi rakipleri destekleyen seçmenlerde
şüphe uyandırmayı, kendi adaylarını ve partilerini olumlu bir
kimlikle özdeşleştirmeyi de amaçlamaktadır.
11.2.2. Seçim Kampanyalarında Kullanılan Yöntemler
Seçim kampanyalarında etkiyi arttıran bazı önemli öğeler vardır. Özellikle alıcı
kitleye ulaşabilmek için uygun yöntemlerin ve kullanılacak tekniklerin ne olacağı ile
ilgili bir analiz yapılması söz konusudur. Bu analizde alıcı kitlenin yaşı, eğitimi, geliri,
cinsiyeti, mesleği, oturduğu yerin ne gibi özellikler taşıdığı bilinerek hedef kitleye
ulaşmak olanaklıdır. Seçim kampanyalarında ayrıca mesajın verileceği; zaman, kanallar,
dilin özellikleri ve sosyo-ekonomik durum çok önemlidir. Örneğin, iletilmek istenen
mesaj, mesajın verileceği zaman, kullanılacak iletişim kanalı, hedef kitlenin özellikleri
dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Seçim kampanyalarında kullanılan yöntemler
şöyledir:175
•

Yüz yüze iletişim

•

Uzaktan İletişim/Araçlı İletişim

•

Kitle İletişim Araçları/Medya

Kampanya yöneticileri, insanların bilgi ve fikirlerini değiştirmek için onların
siyasi normlarına uygun araçlar seçerler. Bazı kampanyalar, siyasi konular hakkında
gerçek bilgileri öğrenmeyi engellemek ve etkileşimi daha fazla önlemek isterler. Diğer
kampanyalar ise siyasi içeriği hem üretmek hem de tüketmek için üyelere kullanmaları
yönünde onların organize davranışlarını kontrol etmeleri ve kendi kampanyalarının
temellerini atmaları için interaktif araçları kullanmaya yönlendirirler.
Adaylar ve konular açısından özel olan siyasal kampanyalar, demokrasilerde en
önemli organizasyonlardan biridir. Ayrıca siyasal kampanyalar, çağdaş siyasal yaşamda
en az anlaşılan organizasyonlar arasında yer alır. Çağdaş siyasal kampanyalar, kaynak
taramayı geliştiren dijital teknolojileri benimser. Siyasal kampanyalarda diğer
175
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medyalarda bulunmayan tek içerik için kullanılan internet, tamamıyla örgütsel araç olma
amacıyla da kullanılır.176
Siyasal kampanyalarda süregelen bir değişim söz konusudur. Bu konuda
kampanya çalışmalarını, geleneksel kampanya çalışmaları ve profesyonel çalışmalar
olarak ayıran W. Johnson Dennis, bunlarla ilgili temel özellikleri maddeler halinde şöyle
anlatır.
Geleneksel kampanya çalışmalarının temel özellikleri:177
•

•

Reklam, kapıdan kapıya kurulan ilişkiler, parti toplantıları ve toplu gösteriler
şeklinde olurdu. Kişilerarası iletişim yoluyla oy kullananların dikkatleri
çekilmeye çalışılırdı. Ayrıca bu çalışmalar, hedef kitleyi harekete geçirmek için
yapılan çalışmalardı.
Parti ve organizasyon merkezli bir yaklaşımla seçim kampanyaları planlanır ve
başlatılırdı.
Profesyonel kampanya çalışmaları ise şunlara dayandırılmaktadır:

•

•

Siyasal televizyonların profesyonel kampanya çalışmalarında önemli bir aktör
haline gelmesi sonucu medya formatına uygun olarak verilmek istenen
haberlerde profesyonel teknikler kullanılır, etki yönetimi ve anlık kamera
çekimleri profesyonel kampanya çalışmalarında yer alır.
Posterler, basılı reklamlar, web destekli videolar, toplu gösteriler-elektronik
postalar, doğrudan mail kampanyaları ve para ödenerek satın alınan siyasi
televizyon reklamları geleneksel kampanyaların yerini almıştır.

Siyasal kampanya evreleri geleneksel, modern ve post modern olarak bir
dönüşüm geçirmiştir ve kampanya uygulamalarında model değişimi söz konusu
olmuştur (Tablo 1.2.). Bu doğrultuda, son 10 yıl boyunca siyasal kampanya
uygulamalarında değişimler birbiriyle örtüşen üç ardışık evreye ayrılabilir;178
•
•
•
176

Birinci evre, egemen bir partinin önemli mesajlarına, program farklılıklarına, bir
partiye yönelik yayına ve seçimin çekirdek gruplarına dayanır. Bu da bir
kampanya stili olarak tanımlanabilir.
1960’larda başlayan ikinci evre, siyasi iletişimde televizyon kullanımının arttığı
bir evre olarak nitelendirilir.
Üçüncü evrede ise geniş çaplı kampanya mesajlarının, oy kullanan kitlenin bir
bölümüne de ulaşması için mikro-mesajların kullanımı yoluyla internetin ve

A.g.e., s.204
Dennis W. Johnson, Routledge Handbook of Political Management, ed. Dennis W. Johnson, Routledge, New York, 2009, s.27
178
A.g.e., ss.25-26

177

blokçuların kampanya sürecine dahil edilmesi söz konusudur. Bu noktada halkla
ilişkiler uzmanlarının ve medya danışmanlarının artan profesyonel yeterliliği,
kampanya haberlerini tanımlar, şekle sokar, dönüştürür ve sonuç olarak seçim
programının diğer bir değişimine yol açar.
Tablo 1.2. Kampanya Uygulamalarında Model Değişimi

AŞAMALAR

Siyasal İletişim
Sistemlerinin
Modelleri

Siyasal
İletişimin
Baskın Stili

Medya

GELENEKSEL

MODERN

POSTMODERN

Partinin Baskın olması

Televizyon Merkezli

Çoklu Kanallar ve
Multimedya

Parti Programından
Gönderilen Mesajlar

Konuşmadan Alınan
Alıntılar, İmaj ve Etki
Yönetimi

İçeriği Sınırlı, Amaca
uygun Mikro Mesaj

Akşamları Televizyonda
Yayınlanan Ana
Haberler

Kablolu Televizyon,
Doğrudan Mail ve EMail Kampanyaları

Taraflı Yayın,
Posterler, Gazete
ilanları, Radyo
Yayınları

Egemen Reklam
Medyası

Yazılı Reklamlar,
Posterler, Broşürler,
Radyo Söylevleri,
Toplu Gösteriler

Yurt Geneli Tv
Reklamları, Renkli
Posterler, Magazin
Reklamları, Doğrudan
Kitlesel Mailler

Kampanya
Koordinasyonu

Parti Liderleri ve Parti
Yöneticileri

Kampanya Menajerleri,
Dış Medya, Reklamcılık
ve Araştırma Raporları

Televizyon Reklamları,
E-Mail Kampanyaları,
Telefon Üzerinden
Yapılan Pazarlama, Web
Destekli Reklam
Videoları
Partinin Kampanya
Birimleri ve Siyasi
Danışmanlar

Baskın
Kampanya
Modeli

Parti Mantığı

Medya Mantığı

Pazarlama Mantığı

Hazırlıklar

Kısa Süreli ve Plansız

Uzun Dönemli
Kampanyalar

Sürekli Kampanyalar

Kampanya
Masrafları

Az Giderli

Artan

Sürekli Artan

Seçmenler

Grup Temelli Sabit
Seçmen Davranışı

Partiye Bağımlılığın
Azalması

Konu Temelli ve Yüksek
Oranda Değişen Seçmen
Davranışı

Kaynak: Fritz Plasser vd. Global Political Campaigning : A Worldwide Analysis of
Campaign Professionals and Their Practices, Wetsport, Preager, 2002, s.6

Tablo 1.2’de görüldüğü üzere siyasal iletişim sistemlerinin modellerinde partinin
baskın olmasından televizyon merkezli bir modele, televizyon merkezli bir modelden
çoklu kanallar ve multi medyaya bir değişim söz konusudur.
Yukarıdaki tabloyu değerlendirdiğimizde modern siyasal kampanyanın önemli
bir özelliği onun tekniği, etkinliği ve stilinin dikkate değer özellikler göstermesidir.
Özellikle seçim kampanyalarında televizyonun kullanımı önemlidir ve ulusal bir
kampanya milyonlarca dolar tutabilir.179
Seçim kampanyaları anlatılırken gelişimine de kısaca değinmek gerekir. Dünya
çapında onay bulan kampanya teknikleri orijinal olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde
gelişmiştir. 180 Ve Amerikan seçim kampanyalarında yer alan yenilikler ve seçim
kampanyalarında kullanılan teknikler; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’ya bir model
olarak ihraç edilmektedir.181
Günümüz seçim kampanyalarında danışmanlar da çok önemli bir yer
tutmaktadır. Bu bağlamda seçim kampanyasını yürüten ekip, bir bireyin yer aldığı kadar
küçükte olabilir ya da çok donanımlı bir profesyonel gruptan da oluşabilir. Seçim
kampanyasının başarıyla sonuçlanabilmesi için strateji üreten ve kampanyanın
yürütülmesinde görev alan danışmanlar mesajları hedef kitleye ulaştırabilecek
kaynakları dikkate alırlar. Danışmanlar ayrıca kampanya reklamcılığı ve ticari
reklamcılığı propaganda üstüne odaklarlar.
11.2.3. Seçim Kampanyalarında Kitle İletişim Araçları
Medyanın herhangi bir siyasi sebebe bağlı olmaksızın etkisi 3 hedeften oluşur:182
•

179

İlk hedef, bir seçimin genel olarak önemini belirten, dergiler,
gazeteler, fikirler ve haberler, seçim kanununun maddelerine
uyarak adaylara ve seyircilere hizmet eder.
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•
•

İkinci hedef de, medya, halka ek bilgiler, analizler ve yorumlar
aktarıp halkın seçim günü geçerli bir seçim yapmalarına yardımcı
olur.
Üçüncü hedef ise, medya, siyasi tartışmaların içine girmek
istemez ve rakip partiler arasında bir kargaşa meydana
gelmesinden kaçınır.

Bir seçim kampanyası boyunca gazete, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim
araçları vasıtasıyla parti liderleri ve adaylar tarafından seçmenlerle kurulan ilişkiler, en
az kişisel parti ilişkisi kadar önemlidir. Siyasi konularda adayların Amerika halkıyla
iletişime geçme girişimleri, güç durumla ya da ikilemle karşılaşır. Toplumdaki bireylerin
çoğu siyasal mesajları alır fakat bu bireylerin bir kısmı, gelen bilgilerin bir ya da birkaç
maddesi tarafından etkilenir. Öyle ki;183
•
İlk olarak hedef kitledeki ilgiler, medya türüne bağlı olarak
değişir. Televizyon, radyo ve gazete yoluyla sunulan aynı bilgi, alıcıyı tamamen
farklı şekilde etkileyebilir. Örneğin, bir konuşmanın televizyondaki görüntüsüne
bakmak radyoda duymaktan ya da gazetede okumaktan daha çarpıcı olabilir.
Çünkü televizyon hem göze hem kulağa hitap eden bir kitle iletişim aracıdır.
Diğer taraftan, anlaşılması zor bir konuyu televizyonda izlemektense bir gazete
makalesinden o konuyu tekrar tekrar okumak daha kolay anlaşılır.
•
İkinci olarak, medya ne sunduğuna göre ayrılır. Bilgiler, yazılı
medyadansa televizyonda büyük bir kitleye daha hızlı ve daha çarpıcı şekilde
sunulur. Televizyon bir hikayeyi bir ya da iki dakikalık zaman dilimiyle
seyircilere sunabilme özelliğine sahiptir. Ancak kamuoyu bilgiyi ne kadar çok
isterse ve bilgiyi araştırmaya ne kadar çok adapte olursa gazeteler daha önemli
konuma gelir. Radyo ve televizyonda zor olmasına karşın gazetelerde bilgileri,
konuları araştırmak daha kolaydır. Medya topluma farklı roller de verir kendi
içerisinde. Genellikle, televizyon, halkı birçok konuya karşı uyarır. Gazeteler ise
derin bir şekilde halkı bilgilendirir.
•
Üçüncü olarak, çeşitli medya türleri içerisinde siyasal
reklamcılığın etkisi diğer unsurlardan daha farklı olabilir. Televizyon
reklamcılığının büyümesi başkanlık seçimlerinde seçmenin oy tercihine etki
etmektedir. Yerel seviyedeki belirsiz yarışlarda ise bir gazete editörü birçok
seçmeni etkileyebilir. Son olarak haberlerin ve haber yorumlarının etkileri kitle
iletişim araçları tarafından elverişli hale gelir.
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Bireyleri kitle iletişim araçlarına yönelten sebepler de vardır. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir;184
•

Dünya hakkında bilgi alma,

•

Problemler ve karar seçimlerinde tavsiye arama,

•

Merak ve ilgiyi tatmin etme,

•

Kendini eğitme,

•

Davranış modelleri bulma,

•

Bireysel değerleri pekiştirme,

•

Sosyal empati ve etkileşim sağlama,

•

Başkalarıyla özdeşleşme gibi amaçlarla bireyler kitle iletişim
araçlarına yönelmektedir.

Kitle iletişim araçlarının seçmen tercihleri üzerinde etkilerinin önemi ise şu şekilde
sıralanabilir:185
Ø Parti bağlılığı zayıfladığında kitle iletişim araçları daha fazla
önem kazanmaktadır.
Ø Kitle iletişim araçları yeni konuları kapsadığında daha önemli
hale gelmektedir.
Ø Kitle iletişim araçları güvenilir bulunduğunda çok daha fazla
öneme sahip olmaktadır.
Ø Kitle iletişim araçları, insanlar politikaları tartıştığında daha
önemli hale gelmektedir.
11.2.3.1. Seçim Kampanyalarında İnternet Kullanımı
İnternet, dünya çapında artış gösteren bir teknolojidir, ancak internetin her ülkede
kullanımı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın bilinmesi de bize bir takım bilgiler
sağlar. İlk olarak ne kadar insanın ve ne tür insanların interneti kullandığını
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öğrenmemize yardımcı olur. İnternetin siyasi etkisinin olabilmesi, siyasi aktörler
tarafından kullanılan yollara bağlıdır.186
Matbaanın icandından beri en devrimci teknoloji internet olarak görülür. 187
İnternet sayesinde insanlar, evlerinden seçim kampanyalarına rahatlıkla katılır ve
internet, insanlara istedikleri zaman bilgiye ulaşma imkânı sağlar. Diğer bir deyişle
teknolojinin nasıl ve ne zaman kullanılacağına üretici değil tüketici karar verir. Bu
yüzden zamanı kısıtlı olanlar, yatalak hastalar ya da yaşlılar için internet teknolojilerinin
kullanımı bilgiye ulaşma ve seçimlere katılabilme açısından faydalıdır. İnternetin
kullanımıyla günümüzde daha fazla bilgiye erişilebilir. İnternet; partiler, adaylar,
konular ve kampanyalar hakkında büyük çapta bilgi barındırır. Bu durumda bilgili
seçmenlerin meydana gelmesine olanak sağlar.188 Ayrıca, internet sayesinde dolaysız bir
biçimde ve temel kaynaklardan yararlanarak enformasyona ulaşmak, televizyonda
görerek yahut basında okuyarak ulaşmaktan daha etkili olabilmektedir.189
Seçim kampanyalarında internetin kullanımı hedef kitlede değişiklikler meydana
getirmektedir. Örneğin, internet kullanımı bireyleri araştırma yapmaya sevk eder ve
pasif kitleyi aktif hale getirir. Aksine radyo ve televizyonda böyle bir durum söz konusu
değildir, bireyler kampanya mesajlarını araştırmak zorunda kalmazlar direk olarak radyo
ve televizyon aracılığıyla mesajları alırlar.190 Seçim kampanyaları açısından internetin
sunduğu en olumlu imkânlardan birisi kitleyle geleneksel medya süzgecinden
geçirilmemiş bir şekilde iletişim kurma imkânı sağlaması olduğu görülmektedir. Web'de
aday mesajının üretim sürecini denetleyebilmekte, İnternet kullanıcısı adayın mesajına
başka bir güç tarafından süzgeçten geçirilmeden önce ulaşma imkanına sahip
olabilmektedir.191
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İnternet, kampanya katılımlarını, haberleri ve kampanya reklamcılığını içerdiği
için önemli bir araçtır. Online kampanya aktivitelerine katılan internet kullanıcılarının
yüzde yedisinin var olduğu 2004 ABD Başkanlık Seçimleri, internetin kampanyalar
üstündeki önemini açığa çıkaran yakın bir örnektir. Günümüzdeki siyasi kurumlar, web
siteleri için profesyonellerden oluşan kampanya strateji uzmanlarından yararlanırlar. Bu
strateji uzmanları, adaylar için çekici bir web sitesi inşa eder, adayların e-mail
iletişimlerini yönetir, internet sitesi aracılığıyla kampanyaya aktarılan yardımları izler ve
web üstünde adayların günlüklerini tanıtmak için blokçular kiralarlar. Ayrıca bu
uzmanlar, adaylar hakkında yapılan olumlu-olumsuz yorumları ve video klipleri web
sitelerinde görüntülemeyi sağlarlar.192
Seçim kampanyalarında etkili çevrimiçi organizasyonlar, araçlar ve medya
kullanımının birleşimini içerir. Eskiden kullanılan araçların aksine yeni araçlar var olan
modellere uyum sağladığında değişim hızlı meydana gelirken, araçlar ve modeller
birbirlerini yavaş yavaş geliştirdiğinde ise değişim daha yavaş olur. Bugün online bir
kampanya için araçları birleştirmek gerekir. Web sitelerinde ve elektronik mailde yer
alan araçlar, yukarıdan aşağıya olan bir süreçte mesajları elektronik form tekniklerine
dönüştürür;193
•

Web Siteleri, kampanya broşürlerinin ve reklamların
online versiyonlarıdır.

•

Kampanyaları içeren elektronik postalar, yazılı, doğrudan
mesajların iletildiği elektronik versiyondur.

•

İnternet, büyük bir kişiselleştirme ile ucuz geleneksel
taktikleri kullanan aktif kişilere imkan sağlar.

Son olarak internet, seçim kampanyalarında aktif rol alan gruplar arasında
iletişimi ve eşgüdümü sağlar. Bu gruplar arasında çevrimiçi forumlar, web günlükleri ve
web siteleri kullanılır. Gruplar, kişisel organizasyon yapmak için network servislerinden
yararlanır. Ayrıca chat, anlık mesajlar ve sms’ler aktif grupların kümeleşmelerine olanak
sağlar.194
11.3. Reklam Kampanyaları
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Reklam, bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, radyo,
gazete, televizyon, internet veya açık hava gibi araçlarla hedef kitleye duyurulması ve
tanıtılmasıdır. Reklam, hizmetlerin ya da ürünlerin halka tanıtımını yapmak anlamına da
gelir. Reklamcıların amacı, insanların dikkatini çekmek, onları uygun yollarla ikna
etmek, reklamı yapılan ürünlerini sattırmak veya satma oranını arttırmaktır.195
Reklamı diğer pazarlama araçlarından ayıran bazı özellikler bulunmaktadır196:
•

Reklam için bir bedel ödenmektedir.

•

Kitlesel mesaj niteliği taşımaktadır.

•

Belirli bir mal ya da hizmetin tanıtımı yapılmaktadır.

•

Reklam verenin kimliğinin açıkça bilinmesi gerekmektedir.

Reklam, televizyon, radyo, filmler, gazeteler ve magazinler gibi ses ve görüntülü
araçları kapsar. Reklam, marka adıyla insanları ürüne bağlı kılmaya çalışır ve ürün
geliştirme konusunda haberleri yayar. Reklam, satışa yardım eder ve ürünü sattıktan
sonra müşterilere güvence de verir. Reklam, hedef kitleyi etkilemez ve ikna etmez ise
tamamen başarısız olur197.
Reklamcılık üç temel öğeyi içerir: Promosyon, medya reklamları ve diğer
reklamlar.198
Promosyon;
•
•
•
•

Ticaret fuarı ve sergiler
Satış noktaları
Hediyeler ve teşvikler
Kurultaylar ve toplantılar

Medya Reklamları:
•
Televizyon
•
Radyo
•
Günlük Gazeteler
•
Tüketiciye yönelik Dergiler
Julian Petley, "Advertising", Smart Apple Media, North Mankato, Minnesota, 2002, s.4
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•
İş dünyasına yönelik Dergiler
Diğer Reklamlar;
•
Doğrudan mail
•
Sarı sayfalar
•
Haftalık gazeteler
•
Taşıt reklamcılığı
•
Kibrit kutusu üzerindeki reklamlar
•
Açık hava reklamcılığı
Reklam kampanyası planlama süreci kampanyalar için vazgeçilmez bir unsurdur.
Bu doğrultuda reklam kampanyası planlama süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:199
•

Kampanya Amaçlarının Belirlenmesi

•

Kampanya Stratejisinin Belirlenmesi

•

Hedef Kitlenin Tanımı

•

Kampanya Temasının Sağlanması

•

Medya Kullanım Kararları

Reklam kampanyasını planlama süreci kadar reklam kampanyasını hazırlama
süreci de büyük önem arz eder. Reklam kampanyasını hazırlama süreci için şu aşamalara
ihtiyaç vardır:200
•
•
•
•
•

Başarılı bir reklam kampanyasını hazırlama süreci ilk olarak sağlam bir araştırma
temeline dayandırılmalıdır,
Reklamı yapılacak hizmet ya da ürün ile ilgili tüketici kitle belirlenmelidir,
Elde edilen sonuçlar reklam kampanyasının planlanmasında kullanılmalıdır,
Reklamın amacı, hedefi, stratejisi, bütçesi, medya seçimi ve sonuçların
değerlendirilmesi gibi aşamalar reklam kampanyasının hazırlanması sürecinde
ele alınmalıdır,
Kampanyanın planlanmasından sonra yapılan plan doğrultusunda
uygulama gerçekleştirilmelidir.

Bir reklam kampanyasının belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için iyi bir strateji
oluşturulmalıdır. Bunun için;201
•
•

Ürünü ya da hizmeti denemeye inandırmak,
Tüketici davranışlarını değiştirmeye yöneltmek,
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•
•

Tüketicinin kitlenin tercihini sürdürmesini sağlamak,
İmaj yaratmak gerekmektedir.

Kampanyanın stratejisinin belirlenmesi noktasında iyi bir strateji için ise şunlar
gerekmektedir:202
•
•
•
•

Pazarda belli bir büyüklüğe ulaşmak,
Talep oluşturmak,
Seçici talep oluşturmak,
Tüketici kitlede doğrudan ya da dolaylı davranış meydana
getirmek,

11.3.1. Siyasal Reklamcılık
Siyasal reklamcılık, siyasi gücün seçimlerde belirlendiği ve siyasi güce itiraz
edildiği, dağıtımların olduğu, partilerin ve adayların aralarında yarıştığı sistemlerde
ortaya çıkar. Siyasal reklamcılık, partilerin ve adayların kitle iletişim araçları yoluyla
seçimler için kendilerini sunduğu bir reklam türüdür. Bunun aksine özgür medya denilen
medya da siyasal reklamcılık, para ödenerek reklamın yapıldığı bir medya olarak da
nitelenir. Düzenli medya kapsamı, özgür olarak adlandırılır. Çünkü adaylara ve partilere
medyada bulunmaları için hiçbir ücret talebinde bulunmaz. Çünkü bu kapsam türünde
haberler medyanın sorumluluğu içinde bulunur ve yapılanlar için para alınmaz ve bu
yüzden adaylar için sponsor olanların yapmış olduğu reklamlardan daha güvenilirdir.
Aksine para karşılığında hizmet veren medya, adaylara, partilere ve diğer ilgili gruplara,
seçmenlere tercihlerini nasıl sunacağına karar vermek için fırsat sağlar. Çünkü Birleşik
Devletler’de para karşılığında hizmet veren medyayla, bu hizmeti sunmayan medya
arasındaki fark, televizyondaki seçim reklamcılığı için ödenen paradır.203
Siyasal reklamcılık, eskiden var olan güçlü toplumsal özelliklerin kaybolması ve
medya kullanımının artmasıyla, siyasi eğilimlerin zayıf olduğu toplumsal alanda
değişiklikler yapmakta ve sonuç olarak seçim kampanyaları daha önemli hale
gelmektedir.204
Kampanya reklamcılığı, gruplar tarafından alınan kararları etkilemek için gazete,
radyo ve televizyon gibi araçların kullanılmasıdır. Bu reklamlar siyasi danışmanlar ve
kampanya çalışanları tarafından dizayn edilir.
Siyasal reklam türleri içerikleri açısından şu şekilde sınıflandırılabilir:205
202
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•
•
•
•
•
•

Parti konumu ve kimliğini vurgulayan reklamlar,
Lider imajlarını geliştirmeyi hedefleyen reklamlar,
Adayın partililik bağını, partiye olan bağlılığını vurgulayan reklamlar,
Adayların sahip oldukları özellikleri işleyen, kişisel özelliklerini veya deneyim
ve başarılarını öne çıkaran reklamlar,
İktidarın kendi icraatlarını öven, vurgulayan (olumlu reklamlar) veya muhalefet
açısından iktidarın icraatlarını yeren ve küçümseyen reklamlar (olumsuz
reklamlar),
Özel toplumsal katmanları veya demografik grupları doğrudan hedef alan
reklamlardır.

Siyasal reklamların kendine özgü bazı amaçları ve fonksiyonları bulunmaktadır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir;206
•
•
•

Özellikle yeni bir adayı ya da partiyi kısa zamanda tanıtabilir.
Kampanya gündemini oluşturma ve yönlendirmede önemli bir işlev görür.
Siyasal bilgilenme ve ikna açısından seçmen tutumlarını değiştirebilir.

Siyasal reklamların yapısal analizleri bağlamında siyasal reklamcılık teorisinin
beş hedefi ise şunlardır;207
1.

Spesifik siyasi reklamların anlamsal ve söz dizimsel yapılarını
tam olarak analiz etmek,

2.

Reklamların yapısal özellikleriyle ilgilenmek,

3.

Adaylar, temsilciler meclisi üyeleri, senatör, başkan gibi siyasi
aktörler için reklam modelleri belirlemek,

4.

Bir tür olarak siyasal reklamcılığın genellenebilir özelliklerini
belirtmek,

5.

Siyasal reklamcılığın, dağıtımındaki, siyasal ideolojinin
dizaynındaki rolü analiz etmek.
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Arthur Asa Berger, siyasal kampanyalar içinde dört seviyeyi listeler ve
kampanyanın her seviyesinde siyasal reklam türlerini tanımlar ve hatırlamayı
kolaylaştırmak için hafızayı güçlendiren bir araç olarak özel fonksiyonun ne olduğunu
belirtir.(Bakınız Tablo 1.3) Arthur Asa Berger’e göre, kampanyanın erken zamanlarında
bir siyasetçi, kimlik kazanmayı ister ve kendisinin izlediği pozisyonla oy kullananları
ikna eder. Sonra kampanya siyasetçilerin inandığı ya da inanmadığı konulara doğru
ilerler. Daha sonra siyasetçiler, negatif reklamları ya da düşsel olarak nitelendirdiğimiz
reklam türlerini seçmenlerin karakterleri ve yapılarına göre belirler ve bu reklam
türleriyle onların oy kullanmaları için sebepler sunar.208
Tablo 1.3. Siyasal Kampanyalarda Reklamların Türleri ve Aşamaları

KAMPANYA ZAMANI

ERKEN

REKLAM TÜRÜ

Kimlik Reklamları

Görüşlerin Anlatıldığı Reklamlar

SONRA
DAHA SONRA
KAMPANYA SONUNDA

Negatif Reklamlar
Pozitif Düşsel Reklamlar

FONKSİYON

Kimlik

İdeoloji

Aşağılama
Şekillendirme (İmaj)

Kaynak: Arthur Asa Berger, Consumer Culture: Advertising's Impact on American
Character and Society, Rowman & Littlefield, Maryland, 2007, s.10

Siyasal reklamcılıkta seçmenlere mesajları ulaştıracak araçlara ihtiyaç vardır.
Bu doğrultuda kimi araçlarla seçmenlere kampanya mesajları ulaştırılır;209
•
•
•
•
•

208

Görsel-işitsel araç olarak televizyon-sinema
İşitsel bir araç olarak radyo
Basılı araç olarak gazete ve dergi
Afiş, poster ve bilboardlar
İnternet.

Arthur Asa Berger, Consumer Culture: Advertising's Impact on American Character and Society, Rowman & Littlefield,
Maryland, 2007, s.102
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Domenach ise siyasal reklamla ilgili olarak, propaganda ve siyasal reklamın iç
içe geçmiş olduğunu belirtir. Artık, reklamın yeni teknikler kullanımı ile bilgilendirici
olmaktan çok esinleyici ve sarsıcı olmaya başladığını ve fizyoloji, ruhbilim,
ruhçözümleyim alanındaki araştırmalardan yararlanan bir alan olduğunu belirtmiştir.
Politik propaganda da aynen reklamda olduğu gibi bu yöntemleri kullanmaya
başlamıştır. Propagandanın diğer kaynağı olan politik ülkü ise, politikanın sömürge
isteği olarak dile getiriliği olduğundan totaliter bir anlayışa sahiptir. Domenach bu tür
propaganda için “kendi başına bir silah’ tanımlaması kullanmış ve ‘propaganda taktik
bir ilerlemeye bağlı değildir, kendi başına bir taktiktir. Kendine özgü yasaları vardır.
Tıpkı diplomasi ve ordu gibi kullanılan özel bir sanat haline gelmiştir. Kendi öz gücü
açısından ele alınınca, bu sanatta gerçek bir psikolojik etkisi, vurucu değeri olan her şey
kullanılır. Söz amacına ulaştıktan sonra düşüncenin hiçbir önemi yoktur …’
demektedir.210
Siyasal partiler seçmenleri ile arasındaki ilişkiyi geliştirmek üzere her dönemde
faaliyetler düzenlemelerine rağmen, propaganda sürecini yoğun olarak seçim
dönemlerinde kullanırlar. Bu bağlamda propaganda stratejisi üzerine genelleme yapmak
zor olsa da Childs, propaganda stratejisinin dört temel yaklaşımı olduğunu
belirtmektedir211:
1.
Alenilik stratejisi: Propagandanın mevcut tüm iletişim araçları
ile yayılması,
2.
Organizasyon Stratejisi: Propagandacıya öneri kampanyasının
uygulanmasında yardımcı olacak bir organizasyonun oluşturulması,
3.
Tez Stratejisi: Propagandacının davasını rasyonelleştirmesi ve
izleyici kitlesini amaçlarının meşruluğu konusunda mantıksal tartışma yoluyla
ikna etmesi,
4.
İnandırma Stratejisi: Propagandacının
duygulara hitap ederek ikna etmek için gayret göstermesi.

izleyici

kitlesini

Ayrıca Modern propaganda süreci, “başlıca kitle iletişim araçları yoluyla siyasi
olayların ve konuların popüler algılarını kontrol etmek ve onları etkilemek için rekabete
dayanan mücadeleyi içerir”.212
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Türkiye'deki seçmen davranışlarını sorgulayan yaklaşımlar, Şerif Mardin'in
merkezkenar' modeli ve Ergun Özbudun'un 'toplumsal hareketlilik' modeli üzerinde
yoğunlaşmış bulunmaktadır. Değerlendirmeler, özellikle 1970'e kadar olan süreci
merkez çevre modeli temel alarak yapan açıklamaların, 1970 sonrasında güçleştiğini
göstermektedir. Bu bağlamda, 1970 sonrası incelemelerin sosyo-ekonomik eşitsizlikler
ve demografik değişimler odaklı geliştiği görülmektedir (Tokgöz 1999:65). Oya
Tokgöz, bu arayışlarda daha sonra Ersin Kalaycıoğlu'nun çalışmalarıyla daha farklı
etmenleri dikkate alan bir yaklaşımın geliştiğini vurgulamaktadır. Örneğin
Kalaycıoğlu'nun çalışmalarında laiklik/din eksenli görüşlerin merkez kenar çatışmasına
kaynaklık ettiği, sosyo-ekonomik dengesizliklerin, kentleşmenin ve demografik
etkenlerin toplumsal hareketlilik odaklı bir gereklilik doğurduğu vurgulanmaktadır.
Tokgöz, Kalaycıoğlu'nun seçmen davranışlarının etkileşiminde en önemli etmenler
arasında yer alan kültürel simgeleri, sosyo-ekonomik değişkenlerden daha baskın
bulgulandığını da ayrıca dile getirmektedir.
Siyasal katılımın bütün türleri ve düzeylerinde birçok değişkenin, unsurun,
etmenin birlikte değerlendirilmesi gerektiği ortadadır. Bu bağlamda bir siyasal
davranışın, tutumun çözümlenmesinde ağırlıklı ya da tek odaklı bir açılım ya da
çözümlemeye gitmek zaman zaman beklenildiği, düşünüldüğü gibi öngörülerin
yanlışlığını doğrulamaktadır. Bu hem seçim araştırmaları ve seçim sonuçlarına ilişkin
tahminlerde, hem siyasal başarıyı sağlayacak siyasal iletişim kampanyalarının temel
argümanlarının belirlenmesinde önemli sıkıntılar doğurmaktadır. Dolayısıyla yanlış
yöntem ve araçlarla yapılan betimlemelerin, sağlıklı bir iletişim stratejisinin
oluşturulmasında önemli kayıplara yol açacağı da kabul edilmelidir.
Kültürel hegemonyanın bir başka etkinlik alanını da hiç kuşkusuz siyasal reklam
ve kampanyalarda gözlemlemek olasıdır. Bu anlamda dikkate değer bir direnç gösteren
ve bir anlamda kültürel bir öz savunma mekanizması olarak da değerlendirilebilecek
AB'nin de yer yer egemen yapının gölgesinde kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla son
yıllarda, seçim kampanyaları ve siyasal reklamların Avrupa'da da biçim ve içerik
değişimine uğradığını söyleyebiliriz. Siyasal reklamı, siyasal kampanya çatısı altında
tanımlayan Tokgöz, siyasal reklamların pozitif, negatif, normatif ve karşılaştırmalı
olarak sınıflandırılabileceğini belirtmiştir (Tokgöz 1999:67). Genel anlamda siyasal
reklamı 'içeriği siyasal olan reklamcılık' olarak tanımlama eğilimi yüksektir (Tan
2002:87). Siyasal reklamları çözümlemeye ilişkin bir model olarak gördüğümüz bir
başka sınıflama çalışması da Şengül Özerkan ve Yasemin İnceoğlu tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Özerkan ve İnceoğlu tarafından Amerikan siyasal reklamları örnek alınarak
gerçekleştirilen tipolojide "görüş ifade eden reklamlar, gerçek hayattan kesitler, kişisel
tanıklık reklamları" gibi bir sınıflama yapılmaktadır (Özerkan ve İnceoğlu 1997).

Özerkan ve İnceoğlu, bu sınıflandırmayla birlikte Tokgöz'ün sınıflandırmasına yakınlık
sergilediğini düşündüğümüz 'olumlu olumsuz' siyasal reklamlar gibi bir
değerlendirmeye de gitmişlerdir. Söz konusu sınıflandırmalarda bilgilendirme, karalama
ya da karşılaştırma gibi temel biçimlendirmeler bulunmaktadır. Siyasal kampanyaları
stratejik açılım ya da açılımlar olarak değerlendirirsek, siyasal reklamı, bu stratejik
açılımların dönemsel, vurucu, etkili adımları olarak tanımlamakta yarar vardır.

Uygulamalar
1. Türkiye’de son seçimlerde bir partinin siyasal kampanyasını analiz ediniz.
2. Türkiye’de en etkili bulduğunuz bir siyasal reklamın ayırıcı özelliklerini
belirtiniz.

Uygulama Soruları
1. Siyasal kampanyalar nasıl planlanmalıdır?
2. Seçim kampanyalarında medya planlaması nasıl yapılmalıdır?
3. Etkili bir siyasal reklamda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyasal iletişimde kampanya planlamanın önemi anlaşılmıştır.
Siyasal iktidar olabilmek için seçim kampanyalarındaki başarının değeri büyüktür. O
nedenle seçmen kitlesi ile birebir karşılaşıldığı dönemler olarak seçim kapmpanyalarının
uzun süreli düzenlenmesi ve her türlü iletişim tekniğinden yararlanması gerektiği
vurgulanmıştır. Özellikle seçim kampanyalarında medya planlamasının önemi üzerinde
durulmuştur. Günümüzde siyasal kampanya düzleminde yeni medya kullanımının
taşıdığı değer de aktarılmıştır. Bu bağlamda son olarak siyasal reklamcılık nasıl yapılır,
dikkat edilmesi gereken konular nelerdir, soruları yanıt bulmuştur.

Bölüm Soruları I
1. Siyasal kampanya türlerini tanımlayınız.
2. Siyasal kampanyada dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
3. Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim tekniklerini belirtiniz.
4. Seçim kampanyalarında medya planlaması nasıl yapılıyor, açıklayınız.
5. Siyasal reklam nasıl planlanmalıdır, belirtiniz.
6. Siyasal reklamın etkililiğini sağlayan konuları açıklayınız.
7. Başarılı bir siyasal reklam planlaması tasarlayınız.

Bölüm Soruları II
1. Çağdaş Amerikan siyasetinde siyasal kampanyalardan daha fazla eleştirilen
bir yön olmadığını söyleyen Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Max Weber

b.
c.
d.
e.

Daniel Easton
Richard K.Scher
David M. Farrell
Ronald J. Hrebenar

2. ‘Campaign Effects in Elections and Referendums’ kitabının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

David M. Farrell
Daniel Easton
Ronald J. Hrebenar
Richard K.Scher
Lawrence Le Duc

3. “Kampanya düzenleme, ……………………………. süreç içinde devam
eden siyasetin temel bir özelliğidir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Klasik dönemlerde
Geleneksel dönemlerde
Meşruiyetlerde
Çağdaş demokrasilerde
Kültürel yapıda

4. “Siyasi karar alma sürecinde sonuçları etkilemek için bir ya da birden fazla
partiler, adaylar, hükümet kurumları ya da çıkar grupları süreç içerisinde yer
alır ve halk fikrini şekillendirmeye çalışırlar.”
Bu süreç içerisinde yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kampanya
Reklam
Seçim
Siyaset
İletişim

5. Siyasal iletişim sürecinde……………….............., medya seyircilerinin ne
düşündüklerini öğrenmek için kamuoyu ile ilgili araştırma raporlarını sürekli
incelerler.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Siyasi liderler
Medya yöneticileri
Editörler
Yayın kurulu
Siyasal aktörler

6. Siyasal kampanyalarda süregelen bir değişim söz konusudur. Bu konuda
kampanya çalışmalarını, geleneksel kampanya çalışmaları ve profesyonel
çalışmalar olarak ayıran sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Maurice Duverger
W. Johnson Dennis
Gaetano Mosca
Edward Shils
Harold Lasswell

7. Aşağıdakilerden hangisi reklamı diğer pazarlama araçlarından ayıran
özelliklerden sayılmaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Reklam için bir bedel ödenmektedir.
Kitlesel mesaj niteliği taşımaktadır.
Bütün iletişim araçları aynı anda kullanılabilir.
Belirli bir mal ya da hizmetin tanıtımı yapılmaktadır.
Reklam verenin kimliğinin açıkça bilinmesi gerekmemektedir.

8. “Reklam, satışa yardım eder ve ürünü sattıktan sonra müşterilere güvence
de verir. Reklam, hedef kitleyi etkilemez ve ikna etmez ise tamamen başarısız
olur. Reklamcılık üç temel öğeyi içerir:……………….., medya reklamları ve
diğer reklamlar.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Tanıtım
Promosyon
Sponsorluk
Açıkhava reklamları
Taşıt reklamcılığı

9. Kampanyanın stratejisinin belirlenmesi noktasında iyi bir strateji için
aşağıdakilerden hangisi gerekli olanların içinde yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Pazarda belli bir büyüklüğe ulaşmak
Talep oluşturmak
Seçici talep oluşturmak
Medya çalışmalarını başlatmak
Tüketici kitlede doğrudan ya da dolaylı davranış meydana getirmek

10. “Propaganda taktik bir ilerlemeye bağlı değildir, kendi başına bir taktiktir.
Kendine özgü yasaları vardır. Tıpkı diplomasi ve ordu gibi kullanılan özel bir
sanat haline gelmiştir. Kendi öz gücü açısından ele alınınca, bu sanatta gerçek
bir psikolojik etkisi, vurucu değeri olan her şey kullanılır. Söz amacına
ulaştıktan sonra düşüncenin hiçbir önemi yoktur.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine
aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

Daniel Lerner
Sigmund Neumann
Max Weber
Maurice Duverger
Jean-Marie Domenach

Yanıtlar:
1. c
2. a
3. d
4. a
5. e

6. b
7. e
8. b
9. d
10. e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12. BASKI GRUPLARI
12.1. Genel Bilgiler ve Tanımlamalar
12.2. Baskı Grupları ve Siyasal Parti Karşılaştırılması
12.3. Baskı Gruplarının Sınıflandırımı
12.4. Etkileme ve Baskı Yöntemleri
12.4.1. Doğrudan Doğruya Etkileme
12.4.1.1. Dolaylı Etkileme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Baskı gruplarının ayırıcı yanlarını açıklayınız.
2. Baskı grupları ile siyasal partileri karşılaştırınız.
3. Bskı gruplarını sınıflandırınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Baskı Grupları Genel
Bilgilenim

Baskı Grupları ile
Siyasal Partilerin
Karşılaştırılması

Baskı Gruplarının
Sınıflandırılması

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Baskı gruplarının
tanımlanması ve siyasal
sistemdeki konumları ile
ilgili bilgilenim
sağlanacak
Baskı grupları ile siyasal
partiler arasındaki farklar
öğrenilecek
Baskı gruplarının
sınıflandırılması ve her bir
grubun rolü ile ilgili bilgi
edinilecek

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar
Baskı grupları, Siyasal Partiler, Siyasal Düzen

Giriş
Bu bölümde baskı gruplarının siyasal sistemdeki rolü aktarılmaktadır. Siyasal
partilerden farkları ayrıntılı açıklanmıştır. Temel amaç siyasal partilerden farklı olrak

siyasal sistemde oynadıkları rolü geniş hatlarıyla aktarmaktır. Bu amaçla, baskı
gruplarının sınıflandıırlması yapılmış ve her bir alt gruba dahil olan baskı gruplarının
faaliyet alanları açıklanmıştır.

12.1. Genel Bilgiler ve Tanımlamalar
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.
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.
12.2. 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 bugün

Anavatan Partisi için aynı şey söylenebilir). Buna karşılık işçi sendikaları da büyük
çoğunlukla sol partilerle (sosyal demokrat, sosyalist ve komünist) işbirliği halindedirler.
12.3. 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) etrafında
toplanan 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.
12.4. 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.
12.4.1. 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.
12.4.2. 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.

Uygulamalar

1. Türkiye’de en etkili olan baskı grubu ya da gruplarını belirtiniz, nedenlerini
açıklayınız.
2. Türkiye’de en az yer alan baskı grubu ya da grupları hangileridir belirtiniz.

Uygulama Soruları

1. Baskı grubunu tanımlayan özellikleri sayınız.
2. Baskı grubu ile siyasal partileri karşılaştırınız.
3. Baskı gruplarını rollerine göre sınuflandırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde baskı gruplarının siyasal sistemde oynadıkları roller açıklanmıştır.
Kendileri ile siyasal siyasal partiler arasındaki amaç farklılıkları üzerinde ağırlıklı olarak
durularak, baskı gruplarının siyasal sistemdeki rollerinin pekiştirilmesine çalışılmıştır.
Bu amaç için de özellikle baskı gruplarının sınıflandırılmasına gidilmiş ve her bir alt
grubun faaliyet skalası ve etki gücü ayrıntılı incelenmiştir.

Bölüm Soruları I

1. Baskı gruplarının tanımlayıcı özelliklerini açıklayınız.
2. Baskı grupları ile siyasal partileri karşılaştırarak inceleyiniz.
3. Baskı grupları kaç gruba ayrılmakta belirtiniz.
4. Ortak menfaatler etrafında toplanan gruplarının faaliyet alanlarını açılayınız.
5. Ortak tutumlar (fikirler, amaçlar) etrafında toplanan baskı gruplarının siyasal
sistemde oynadıkları rolleri aktarınız.
6. Baskı gruplarının kullandığı etkileme yöntemlerini ayrıntılı açıklayınız.
7. Lobiciliğin baskı grupları için öneminden söz ediniz.

Bölüm Soruları II
1. Baskı grupları
başlanmışlardır?
a.
b.
c.
d.
e.

17. Yüzyıl
18. Yüzyıl
19. Yüzyıl
20. Yüzyıl
21. Yüzyıl

hangi

yüzyılın

başında

tarih

sahnesinde

görülmeye

2. Ekonomik baskı gruplarının başında hangi örgütler yer almaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyasi partiler
İşveren örgütleri
İşçi örgütleri
Sendikalar
Sivil toplum örgütleri

3. “İlk defa yirminci yüzyılın başlarında Amerikalı Siyasal Bilimci Arthur Bentley,
……………………… etrafında birleşen grupların siyaset sürecinde oynadıkları role
dikkatleri çekmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ortak fikirler
Ortak inançlar
Ortak menfaatler
Ortak duygular
Ortak düşünceler

4. “…………………..olarak bilinen bu görüş, siyaseti sadece grup faaliyetlerine
indirgemesi ve onun diğer yönlerini ve unsurlarını ihmal etmesi bakımından eleştiriye
açıktır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Grup teorisi
Siyasal teori
Sosyal teori
Psikolojik teori
Sermaye teorisi

5. “Baskı grupları, ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için
………………………. üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar olarak
tanımlanabilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kanaat önderleri
Ekonomi otoriteleri
Kültür otoriteleri
Siyasal otoriteler
Bürokratlar

6. Hangi parti sistemi baskı grubu faaliyetleri bakımından daha elverişli bir ortam
meydana getirir?
a. Totaliter sistem
b. Pragmatist otoriter sistem
c. Tek partili sistem
d. İki partili sistem
e. Çok partili sistem
7. “………………………………'de/da 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.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a. İngiltere
b. Fransa
c. İtalya
d. İspanya
e. Amerika Birleşik Devletleri
8. Siyasal etkileme faaliyet ve tekniğinin en yoğun ve en gelişmiş olarak kendini
gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a. Amerika Birleşik Devletleri
b. Rusya
c. Çin
d. İngiltere
e. Fransa
9. İnsan haklarını koruma, ırk ayrımına karşı savaş gibi amaçlarla kurulmuş olan
dernekler birçok ülkede aktif bir politik etkileme faaliyeti içindedirler. Bunlar hangi
baskı grubu faaliyet alanına dahil edilmektedir?
a. İşveren birlikleri
b. İşçi kuruluşları
c. Sendika konfederasyonları
d. Ortak menfaatler etrafında toplanan gruplar
e. Ortak tutumlar etrafında toplanan gruplar
10. Üyeler arasında sosyal bakımdan bir türdeşlik (homojenlik) bulunması gerekmeyen

baskı grubu türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ticaret odaları
b. Fikir kulüpleri
c. İşveren sendikaları,
d. Sendika konfederasyonları
e. Tarım kooperatifleri

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

13. SEÇİM SİSTEMLERİ VE TEMEL UNSURLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. SEÇİM SİSTEMLERİ VE TEMEL UNSURLARI

13.1. Genel olarak
13.2. Seçim sistemlerinin temel unsurları
13.3. Seçim sistemlerinin sınıflandırımı
13.3.1. Çoğunluk sistemleri
13.3.2. Nispi (orantılı) temsil sistemleri
13.3.2.1. Nispi temsil sistemlerinin temel unsurları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Seçim sistemlerinin temel unsurlarını belirtiniz.
2. Siyasal adalet açısından seçim sistemlerinin öneminden söz ediniz.

3. Seçim sistemlerini kaç çeşittir, ayrı ayrı açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Seçim Sistemlerinin
Temel Unsurları

Seçim sistemlerinin temel
unsurlarının aktarımıyla
siyasal istikrar ve temsilde
adalet açısından önemi

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar

edinilecek

Çoğunluk Sistemi

Nispi Temsil Sistemi

Çoğunluk sisteminin
tarihsel rolü ve temel
özellikleri edinilecek
Nispi temsil siteminin
gerekliliği aktarılarak
temsilde adalet açısından
bu seçim sisteminin
taşıdığı önem ile ilgili
altyapı sağlanacak

sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

Anahtar Kavramlar
Seçim, Seçim Sitemleri, Çoğunluk Sistemi, Nispi Temsil Sistemi

Giriş
Seçim sistemlerinin siyasal istikrar ve temsilde adalet açısından taşıdığı değer üzerinden
hareket edilen bu bölümde öncelikle seçim sistemlerinin temel unsurları aktarılmıştır. Daha
sonra

seçim sitemlerinin tarihsel gelişimde ortaya çıkan farklı uygulamaları

ayrıntılı

açıklanmıştır. Siyasal istikrara dönük çoğunluk sistemi ile temsilde adaleti sağlamaya yönelik

nispi temsil sistemi arasındaki temel farkların siyasal sistemin demokratikleşmesine yaptığı
katkılar ağırlıklı çalışma konusunu oluşturmuştur.

13.1. Genel Olarak
En genel anlamda seçim sistemi, yöneticilerin belirlenmesinde kullanılan teknik
bir yöntemi ifade eder. Elbette seçim sistemleri yalnızca oyların sandalyelere
dönüştürülmesini sağlayan teknik yöntemlerdir demek yanıltıcı olacaktır. İlk bakışta
tamamen teknik bir sorun gibi görünmekle birlikte, seçim sistemlerinin gerçekte teknik
olduğu kadar siyasi yanı da bulunmaktadır. Her seçim sisteminin siyasi hayat üzerinde
değişik sonuçlar doğuran bir ağırlığı bulunduğu gerçeği tartışılmazdır.

Seçim kurumunun ortaya çıkışından bugüne kadar geçen sürede, kuramsal olarak
üretilmiş ve de değişik toplumlarda uygulanmış bulunan seçim sistemlerinin sayısı
oldukça fazladır. Demokratik olsun olmasın seçime yer veren siyasal sistemlerde
birbirinden farklı seçim sistemleri uygulanmaktadır. Bu nedenle en iyi ya da en kötü
seçim sisteminin hangisi olduğu konusunda, kimi aşırı değerlendirmeler dışında,
oluşmuş kesin bir kanı söz konusu değildir.213
Seçim sistemleri seçmenden onay alan düşünce ve siyasi eğilimleri temsil edilme
olanağı yaratan siyasal araçlardır. Seçmenler tarafından kullanılan oyların bir meclisteki
sandalyelere dönüştürülmesi yöntemi olarak belirtilen dar anlamının dışında, geniş
anlamda ‘seçim sistemi’ kavramı, seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin kurallar,
oy verme yöntemleri, seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçim ilkelerinin saptanması,
seçimlerin düzenlenme biçimleri ile seçimlerin yönetim ve denetimi gibi konuları
içermektedir.214
Genel olarak seçim sistemleri, eşitlik ve adalet ilkelerine ağırlık veren nispi
temsil sistemleri ile siyasal istikrar, bir başka ifadeyle toplumsal fayda ilkesine dayanan
çoğunluk sistemleri olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenmektedir. Bunların yanında çeşitli
karma sistemlerden ve alt sistemlerden de söz edilmektedir. Nispi temsil sistemleri
eşitlik ilkesinden hareket ederek, seçimlerde yarışan bütün siyasi eğilim ve tercihlerin
olabildiğince parlamentoya aynen yansımasını amaçlar. Çoğunluk sistemleri ise nispi
temsilin karşısında yer alarak, bütün siyasi eğilimlerin temsilinden çok, büyük partilere
avantaj sağlamak suretiyle, özellikle güçlü bir hükümetin oluşmasını sağlamaya çalışır.
Bir ülkenin belli bir seçim sistemini kabul etmesinde, öncelikle seçim sisteminin sözü
edilen bu özellikleri ve doğurabileceği siyasi sonuçlar göz önünde tutulur. Bunların
dışında seçim sistemi tercihinde rol oynayan başka bir takım etkenler daha vardır ki,
onlar da o ülkenin tarihi gelenekleri ile siyasi ve kültürel yapısıdır. Esasen bir ülkenin
tarihi, siyasi ve kültürel etkenlerini göz ardı eden seçim reformlarının çoğu kez amacına
ulaşamadığı görülmektedir. Siyasal gerçeklikte seçim sistemi tercihini etkileyen önemli
bir etken de, belli bir ülkede seçim sistemini kabul edecek olan mevcut siyasal iktidarın,
büyük olasılıkla kendi yararına işleyebilecek nitelikte bir seçim sistemi ortaya çıkarma
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çabasıdır. Doğal olarak salt iktidar partisi değil, muhalefet de kendi yararına olacak bir
seçim sisteminin kabul edilmesini ister ve bu yönde etkinlikte bulunur. Sözgelimi, belli
bir partinin iktidarda ve muhalefette olmasına göre, değişik zamanlarda farklı seçim
sistemlerinin kabul edilmesi yönünde siyaset izlediği çok sık görülen bir durumdur.215
Yönetenlerle yönetilenler arasındaki iletişimi seçim sistemi biçimlendirir.
Yönetenlerin, gerçek anlamda yönetilenleri temsil ettikleri oranda rejimin
demokratlığından söz edilebilecektir. Çağdaş siyasal toplumlarda kitle haberleşme
araçlarının sürekli yanlı yayınları karşısında seçmenin yaptığı iş bir temsilci seçmek
değil, yönetime aday olanların vaat ettikleri siyasal düzene ‘evet’ ya da ‘hayır’ demekten
ibarettir. 216 Burada önemli olanın seçmene özgür bir seçme ortamının sağlanmasıdır,
yoksa çoğulcu bir seçme hakkının tanınmış olması değildir, olamaz da. Yoğun
yönlendirmeler ya da kimi baskılar özgürce seçme hakkını elinden alıyorsa bireyin, o
zaman bu hakkın değerinden söz edilmemelidir. İşte bu bağlamda yaşanan sorunları
ortadan kaldırmada yetkili kanun koyucudan serbestçe, özgür seçim ortamı sağlayacak
seçim düzenlemeleri ortaya koyması beklenmelidir.
Bu noktada, seçim sistemleri ile siyasal sistemler arasında karşılıklı bir etkileşim
olduğunu belirtmek gerekir. Ancak, seçim sistemleri, siyasal sistemin devinimlerini belli
bir dereceye kadar etkileyebilmektedir. Ancak söz konusu sistemler arasındaki
etkileşimin “yasalaşma derecesinde mutlak olduğunu ileri sürmek de olası değildir.
Seçim sistemlerinin, bir ülkenin bir çok unsurunun etkisiyle zamanla yerleşmiş olan
siyasal sistemini, parti sistemini, siyasi davranış normlarını ve geleneklerini tek başına
değiştirebileceği düşüncesinin ne kadar yanıltıcı olduğunu, 20.yüzyıl Fransız siyasal
tarihi göstermeye yeterlidir.”217
13.2. Seçim Sistemlerinin Temel Unsurları
Temsili rejim, daha yalın ifade etmek gerekirse, oy hakkı için verilen mücadele
demokrasi mücadelesi ile iç içe geçmiş bir mücadeledir. Birbirlerinden soyutlanmaları
olası değildir. Yurttaşların kamu işlerinin yürütülmesine belli bir ölçüde katılımını
sağlayan temsili rejim, bu anlamda yalnızca seçim yoluyla gerçekleşebilir.
“Demokratik toplumlarda iktidarın kaynağı halkın mutabakatına (uzlaşma =
consensus) dayanır. Bu ‘mutabakat’ belirli aralıklarla yapılan serbest seçimlerle
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açıklanır. Seçim, demokratik bir toplumun varlığı için zorunlu bir unsurdur ama,
başlı başına yeterli değildir. Seçimin yapılacağı ortamı, hürriyetler rejiminin
bütününden soyutlamak mümkün değildir. Farklı görüşlerin açıklanabildiği ve
bu görüşlerin siyasi partiler yolu ile örgütlenebildiği, iktidar yarışı için siyasi
rekabetin serbestçe uygulandığı rejimlerde, demokratik seçimlerden söz
edilebilir. İşte bu noktada, bütün seçme imkanlarının ortadan kaldırıldığı monist
rejimler ile seçme imkanlarının değişik biçimleriyle var olduğu çoğulcu rejimler
arasındaki farklılık ortaya çıkmaktadır.”218
Oy verme eyleminin sistematiği açısından seçim sistemlerini iki ana grup
içerisinde toplayarak incelemek gerekir. Demokratik ülkelerde ilk denenen sistem
çoğunluk sistemidir, daha sonra nispi temsil sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Çoğunluk sisteminin en belirgin özelliği, sonuçta en çok oy alan aday ya da aday
listesinin seçilmiş sayılmasıdır.219 Nispi temsil sisteminde ise esas olarak partiler elde
etmiş oldukları oy oranında ya da buna yakın bir oranda temsilcilik (sandalye)
kazanabilmektedirler. 220 Ancak bu iki sistemin de kendi içinde farklı uygulamaları
vardır. Ayrıca bu iki ana sistemin belli ölçülerde birleştirilmesi, bir başka ifadeyle her
ikisinin farklı unsurlarının kullanılması, ya da her ikisinde de bulunmayan kimi
unsurların biraraya getirilmesi suretiyle üretilen karma sistemlerin kullanılması da söz
konusu olmaktadır.
Bir seçim tek turlu (oylamalı) yapılabileceği gibi, iki ya da daha çok turlu olarak
da yapılabilir. Uygulamada genellikle tek turlu seçimin kullanıldığı görülmektedir. Nispi
temsil sisteminde sandalyelerin dağıtılması için ikinci bir turun yapılmasına gerek
yoktur, seçim bir turda tamamlanarak partilere aldıkları oy oranında sandalye dağıtımı
yapılır. Dolayısıyla, iki turlu seçim ancak çoğunluk sistemi içinde uygulanabilir.221
“Tek turlu çoğunluk sisteminde belli bir seçim çevresinde oyların basit
çoğunluğunu alan aday ya da parti listesi o bölgede seçimi kazanmış olur. İki turlu
seçim sisteminde ise adayların seçimi kazanabilmeleri, ilk turda yarıdan fazla (salt)
çoğunluğu kazanmalarına bağlıdır. İlk turda yarıdan fazla çoğunluk hiçbir aday
tarafından sağlanamamışsa, bu durumda birinci tur sonuçlarına göre belirli şartları
taşıyan (örneğin, belli bir oranda oy almış olmak gibi) adaylar, ikinci bir oylamaya
(tura) katılırlar. İkinci turda, birinci turdan geçerek gelen adaylar arasından basit
çoğunluğu elde eden aday seçilmiş olur. İki turlu seçim sistemi seçmenin ilk turda
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açık tercihini ortaya koymasını sağlarken, partilere de ikinci turda gruplaşma
imkanı verir.”222
Seçimlerin tek ya da iki turlu olması, tek dereceli ya da iki dereceli olmasından
tamamen farklı bir anlam taşır. Tek dereceli seçimde seçmenler doğrudan temsilciler için
oy kullanır. Buna karşılık iki dereceli seçimde seçmenler önce ikinci seçmenleri, bunlar
da daha sonra ikinci bir seçimle asıl temsilcileri seçerler. Ayrı ayrı iki seçim vardır ve
her bir seçimin seçmenleriyle seçilenleri farklıdır.223
Tek isimli seçim ve listeli seçim kavramları ise, tamamıyla seçim çevrelerinin
dar ya da geniş olmasıyla ilgilidir. 224 Tek isimli seçimde, belli bir seçim çevresinde
seçime katılan her partinin oy pusulasında tek aday bulunur. Liste usulünde ise, ya
önceden parti tarafından ya da oylama esnasında seçmenler tarafından seçilecek
milletvekili sayısı kadar aday belirlenir. Yani liste usulünde, bir seçim çevresinde birden
çok temsilci seçilecektir. Tek isimli seçim çevresinde ise sadece bir temsilci seçilmiş
olacaktır. Liste usulünün de kendi içinde çeşitli şekilleri vardır. İçerdiği yöntemi
dolayısıyla tek isimli seçim yalnızca çoğunluk sisteminde uygulanabilirken, listeli
seçim, hem nispi temsil sistemi hem de çoğunluk sisteminde kullanılabilir.225
13.3. Seçim Sistemlerinin Sınıflandırılması
Seçim sistemlerinin tam bir sınıflandırmasını yapmak kolay değildir. Günümüze
kadar uygulama alanında görülen ya da kuramsal olarak adı geçen seçim sistemlerinin
kesin bir sayısını çıkarmak güçtür. Ancak yine de, söz konusu sistemler ‘eşitlik ve adalet’
ilkelerine dayanan nispi temsil sistemi ile ‘fayda esası’na ağırlık veren çoğunluk sistemi
olmak üzere iki ana grupta toplanabilmiştir. Nispi temsil sistemi ile çoğunluk sistemini
birbirinden ayırmada gözetilen en önemli unsur da, bu sistemlerin sandalyeleri
paylaştırma yöntemleridir. Aynı zamanda, yukarıda değinildiği üzere, bu iki ana sistemin
dışında, farklı karma seçim sistemleri de bulunmaktadır. Tüm bu yaklaşımlardan
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hareketle, yarışmacı seçimlere dayalı demokrasilerde yürürlükte bulunan seçim
sistemlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmak olasıdır:226
A)

B)

Çoğunluk sistemleri
1.

Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi

2.

Listeli çoğunluk sistemi

3.

Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi

4.

Tercihli tek turlu çoğunluk (alternatif oy) sistemi

Nispi temsil sistemleri
1.

Listeli nispi temsil
a) Tam olarak uygulanan nispi temsil
◦ Nispi temsilin saf şekli
◦ Ulusal artık sistemi
◦ Değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi
b) Yaklaştırmalı nispi temsil
◦ En yüksek artık
◦ En büyük ortalama
◦ d’Hondt sistemi

2.
C)

226

Devredilebilir tek oy

Karma sistemler

“Nispi temsil ile tek isimli nispi ve mutlak çoğunluk sistemleri arasındaki ikili ayrım, seçim
sistemlerinin tasnifinde gerçekten en önemli sınırı oluşturursa da, bunun dışında bazı önemli ek
ayrımlar yapılması ve daha iyi işlenmiş bir tipoloji geliştirilmesi gerekir”. Bkz., Arend Lijphart, agy.,
s.100. Batı demokrasilerinde yürürlükte bulunan seçim sistemlerini Bogdanor ve Butler de şöyle bir
sınıflandırmaya tabi tutmuştur: I. Nispi çoğunluk sistemleri A- Tek isimli tek turlu sistem B- Blok oy
II. Salt çoğunluk sistemleri A- Alternatif oy B- İki turlu sistem III. Yarı-nispi sistemler A- Sınırlı oy
B- Devredilmez tek oy IV. Nispi temsil sistemleri A- Devredilebilir tek oy B- Liste sistemleri 1) Milli
liste ve milli düzeyde paylaştırma 2) Bölgesel ya da mahalli liste ve milli düzeyde paylaştırma 3)
Bölgesel ya da mahalli liste ve bölgesel paylaştırma. Bu sınıflandırma konusunda bkz., Vernon
Bogdanor and David Butler, Democracy and Elections: Electoral Systems and their
Consequences, Cambridge, 1983, s.17’den aktaran Yavuz Atar, agç., ss.36-37

İlk aşamada, seçim sistemlerinin bu sınıflandırımı çerçevesinde seçim
sistemlerinin dar anlamı, bir başka ifadeyle oyların sandalyelere dönüştürülmesi
yöntemleri incelenecektir. Sonrasında da, seçim sistemlerinin siyasal sonuçları ve
etkileri ile özellikle siyasal parti sistemiyle ilişkileri ele alınacaktır.
13.3.1. Çoğunluk Sistemleri
Çoğunluk sistemlerinin temelini, seçimlerin sonunda verilen oyların
çoğunluğunu alan adayın ya da partinin seçimleri kazanmış sayılacağı ilkesi
oluşturmaktadır.227 Daha az oy alan aday ya da partiler için ise seçim kaybedilmiş olur.
Ancak yine de, kazanmak için gerekli olan oy oranına göre çoğunluk sistemi, nispi
çoğunluk ve salt çoğunluk olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu ayrım oylama turlarının
sayısı ile ilgili yapılmaktadır. Dolayısıyla, çoğunluk sisteminde tek turlu ya da iki turlu
oylamadan söz edilir. Aynı zamanda, çoğunluk sistemi tek isimli (dar bölge) ya da çok
isimli (geniş bölge) seçim çevrelerinde uygulanabilmektedir. Tek isimli oylamada, bir
seçim çevresinden yalnızca bir kişi seçilecektir. Çok isimli oylamada ise birden fazla
üyenin seçilmesi söz konusudur. Çok isimli oylamada adaylar parti listeleriyle
seçmenlere sunulur. Çoğunluk sistemi ile ilgili belirtilmesi gereken bir ayrım da,
oylamanın tercihli de olabilmesidir. Tercihli çoğunluk sistemi, iki turlu sistemin
sonuçlarını tek turda ortaya çıkaran bir yöntemdir.228
a. Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi
Bu sistem ‘dar bölge sistemi’ olarak da adlandırılmaktadır ve bugün ABD’de
uygulanmaktadır. Seçmenler tek bir temsilci seçecekleri için seçim çevresi oldukça
daraltılmıştır. Tek isimli ve tek turlu çoğunluk sisteminde, belli bir seçim çevresinde
kullanılan geçerli oyların basit –nispi- çoğunluğunu sağlayan aday seçilmiş olmaktadır.
Bu yöntemde partiler, tek bir temsilci seçileceği için, her bir seçim çevresinde bir adayla
seçime katılırlar. Tek isimli tek turlu sistemin, salt (mutlak) çoğunluk sisteminden farkı,
seçim çevresindeki toplam oyun yarısından fazlasının değil, diğer adaylara oranla daha
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fazla oy alınmasının seçilmek için yeterli olmasıdır. Bir başka ifadeyle, seçmen
çoğunluğunun seçilmiş olan adaya oy vermiş olması gerekmemektedir. Çoğunluk
sisteminin bu şekli bir orantısız –gayrinisbi- temsil mekanizmasıdır. Bir seçim
çevresinde en yüksek oy oranını sağlayan aday, oy’un belli bir oranı aşıp aşmadığına
bakılmaksızın seçimi kazanmış olur.229
Bir seçim çevresinde oylamanın aşağıdaki gibi sonuçlandığı kabul edilirse,
milletvekili dağılımı şöyle olacaktır:230
Kullanılan geçerli oy sayısı :

75.000

Oyların adaylara dağılımı :

24.000 (A)
29.000 (B)
22.000 (C)

Bu durumda seçmenlerin yüzde 60’ı diğer adaylara oy vermiş olmasına karşın,
oy’ların yüzde 40’ını alan (A) adayı seçilmiş olacaktır. O halde (A)’nın bir azınlık
tarafından seçildiği rahatlıkla söylenebilir.
Son derece basit bir mekanizmaya sahip bu sistemde genellikle bir parti
parlamentoda çoğunluğu sağlama olanağını elde etmektedir. 231 Bilindiği üzere,
çoğunluk sistemlerinin temel amacı da güçlü bir hükümetin ortaya çıkmasını
sağlamaktır. Bu nedenle, çoğunluk sisteminin yapay bir parlamento çoğunluğu
oluşturmanın en meşru yolu olduğu söylenebilir. 232 Öyle ki, çoğunluk sistemi, nispi
temsilin temel özelliği sayılan ‘siyasi eğilimlerin tam temsilinin sağlanmasını’, siyasal
iktidara bir partinin sorumlu olmasını sağlayacak bir seçimin gerçekleştirilmesinden
daha fazla değer yüklemez. Temsili rejimde çoğunluk sistemi, bir partinin salt çoğunluk
kazanması sonucunu da ortaya çıkarabilmektedir. Seçmenler, tek başına iktidarda
bulunan partiyi daha yakından tanıyabildiklerinden, seçimde de rahatlıkla iktidarın
devamına ya da değiştirilmesine yönelik oy kullanabilmektedirler. Bu durum da,
sonuçta, ya iktidardaki partiye ya da onun en güçlü muhalifi olan partiye, mutlak bir
çoğunluk sağlayabilecek elverişli bir ortam hazırlar, ve genellikle de, tek isimli tek turlu
sistemde seçmenler iki büyük partiden birini desteklemek yoluna giderler.233 Söz konusu
sistem büyük partilere avantaj sağlayıcı nitelikte olduğundan, küçük partilerin
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taraftarları oylarının boşa gitmemesi düşüncesiyle kendilerine en yakın gördükleri bir
büyük partiye oy’larını verirler. Hatta, bu yöntemin uygulandığı ülkelerde, büyük
partilerin kendilerine bağlı seçim çevreleri, bir başka söyleyişle kemikleşmiş oy
bölgeleri oluşmaktadır. Bir de seçimden seçime tutumları değişen ‘marjinal seçim
çevreleri’ vardır ki, bu bölgelerin oyları seçimbilim literatüründe ‘yüzen oylar’ olarak
geçer. 234 Özellikle, seçim sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen bu yüzen oylardır. Bu
nedenle, büyük partiler seçim kampanyalarını bu oy’ları elde etmeye yönelik
hazırlamaya son derece dikkat ederler, dolayısıyla, seçim etkinliklerini de yüzen oyların
çok olduğu seçim çevrelerinde yoğunlaştırırlar.
Tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminde seçimleri kazanan bir partinin, bir seçim
çevresinde temsilcilik kazanabilmek için salt çoğunluğu sağlaması aranmadığından,
parlamentoda mutlak bir çoğunluk sağlamış olsa bile ülke genelinde en çok oy alan parti
olmayabilir.235 Örnek vermek gerekirse, İngiltere’de seçimler iki kez buna benzer bir
durumla sonuçlanmıştır. 1951 genel seçimlerinde Muhafazakar Parti yüzde 48 oy ile
Avam Kamarasında 312 sandalye elde ederken, İşçi Partisi yüzde 48.8 oy ile 295
sandalye kazanmıştır. Muhafazakar Parti bu sonuçla parlamentoda mutlak çoğunluğu
sağlamış ve hükümeti kurmuştur. Şubat 1974 seçimlerinde ise bu defa Muhafazakar Parti
yüzde 37.9 oy ile 297 sandalye kazanmış, buna karşılık İşçi Partisi yüzde 37.2 oy
oranıyla 301 sandalye elde ederek bir azınlık hükümeti kurmuştur.236
Ancak böyle bir sonuçla çok sık karşılaşılmaz. Genellikle, seçimlerde oyların
çoğunluğunu kazanan parti, parlamentoda da çoğunluğu sağlayan parti olur.237 Ancak,
yine de, oyların mutlak çoğunluğunu elde etmek de çok sık rastlanılan bir durum
değildir. Sözgelimi, tek isimli tek turlu seçim sistemi bir İngiliz sistemi olarak bilindiği
için, İngiltere’de bile 1935’den bu yana parlamento çoğunluğunu sağlayan hiçbir parti
aynı zamanda oyların mutlak çoğunluğunu da elde edebilmiş değildir.238
Tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminin adaletsizliği özellikle iki-partili
sistemlerde daha fazla olmaktadır. Bu sistemin uygulandığı İngiltere gibi ülkelerde iki
parti ya da partiler ittifakının seçime katılması halinde, partilerin ya da parti bloklarının
aldıkları oy ile parlamentoda kazanmış oldukları sandalye sayısı arasındaki ilişki ‘küp
kanunu’ ile açıklanmaktadır. Küp kanununa göre her partinin kazandığı sandalye oranı,
elde ettiği oy oranının küpüne eşittir. Öyle ki, “A ve B partileri arasındaki oy oranı A/B
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ise, kazanılan sandalye sayısı oranı, kazanan A kaybeden B olarak gösterilince, A3 / B3
olmaktadır. Örneğin, A partisi kullanılan geçerli oyların 3/5’nü, B partisi 2/5’ni elde
etmişlerse, bunların parlamentodaki temsil oranları 3/2 değil, yukarıdaki formüle göre
33 / 23 = 27/8’dir.”239
Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi ağırlıklı olarak iki partili bir siyasal hayata
ortam hazırlamaktadır. Bu nedenle, iktidarın yalnızca büyük iki parti arasında değiştiği
bir ortamda, üçüncü bir partinin yarışa katılabilmesi oldukça zordur. Bu sisteme göre,
seçimin tek turlu olması partiler arasında bir seçim ortaklığının ya da anlaşmanın
yapılmasının önünü kesmektedir. Aynı zamanda seçmenler genellikle siyasal iktidarı
elde etme şansı yüksek partilerden birine oy’larını verirlerken, hiç beğenmedikleri bir
adayın seçilmemesi için daha az beğenmedikleri bir adayın kazanmasına yönelik tavır
sergileyebilmektedirler. İşte bu durum, yani seçmenlerin oyunu en yararlı olacak
biçimde kullanmaları, üçüncü partilerin gelişmesini engelleyen en önemli etkenlerden
birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda, tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminde dar bir
seçim çevresinde yalnızca bir temsilcinin seçilmesi söz konusu olduğundan, temsilci ile
seçmenler arasında, partilerle seçmenler arasında kurulmaya çalışılan ilişkiden daha
yoğun bir ilişki oluşmaktadır. Bu nedenle, tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi siyasal
partilerin seçimlerdeki rolünün önemini azaltan bir yapıya da sahip bulunmaktadır.
Bu sistemin yol açtığı bir başka önemli durum da, bir seçim çevresinde seçimin
kazanılabilmesi için gerekli olan oy sayısının önceden bilinememesidir. Bu oy sayısının
ne kadar olacağı, seçim çevresindeki adayların sayısına ve oyların adaylar arasında nasıl
dağılacağına bağlı bulunmaktadır. 240 Kazanacak olan adayın bir seçim çevresinde
oyların yarısından fazlasını alabilmesi için normal olarak yalnızca iki adayın seçimlere
girmesi gerekir. Bir seçim çevresinde bir adayın oyların yarısından fazlasını alması,
ikiden fazla adayın seçimlere katıldığı durumlarda son derece güçtür. Dolayısıyla, ikiden
fazla adayın bulunduğu seçim çevrelerinde, bir adayın oyların yarısından fazlasını
kazanması olasılığı ancak seçim çevresinin sosyo-ekonomik özelliklerine bağlı
görülmektedir. Sözgelimi, İngiltere’de işçi sınıfının ağırlıkta olduğu bir seçim
çevresinde İşçi Partisine öteki partilere oranla daha fazla oy çıkması olasılığı son derece
yüksektir. Ancak, bugün için şöyle bir gerçeklikten de söz etmeden geçmemek gerekir.
Şöyle ki, artık seçim çevrelerinin çoğunluğu toplumsal sınıf açısından belli oranda
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karışık –heterojen- bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla da, oyların üç ya da daha fazla
aday arasında paylaşılması olasılığı daha sık gündeme gelmektedir.241
Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemini uygulayan birçok ülke için örnek model
oluşturan ülke öncelikle İngiltere olmuştur.242 Özellikle çoğunluk sisteminin bu türü –
tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi- İngiltere’de ve onun etkilediği ülkelerde en fazla
kullanılmıştır.
b. Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi
İngiliz sistemi olarak adlandırılan ‘tek isimli tek turlu seçim sistemi’ne karşın ‘tek
isimli iki turlu çoğunluk’ daha çok geleneksel Fransız sistemi243 olarak bilinmektedir. Bu
sistem en yalın anlatımla, bir mutlak çoğunluk sistemidir. Mutlak çoğunluk sistemleri,
basit çoğunluk sistemlerinden farklı olarak tek üyeli bir seçim çevresinde bir adayın
azınlık oyuyla -salt çoğunluğun altında kalan oy- seçimi kazanması olasılığını ortadan
kaldırmayı amaçlar. İki turlu sistemde birinci turun sonuçları, bir seçim çevresinde ikinci
turda yarışabilecek olan adayları belirlemektedir. Ancak ilk turda bir aday salt çoğunluğu
elde etmişse doğrudan seçimi kazanmış sayılır, bu nedenle söz konusu seçim çevresi için
artık ikinci tura gereksinim duyulmaz.
Tek isimli iki turlu seçim çevresinde, bir adayın birinci turda seçilebilmesi için
iki koşul aranmaktadır. Birincisi, adayın seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların salt
çoğunluğunu (yarıdan fazlasını); ikincisi de, o seçim bölgesindeki toplam seçmen
sayısının ¼’ni elde etmesi gerekir. Birinci turda seçilebilmek için, yalnızca salt
çoğunlukla yetinilmeyip, ayrıca o seçim çevresindeki seçmen sayısının ¼’ne eşit sayıda
oy elde etme koşulunun aranması, katılma oranının çok düşük olduğu bir ortamda,
adayın seçilmesini önlemek içindir. Birinci turda bu iki koşulu yerine getirmeyen
adaylara, “balotaj’da olanlar” (en bellotage) denir ve bir hafta sonra ikinci tur bir seçim
daha yapılır. İkinci turda seçilebilmek için, kullanılan geçerli oyların basit çoğunluğunu
elde etmek yeterlidir.244
Bu sisteme göre adayların ikinci tura katılabilmeleri için ilk turda belli bir oy
yüzdesine ulaşmaları gerekir. Örneğin, Fransa’da adayların ikinci tura katılabilmeleri
için ilk turda en az yüzde 12.5 oy oranını elde etmiş olmaları aranmaktadır. Dolayısıyla,
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tek isimli iki turlu çoğunluk sisteminde bir adayın yalnızca mutlak çoğunlukla seçilmesi
amaçlanıyorsa, bu durumda ikinci tur oylamaya ancak birinci turda en çok oy alan iki
adayın katılması öngörülmektedir. İkinci turda da salt çoğunluğu elde eden iki adaydan
biri zorunlu olarak seçilmiş olacaktır.245
Tek isimli iki turlu çoğunluk sisteminde eğer adaylardan biri birinci turda salt
çoğunluğu elde edemezse, bu durumda ikinci turda bir adayın seçimi kazanması için
nispi çoğunluk yeterli sayılır. Fransa’da 1986 yılına kadar Millet Meclisi seçimlerinde
bu yöntem uygulanmıştır. 246 Nispi sisteme geçtikleri 1986 tarihine kadar Fransa’da
Millet Meclisi seçimlerinde bir adayın birinci turda seçilebilmesi için, seçim
çevresindeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 25 oranında bir salt çoğunluğu elde
etmesi koşulu aranmıştır.247 Bu şekilde, seçime katılma oranının düşük olduğu bir seçim
çevresinde bir adayın birinci turda seçilmesi önlenmiştir. Birinci turda balotaj’da
kalanların, daha açık ifadeyle, birinci turda en az % 12.5 oy oranını elde edebilmiş
olanların, ikinci turda seçilebilmesi için mutlak çoğunluk aranmamış, nispi çoğunluk
yeterli sayılmıştır.248
Bu sistemin işleyişini açıklayıcı şöyle bir örnek verebiliriz: Birinci tur
oylamasında bir seçim çevresinde;
Kullanılan geçerli oy sayısı

: 52.000

Oyların adaylara dağılımı

: 26.001 (A)
13.000 (B)
12.500 (C)
499 (D)

Aday (A), sistemin ilk koşulu olarak, salt çoğunluk olan 26.001 oyu elde
etmiştir. Sistemin ikinci koşulu olarak da, yüzde 25 oranındaki 13.000 sayısını aşmıştır.
Bu durumda da (A) ikinci turun yapılmasına gerek kalmadan birinci turda seçilmiş
olacaktır.
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Birinci turda alınan sonucun; 23.000 (A)
15.000 (B)
6.000 (C)
3.000 (D)
olması halinde ise, adaylardan hiç biri 26.001 oyu gerektiren salt çoğunluğu
sağlayamadığı için ikinci tur yapılır. Ancak bu ikinci oylamaya, birinci turda 6.000
ve 3.000 oy alarak yüzde 12.5 oranının (6.500 oy) altında kalan (C) ve (D) partileri
katılamayacaktır. İkinci turda alınan oylar; 30.000 (A), 20.000 (B) olduğu takdirde,
ikinci turda seçilebilmek için basit çoğunluk yeterli olduğundan, 30.000 oy ile nispi
çoğunluğu sağlamış bulunan (A) seçilmiş olacaktır.249
Yinelemek gerekirse, tek isimli iki turlu çoğunluk sisteminde adaylardan hiç biri
oyların salt çoğunluğunu sağlayamazsa eğer, ikinci bir tura gidilmektedir. Ve ikinci turda
seçilebilmek için de nispi çoğunluk yeterli olmaktadır. İki turlu seçimde amaç, seçim
çevrelerinde adayların olabildiğince daha çok -salt çoğunluk- seçmen tarafından
seçilmesini sağlamaktır. Bu şekilde de azınlık seçmenin iktidar olmasını engellemek
hedeflenmiştir. Bu nedenle, ideolojileri ve parti programları birbirine yakın duran
partiler arasında, birinci tur ile ikinci tur arasındaki sürede anlaşmalar yapılabilmesi için
belli bir zaman tanımak uygun görülmüştür. Örneğin, bu süre Fransa’da bir hafta olarak
belirlenmiştir. 250 Söz konusu anlaşma gereği de, ideolojileri ve parti programları
birbirine yakın partiler, seçim çevrelerindeki birinci tur oylamasının sonuçlarından
hareketle, özellikle kendi ideolojilerine yakın durmayan rakip partilerin kazanmasını
engellemek için, biri seçmen kitlesine diğerini desteklediğini açıklayarak ikinci turda
seçimlerden çekilebilmektedir. Bu anlaşmalar da seçimleri büyük ölçüde etkilemekte ve
sonuçları da değiştirmektedir. Bu nedenle, denilebilir ki, sandalyelerin partilere dağılımı
bakımından iki turlu çoğunluk sistemi ile tek turlu çoğunluk sistemi sonuçları birbirinden
oldukça farklı olabilmektedir.251
İki turlu çoğunluk sistemi yalnızca ilk turda uygulandığı ülkenin siyasal
eğilimlerini ve bu orantısal dağılımlarını yansıtabilir. İkinci tur daha çok partiler arası
anlaşmalara bağlı olarak sonuçlanır.
Genellikle, eğer ilk turda desteklediği aday seçimi kaybederse, seçmen ikinci
turda seçilme olasılığı yüksek olan ve siyasal eğilimi açısından kendisine en yakın duran
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adaya oy’unu verir. Böylelikle, seçmen gerçek siyasal eğilimine oy verme olanağını
bulamasa da, seçilme olasılığı olan kendisine en yakın adaylardan birisini destekleyerek
seçilmesini sağlayabildiği gibi istemediği bir adayın seçilmesini de önleyebilmektedir.
Bu özelliğinden ötürü, tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi kısaca ‘ilk turda seçme, ikinci
turda eleme’252 yöntemidir diye de tanımlanmaktadır.
İki turlu çoğunluk sistemi, tek turlu çoğunluk sisteminden farklı olarak, çok
partili siyasal hayatın oluşmasında elverişli bir ortam yaratmaktadır. Çünkü seçimin iki
turlu olması, bütün partilere, ilk turda şanslarını deneme fırsatı vermesi ve iki tur
arasındaki ‘seçim pazarlıkları’, ya da seçim anlaşmaları, özellikle yerel açıdan işi örgütlü
küçük partilerin de varlıklarını sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu bakımlardan,
tek turlu İngiliz sistemine oranla, bu sistem ikiden çok partinin gelişmesini
kolaylaştırmaktadır. Fakat iki turlu çoğunluk sistemi, parlamentoda bir partinin tek
başına çoğunluğu sağlamasına imkan vermediği için, daima koalisyon hükümetlerine ve
giderek de sık sık hükümet buhranlarına yol açabilmektedir.253
Yukarıda da açıkça belirtildiği gibi, tek isimli iki turlu çoğunluk siteminde
partiler arası işbirliği yapma olanakları, tek turlu basit çoğunluk sistemine göre daha
fazladır. İki turlu sistemde partiler, belli seçim çevrelerinde zayıf durumda olan adayların
daha güçlü olanların lehine seçimden çekilmesi yoluna başvurarak, bütün seçim çevreleri
düzeyinde bir dengenin oluşmasına da yol açarlar. Aynı zamanda, birkaç parti birleşme
yoluna başvurarak da ikinci tura katılabilirler. Tek turlu çoğunluk sisteminde ise olası
tek anlaşma şekli, seçimden önce siyasal görüşleri açısından birbirine yakın partilerin
kendi aralarında karşılıklı olarak seçim çevrelerindeki durumlarına göre adaylarını
çekme yoluna başvurmalarıdır. Bu şekilde anlaşma yapan iki ya da daha fazla partiden
oluşan ittifakın bir seçim çevresinde, yalnızca bir adayı bulunur.
Mutlak çoğunluk -iki turlu sistem ve alternatif oy- sistemleriyle nispi çoğunluk
sistemlerinin ortak bir temel özelliği bulunmaktadır: “Bu sistemlerin ikisinde de bir
partinin elde edeceği sandalye sayısı yalnızca kazanılan oyların sayısına değil, aynı
zamanda bu oyların seçim çevreleri itibarıyla nasıl bir dağılım gösterdiğine de bağlıdır.
Ancak iki turlu çoğunluk sisteminde bir partinin seçim başarısını belirleyen bir başka
etken daha vardır ki, o da bir partinin siyasal görüşüne yakın partilerle ittifaklar
oluşturabilme olanağıdır.”254
Bu sistem de öteki çoğunluk sistemlerinden farklı sonuçlar doğurmaz. Elde
edilen oylarla kazanılan sandalye sayısı arasındaki oran orantılı olmaz. Bu nedenle,
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genellikle, beklenilmeyen sonuçlarla karşılaşılır. Dolayısıyla, iki turlu çoğunluk
sisteminin, tıpkı tek turlu çoğunluk sistemi gibi temsilde eşitsizlik, yani adaletsizlik
yarattığı söylenebilir. Özellikle, birinci tur sonunda kazanılan sandalye sayısı ne kadar
düşükse, temsildeki haksızlık da o derece belirgin olmaktadır. Birinci turda salt
çoğunluğun, ikinci turda ise basit çoğunluğun aranması bu duruma yol açar.255
Bu sistemde, birinci tur ile ikinci tur arasında kazanma olasılığı zayıf görülen
adaylar arasında gerçekleşen ‘vazgeçme ve çekilmeler’ 256 sonucunda, ikinci tura
genellikle iki aday çıkar. Bu durumda da, kimi siyasal eğilimlerin temsil edilebilmesi
zayıflar. Örnek vermek gerekirse, “Fransa’da 1958 seçimlerinde Komünist Parti yüzde
20 oranında oy almasına karşılık, parlamentoda yüzde 7 oranında temsil olanağı elde
edebilmiştir. Oysa ki, Bağımsız Cumhuriyetçiler Koalisyonu toplam yüzde 44 oy alarak,
parlamentodaki sandalyelerin yüzde 70’ini ele geçirebilmiştir.”257

c. Listeli çoğunluk sistemi
Listeli çoğunluk sisteminde, çok üyeli, yani geniş seçim çevrelerinde birden fazla
temsilcilik için yarışan parti listeleri söz konusudur. Siyasal partilerin seçmenlere
sundukları listelerdeki aday sayısı, o çevrenin sahip olduğu temsilcilik sayısı kadardır.
Bir başka ifadeyle, “bu sistemde çok üyeli bir seçim çevresinde yarışacak aday sayısı,
seçime katılan siyasi parti listelerinin sayısı ile o bölgeden seçilecek milletvekili
sayısının çarpımına eşittir. Sözgelimi, 4 üyeli seçim çevresi ve 5 parti listesi varsa,
4.5=20 aday yarışıyor demektir. Ancak bu sistemde kullanılacak liste türleri farklı
olabilmektedir. Kapalı liste yönteminde, yalnızca listeler arasında yarışma vardır.
Serbest liste yönteminde ise, bir partinin adayları hem kendi aralarında hem de öteki
partilerin adayları ile yarışma halindedirler.”258 Birden çok adaya oy verilmesi nedeniyle
bu sisteme ‘çok isimli seçim’259 de denmektedir.
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Listeli çoğunluk sisteminin en temel özelliği, her partinin bir seçim çevresinde
seçilmesi gereken temsilci sayısı kadar aday ismini bir liste halinde düzenleyerek
seçimlerde seçmenlere sunması ve seçmenlerin de tercih ettikleri listeyi oylamalarıdır.260
Listenin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlar kapalı –blokeliste ve karma listedir. Kapalı liste yönteminde seçmen kendisine sunulan aday
listelerinden birisini tercih ederek, üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi
sandığa atmak zorundadır. Karma liste usulünde ise seçmen, listede değişiklik yapmak,
yani listedeki bazı isimleri silerek yerine başka listelerde yer alan adayları yazma
olanağına sahiptir.261 Dolayısıyla, seçmen, partiler tarafından kendisine sunulan aday
listelerindeki isimlerden seçme yaparak kendi listesini oluşturmakta tamamen serbest
bırakılmaktadır.
Listeli çoğunluk sisteminin değinilmesi gereken bir başka özelliği de, bu sistemin
tek turlu ya da iki turlu uygulanabilmesidir. Listeli çoğunluk tek turlu olarak
uygulandığında, parti listesinin bir seçim çevresinde seçimi kazanabilmesi için nispi,
yani basit çoğunluğu, iki turlu olarak uygulandığında ise bu durumda da mutlak
çoğunluğu sağlamaları gerekmektedir.262 Tek turlu listeli çoğunluk sistemi Türkiye’de
çok-partili siyasal dönemde 1946-1960 yılları arasında uygulanmıştır. 263 Öyle ki, tek
turlu listeli çoğunluk sistemine göre, bir seçim çevresinde kullanılan oyların nispi –basitçoğunluğunu elde eden partinin listesinde bulunan tüm adaylar seçimi kazanmış
olmaktadır.264 İki turlu listeli çoğunluk sistemini örneklendirmek gerekirse, bu sistem
III. Cumhuriyet döneminde Fransa’da uygulanmıştır. Sisteme göre, “bir parti listesinin
o çevreden seçilecek milletvekili sayısına eşit olarak siyasi partiler tarafından açıklandığı durumda listeli
seçim vardır. Bu bakımdan her listeli seçim tanımı gereği zorunlu olarak da çok isimlidir. Zira, adayların
listeler halinde gruplandırılmaları, seçmenlerin birden çok temsilci seçme zorunda oldukları içindir.
Günümüzde bu listeler siyasi partiler tarafından aday yoklamaları ya da önseçim mekanizması ile
hazırlanır. Buna karşılık, her çok isimli seçim listeli seçim değildir. Çok isimli seçimde, seçmenler birden
çok aday için oy kullanabilmekte, fakat listeli seçimden farklı olarak, adaylar kendilerini tek tek
sunmaktadırlar. Seçmen, oy pusulasını, o seçim çevresinden seçilecek temsilci sayısına eşit olarak, mevcut
adaylar arasından oluşturmaktadır. Bkz., Erdoğan Teziç, agy., s.282
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birinci turda seçimleri kazanabilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu ve
o çevredeki seçmen oylarının en az ¼’ünü alması gerekirdi. Bu koşullar gerçekleşmediği
takdirde, bir süre sonra yapılan ikinci tur seçimlerde, en çok oy alan parti listesi seçimi
kazanırdı, seçimi kazanmak için ikinci turda yalnızca mutlak çoğunluk aranırdı.”265
Listeli çoğunluk sistemi 266 de, tıpkı tek isimli çoğunluk sistemi gibi ‘artık ve
eksik’ temsil meydana getirerek temsilde eşitlik sağlayamamaktadır. Hatta bu sistemde,
diğerine göre, temsilde adaletsizlik daha da belirgindir. Öyle ki, liste yönteminde, bir
seçim çevresinde, çok az bir farkla da olsa çoğunluğu elde eden parti oradaki bütün
sandalyeleri kazanmış olur. Örneğin, “Türkiye’de 1957 seçimlerinde, DP 4.394.893
geçirli oyla (%48) 424 milletvekilliği (%69.1) elde ederken, muhalefet partileri (CHP –
CMK – Hür P.) aldıkları toplam 4.770.717 geçerli oyla (%52) ancak 186 milletvekili
(%30.9) çıkarabilmişlerdir.” 267 Dolayısıyla, bu sonuçlara göre, Demokrat Parti %21*
oranında bir artık temsil elde etmiştir.
d. Tercihli tek turlu çoğunluk [alternatif oy] sistemi
Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi de bir mutlak çoğunluk sistemidir. Tek üyeli
seçim çevrelerinde uygulanan tercihli bir oylama şeklidir. Daha çok da alternatifli oy
sistemi diye anılır. Sistemin en belirgin özelliği, iki turlu çoğunluk sisteminin sonuçlarını
tek turda birleştirmesidir. Tercihli tek turlu çoğunluk sisteminde bir seçim çevresinde
seçimin kazanılabilmesi için mutlak çoğunluk aranmaktadır.
Tercihli tek turlu çoğunluk sisteminde tek isimli bir seçim çevresinde seçmen,
bütün adayların isimlerinin bulunduğu bir listeden seçilmesini istediği adaya oyunu
verir. Ayrıca liste üzerindeki adaylar arasından, ikinci derecede seçilmesini istediği
adayı da belirler. Daha sonra üçüncü derecede tercih ettiği adayı belirler ve bu şekilde
de listedeki bütün adaylar için tercih belirtebilmiş olur.
Oyların tasnifi yapılırken önce seçmenlerin birinci tercihleri esas alınır ve
böylece her adayın aldığı oy hesaplanır. Birinci tasnif sonucunda adaylardan birisi salt
265
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çoğunluğu elde ederse seçilmiş olur. Eğer adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu
sağlayamamışsa, bu durumda birinci tasnifte en az oy almış olan aday elenir. Sonra ikinci
bir tasnif yapılarak elenen adayın oy pusulalarındaki “ikinci tercihler”den geride kalan
adaylara ait olanlar bunların birinci derecede oylarına ilave olunur. Bu ikinci tasnifte
adaylardan birisi salt çoğunluğu sağlayacak olursa seçilmiş olur. Ancak bu defa da hiçbir
aday salt çoğunluğu elde edememişse, o zaman daha önce elenen adaydan çok, fakat
diğerlerinden az “birinci derecede” oy almış olan aday elenerek, bunun oy
pusulalarındaki “ikinci derece” oylar kalan adaylara dağıtılır. Bu işleme bir adayın
mutlak çoğunluğu elde ederek seçilmesine kadar devam edilir.268
Örneğin;269 tek isimli bir seçim çevresinde 4 aday yarışmış ve aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir:
Kullanılan geçerli oy sayısı :

100.000

(Birinci tercihli oylar)
Oyların adaylara dağılımı :

40.000 (A)
28.000 (B)
20.000 (C)
12.000 (D)

Görüldüğü gibi 50.001 oyu gerektiren salt çoğunluğu hiçbir aday
sağlayamamıştır. Bu durumda en az oy alan (D) (12.000 oy) elenir. (D)’nin oy
pusulalarındaki ikinci tercihli oylar (A), (B) ve (C)’ye dağıtılır. (D)’nin oy
pusulalarındaki ikinci tercihler şöyledir:
(A): 11.000, (B): 800, (C): 200
(A): 40.000 + 11.000 = 51.000
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(B): 28.000 +

800 = 28.800

(C): 20.000 +

200 = 20.200

Buna göre (A) ikinci tasnifte salt çoğunluğu elde ettiğinden seçimi kazanmış
olacaktır.
Tercihli tek turlu çoğunluk sisteminde seçilebilmek için mutlak çoğunluk
aranmaktadır, ancak ülke genelinde böyle bir sonucu elde edebilmek partiler için
oldukça zordur. Oyların ülke düzeyinde değil de, seçim çevreleri düzeyinde dengeli
dağılması genellikle bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesine yol açar. Bu
nedenle, denebilir ki, tercihli çoğunluk sistemi, öteki çoğunluk sistemlerinde de görülen
‘orantısız bir temsil esasını’ yapısında taşımaktadır. Öyle ki, bu sistemin uygulandığı bir
seçimde, ülke düzeyindeki belli oranda iyi bir oy oranına sahip küçük partiler hiçbir
seçim çevresinde temsilcilik kazanamayabilir. Alternatif oy sisteminin, özellikle, tek
isimli tek turlu çoğunluk sistemindeki gibi parlamentoda yapay çoğunluklar
doğurduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu sonuç, oyların seçim çevrelerindeki dengeli
dağılımına olduğu kadar bir partinin diğer partilerin taraftarlarından ikinci tercihli oy
almasına da belli oranda bağlı bulunmaktadır.
Tercihli tek turlu çoğunluk -alternatif oy- sistemi, seçimlerde partiler arasında
işbirliğine gidilmesine olanak tanımaktadır. Şöyle ki, bu sistemde iki partinin ittifak
oluşturarak seçime katılmaları olasıdır. Sözgelimi;
“Bu iki partinin adayları, birinci tercihli oyları elde etmek için hem birbirleriyle
hem de üçüncü partilerle yarışabilirler. Ancak ikinci tercihli oylar için ittifak
oluşturan iki parti kendi aralarında rekabet edemez. Bu partiler, kendi aralarında
anlaşarak seçim çevrelerinde karşılıklı olarak yardımlaşırlar. Yani bir seçim
çevresinde ittifak oluşturan partilerden hangisinin adayı desteklenecekse, diğer
partinin taraftarları ikinci tercihlerini tek bir aday için kullanmaya yönlendirilir. Bu
durumda her iki partinin taraftarları da, birinci tercihlerini kendi partileri için,
ikinci tercihlerini ise desteklenmesi öngörülen partinin adayı için kullanırlar.
Birinci tasnifte ittifak dışındaki partilerin salt çoğunluğu kazanması zor
olduğundan, bu taktiğin uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir. İşte bu
sebepledir ki, bu sistem aslında geniş bir kitleye hitap eder, ancak seçmenlerin
büyük çoğunluğuyla bağdaşmayan bir partinin aleyhine işler. Seçimde partilerin
gerçek gücünü (seçmen desteğini) ortaya çıkaran veri, birinci tercihli oyların
partilerce dağılımı sonucunda elde edilen oy oranlarıdır.” 270
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Sistemin en belirgin özelliği tek bir turda salt çoğunluğu elde edebilen adayı
ortaya çıkarabilmesidir. Ancak, ikinci tercih konusunda kimi pazarlıkları da gündeme
getirebilme olasılığından ötürü, seçimlerin ahlaki yönünün zaman zaman zedelenme
tehlikesi geçirebileceğini de belirtmeden geçmemek gerekir.271
Aslında, tercihli tek turlu çoğunluk -alternatif oy- sistemi ile iki turlu çoğunluk
sistemi arasında büyük bir fark olduğu söylenemez. Açıkçası, her iki sistem de
temsilcilerin seçim çevrelerinde mutlak oy çoğunluklarıyla seçilmesini sağlamaya
yönelik hazırlanmıştır. Bu nedenledir ki, orantısız sonuçlar doğuran bir nitelik taşırlar.
Yine her iki sistem de, küçük partilere, yani taraftarı az olan partilere parlamentoda
temsil hakkı kolay kolay tanımaz. Her iki sistemin en belirgin ortak özelliği, bilindiği
üzere, seçmenlere birden fazla tercih yapma olanağı sağlamalarıdır. Ancak tercihli tek
turlu sistem bu olanağı seçmene tek bir turda sağlarken, iki turlu sistemde seçmenlere
iki ayrı turda iki ayrı tercih yapma şeklinde bu olanak yaratılmaktadır. Ayrıca, şunu da
eklemek gerekirse, iki turlu sistem birinci tur ile ikinci tur arasında geçen süre içerisinde
adaylara ve dolayısıyla partilere anlaşma yapma olanağı vermektedir.

13.3.2. Nispi (orantılı) Temsil Sistemleri
Nispi temsil, oylar ile sandalyeler arasındaki ilişkiyi daha orantılı, birbirine yakın
bir düzeye getirmeye çalışan seçim sistemlerini ifade etmek için kullanılan genel bir
kavramdır.272 Ve genellikle çok üyeli seçim çevrelerinde uygulanmaktadır.
Nispi temsil sisteminin esası, çoğunluk sistemlerinin adil olmayan sonuçlarını
ortadan kaldırmak ve her siyasal partiye sayıca gerçek değerine eşit olmasa bile büyük
ölçüde orantılı bir temsil olanağı sağlamak olarak belirtilmiştir.273 Bu sistemi ortaya
koyan temel düşünce, ülke yönetimini bir azınlığın eline veren çoğunluk sistemlerinin
adalet, eşitlik ve gerçek demokrasi ilkelerine ters düşmesidir.274 Çoğunluk sistemlerinin
aksine, nispi temsil sistemi ise halkın siyasal tercih ve eğilimlerini tam olarak yansıtmaya
çalıştığından ötürü adalet, eşitlik ve demokrasi ilkelerine daha yakın durmaktadır. Bu
nedenle, nispi temsil demokratik ülkelerin çoğu tarafından benimsenmiş bir sistemdir.275
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Bkz., Jean-Marie Cotteret ve Claude Emeri, agy., s.52
Vernon Bogdanor ve David Butler, Democracy and Elections, Cambrige, 1953, s.VII’den aktaran
Yavuz Atar, agy., s.
Daha geniş bilgi için bkz., Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin yay., 1998,
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Bkz., Fahir Armaoğlu, agy., s.90
Lijphart’ın yaptığı araştırmada yirmiiki demokratik ülkenin yarısından çoğunun nispi temsili
kullandığı belirtilmektedir. Bkz., Arend Lijphart, agy., s.101

Bu sistemin belirtilmesi gereken en temel özelliği, partilerin ülke genelindeki oy
oranlarıyla, parlamentodaki sandalye oranlarının birbirine son derece yakın olmasıdır.
Aslında bu seçim sisteminin ulaşmak istediği tam da budur, çoğunluk sistemlerinde
olduğu gibi yürütme erkinin tek bir partide olmasını amaçlamamaktadır.
Nispi temsil sistemi, genel özellikleri orantısızlık olan çoğunluk sistemlerinin
tam karşısında yer alan bir sistemdir ve seçim sistemlerinin iki ana yönteminden birisini
oluşturmaktadır. Nispi temsil sistemleri içinde en çok kullanılanı liste sistemleridir.
Ancak devredilebilir tek oy adı verilen seçim sistemi türü de yine bu sistem içerisinde
değerlendirilmektedir.276
13.3.2.1. Nispi temsil sisteminin temel unsurları
a. Seçim çevreleri
Seçim çevrelerinin oluşturulması bir yandan seçilecek parlamento üye sayısının
belirlenmesine, öte yandan da seçmenlerin aynı oranda temsil edilmesine bağlıdır. Öyle
ki, seçim çevrelerinin dar ya da geniş oluşu kararı seçim sistemi türü için de belirleyici
bir etken olmaktadır. Bir seçim çevresi, dar (tek isimli) ya da geniş bölge (çok isimli)
olabilir. Özellikle dar bölge zorunlu olarak çoğunluk sistemine yol açar. Nispi temsil
sistemleri, parlamento üyelerinin çok isimli (geniş bölge) seçim çevrelerinden
seçilmesini gerektirir. Bu seçim çevrelerinin büyüklüğü, iki üyeli seçim çevreleri ile
bütün temsilcilerin seçileceği ülke düzeyinde tek bir seçim çevresi arasında
değişebilmektedir. 277 Nispi temsilin uygulandığı ülkelerde, seçim çevrelerinin
büyüklüğü değişik şekillerde düzenlenmiştir. Genellikle, Batı ülkelerinde ülke çok
sayıda seçim çevresine bölünür. 278 Seçim çevresi büyüklüğü ile nispi temsil
sistemlerinin sağlayabileceği nisbilik derecesi arasında bir ilişki vardır. Bir seçim
çevresinden seçilecek olan parlamento üyesi sayısı arttıkça, nisbilik derecesi de artar.279
Örneğin, ülke genelinde yüzde 10’luk bir halk kitlesini temsil eden bir partinin 2 ila 9
arasında üyesi bulunan seçim çevrelerinde temsilcilik kazanması çok zordur. Bu parti
ancak, 10 ve daha çok üyeli seçim çevrelerinde başarı sağlayabilecektir. İki üyeli seçim
çevreleri nispi temsil ile bağdaşmaz. Ülke çapındaki tek bir seçim çevresi ise, nisbilik
konusunda en elverişli olan seçim çevresi şeklidir. 280 Küçük partiler için oyların
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Ülke bütünü ile tek bir seçim çevresi olarak kabul edildiğinde, her parti, parlamentodaki sandalye
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sandalyelere dönüştürülmesinde, seçim çevrelerinin büyük olması daha yararlıdır.
Nisbiliği sağlamak açısından, seçim çevresinin büyüklüğü, uygulanacak nispi temsil
formülünden çok daha önemli bir işleve sahiptir. 281 Batı ülkelerindeki eğilim büyük
seçim çevrelerine doğrudur. 282 Bir ülkede bir seçim çevresinin büyüklüğünü
(genişliğini), öncelikle o ülkenin nüfusunun coğrafi dağılımı belirler. Ayrıca eyalet,
bölge ve şehirlerin tarihi ve siyasi sınırları da rol oynar. Ancak bu konuda bazen en
önemli etken, siyasal tercihler olabilmektedir. Bu nedenle, nispi temsili uygulayan
ülkelerde seçim çevresi büyüklükleri eşit değildir. Örneğin, “yaklaşık olarak Türkiye ile
aynı nüfusa sahip ülkelerden İngiltere’de Avam Kamarası 659, Fransa’da Milli Meclis
577, Federal Almanya’da Bundestag 669, İtalya’da Milletvekilleri Meclisi 630 üyeden
oluşuyor. Ülkelere göre parlamento üye sayısının farklı olması, bunun belirlenmesinde
uygulanan yöntemin tercihinden kaynaklanır. Bu konuda iki yöntem vardır: Birincisi
önceden belirlenen değişmez sayı, ikincisi de nüfus oranı.”283
“Değişmez sayı, ülke nüfusu ne olursa olsun, parlamentonun üye sayısının
önceden belli bir sayı ile dondurulmasıdır. Örneğin, Türkiye’de 1961 Anayasası
(m.67), Millet Meclisi’nin 450 üyeden, 1982 Anayasası (m.75) ise, ilk biçiminde
tek meclisli TBMM’nin 400 üyeden oluşmasını öngörüyordu.284 Ancak, 17.5.1987
tarih ve 3361 sayılı kanun ile Anayasanın 75. maddesi değiştirilerek TBMM üye
sayısı 450 olarak belirlendi. En sonunda da, 23.7.1995 ve 4121 sayılı Anayasa
değişikliğine ilişkin kanun ile TBMM üye sayısı 550 olmuştur. Nüfus esası ise,
belli sayıdaki vatandaşlara bir temsilci belirlenmesi demektir. Örneğin, Türkiye’de
1960 öncesi genel seçimlerinde, her 40.000 vatandaş için bir milletvekili esas
alınmaktaydı.” 285
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Parlamentodaki üye sayısının saptanmasından sonra bunların seçim çevrelerine
göre adaletli nasıl dağıtılacağı sorunu için üç çeşit seçim çevresi modeli ileri
sürülmüştür. Aslında, seçim çevrelerinin büyüklüğünün saptanması bir siyasi tercih
sorunudur. Bu nedenle, sözü edilen üç model; ülke bütününü tek bir seçim çevresi kabul
etme ya da geniş çevre modelini benimseme veya da dar seçim çevresi modelinde karar
kılma ülkeden ülkeye değişmektedir. Ülke bütününü tek bir seçim çevresi kabul görme
bugün İsrail, Monako ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde milletvekili seçimlerinde,
Japonya ve Hollanda da ise yalnızca ikinci meclis (Senato) seçimlerinde
uygulanmaktadır.286
Ülke bütününü tek bir seçim çevresi kabul eden modelde seçim
çevrelerinin oluşturulmasında karşılaşılan güçlükler ortadan kalktığı için teknik açıdan
en rahat uygulanabilir bir modeldir. Geniş çevre modeli ise birden çok milletvekilinin
seçilebildiği bölgeyi ifade etmektedir. Bu model, nispi temsil sisteminin yanında
çoğunluk sisteminin de uygulanabilmesini sağlayabilmektedir. Oysa, ülke bütünlü seçim
çevresinde salt nispi temsil sistemi uygulanabilmektedir. Son model olarak belirtilmesi
gereken dar seçim çevresi modelinde de, seçim çevresinin yalnızca bir milletvekili
çıkaracak biçimde oluşturulması söz konusu olmaktadır. Bir tek temsilcinin
seçilebileceği şekilde oluşturulan bu seçim çevresi nispi temsil sisteminin
uygulanmasına elverişli değildir. Bu nedenle, daha çok İngiltere’de olduğu gibi tek turlu
çoğunluk sisteminin ya da Fransa’da görülen iki turlu çoğunluk sisteminin
uygulanmasına uygun bulunmaktadır.
Seçim çevrelerine ilişkin yaşanan en teknik sorun seçmenlerin eşit şekilde
temsil edilip edilememesidir. Temsil niteliği güçlü olan bir parlamentonun seçilmiş her
üyesinin eşit sayıda seçmeni temsil etmesi gerekir. Sözgelimi, “A seçim çevresinde
100.000 seçmen 1 milletvekili seçiyorsa, B çevresinde 1.000.000 seçmenin 10
milletvekili seçmesi gerekir. Eğer B seçim çevresi yalnızca 5 milletvekili seçiyorsa, o
zaman A seçim çevresindeki her seçmen B seçim çevresindeki her seçmene oranla iki
oy’a sahip demektir ve bunun sonucunda da her iki seçim çevresi arasında temsil edilme
eşitsizliği ortaya çıkmaktadır.”287
Yukarıda da kısaca değinildiği üzere, seçim çevrelerinin hangi modele
göre oluşturulması tamamen bir siyasal tercih sorunudur ve kesinlikle kanunla
düzenlenir. Ancak, seçim çevreleri düzenlenirken, kamu yararı düşüncesi tamamen bir
kenara itilip salt çıkar sağlama amacı ile hareket edildiğinde seçim hukuku
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terminolojisinde ‘Gerrymandering’288 denilen bir uygulamayla karşılaşılır. Bir örnekle
açıklamak gerekirse;289
Birbirine komşu iki seçim çevresinden birincisinde 50.00 seçmenin sağ ve
15.000 seçmenin de sol partilere, öteki seçim çevresinde ise 25.000 seçmenin sağ,
30.000 seçmenin de sol partilere oy verdiklerini kabul edelim. İşte birbirine komşu
olan bu iki seçim çevresinin sınırları değiştirilirken, geçmiş seçimlerdeki oy dağılımı
ince bir ustalıkla değerlendirilerek, birinci seçim çevresinden 10.000 muhafazakar
seçmen, ikinci seçim çevresine kaydırılarak, oylardaki dağılışı değiştirmek ve oyları
avantajlı kılmak olanaklı hale getirilebilmektedir.
Türkiye’de 1950-1960 yılları arasında iktidar partisinin seçimlerde kendisine oy
vermeyen seçmenleri cezalandırmak için çıkardığı seçim çevrelerine ilişkin yeni yasal
düzenlemeler290 tipik gerrymandering uygulaması olarak gösterilmektedir.
b. Seçim sayısı (seçim kotası) ve seçim barajları
Parlamentonun sandalye sayılarının nispi temsile göre dağıtılabilmesi için ilk
etapta yapılması gereken seçim sayısının bulunmasıdır. Bu seçim sayısı, bir seçim
çevresinde bir sandalye kazanabilmek için elde edilmesi gereken en az oy sayısını ifade
eder.291 Öyle ki, bir seçim çevresinde partilerin elde ettikleri oy sayısında seçim sayısı
kaç defa varsa, her parti o kadar temsilcilik kazanmış olacaktır. Söz konusu bu sayısı üç
şekilde belirlenebilmektedir:292
b1. Çevre seçim sayısı
Bu yönteme göre, çevre seçim sayısı, bir seçim çevresinde kullanılan geçerli
oyların o çevrenin çıkaracağı temsilci sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.293 Seçim
sayısı her seçim çevresi için aynı değildir. Kullanılan geçerli oy sayısı ve çıkarılacak
milletvekili sayısı her seçim çevresinde değişmektedir. Ancak, seçim çevrelerinden her
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birinin ve ülkenin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim kanunlarıyla önceden
belirlenmektedir.294
b2. Değişmez tek sayı
Değişmez tek sayı, ülkenin bütün seçim çevrelerinde sandalye dağıtımında
uygulanmak üzere kanun koyucu tarafından seçimden önce belirlenen ve değişmez
nitelikte olan sayıdır. 295 Sözgelimi, değişmez seçim sayısı kanunla 10.000 olarak
öngörülmüşse eğer, bu durumda bir seçim çevresinde, partilerin almış olduğu geçerli oy
10.000 ile bölünerek, elde ettikleri milletvekili sayısı hesaplanır. Öyle ki, bu yöntemde
çevre seçim sayısı önceden bilinirken, her bir seçim çevresinin ve ülkenin çıkaracağı
temsilci sayısı önceden belirlenmemektedir. Sonuçta, seçilecek temsilci sayısı,
kullanılacak geçerli oy sayısına göre de değişmektedir.

b3. Ulusal seçim sayısı
Bu yönteme göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçim çevrelerinde elde
ettiği bütün oylar toplanarak, bütün ülkede seçilecek olan temsilci sayısına bölünür.
Böylelikle, elde edilen sayı, ulusal seçim sayısını oluşturur.296 Her bir seçim çevresinde
oyların sandalyelere dönüştürülmesinde, bu ulusal seçim sayısı partilerin kazandığı oy
içinde kaç defa varsa, elde ettikleri temsilci sayısı da o kadar olmaktadır. Bu yöntemin
temel amacı, “nispi temsilin tam uygulamasını gerçekleştirmek, her milletvekilinin
temsil ettiği seçmen sayısının aynı olmasını ve partilerin oy yitirmelerini önlemektir.”297
Ve bu amaçla da, ülkenin çıkaracağı toplam milletvekili sayısı, değişmez tek sayıdan
farklı olarak, önceden belirlenmiş bulunmaktadır.
Nispi temsil sistemlerinde, bir seçim çevresinde bir milletvekilliği kazanmak için
aşılması gereken seçim sayısı, o seçim çevresi için ‘seçim çevresi barajı’nı
oluşturmaktadır. Denilebilir ki, her nispi temsil sisteminde, seçim çevrelerinde oyların
sandalyelere dönüştürülmesi aşamasında seçim barajları işin içine girer. Eğer, bir seçim
çevresinde yalnızca birkaç sandalye varsa, bu baraj yükselmektedir. Buna karşın, seçim
çevrelerinde seçilecek temsilci sayısı arttıkça, seçim çevresi barajı da düşer. Sözgelimi,
üç üyeli bir seçim çevresinde, bir partinin başarılı olabilmesi için oyların en az 1/3’ni,
dört üyeli bir seçim çevresinde ise en az ¼’ni alması gerekir. 298 Şunu da belirtmek
294
295
296
297
298
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gerekirse, “seçim çevresi barajının toplam geçerli oy sayısının seçilecek temsilci sayısına
bölünerek belirlendiği bir nispi temsil sisteminde, bu şekilde seçilecek temsilci sayısı
arttıkça, baraj da düşecektir. İşte bu şekilde ortaya çıkan baraj, gizli (zımnî) bir baraj
niteliğindedir.”299
Türkiye’de seçimler nispi temsil sistemine göre yapılmakla birlikte, ülke
genelinde yüzde 10 oranında açık yasal bir baraj öngörülmüş bulunulmaktadır.
Seçimlerini nispi temsil sistemine göre gerçekleştiren hemen hemen hiçbir demokratik
ülkede bu yükseklikte bir ülke barajı söz konusu değildir. Taşıdığı bu özelliğinden ötürü,
bugün uygulanmakta olan Türk seçim sistemini, nispi sistemlerle çoğunluk sistemleri
arasında yer alan karma sistemler kategorisine yerleştirmek gerektiğine yönelik güçlü
bir eğilim bulunmaktadır.

Uygulamalar
1. Türkiye’de çoğunluk sitemi hangi dönemlerde uygulanmıştır, belirtiniz.
2. Nispi temsi sistemi temsilde adaleti nasıl sağlamaktadır, açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1. Seçim sistemlerinin tarihsel gelişimini aktarınız.
2. Çoğunluk sisteminin siyasal istikrarı sağlama kapasitesini açıklayınız.
3. Nispi temsil sistemini çoğunluk sisteminde ayıran temel niteliklerini
belirtiniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikli olarak siyasal sistemin demokratikleşmesi anlamında
kullanılan seçim sistemlerinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla da seçim
sistemlerinin ayırıcı temel unsurları aktarılmıştır. Seçim sistemlerinin siyasal sistemdeki
siyasal istikrar ve temsilde adalet olmak üzere iki başat rolü ayrıntılı açıklanmıştır. Bu
perspektifte çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemi ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir.
Son kısımda da siyasal sistemde yukarıda belirtilen iki rolün uygulanabilirliği açısından
karma seçim sistemi uygulamaları üzerinde durulmuştur.

Bölüm Soruları I
1. Seçim sistemlerinin temel unsurlarını aktarınız.
2. Seçim sistemlerinin tarihsel gelişimi çerçevesinde kaç tür uygulama ortaya
çıkmıştır, belirtiniz.
3. Çoğunluk sisteminin ayırıcı özelliklerini açıklayınız.
4. Çoğunluk sisteminin türlerini inceleyiniz.
5. Nispi temsil sistemini çoğunluk sisteminde ayıran belli başlı nitelikleri
aktarınız.
6. Nispi temsil sisteminin farklı uygulamalarını anlatınız.
7. Nispi d’Hont nasıl bir uygulama yöntemidir, açıklayınız.
8. Karma sistemlerin uygulanma amaçlarını belirtiniz.
9. Türkiye’de çoğunluk sisteminin uygulandığı dönemleri analiz ediniz.

10. Nispi Temsil sistemine Türkiye’de ne zaman geçilmiştir ve uygulanmakta
olan türü hangisidir ayrıntılı açıklayınız.

Bölüm Soruları II
1. Seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin kurallar, oy verme yöntemleri,
seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçim ilkelerinin saptanması, seçimlerin
düzenlenme biçimleri ile seçimlerin yönetim ve denetimi gibi konuları içeren
kavrama ne ad verilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyasal sistem
Parti sistemi
Seçim sistemi
Sosyal sistem
Yönetim sistemi

2. ‘Seçim Sistemi ve Anayasa Yargısı’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden
hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.

Bülent Daver
Ünsal Oskay
Metin Kazancı
İrfan Erdoğan

e. Erdoğan Teziç
3. Oy hakkı için verilen mücadele demokrasi mücadelesi ile iç içe geçmiş bir
mücadeledir. Bu mücadele nasıl bir rejim ortaya çıkarmıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyasal rejim
Temsili rejim
Seçim rejimi
Modern rejim
Hukuksal rejim

4. ‘Çağdaş Demokrasiler: Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim
Örüntüleri’ adlı yapıt hangi sosyal bilimciye aittir?
a.
b.
c.
d.
e.

John Locke
David Easton
Max Weber
Arend Lijphart
Giovanni Sartori

5. “Demokratik toplumlarda iktidarın kaynağı halkın ……………………
dayanır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Eğitimine
Mutabakatına
Kültürüne
Değerlerine
Geleneklerine

6. “Farklı görüşlerin açıklanabildiği ve bu görüşlerin siyasi partiler yolu ile
örgütlenebildiği, iktidar yarışı için siyasi rekabetin serbestçe uygulandığı
rejimlerde, demokratik seçimlerden söz edilebilir. İşte bu noktada, bütün
seçme imkanlarının ortadan kaldırıldığı ……..………… rejimler ile seçme
imkanlarının değişik biçimleriyle var olduğu çoğulcu rejimler arasındaki
farklılık ortaya çıkmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Oligarşik
b. Otoriter
c. Monist

d. Pragmatist
e. Structuralist
7. “ ………………………........ sandalyelerin dağıtılması için ikinci bir turun
yapılmasına gerek yoktur, seçim bir turda tamamlanarak partilere aldıkları oy
oranında sandalye dağıtımı yapılır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Çoğunluk sisteminde
Nispi Temsil sisteminde
Pragmatist sistemde
Demokratik sistemde
Pluralist sistemde

8. Nispi temsil seçim sistemi uygulamalarına aşağıdakilerden hangisi dahi
edilemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Ulusal artık sistemi
Değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi
En büyük ortalama
Devredilebilir tek oy
Listeli seçim sistemi

9. Dar bölge seçim sistemi bugün hangi ülkede uygulanmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Amerika
İngiltere
Fransa
İspanya
İtalya

10. Seçim çevreleri düzenlenirken, kamu yararı düşüncesi tamamen bir kenara
itilip salt çıkar sağlamak amacı ile hareket edilmesini ifade etmek amacıyla
seçim hukuku terminolojisine giren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Seçim kotası
Seçmen çevresi
Gerrymandering
Ulusal artık
Zimni baraj

Yanıtlar:
1. c
2. a
3. b
4. d
5. b
6.

c

7.

b

8.

e

9.

a

10. c

14. TÜRKİYE’DE SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞME TARİHİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. TÜRKİYE’DE SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞME TARİHİ
14.1. Demokrasi ve Temsil
14.2. Sınırlı Oy’dan Genel Oy’a Geçiş
14.3. Türkiye’nin Seçim Sistemleri Açısından Özel Koşulları
14.4. Seçim Sistemleri Açısından Türkiye'de Parlamenter Rejimin İşleyişi

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

Türkiye’de seçim sistemlerinin tarihsel gelişimini aktarınız.
Demokratik siyasal gelişim için seçim sistemlerinin öneminden belirtiniz.
Genel oy’un demokratik gelişim açısından taşıdığı değeri anlatınız.
Seçim sistemleri açısından Türkiye’de parlamenter rejimin işleyişini
açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de Seçimlerin
Demokratikleşme Tarihi

Türkiye’de seçimlerin
demokratikleşme sürecinin
aşamaları edinilecek

Demokrasi ve Temsil
İlişkisi

Demokrasinin temsil
mekanizmasına ilişkin
bağlantısı edinilecek

Sınırlı Oy’dan Genel
Oy’a Geçiş Süreci

Sınırlı Oy mekanizması ile
Genel Oy uygulamalaması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu içeriği ve
kaynaklarda belirtilen
yardımcı referanslar
sayesinde ilgili kazanım
elde edilir.

arasındaki farklar, Genel
Oy’un demokrasi
açısından taşıdığı önem
edinilecek
Seçim Sistemleri
Açısından Türkiye’nin
Özel Koşulları

Seçim sistemlerinin Türk
siyasal hayatındaki özel
koşullarına ilişkin altyapı
sağlanacak

Anahtar Kavramlar
Demokrasi, Seçim Sistemleri, Temsil, Sınırlı Oy, Genel Oy, Parlamenter Sistem,

Türkiye

Giriş
Bu bölümde siyasal yöneticileri belirleyen özelliği itibariyle seçim sistemlerinin
Türkiye’deki uygulamalarına yoğunlaşılmıştır. Öncelikle demokrasi rejiminde temsilde adaletin
önemi ve gerekliliği açıklanmıştır. Bu amaçla tarihsel gelişimde sınırlı oy’dan genel oy’a geçiş
süreci ayrıntılı incelenmiştir. Bu tarihsel gelişimin demokratikleşmeye katkıları Türkiye
üzerinden okunmuştur. Seçim sistemlerine ilişkin uygulamalar açısından Türkiye’deki nispi
d’Hont’un özellikleri anlatılmış, Türkiye’nin bu bağlamda özel koşulları irdelenmiştir. Son
kısımda da Türkiye’de parlamenter demokrasinin işleyişi üzerinde durulmuştur.

14.1. Demokrasi ve Temsil
Seçim kurumunun gelişimi parlamentoların doğuşu ve gelişimiyle bir koşutluk
göstermiştir. Burjuvazinin soylulara karşı mücadelesi parlamentolara önem kazandırmış,
bu gelişme de beraberinde seçimle ilgili sorunları ön plana çıkarmıştır.
Oy hakkına sahip olacakların belirlenmesi bu konuda yaşanan ilk sorunu
oluşturmuştur. İlk başlarda, bu hak sınırlı bir kesime tanınmış, demokrasinin gittikçe
gelişimiyle ilke olarak her yurttaşa oy hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, sınırlı oydan genel
oya yönelik gelişme sonucunda, bugün seçimlerde genel oy ilkesini kabul etmeyen
rejimler demokratik sayılmazlar. Hatta bu hak, İnsan Haklan Evrensel Sözleşmesi ile de
uluslararası hukuk açısından güvenceye alınmış bulunmaktadır.
Seçim kurumunun gelişimi açısından ikinci sorun, seçim yetkisinin hukuksal
nitelikleri noktasında yaşanmıştır. Günümüz demokrasilerinde seçim yetkisi, hukuksal
nitelikleri açısından kişiye bağlı, serbest, eşit ve gizli olarak kullanılması gereken bir
haktır.

Bu konuda demokrasilerin yaşadığı bir başka anlaşmazlık, oy verme usulleri
(yöntemleri) noktasında kendini göstermiştir. Seçimlerin tek dereceli mi, yoksa iki
dereceli mi yapılması üzerinde uzunca tartışmalar yaşanmıştır. Temsilcilerin seçmenler
tarafından doğrudan doğruya seçilmeleri halinde tek dereceli seçimler söz konusu
olmuştur. Ancak, seçmenler temsilcilerinin seçimini yine kendilerinin seçecekleri ikinci
derecede seçmenlere bıraktıkları durumlarda da iki dereceli seçimler yaşanmıştır. Bu iki
farklı usul ayrı ayrı denenmiş ve ancak demokrasilerde gelişmenin tek dereceli seçim
usulünün kabul edilmesi yönünde olduğu görülmüştür. Türkiye'de de 1946 seçimlerine
kadar milletvekili seçimi iki dereceli iken, bu tarihten sonraki seçimlerde tek dereceli
uygulamaya geçilmiştir. Seçimlerle ilgili yaşanan en ö- nemli sorunu ise seçim sistemleri
oluşturmuştur.
Yasama işleminin yürütüldüğü meclisler herşeyden önce 'temsili' organlardır. Bu
temsil siyasal nitelikte bir temsildir. Siyasal temsilin kaynaklarına inmek istendiğinde,
Orta Çağ'ın sonlarına doğru başlayan toplumsal gelişmelere kadar gitmek gerekir.
Feodal dönemde Batı Avrupa'da toplumsal tabakayı dört ayrı katman oluşturmuştur.
Bunlar sırasıyla soylular, din adamları, köylüler ve serilerdir. Soylular ile rahipler ayrıcalıklı sınıfları oluştururken, özgür köylüler ile serfler ise hukuksal bakımdan ayrıcalıklı
değillerdir. Ayrıcalık elde etmenin temel esası toprak (mülk) sahibi olmaktan geçmektedir.
Ancak, bu çağın sonlarına doğru, salt idari ya da dinsel merkezler olarak görülen
yerler yavaş yavaş gelişmeye ve ticaretin canlanışına koşut olarak da değişmeye
başlamıştır. Bu durumun sonucunda, bir başka ifadeyle ticaretin ve zanaatların gelişmesi
sonucunda, kentlerde yeni bir sınıf oluşmuştur. Bu sınıf, Fransızca'da düzenli olarak
kurulan pazarların kurulduğu büyük kasabalara veriler addan 'bourg'tan türetilen ve bu
büyük yerleşim yerlerinde yaşayanlar; kentliler anlamına gelen burjuva (bourgeois)
sınıfıdır. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Batı'da bu şekilde ortaya çıkan söz konusu
toplumsal gelişmeler, siyasal temsilde çok büyük değişmelerin yaşanmasına ortam
hazırlayacaktır.
13. yüzyıldan itibarın başlayan yeni iktisadi ve toplumsal gelişmeler, öncelikle
Fransa ve İngiltere'de ilk temsili organların kurulmasına yol açmıştır: Fransa'da Etats
Généraux, İngiltere'de Parlamento. Bu dönemlerde önceleri soylular ve rahiplerin,
sonraları da burjuvaların ayrı sınıflar halinde toplanması, Kralın da onayladığı bu siyasal
temsil organlarının kurulmasına önayak oluşturmuştur. Ancak, bilindiği üzere, "İngiliz
feodalitesi ile Fransız feodalitesi birbirinden farklı bir biçimde yerleşip geliştiğinden,
temsili rejimde İngiltere ve Fransa'da değişik yollardan geli- şeceklerdir."(Tanilli 1996:
248) Gerçekten de, mutlak monarşiye karşı iktidar mücadelesi Fransa'da burjuvazinin
yönetiminde Tiers Etat'nın başkaldırması biçiminde gelişmiştir. Soylularla bir kısım din
adamının monarşinin yanında yer alması 1789 Devrimi'ne yol açmıştır. Oysa,

"İngiltere'nin feodal yapısının farklılığı ve soyluların büyük bir bölümünün burjuvaziyi
desteklemesi, burjuvazinin iktidara gelişinin aşamalı yoldan ve büyük patlamalara
meydan vermeden gerçekleşmesini sağlamıştır. Fransa'da 1789 Devrimi'yle gerçekleşen
burjuva egemenliği, İngiltere'de 1642-1699 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu olaya
koşut olarak da, Fransa'da 1789'da, İngiltere'de ise aşamalı biçimde, 'buyurucu
vekalet'ten yeni 'temsil anlayışı'na geçilmiştir."(Tanilli 1996: 249)
Mutlak monarşiye karşı çıkarak buyurucu vekaletten yeni temsil anlayışına geçişi
sağlayan burjuvazinin siyasal iktidarı ele geçirişinden bugüne kadar temsil anlayışında
gözlemlenen değişiklikler temsiliyet ile toplumsal yapı arasındaki yakın bağıntıyı doğrular niteliktedir.
Doğrudan demokrasi adı verilen yönetim şekli bugün için geçerliliğini yitirmiş
bulunmaktadır. Sorunları karmaşıklaşan toplumlara uygun temsili sağlayacak yeni yöntem arayışları temsili demokrasiyi doğurmuştur. Yönetilenlerin belli süreler için görev
yapmak üzere belli sayıda temsilci seçmesi anlamına gelen temsili demokraside, devlet
yönetiminin gerçekleştirilmesi için alınması gerekli kararlar, millet adına bu temsilciler
tarafından alınmaktadır.

Bütün kararlarda temsilcilerin özgür olması ilkesiyle hareket eden ve her bir
temsilcinin bütün seçmenleri -milleti- temsil etmesi esasına dayanan temsili demokrasi,
temsilcilerin salt kendilerine oy veren seçim bölgelerindeki seçmenlerine karşı sorumlu
olmasını ifade eden 'emredici vekalet' anlayışının da böylelikle siyasi gelişim sürecini
tamamlamasına neden olmuştur. Temsili demokrasi anlayışı Türkiye'de 1924
Anayasasının 13. maddesiyle, 1961 Anayasası'nın 76. maddesiyle ve 1982 Anayasası'nın
da 80. maddesiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nın
ilgili maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya
kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Elbette temsili demokrasinin
siyasal demokrasiye en büyük katkısı, temsilcilerin -yöneticilerin- belirlenmesi için
seçim yapılmasını zorunlu kılması olmuştur. Ancak, seçimsiz bir siyasi sistemin
demokratik olduğu iddia edilemeyeceği gibi genel oya dayanmayan seçimlerle
yöneticileri belirleyen temsili rejimlerin de aynı şekilde demokratik olduğunu söylemek
olası değildir.
Demokratik siyasal sistemi belirlemede göz önünde tutulması gereken
niteliklerin başında, "her vatandaşın yalnızca bir oya sahip olduğu genel oy hakkı ile
katılacağı seçimler vasıtasıyla iktidarın halkın elinde olması" ve "en az iki büyük partinin
makul aralıklarla yapılan dürüst seçimlerde adaylarını ve programlarını halkın seçimine
sunması" gelmektedir. (Lijphart 1991: 2) Seçim demokratik bir rejimin varlığı için

zorunlu, ancak tek başına yeterli olmayan bir unsurdur. Seçimin yapılacağı ortamın,
demokratik bir rejimin diğer zorunlu unsurlarından olan temel hak ve özgürlüklerle de
yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, toplumdaki değişik düşüncelerin
açıklanabilmesi ve siyasi eğilimlerin siyasi partiler aracılığıyla örgütlenerek, serbest bir
yarışma ortamında seçime katılabilmesi halinde ancak demokratik seçimlerden söz
edilebilir. (Teziç 1967: 6- 17) Dolayısıyla demokratik bir rejimden söz edebilmemiz için
bir ülkede uygulanmakta olan seçimlerin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
(Atar 1990:12)
i/ Bir ülkenin reşit nüfusunun tamamının oy hakkına sahip olması (genel oy
hakkının kabulü) ve seçimlerde fiilen oy kullanma olanağının sağlanması,
ii/ Belirli bir zaman aralıkları içinde seçimlerin düzenli olarak yapılması,
iii/ Toplumda önemli bir ağırlığı bulunan grupların parti kurmasına ve seçime
katılmasına izin verilmesi,
iv/ Yasama meclisinin büitün üyeliklerinin seçime dahil edilmesi (seçimle
belirlenmesi),
v/ Seçim kampanyalarının, adayların görüşlerini ve özelliklerini açıklamalarına
ya da seçmenlerin onlarla haberleşme ve görüşmelerde bulunmalarına olanak tanımayan
hukuksal ve fiili engellerin olmadığı makul bir ortamda yürütülmesi,
vi/ Oyun serbest ve gizli olarak kullanılması; oyların açık sayını ve dökümünün
yapılması; seçimleri kazanmış bulunan temsilcilerin yeni bir seçim yapılıp görev süreleri
sona erinceye kadar görevde kalması.
Bu nitelikler göz önünde bulundurularak yapılan seçimlere, demokrasilerde
yarışmacı seçimler (competitive eleetions) adı verilir. İşte seçimlerin demokratik bir
sistemde taşıdığı bu anlam demokratik seçimleri, totaliter sistemlerden ayıran unsurların
başında gelmektedir. Gerçekten de, en önemli ve etkin bir siyasal katılma yolu olan
seçimler, totaliter sistemlerde çok değişik bir nitelik taşır. Tek-partiye dayalı totaliter
sistemlerde, seçimler, birbiriyle yarışan partiler arasında bir tercih yapma olanağını
tanımak yerine, daha çok tek-parti adaylarının ezici çoğunluklarla onaylandığı 'bir rejime
bağlılık gösterisi' olmaktan öteye gitmez. Aslında totaliter sistemlerde demokratik bir
seçimin en zorunlu unsuru olan yarışmacılık söz konusu bile olamaz. Bu durumda da,
hangi ölçüde olursa olsun seçme özgürlüğünün ve olanağının varlığından söz edilemez.
(Kapani 1992: 139) Demokrasilerde halk seçim yoluyla yönetime doğrudan doğruya
katılmasa bile, hiç değilse yönetici kadroyu - siyasi iktidarı - belirleme ve denetleme
olanağını elinde bulundurur. Bu da demokratik rejimi totaliter ve otoriter rejimlerden
ayıran en temel niteliktir.

14.2. Sınırlı Oy’dan Genel Oy’a Geçiş
Seçimlerde Demokratlaşma Çok partili siyasal hayatın temel ilkelerinden seçim,
yönetilenlerin yönetenleri kendi iradeleri doğrultusunda seçmesi eylemidir. Demokratik
bir rejimde ulusal iradeyi temsil edenlerin belirlenmesinde esas olan, seçimlerin hür bir
ortamda, söz konusu iradeyi yönlendirecek herhangi bir engele olanak tanımayacak bir
şekilde yapılmasıdır. Yöneticileri seçecek olan kişilerin, yani seçmen topluluğunun
birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler yasalarla belirlenmiş
bulunmaktadır. Demokratik gelişim seyrinde birtakım özelliklere sahip olması gerekli
seçmen topluluğu çok daha sınırlı tutulmuş, ancak zamanla bu sınır genişletilmiştir. Söz
konusu aşamalar sonrasında da, bugün, en demokratik genel oy uygulamasına ulaşılmış
bulunulmaktadır.
Genel oy, "seçmenlere servet, eğitim, cinsiyet ve ırk bakımından bir ayrıcalık
tanımaksızın oy hakkının verilmesidir." (Teziç 1967: 5) Öyle ki, "düşünceler arasındaki
diyalog, tüm halkın oluşturduğu bir ortamda cereyan etmelidir. O düşüncelerden
hangisinin siyasal iktidara geçebileceğine de tüm halk karar verir. Toplumda, bir
zümrenin ya da halkın bir kesiminin katıldığı 'forum' demokratik değildir. Katılma hakkı,
'genel' olmalıdır. Bu ise, en başta genel oy ilkesini kabul etmekle gerçekleşir." (Tanilli
1996: 41) Ancak bu a- şamaya gelinceye kadar az önce de kısaca değinildiği üzere
insanlık tarihi belli kademelerden geçmiş bulunmaktadır.
Genel oya geçilmeden önce kullanılan sınırlı oy uygulamasında, "oy hakkı servet
esasına, yani belirli bir geliri olan veya belirli bir ölçüde vergi ödeyenlere tanınmışsa
buna servet esasına dayanan oy (suffrage censitaire), şayet oy hakkı öğrenim şartına
bağlanmışsa buna yeteneğe bağlı oy (suffrage capacitaire)" adı verilmiştir. (Duverger
1986: 89) Ve genel oya geçinceye kadar da Batı demokrasilerinde seçmenle seçim
kurumu arasındaki hukuksal ilişki, bugün artık tarihe karışmış durumdaki, seçim
vatandaşlara tanınmış bir ödev midir yoksa bir hak mıdır tartışması etrafında biçimlenmiştir.
Genel oyun kabul edildiği siyasal bir sistemde her seçmen eşit olarak bir tek oya
sahiptir. Buna seçimin eşitliği ilkesi adı verilir. Zengin, yoksul, işçi, patron, herkesin bir
tek oyu vardır. Ancak bazı Avrupa ülkelerinde birden çok oy adı verilen ve çok sayılı oy
ile kal sayılı oy olmak üzere iki şekilde görülen farklı bir uygulama da denenmiştir. 1893
ile 1921 yılları arasında Belçika'da çok sayılı oy uygulamasına rastlanmaktadır. Buna
göre, "her Belçikalı erkek ilke olarak bir oy vermek yetkisine sahiptir. Fakat seçmen
birtakım niteliklerine göre birden çok oy kullanabilir. Bu nitelikler; aile reisi olmak,
belirli miktarda vergi vermek, yükseköğrenim görmüş olmak ya da kanunun gösterdiği
belirli görevlere sahip olmak, örneğin öğretmen olmak gibi. Bir Belçikalı bu niteliklerin
her biri için bir oy hakkına sahip olmakla birlikte, yine de toplamda bu hakların kullanımı

iiç oyla sınırlandırılmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Belçika'da bu uygulamaya son
verilmiştir. Fransa'da da bir dönem çifte uygulamaya gidilmiş ve 1820 yılında çıkarılan
Çifte Oy Kanunu ile en çok vergi ödeyenlere iki oy kullanma hakkı tanınmıştır. Çifte oy
uygulamasının bir diğer uygulama şekli olan kat sayılı oyun da 1951 yılına kadar İngiltere'de uygulandığı görülmüştür. Kat sayılı oylamaya göre, seçmen bazı şartların varlığı
halinde birden çok seçim bölgesinden seçmen olabilmiştir. Öyle ki, bir İngiliz, işyerinin
bulunduğu yerde bir oy, ikametgahının bulunduğu yerde bir oy, bir gayrimenkule sahipse
bunun bulunduğu yerde de bir oy verme hakkına sahip olmuştur." (Karamustafaoğlu
1970: 57-76) Ancak, 1918 yılında çıkarılan bir yasa ile seçimlerin yurt genelinde aynı
günde yapılması esası getirilince bu uygulama İngiltere'de fiilen hükümsüz kalmıştır.
İngiltere'de demokratikleşme yönünde girişilen mücadelelerin ilk ürünü 1832
yılında kabul edilen Reform Kanunu ile verilmiştir. Seçme hakkının egemen sınıflardan
halk yığınlarına geçişi ağır bir oluşum geçirmiştir. Gerçekten de oligarşiden demokrasiye
geçiş 1832'den sonra 1867, 1884, 1885 ve 1918 tarihlerinde çıkarılan reform kanunları
ile ancak yüz yıldan fazla bir sürede gerçekleştirilmiştir. İngiltere'de seçim ve
parlamenter temsil konularına ilişkin 1918 tarihli Halkın Temsili Kanunu
(Representation of the People Act) ile önemli bir demokratik adım atılmış ve seçim
çevrelerinde oy verebilmek için servet şartı kaldırılmış ve ayrıca 30 yaşını doldurmuş
kadınlara da ilk defa seçme hakkı tanınmıştır. Ancak söz konusu kanun çoğul oy
sistemini kabul ederek üniversite mezunlarına ve iş yeri sahiplerine birden çok oy verme
hakkı tanıdığı için tam olarak genel oy sistemine geçilmesini sağlayamamıştır.
İngiltere'de cinsiyet ayrımına son vererek kadınlara da erkeklerle aynı yaşta (21 yaşında)
oy kullanma hakkı tanıyan kanun ancak 1928 yılında yürürlüğe girmiş, çoğul oy sistemini kaldıran kanun ise 1946 yılında çıkarılabilmiştir. Böylelikle gerçekleşen tek kişi
tek oy uygulamasıyla İngiliz siyasal hayatında seçme hakkı demokratik temeller üzerine
oturtulabilmiştir.
Genel oy seçimlerde eşitlik demektir. Eşit seçim de, temsilde adaleti sağlayan
doğası gereği ancak nispi seçim sistemiyle gerçekleşebilme olanağına sahiptir. Bu
nedenle nispi temsil sistemi genel oyun bir tamamlayıcısı olmaktadır. Bu seçim sistemi
aracılığıyla toplumdaki tüm partiler güçleri oranında parlamentoda yer alabildiğinden
özellikle demokrasinin ve de genel oyun zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmektedir.
(Teziç 1967:19)
Siyasal partiler seçim, oy ve parlamento kurumlarıyla aynı zamanda doğmuş,
gelişmeleri de bu kurumsal oluşumlara koşutluk göstermiştir. Bir bakıma kitle
demokrasilerinin sine qua non (vazgeçilemez) unsurları haline gelmişlerdir. Öyle ki,
"demokratik düzen kitleye dayandıkça, parti denilen siyasal örgüt bu düzen içinde
ampirik ve kaçınılmaz bir araç olarak yerini koruyacaktır. Kısaca parti, şekilsiz ve

dağınık durumdaki kitlelere yön, biçim ve bilinç kazandırmıştır." (Karamustafaoğlu
1970:91)
Siyasal temsilin ve dolayısıyla seçme hakkının demokratikleşmesi, ayrıcalıklı
sınıfların tekelinden kamu yönetiminin kurtarılmasını sağlamış bulunmaktadır. Yalnız,
tüm bu gelişmeler 19. ve 20. yüzyılda, özellikle kara Avrupası'nda, öncelikle aristokrasi
ile burjuvazi, daha sonra da burjuvazi ile proleterya arasındaki kamu yönetiminde iktidar
mücadelesine tabi kalmıştır diye belirtmek gerekir.
Osmanlı Devleti'nde ise ilk temsili meclis Birinci Meşrutiyet'te kurulan Hey'eti
Mebusan olmuştur. Osmanlılar ilk kez sandık başına giderken Batılı ülkeler seçim ve oy
konularındaki temel reformları tamamlamış durumdaydılar. Bunun içindir ki, Osmanlıda
"iktidarın rasyonelleşmesi ve seçme hakkının demokratlaşması olayları. Batıdaki gibi
köklü sosyal değişikliklere sebebiyet verecek şekilde olmamıştır."(Karamustafaoğlu
1970: 101) Osmanlı kayıtlarına geçen ilk seçim belgesi Talimat-t Muvakkate adını
taşıyan geçici bir yönetmeliktir. Birinci Meşrutiyet Meclisine vekillerini seçecek bir
kanun hazır olmadığı için, yalnızca o toplantıya özgü olmak üzere geçici bir talimat
çıkarılmıştır.
Gerçekten de, Osmanlıda anayasal nitelikte ilk seçme hakkı genel oy ilkesine
göre olmasa da 1876 Kanunu Esasi ile kabul edilmiştir. Bu kanunun 66. maddesi
uyarınca da çok kısa bir süre içerisinde seçim yöntemlerini düzenleyen İntihab-ı
Mebusan Kanunu çıka- rılmıştır.(Teziç 1967: 6) Ancak, kanun yürürlüğe koyulamadan
Meclis-i Mebusan feshedilmiş, bu nedenle İntihab-ı Mebusan kanunu tam otuz yıl sonra
İkinci Meşrutiyet Meclisi'nin kuruluşunda yürürlüğe girebilmiştir. Ve de 1908'den 1942
yılına kadar çeşitli değişiklikler yaşasa da bütün seçimlerde uygulanmıştır.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir kanun yapılmamış, yalnızca İntihab-ı Mebusan
Kanunu'nun kimi hükümlerini değiştirmekle yetinilmiştir. Bu değişikliklerle seçmen
yaşı on sekiz olarak belirlenmiş, cinsiyet ayrımına son verilmiş, 1934 yılında kadınlara
da erkekler gibi seçme hakkı tanınmıştır. 1946 yılına kadar Meşrutiyet'ten kalma iki
dereceli seçim yöntemi kullanılmış, ancak 1946 seçimlerinde tek dereceli seçim
yöntemine geçilmiştir.(Karamustafaoğlu 1970: 107) Uygulamada ise aynı
başarının sağlandığını söylemek güçtür. Çok partili hayatın başladığı dönemde, yani
1946-1950 yılları arasında ülkede en fazla tartışılan konu seçim güvenliği olmuştur.
1950 genel seçimlerinde seçmen oylarının çoğunluğunu kazanan Demokrat Parti
aynı başarıyı 1954 ve 1957 seçimlerinde de göstermiş ve bu başarısıyla milli iradeyi
temsil ettiğine inanmıştır. Seçimler sonunda beliren gerçekten milli irade midir? Aslında,
kaynağını Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi' nden alan milli irade
olgusunun toplumsal gerçeklikle ilintisi oldukça tartışmalıdır. 1946 seçimleriyle birlikte
ilk kez CHP dışındaki partiler de seçime katılmışlardır. Ve de o güne kadar

uygulanmakta olan iki dereceli seçim sisteminden de vazgeçilmiş, tek dereceli seçim
sistemine geçilmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi'nde iktidarın ilk kez el değiştirdiği; 27 yıllık
CHP iktidarının ardından Demokrat Parti'nin iktidara geçtiği 1950 seçimleri ise, çok
partili dönemin asıl başlangıcı olarak siyasal tarihimiz açısından son derece önem
taşımaktadır. Kısaca, salt tarih olarak belirtmek gerekirse, ülkemizde "1946 seçimleri 5
Haziran 1946 tarih ve 4918 sayılı Mebus Seçimi Kanunu'na göre; 1950, 1954 ve 1957
seçimleri 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'na göre;
1961, 1965, 1969, 1973 ve 1977 seçimleri 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu'na göre; 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 seçimleri ise 10 Haziran
1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre yapılmıştır." (Tuncer 2003:
90)
14.3. Türkiye’nin Seçim Sistemleri Açısından Özel Koşulları
En genel anlamda seçim sistemi, yöneticilerin belirlenmesinde kullanılan teknik
bir yöntemi ifade eder. Elbette ki, seçim sistemleri için salt oyların sandalyelere dönüştürülmesini sağlayan teknik yöntemlerdir demek yanıltıcıdır. İlk bakışta teknik bir sorun
gibi görünmekle birlikte, seçim sistemlerinin siyasi bir yanı da bulunmaktadır. Bu nedenle, her seçim sisteminin siyasal hayat üzerinde değişik sonuçlar doğuran bir ağırlığı bulunduğu gerçeği tartışılmazdır. Seçmenler tarafından kullanılan oyların bir meclisteki
sandalyelere dönüştürülmesi yöntemi olarak belirtilen dar anlamının dışında, geniş anlamda seçim sistemi kavramı, seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin kurallar, oy
verme yöntemleri, seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçim ilkelerinin saptanması, seçimlerin düzenlenme biçimleri ile seçimlerin yönetim ve denetimi gibi konuları kapsamaktadır. (Daver 1989:137)
Genel olarak seçim sistemleri, eşitlik ve adalet ilkelerine ağırlık veren nispi
temsil sistemleri ile siyasal istikrar, bir başka ifadeyle toplumsal fayda ilkesine dayanan
çoğunluk sistemleri olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenmektedir. Bunların yanında çeşitli
karma sistemlerden ve alt sistemlerden de söz e- dilmektedir. Nispi temsil sistemleri
eşitlik ilkesinden hareket ederek, seçimlerde yarışan bütün siyasi eğilim ve tercihlerin
olabildiğince parlamentoya aynen yansımasını amaçlar. Çoğunluk sistemleri ise nispi
temsilin karşısında yer alarak, bütün siyasi eğilimlerin temsilinden çok, büyük partilere
avantaj sağlamak suretiyle özellikle güçlü bir hükümetin oluşmasını sağlamaya çalışır.
Bir ülkenin belli bir seçim sistemini kabul etmesinde, öncelikle seçim sisteminin sözü
edilen bu özellikleri ve doğurabileceği siyasi sonuçlar göz önünde tutulmaktadır.
Bunların dışında seçim sistemi tercihinde rol oynayan başka birtakım etkenler daha
vardır ki, onlar da o ülkenin tarihi gelenekleri ile siyasi ve kültürel yapısından
kaynaklanmaktadır. Esasen bir ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel etkenlerini göz ardı eden
seçim reformlarının çoğu kez amacına ulaşamadığı görülmektedir. Siyasal gerçeklikte
seçim sistemi tercihini etkileyen, göz ardı edilemeyecek önemli bir etken de, belli bir

ülkede seçim sistemini kabul edecek olan mevcut siyasal iktidarın, büyük olasılıkla
kendi yararına işleyebilecek nitelikte bir seçim sistemi ortaya çıkarma çabasıdır.
Unutulmamalıdır ki, temsili rejim, daha yalın ifade etmek gerekirse, oy hakkı için verilen
mücadele demokrasi mücadelesi ile iç içe geçmiş bir mücadeledir. Gelişim seyrinden de
anlaşılacağı üzere, birbirlerinden soyutlanmaları olası gözükmemektedir.
Demokratik toplumlarda iktidarın kaynağı halkın uzlaşımına dayanır. Bu uzlaşım
belirli aralıklarla yapılan serbest seçimlerle açıklanır. "Seçim, demokratik bir toplumun
varlığı için zorunlu bir unsurdur ama, başlı başına yeterli değildir. Seçimin yapılacağı
ortamı, hürriyetler rejiminin bütününden soyutlamak mümkün değildir. Farklı görüşlerin
açıklanabildiği ve bu görüşlerin siyasi partiler yoluyla örgütlenebildiği, iktidar yarışı için
siyasi rekabetin serbestçe uygulandığı rejimlerde ancak demokratik seçimlerden söz
edilebilir. İşte bu noktada, bütün seçme imkanlarının ortadan kaldırıldığı monist rejimler
ile seçme imkanlarının değişik bi- çimleriyle var olduğu çoğulcu rejimler arasındaki
farklılık ortaya çıkmaktadır." (Teziç 2003:240)

Oy verme eyleminin sistematiği açısından seçim sistemlerini iki ana grup
içerisinde toplayarak incelemek gerekir. Demokratik ülkelerde ilk denenen sistem
çoğunluk sistemidir, daha sonra nispi temsil sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Çoğunluk sisteminin en belirgin özelliği, sonuçta en çok oy alan aday ya da aday
listesinin seçilmiş sayılma- sıdır. (Cotteret ve Emeri 1975: 49) Nispi temsil sisteminde
ise esas olarak partiler elde etmiş oldukları oy oranında ya da buna yakın bir oranda
temsilcilik (sandalye) kazanabilmektedirler. (Cotteret ve Emeri 1975: 61) Ancak bu iki
sistemin de kendi içinde farklı uygulamaları vardır. Ayrıca bu iki ana sistemin belli
ölçülerde birleştirilmesi, bir başka ifadeyle her ikisinin farklı unsurlarının kullanılması,
ya da her ikisinde de bulunmayan kimi unsurların biraraya getirilmesi suretiyle üretilen
karma sistemlerin kullanılması da söz konusu olmaktadır.
Bir seçim tek turlu (oylamalı) olabileceği gibi, iki ya da daha çok turlu olarak da
yapılabilmektedir. Ancak, uygulamada genellikle tek turlu seçimin kullanıldığı görülür.
Nispi temsil sisteminde sandalyelerin dağıtılması için ikinci bir turun yapılmasına gerek
yoktur, seçim bir turda tamamlanarak partilere aldıkları oy oranında sandalye dağıtımı
yapılır. (Teziç 1991: 284) Dolayısıyla, iki turlu seçim ancak çoğunluk sistemi içinde
uygulanabilir.
Cumhuriyet Türkiyesi'nde 1946'ya kadar süren tek partili dönemde 1923, 1927,
1931, 1935, 1939 ve 1943 yıllarında seçimlere gidilmiştir. 1945 yılına kadar tek partili
sistemle yönetilen Türkiye 1946 seçimlerinde çok partili hayata adımını atmış olmakla
birlikte, gizli oy açtk sayını ilkesine dayaklığı nedeniyle ancak 1950 seçimlerinde gerçek

anlamda çoğulculuğu yaşamaya başlamıştır. 1924 Anayasasının uygulandığı dönemde
kısa süreli çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış olsa da, 1945'e kadar tek parti
(CHP) iktidarı hakimiyetini sürdürmüştür. Bu nedenle, bu dönem için çoğulcu demokrasiden söz edilememekle birlikte, seçmen ya da milletvekili olmak için vergi veriyor
olma şartının kaldırılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması gibi olumlu
gelişmeleri sağlamış bir dönem olduğunu da belirtmeden geçmemek gerekir.
Kasım 1945'te TBMM açılış konuşmasında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü'nün, hükümet partisi karşısında bir partinin bulunmamasına işaret ederek
partileşmeyi teşvik etmesi üzerine, CHP'den ayrılan bir grup milletvekili Celal Bayar'ın
önderliğinde birleşerek 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti (DP)'yi kurmuşlardır.
1946 seçimlerinde de DP Meclise 61 milletvekili ile girmeyi başarmıştır. (Tuncer 2003:
362) Osmanlıdan günümüze seçim tarihi yüz yılı aşkın bir zamanı kapsıyor gözükse de,
aslında partilerin serbestçe yarıştığı ve iktidarın partiler arasında devredilip alındığı
gerçek anlamda demokratik seçimler, ancak 1950 genel seçimleriyle gündeme
gelebilmiştir. 1950 genel seçimlerinde de özellikle uygulanan seçim yöntemi basit
çoğunluk sistemi olmuştur. Söz konusu yönteme göre, öteki partilerden bir oy fazla alan
parti o bölgedeki tüm milletvekilliklerini kazanacaktır. Bu yöntem geniş seçim çevresi
büyüklüğü ile de desteklenmiştir. Bu nedenle, ulusal ya da bölgesel baraj uygulaması
bulunmamaktadır. Bu anlamda, bu türden bir seçim sisteminin tek parti hükümeti
çıkartmayı kolaylaştıracağı kesindir, ancak son derece adaletsiz olacağı da bir o kadar
tartışılmazdır. Adı geçen sistem, seçim çevrelerine ilişkin kimi değişikliklerin dışında
aynen 1954 ve 1957 genel seçimlerinde de Türkiye'de uygulanmış bir sistemdir.
Gerçekten de, yönetimde istikrar ilkesini en fazla öne çıkaran seçim sistemi liste
usulü çoğunluk yönteminde görülür. Seçimlerde birinci sırayı kazanan partiler Meclis
çoğunluğunu elde ederler, böylelikle de tek parti çoğunluğuna dayalı bir hükümetin
kurulması gündeme gelir. Bu yöntemin isteğe bağlı olarak sağladığı karma liste
uygulaması, seçmene değişik parti adayları arasında tercih yapma olanağı tanır. Bu söz
konusu sistemin yönetimde istikrar ilkesiyle birlikte göz önünde tutulan yararlanndandır.
Ancak, temsilde adalet ilkesini fazlaca ihmal etmiş olması yarattığı en büyük sakıncalardan gösterilmektedir. Bu durum Mecliste toplumdaki değişik görüşlerin temsil edilmesini önlemekte, bu nedenle de ülkede siyasal gerilimlerin yükselmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, çok partili hayata geçiş yaptığımız 1950-1960 dönemi, uygulanan
seçim sistemi yüzünden yoğun tartışmaların yaşandığı, ülkede nispi temsil sistemine
yönelik isteklerin gittikçe yoğunluk kazandığı bir dönem olarak siyasal tarihimize adını
yazdırmış bulunmaktadır.
Türkiye'de 1960 sonrası bütün seçimlerde nispi temsil sisteminin değişik
biçimleri uygulanmıştır. Nispi temsil sisteminin en karakteristik özelliği, çoğunluk
sisteminin aksine, temsilde adalet boyutunu güçlü bir şekilde öne çıkarabilmesidir. Bu

sistem sayesinde siyasal partiler güçleri oranında Meclislerde temsil edilebilmektedir.
Ancak, bu uygulama Türkiye'de oyların çok sayıda partiler arasında dağılmasına yol
açmış, Mecliste de istikrarlı hükümetlerin kurulmasını zorlaştırmıştır. Türkiye'de nispi
temsilin kabulü ile birlikte hem barajlı hem de baraj- sız olmak üzere sistemin d'Hondt
uygulamasının tercih edildiği görülmektedir. 1961 yılında yürürlüğe giren 306 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 32. maddesi söz konusu seçim sisteminin uygulanma
biçimini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekili sayısı şu şekilde
hesaplanır: Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve
aldıkları muteber (geçerli) oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra
ikiye, sonra üçe... ile, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşılın- caya kadar
bölünür. Elde edilen paylar, parti ayrımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru
sıralanır. Milletvekillikleri bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. (MSK, m.32)

1983 yılında yenilenen 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 34. maddesi
de uygulamayı aynı biçimde tanımlamaktadır.
Türkiye'de seçim sistemine ilişkin tartışmalar ışığında genelleyecek olursak,
kuşkusuz bütün beklentiler adil bir seçim sistemine yöneliktir. Demokrasinin olmazsa
olmazı durumundaki iki koşulu da yerine getirmesi beklenilmektedir. Bunlar da sistemin
hem katılımcılığı sağlayabilmesi, hem de çoğulculuğu kavrayabilmesidir. Demokrasi,
çoğunluk yönetiminde azınlık haklarının korunmasını garanti altına alan bir yönetim
biçimidir. İşte bu sağlanabildiği oranda siyasal istikrar da sağlanır. Oysa, bugünkü
uygulamada seçmen önüne konan listelere, kimin milletvekili olacağını, kendisini kimin
temsil edeceğini bilmeden oyunu vermektedir. Listeler parti merkezlerinde merkez
yoklamayla, genellikle de parti liderlerinin istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.
(Araslı 1972: passim) Esasen, milletvekili adayları ya merkez yoklamayla ya da önseçim
ile belirlenir. Ülkemizde ise siyasal partilerin daha çok merkez yoklamayı tercih ettikleri
görülmektedir.
Oysa ki, demokrasiyi var kılan önemli kilometre taşlarından biri seçim sistemleri
ve bu seçimler aracılığıyla oluşturularak yasama erkini yürüten parlamentolardır. Bunun
için seçim sistemini alt yapısı iyi biçimlendirilmiş ve ülke gerçeklerine uygun bir sistem
olarak hazırlamak gerekir. Göz önünde bulundurulması gereken temel ölçütler de
temsilde adalet, siyasette istikrar, geniş yelpazede karar sürecine katılım, çeşitli
eğilimleri parlamentodan dışlamayan baraj sistemidir. Elbette, sivil otoritenin egemen
olacağı bir yönetim anlayışının ön koşulu, ulusal iradenin güdümsüz bir biçimde

parlamentoya yansıtılmasıdır. Bu nedenle, seçim sistemleri bir amaç değildir, yalnızca
ulusal iradenin meclise yansımasını sağlayan bir araçtır. İşte en önemli sorun bu aracın
nasıl işletileceği konusunda ortaya çıkmaktadır. 1982 Ana- yasası'nm 67. maddesinin
son fıkrası, "seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini
bağdaştıracak biçimde düzenlenir" ibaresiyle yapılması gerekene işaret etmektedir
etmesine de, bu iki ilkenin bağdaştırılması oldukça zorlayıcıdır. Bu nedenle, seçim
sisteminde temsilde adalete ağırlık verildiğinde hükümet istikrarsızlığı gündeme
gelebilmekte, ya da tam tersi sistemde siyasal istikrar ön planda tutulduğunda, bu defa
da temsilde adalet bozula- bilmekte ve dolayısıyla da sistemin demokratik olup olmadığı
tartışmaları artmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle, söz konusu iki ilkeyi bağdaştırmak
son derece güç olmasına karşın, iki ilkeden de belli ölçülerde faydalanarak yeni bir
karma sistemin oluşturulmasını hedeflemek ülkenin siyasal kültürüyle en uzlaşabilecek
yaklaşım gibi durmaktadır.
Bu öneriler ışığında hareket ederken de öncelikle demokratik seçimlerin çağdaş
ve evrensel ilkelerini göz önünde tutmanın kaçınılmazlığı ortadadır. Öyle ki, bu evrensel
ilkeler seçimlerin demokratik yapısını sağlamlaştırıcı niteliktedir. Genel oy ilkesi, eşit
oy ilkesi, tek dereceli oy yöntemi, seçimlerin önceden belirlenen dönemlerde yapılması
ilkesi, gizli oy açık sayım ilkesi, serbestçe ve eşil yarışabilme ilkesi, yargı yönetimi ve
denetimi ilkesi demokratik seçimlerin a priori ilkeleridir. Ve bugün artık her seçim
sistemi için geçerlilikleri tartışılmazdır. Ayrıca, seçimlerin belirlenen yasal dönemlerde
yapılmasının siyasal istikrar ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı önem de ihmal
edilmemelidir. Aynı zamanda, genel seçimler ile yerel seçimlere birlikte gidilmesinin de
kamu yararı açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır.
14.4. Seçim Sistemleri Açısından Türkiye'de Parlamenter
Rejimin İşleyişi
Mecliste temsil edilecek grupların oluşturulma tarzında ve dolayısıyla yürütme
organının kuruluş ve işleyişinde seçim sisteminin ne kadar önemli bir rol oynadığı
ortadadır. Bugüne kadar bu konuda yapılan tartışmalarda başlıca iki farklı nokta üzerinde
durulmuştur. Bunlardan ilki, ülkedeki çeşitli grupların güçleri oranında adil olarak temsilini sağlamak, ötekisi ise parlamentoda istikrarlı bir politikanın yürütülmesini sağlayacak
çoğunlukların oluşmasına olanak tanımak. Bu durumda parlamento kısaca, kendisini
ülkedeki siyasal güç dağılışını tam olarak yansıtan bir kurul haline getirmek isteyen
temsilde adalet ilkesi ile yasama organının belli çoğunluklarla hükümetin devamlı ve
istikrarlı bir politika yürütmesine olanak veren bir kurul olmasını hedefleyen siyasette
ve yönetimde istikrar ilkesinin kaynağı olarak görülmektedir. Birinci ilke daha göreceli
bir düşünceye ve adalet duygusuna dayanırken, ikincisi ise daha deneysel bir görüş
tarzına dayanmaktadır.

Seçim sistemleri arasındaki bu iki temel görüş nispi temsil ile çoğunluk sistemi
taraftarları arasında tartışmalara yol açmaktadır. Nispi temsilin farklı uygulanış
biçimlerinin parlamentoda temsil edilen partilerin sayısını artırdığı yönünde, çoğunluk
sistemlerinin ise buna karşıt bir etki yaratıp, ülkedeki parti sayismda düşüşe yol açtığı
yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Bu nedenle, ülkede daha çok nispi temsil
sisteminin uygulanmasında ortaya çıkan sakıncaları en aza indirgemek için, bu sistemin
temeli olan adalet ilkesini istikrar ilkesiyle uzlaştıran kimi karma yöntemler de
üretilmemiş değildir.
Aslında, Türkiye'de seçim sistemi ile ilgili tartışmalar çoğunluk sisteminin
uygulanış tarzından doğmuştur. Yukarıda değinildiği üzere, geniş seçim çevreleri ile
birlikte uygulanan çoğunluk sistemi ülkede siyasal partilerin temsilinde büyük
adaletsizlikler doğurmuş; bu durum siyasal hayatta son derece önemli tahribatlara yol
açmıştır. Bu tahribatların sonucunda da ülkede ilk kez bir askeri darbe ile karşı karşıya
kalınmıştır. 20 Mayıs 1960 askeri darbesi siyasal hayatı kısa bir dönem kısıtlamış,
1961'de yeni bir anayasayla siyasal sistemin daha adilane işletilmesine yönelik çabalar
sarfedilmiştir.
Öyle ki, basit çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950, 1954 ve 1957 seçim
sonuçlarında orantısızlık en yüksek değere ulaşmıştır. Bu durumun arkasından orantılı
(nispi) temsilin temel alındığı 1961 ve 1965 seçimlerinin o- rantısızlık açısından en
düşük değeri yarattığı görülmektedir. Ancak, 1969 seçimlerinde orantısızlık yükselen bir
ivme kazanırken, aynı seçim sisteminin - barajsız d'Hondt - uygulandığı 1973 ve 1977
seçimlerinde bu ivmede bir düşüş gözlemlenmiştir. 1983 seçimlerinde de orantısızlık
açısından düşük bir değer elde edilmiştir, ancak bu durumu o dönemde siyasal parti
etkinliklerinin sınırlandırılmış olmasına bağlamak yanlış olmayacaktır. Nispi temsile dayanan bir seçim sistemi olmasına karşın bölgesel barajlar, yüksek etkin barajlar ve
kontenjan milletvekillikleri gibi yeni unsurlarla desteklenen 1987 seçim sistemi - çifte
barajlı d'Hondt + kontenjan - neredeyse basit çoğunluk sistemine dayanan sistemler
kadar yüksek orantısızlık skoru oluşturmuştur. 1991 seçimleri ise 1987'ye göre daha
orantılı sonuçlar vermiştir. Önemli değişikliklerin yapıldığı 1985 seçimlerine gelince,
temsiliyet açısından 1991 seçimlerinden farklı olmayışını seçimler öncesi partilerin
girdikleri ittifaklarda aramak gerekmektedir. Her iki seçimde de % 10 ülke barajı
parlamentoda sandalyelerin dağılımını etkilemiş, sonuçta da koalisyon hükümetlerinin
kurulmasına yol açmıştır. 1999 seçimleri aynı seçim sisteminin uygulanmasından ötürü
1995 seçimleri ile orantısızlık açısından aynı skorda kalmıştır. (Erdoğan 1999: 1-12) Söz
konusu skor da kurulan koalisyon hükümetini ülke tarihi için yeni bir erken seçim
takvimi hazırlamak zorunda bırakmıştır.
3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen son Milletvekili Genel Seçiminde ise uygulanan
seçim sistemi yine ülke barajlı d'Hondt olmasına karşın, karşımıza son derece farklı bir

sandalye dağılım» yaşayan bir parlamento çıkmıştır. "Katılım oranı oldukça düşük ve
'temsilde adalet' ilkesi yönünden tartışmalı 3 Kasım Seçimleri sonucunda ortaya çıkan
iktidar yapısı, en azından iktidar beklentileri açısından olumlu bir hava oluşturduğu için,
başkanlık ya da yarı-başkanlık rejimine geçiş projelerinin çekiciliğini azaltmış
görünmekledir." (İba 2003: 98)
Parlamenter rejim temsili demokrasilerde yürütme iktidarının meşruiyet
kaynağıdır. Başka bir ifadeyle, "parlamenter rejimin belirleyici özelliği, yasama ve
yürütme erklerini kullanan organlar arasında kurulan karşılıklı etkileşim düzeni"
olmasıdır. (Çavuşoğlu 1997: 192) Öyle ki, parlamento hem hükümeti hem de meclisi
oluşturan demokratik bir organ durumundadır. Ülkemizde parlamenter rejim 1924
Anayasası ile başlamış, 1961 Anayasası ile de tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir
mekanizmaya dönüşmüştür. 1982 Anayasası da parlamenter rejimin genel esasları
açısından - yasama, yürütme ve yargı görevlerinin ayrı organlara tanınması - 1961
Anayasasına benzer görev dağılımını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ancak,
"Türkiye'de parlamenter rejimin işleyişi yönünden gerçek ayrım, yasama ve yürütme
güçleri arasında değil, iktidar ile muhalefet arasında ortaya çıkmaktadır." (Soysal 1969:
38)
Parlamenter rejimin en belirleyici özelliği yürütmenin yasamadan
kaynaklanmasıdır. Parlamento hükümet ve meclisin ikisinin birden oluşturduğu
demokratik bir organdır. Cumhurbaşkanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
seçilmektedir. Ancak, Cumhurbaşkanının milletvekilleri arasından seçilmesine yönelik
bir zorunluluk söz konusu değildir. 1982 Anayasasına göre parlamento dışından bakan
atanması da olanaklıdır. Örneğin, 2001 yılında yaşanan siyasal zirvedeki krizin
ateşlediği derin ekonomik bunalımdan ülkenin çıkarılabilmesi için, o dönemde ABD'de
Dünya Bankası'nda görevli bulunan Kemal Derviş, DSP-MHP- ANAP koalisyonu
tarafından ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığına atanmıştır. Ancak, Başbakanın
milletvekili olması anayasal bir zorunluluktur. Parlamenter rejimlerde yumuşak güçler
ayrılığı olarak adlandırılan yasama ve yürütme güçlerinin aralarında işbölümü olacak
şekilde ayrılması, karşılıklı dengeyi sağlayan özel bir etkileşim mekanizmasının
oluşturulmasına yönelik düşünülmüştür. "Düalist görüşü olarak adlandırılan bu
yaklaşımın hareket noktası, güçlerin ayrılığı ilkesidir. Bu görüşün karşıtları tarafından
ise, düalist parlamentarizm yaklaşımının, parlamenter rejimin ilk gelişim dönemleri için
geçerli olduğu ve artık geçerliliğini yitirdiğini ileri sürümektedir." (Öztürk 1999: 11)
Bugün artık güçler ayrılığından söz etmenin olası olmadığını düşünenlere göre, bu
ayrışmayı ortadan kaldıran en önemli etken sıkı parti disiplinidir. Öyle ki, "parlamento
çoğunluğu ile hükümet arasında bir özdeşlik söz konusudur. Yasama ve yürütmenin
karşılıklı etkileşim durumunda olmalarının doğal bir sonucu, yürütmenin yasama alanına
karışabilmesi, yasamanın da yürütme alanına karışabilmesidir." (İba 2003:105)

Çağdaş demokrasilerde parlamenter rejimin işleyişini belirleyen çoğunluk
olgusudur. Çoğunluk olgusu da siyasal partiler sistemi ile seçim sistemine bağlı
durumdadır. Bu nedenle, Türkiye'de 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında parlamenter
yapıyı oluşturan dağılım sonrasında "yumuşak güçler ayrılığı kuramının, en azından tek
başına iktidara gelen siyasal partide uygulanabilecek sıkı disiplin nedeniyle parti
yönetimi tarafından yön verilecek bir yasama-yiirütme birlikteliğine doğru eğilim
kazanma olasılığı artmış görünmektedir." (İba 2003: 106) Gerçekten de, yasama ve
yürütme güçlerinin işbölümü dağılımındaki eşitlik parlamenter rejimlerde tartışmalı
konuma gelmiştir. Bu güçlerin birbirlerine üstünlüğü bulunup bulunmadığı ya da
hangisinin ötekine göre daha üstün konumda bulunduğu açık değildir. Halta,
"kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu parlamenter rejimlerde, güçlü bir liderin
önderliğindeki tek parti çoğunluğu, yasama organını önemli kararların oluşturulmasında
sadece 'damgacı kuruluş' konumuna yerleştirebilir. Böylece, siyasal rejim, başbakanların
kişisel önderliğinin ön plana çıktığı 'dele- gasyoncu demokrasi' tipine dönüşebilir."
(Yazıcı 2002: 89)s
Bugün, bu nedenle, çağdaş demokrasilerin gittikçe parti demokrasisi özelliği
sergilemeye başladıklarını söylemek hiç de abartılı kaçmamalıdır. Bu duruma yol açan
güçlü liderlik olgusu özentisi, parlamentolardaki görüşmelerin önemini azaltmaktadır.
Hatta, öyle ki, görüşmelerin pek çoğunun sonucunun çoğu zaman önceden belli olmasına
yol açmaktadır. (Özbudun 1991: 27) Mehmet Ali Kılıçbay'a göre de, "Türkiye'de partiler
liderlerine, parlamento liderlere teslimdir. Ve parlamento aynı zamanda hükümete
teslimdir. Hükümet ise parti liderlerine teslimdir. Bu denkleme, imtiyaz dağılma
geleneği eklendiğinde, ithal parlamentonun hanedana dayalı olmayan padişahlar üretme
gibi bir işlevden pek öteye geçemediği görülecektir." (Kılıçbay 2000: 22)
Dolayısıyla, Türkiye'de kökleşmiş bulunan parlamenter rejimin aksayan
yönlerinin kaynağı rahatlıkla seçim hukukuna bağlanabilir. Siyasal partilerin önseçim
yapmasını isteğe bağlı kılan yasal mekanizmanın lider sultasına yol açacağı bellidir.
Hatta, bu durum sıkı parti disiplini de doğurduğu için, parlamentodaki araçları etkisiz
hale getirerek işlevlerini zayıflatmaktadır. Sonuçta da, yasama ve yürütme ayrılığı ister
istemez salt kağıt üzerinde korunan bir olgu niteliğine dönüşebilmektedir.
Sonuç olarak, seçimler, hiç şüphesiz demokrasinin vazgeçilmez koşuludur, ancak
yeterli koşulu olduğunu düşünmemek gerekir. Seçimlerin demokrasiye katkıları elbette
tartışılmazdır, ancak bir ülkede yalnızca seçimlerin yapılmasını ve yasaları yapan bir
parlamentonun bulunmasını da, o ülkede demokrasinin olması ve yerleşmesi anlamında
yeterli koşulları sağlar kabul etmek olası değildir.
Bir seçim sisteminden beklenen belli bir süre için ülkeye hangi partinin
yöneteceğini belirlemektir. Seçim sisteminin bu işlevine fayda ilkesi denir. Bu işlevi ile

seçim sistemi ülkeye istikrar içinde yönetebilme yeteneğine sahip bir hükümet sağladığı
için, aynı zamanda bu işleve istikrar ilkesi ya da yönetebil i rlik ilkesi adı da
verilmektedir. Ancak, seçim sistemi yalnızca iktidar olacak partinin hangisi olacağını
belirlerken, aynı zamanda parlamentoya gidecek ve iktidara muhalefet olacak partileri
de saptar. İşte bu yapısı sistemin ikinci işlevini ortaya çıkarır. Bu işlev temsilde adaleti
sağlamaktadır. Bu nedenle bu işlev adalet ilkesi diye adlandırılır. Yalnız, "hiçbir seçim
sistemi, yüzde yüz adaleti sağlayamamakta, partilerin oy oranlarıyla temsil oranları
arasında - seçim sistemlerine göre değişen - farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklar,
sistemin istikrar boyutuyla doğru, adaleli temsil boyutuyla ters orantılıdır. Partilerin
temsil oranlarıyla oy oranları arasındaki bu farkın, uygulama sonuçları açısından önemli
bir gösterge olduğu" açıktır. (Türk 2002: 8)
Yarım yüzyılı aşan çok partili hayata ilişkin birikimler siyasal kültürümüzü
biçimlendiren değerler oluşturmuş olmakla birlikte bunların demokrasi kültürü açısından
yeterli olduğunu söylemek güçtür. (Turan 1996: 25) Her seçim öncesinde seçim
yasalarında yapılan değişiklikler, ki bu sayı bugüne kadar 34'leri bulmuştur, seçimlerin
siyasal sonuçlarını yönlendirmeye yöneliktir. Çok partili dönem boyunca ağırlıklı olarak
nispi seçim sistemi uygulanmış ve seçimlerin oldukça önemli bir bölümü sağ partilerin
üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Hatta tek başına iktidar çoğunluğunu elde eden partiler de
ağırlıklı sağ görüşlü partiler olmuştur. Aşağıdaki tabloda ise çok partili dönemde
uygulanan seçim sistemlerinin seçim dönemlerine ilişkin dağılımını bulabilirsiniz.
Tablo. Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Dönemsel Dağılımı

SEÇİM SİSTEMLERİ
Liste Usulü Çoğunluk

Çifte Barajlı d'Hondt + Kontenjan

SEÇİM TARİHLERİ
1946, 1950, 1954 ve 1957 Milletvekili Seçimleri

1987 ve 1991 Milletvekili Seçimleri

Çifte Barajlı d'Hondt

1983 Milletvekili Seçimi

Ülke Barajlı d'Hondt

1995, 1999 ve 2002 Milletvekili Seçimleri

Çevre Barajlı d'Hondt

1961 Milletvekili Seçimi

Barajsız d'Hondt

1969, 1973 ve 1977 Milletvekili Seçimleri

Ulusal Artık (Milli Bakiye)
(Temsilde adaletin en çok öne çıktığı 1965 Milletvekili Seçimi
sistem)
Kaynak: Erol Tuncer, Osmanlı'dan Günümüze Seçim Sistemleri (1877-2002 ), Ankara,
TESAV Yay., 2003, s.126

Tabloda görüldüğü üzere bugüne kadarki uygulamalarda temsilde adalet
unsurunu en çok öne çıkaran Ulusal Artık Sistemi olmuştur. 1965 seçimlerinde nispi
temsilin bu uygulamasıyla, partilerin almış oldukları oy oranlarıyla parlamentodaki
temsil oranları eşit sayılabilecek kadar birbirine yakın çıkmıştır. Adaletli temsil
açısından ikinci sırada 1961 seçimlerinde uygulanan Barajlı d'Hondt
Sistemi'nin ortaya çıkardığı sonuçlar gelir. Yönetimde istikrar unsurunu en çok
öne çıkaran uygulama ise Liste Usulü Çoğunluk Sistemi'dir. Çifte Barajlı d'Hondt +
Kontenjan uygulaması da bu açıdan ikinci sırada yer alır. Özellikle, "Meclisteki sandalye
oranıyla partinin oy oranı arasındaki farklılığı ifade eden 'Aşkın Temsil Oranı'nın bu
sistemlerin birincisinde (1957 seçimlerinde) % 35.6, ikincisinde ise (1987 seçimlerinde)
% 28.6 düzeyine kadar çıktığı ve böylece kimi partilerin Parlamentoda gerçek güçlerinin
üzerinde, kimi partilerin de gerçek oy güçlerinin altında temsil edildikleri ve kimi
partilerin ise hiç temsil edilmedikleri görülmüştür." (Türk 2002: 41) Çoğunluk ve çifte
barajlı d'Hondt sistemleri Parlamentoya giren parti sayısını azaltarak tek partinin siyasal
iktidar çoğunluğunu elde etmesini oldukça kolaylaştırmıştır. Sistemler arasında tek parti
iktidarını en fazla güçleştiren sistem Barajsız d'Hondt Sistemi'dir. Bu sistem, adaletli
temsil unsurunu öne çıkartıp, fayda unsurunu göz ardı etmektedir. Bu nedenle, bir
partinin böyle bir sistemde tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu elde edebilmesi
güçleşmektedir.

Seçim sistemlerinin siyasal sistemde, öncelikle ülkenin siyasal partiler
sisteminde taşıdığı önem çok büyüktür. Ülke yönetiminde meşruiyetin temeli, yetkinin
kaynağıdır. Ülkenin kimler tarafından yönetileceği seçimler tarafından belirlenir. Seçim
sonuçlarına göre kurulan hükümetler, Parlamentoda Anayasayı değiştirebilecek
çoğunluğa da sahiplerse, bu durumda seçim sistemlerinin en az Esas Teşkilat Kanunu
[Anayasa] kadar önem taşıdığını yadsımak güçtür.
Bu nedenle, seçim sistemlerinin siyasal sonuçlarının salt sistemlerin teknik
özelliklerinden değil, aynı zamanda ağırlıklı olarak toplumsal ve ekonomik
değişkenlerden de etkilendiğini görmek gerekir. Dolayısıyla, ülke için nasıl bir seçim
sistemi istikrar getirir sorusu, salt bu yalınlıkla ele alındığında sağlıklı bir soru değildir.
Bunun için yalnızca seçim sisteminde ya da formülünde yapılacak değişiklikler yeterli
olmayacaktır. Eğer, seçim sistemleri arasında bir tercih yapılacaksa, öncelikle söz
konusu tercihi destekleyecek toplumsal bir betimlemenin mutlaka gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Önemli olanın istikrar mı, yoksa temsiliyet mi olduğu kıskacından
kurtulmanın yararı anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, önemli olan ülkenin bir an önce
yönetebilir hükümetlere mi kavuşması, yoksa toplumsal farklılıkların mı mecliste temsil
edilmesi sorusunun yarattığı derin gibi gösterilen aynmın ortadan kaldırılmasıdır. Ortada
bu denli yan yana getirilemez diye hissettirilen iki olgunun içselleştirdikleri anlamlar,
oysa ki, her meclis için vazgeçilmez niteliktedir. Hiç şüphesiz, temsil güçleri yüksek
hükümetler ancak yönetebilir hükümetler olabilecektir, siyasal tarihimizde bu durumu
doğrulayan pek çok örnek bulunmaktadır.
Bugün artık demokratik seçimlerin kişi ya da lider seçimi değil, program - fikir seçimi olması gerekir. Demokrasiyi yalnızca çoğunluğun oyları ile hükümetlerin
oluşturulması anlamında algılamamak gerekir. Demokrasinin temelinde insan onuruna
saygı, insan kişiliğine değer verme yatar. Bunların da temeline inildiğinde fırsat eşitliği
ve özgürlük olgularıyla karşılaşılır. Bu nedenle, çoğunlukla ya da koalisyonla işbaşına
gelen yürütme erki, demokrasinin temelindeki bu olguları hayata geçirmeye yönelik
planlama ve düzenlemeye girişemediğinde demokrasiye hizmet ettiğinden asla söz
edilemeyecektir.
Türkiye'de temsili demokrasinin iyi işlemesi ve gelişmesi için ülkedeki meşru
güçlerin kuvvetleri oranında temsiline olanak tanıyacak bir seçim sistemine gereksinim
vardır. Ancak, istikrarı kesinlikle seçim sisteminde aramak doğru değildir. Aynı
zamanda, istikrarı sağlayacak hükümet kavramından anlaşılması gereken de,
parlamentoda yarıdan fazla çoğunluğa sahip hükümet demek değildir. Bir hükümet
parlamentoda yandan fazla çoğunluğa sahip olabilir, ancak bu onun güçlü hükümet etme
işlevine sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Aslında seçim sistemlerini kalıcı kılan
yegane unsur, halkın kendi iradesini Meclise taşıdığına duyduğu inançtır.

Türk siyasi yapısı çok partili dönemde, genelde aldığı oy itibariyle egemen bir
partiden söz edilmesine olanak tanıyabilecek bir yapı sergileyememiştir. Ancak, zaman
zaman partilerin oy patlaması yaşayarak seçmen çoğunluğunun ya da çoğunluğa. yakın
bir oranda seçmenin oyunu alacak konuma çıkmadığı da söylenemez. Yürürlükteki
seçim sistemi, tek turlu ve esas olarak nispi karakterli, dolayısıyla kategorik özellikte
olduğundan seçmene yalnızca birinci tercih ettikleri partiyi sorarak sonuca varmaktadır.
Bu nedenle de, her zaman en çok oyu almış bir parti toplumsal konsensüsü en yakın parti
olamamaktadır. Bu durumda da, sistemin seçmen topluluğunun gerçek siyasal eğilim ve
tercihlerini yansıtabildiğim söylemek oldukça güçleşmektedir. Sonuç olarak, bu sorunun
ancak Türk siyasal kültürünün demokratik istikrar için uyuşmazlıkların
ılımlılaştırılmasına yönelik gelişim göstermesiyle çözümlenebileceği ortadadır.

Uygulamalar
1. Türkiye’de Genel Oy sistemine geçiş aşamalarını aktarınız.
2. Türkiye’de seçim sistemlerinin özel koşullarını nedenleri ile birlikte açıklayınız.
3. Parlamenter sistemin Türkiye’deki işleyişini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Seçimlerin demokratikleşmesini sağlayan koşulları açıklayınız.
Genel Oy ilkesinin demokrasi rejimi ile ilgili bağıntısını irdeleyiniz.
Türkiye’de seçimlerin demokratikleşme sürecini açıklayınız.
Parlamenter rejimin Türkiye uygulamasını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de demokrasi rejiminin gelişim aşamaları üzerinde durulmuştur.
Demokrasi seçim sistemlerindeki temsilde adalet ilkesi çerçevesinde ancak gelişebilir. Bu
bağlamda sınırlı oy’dan genel oy ilkesine geçişin önemi vurgulanmıştır. Demokrasi ve temsil
arasındaki bu bağlantı çerçevesinde Türkiye’deki özel seçim uygulamaları ele alınmıştır. Yüzde
on seçim barajı gibi bu özel koşulları gerektiren durumlar irdelenerek, bu konularda ülkede
toplumsal konsensüsün sağlanıp sağlanamadığına ilişkin bir değerlendirmeye gidilmiştir. Son
olarak da, parlamenter siyasal rejim deneyimi çerçevesinde Türkiye’nin altyapısı konusunda
ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları I
1. Seçimlerin demokratikleşmesini sağlayan tarihsel gelişimden söz ediniz.
2. Demokrasi ve temsil açısından genel oy ilkesinin özelliklerini açıklayınız.
3. Temsilde adaletin en çok öne çıktığı sitem hangisidir, belirtiniz.
4. Türkiye’de genel oy ilkesine geçiş aşamalarını irdeleyiniz.
5. Türkiye’de seçim sistemlerinin dönemsel dağılımını yapınız.
6. Türkiye demokrasisinde seçim sistemine ilişkin yürütülmekte olan özel koşulları
açıklayınız.
7. Parlamenter siyasal rejimin tarihi gelişimini aktarınız.
8. Türkiye’nin parlamenter siyasal rejim deneyimini açıklayınız.
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Bölüm Soruları II
1. “Günümüz demokrasilerinde …………….. yetkisi, hukuksal nitelikleri açısından
kişiye bağlı, serbest, eşit ve gizli olarak kullanılması gereken bir haktır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Siyaset
Yönetim
Basın
İfade
Seçim

2. Seçimlerle ilgili yaşanan en önemli sorunu ne oluşturur?
a.
b.
c.
d.
e.

Seçim sistemleri
Siyasal sistem
İnanç sistemi
Vekil sistemi
Devlet sistemi

3. Türkiye'de hangi seçimlerden itibaren milletvekili seçimi iki dereceli iken, tek dereceli
uygulamaya geçilmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

1934
1938
1946
1950
1954

4. “Yasama işleminin yürütüldüğü meclisler herşeyden önce '…………….' organlardır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Temel
Yasal
Erksel
Temsili
Siyasal

5. Batıda burjuva sınıfı hangi yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır?
467

a.
b.
c.
d.
e.

Antik Dönem
Eski Yunan
Orta Çağ
Yeni Çağ
Yakın Çağ
6. Bir dönem çifte uygulamaya gidilerek, 1820 yılında çıkarılan Çifte Oy Kanunu ile
en çok vergi ödeyenlere iki oy kullanma hakkı tanınmış olan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

İngiltere
Fransa
İtalya
İspanya
Amerika

7. 1951 yılına kadar kat sayılı oy sistemini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Amerika
Fransa
İngiltere
İspanya
İtalya

8. “İngiltere'de seçim ve parlamenter temsil konularına ilişkin ……………. tarihli
Halkın Temsili Kanunu (Representation of the People Act) ile önemli bir demokratik
adım atılmış ve seçim çevrelerinde oy verebilmek için servet şartı kaldırılmış ve
ayrıca 30 yaşını doldurmuş kadınlara da ilk defa seçme hakkı tanınmıştır.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

1896
1898
1910
1914
1918
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9. “Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir kanun yapılmamış, yalnızca İntihab-ı
Mebusan Kanunu'nun kimi hükümlerini değiştirmekle yetinilmiştir. Bu
değişikliklerle seçmen yaşı on sekiz olarak belirlenmiş, cinsiyet ayrımına son
verilmiş, ………… yılında kadınlara da erkekler gibi seçme hakkı tanınmıştır. 1946
yılına kadar Meşrutiyet'ten kalma iki dereceli seçim yöntemi kullanılmış, ancak 1946
seçimlerinde tek dereceli seçim
yöntemine geçilmiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

1923
1928
1934
1946
1950

10. "Kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu parlamenter rejimlerde, güçlü bir
liderin önderliğindeki tek parti çoğunluğu, yasama organını önemli kararların
oluşturulmasında sadece 'damgacı kuruluş' konumuna yerleştirebilir. Böylece,
siyasal rejim, başbakanların kişisel önderliğinin ön plana çıktığı
'……………………………' tipine dönüşebilir."
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Radikal demokrasi
Delegasyoncu demokrasi
Anayasal demokrasi
Sosyal demokrasi
Temsili demokrasisi
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Yanıtlar:
1. e
2. a
3. c
4. d
5. c
6. b
7. c
8. e
9. c
10. b
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