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1. SİYASET NEDİR?: DEVLET YÖNETİMİ OLARAK SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Siyasete İnsanları Yönelten Dinamikler
1.2. Siyaset Olgusunun Tarihsel Gelişimi İçinde Farklı Siyaset Tanımları
1.3. Devlet Yönetimi Olarak Siyasetin Tanımlanması
1.4. Siyaseti, Devlet Kurumu Çerçevesinde Tanım Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsanları siyasete yönlendiren dinamikler nelerdir?

2)

Siyasal kararları, diğer kararlardan ayıran özellik nedir?

3)

Neden siyasetin öncül tanımları devleti esas almıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Siyasetin Dinamikleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
Tercih,
karşılaştırma Kazanım
zorunluluğu, kıt kaynaklar araştırarak geliştirilecektir.
üzerindeki rekabet, kararlara
etki etme gereksinimi gibi
olguların siyaset ile ilişkisini
çözümlemek

Siyaset Olgusunun Tarihsel Devlet yönetimi olarak Kazanım
okuyarak
ve
Gelişimi
siyaset,
rekabet
olarak araştırarak geliştirilecektir.
siyaset ve süreç olarak
siyaset olmak üzere farklı
tanımlama
biçimleri
olduğunu öğrenmek
Devlet
Siyaset

Yönetimi

Olarak Aristo’dan günümüze devleti Kazanım
okuyarak
ve
esas alan tanımları, unsurları araştırarak geliştirilecektir.
ile birlikte öğrenmek

Devlet Merkezli Tanımların Demokrasi
okuyarak
ve
ve
devletin Kazanım
Eksiklikleri
değişimine bağlı olarak araştırarak geliştirilecektir.
siyaset olgusunun daha
sosyal bir içerik kazanmasını
kavramak
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Anahtar Kavramlar


Siyasal Karar



Kaynakların Bölüşümü



Tercih ve Karşılaştırma Zorunluluğu



Ulus Devlet ve Siyaset İlişkisi



Yönetişim
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Giriş
Bu bölümde insanları siyasete yönlendiren dinamikleri, siyaset kavramının
tanımlanmasının, bu kavramın geçirdiği uzun tarihsel süreç içinde şekillendiğini ve bu
tanımlama çerçevelerinden birini oluşturan devlet yönetimi olarak siyaseti tanımlayan
yaklaşımları inceleyeceğiz.
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1.1. Neden Siyasetle İlgileniriz?
Günlük yaşantıda sıklıkla kullandığımız birçok kavram gibi siyaset de kolaylıkla
tanımlayabildiğimiz, üzerinde uzlaşılmış, sınırları belli bir kavram değildir. Bu nedenle siyaset
bilimi öğrencilerine birkaç satırdan oluşan anahtar bir tanım verebilmek oldukça zordur.
Siyaseti bu şekilde tanımlamak yerine onun özelliklerini, kavramın geçirdiği değişimi tarihsel
arka planı ışığında açıklayarak bir kavramlaştırmaya gitmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Belirtildiği gibi siyaset kelimesini günlük yaşantımızda sıklıkla duyuyor ve kullanıyoruz. Bir
bakanın hükümetinin ulaştırma siyaseti – politikası hakkında yaptığı açıklamalar; başkanlık ya
da parlamenter siyasal sistemlerden hangisinin daha iyi bir yönetim sistemi olduğu konusunda
yapılan bir tartışma; herhangi bir tartışmada taraflar arasındaki tercihini açık bir dille ifade
etmeyen bir kişinin siyasi - politik konuşmakla nitelendirilmesi; Topkapı Sarayı’nda hakkında
ölüm emri verilen kamu görevlilerinin önünde idam edildikleri çeşmeye “Siyaset Çeşmesi”
adının verilmiş olması. Örnekleri çoğaltabileceğimiz bu ifadelerde siyaset kelimesinin aynı
anlamda kullanıldığını söylebilmemiz imkânsızdır. Acaba biz siyaset kelimesini kullanırken
birbirlerinden çok farklı şeyleri ifade etmekte aynı kelimeye mi başvuruyoruz? Yoksa siyaset
olgusu bütün bir ifadelerde geçen ortak bir ilişkiyi kapsadığı için mi böyle kullanılıyor?
Yaşadığımız deneyimler, izlediğimiz yayınlar, okuduğumuz gazeteler aynı sosyal
olgular hakkında farklı uygulamaların, farklı düşüncelerin ve farklı kurumsal yapıların
olduğunu göstermektedir. Komşu bir ülkede halkın katılımına açık yerel seçimlere izin
verildiğini gazetede okuduğumuzda veya bir başka ülkede vatandaşların doğrudan meclise
kanun teklifi sunabildiklerini öğrendiğimizde, ister istemez kendi içinde bulunduğumuz
koşullar ile bir karşılaştırma, değerlendirme yaparız. Bu karşılaştırma ve değerlendirmeler
bizde bazı tercih ve taleplerin gelişmesine neden olur. Yaşadığımız kültürel ortam, değer
yargılarımız, statümüz, maruz kaldığımız enformasyon tercihlerimizi ve değerlendirmelerimizi
etkiler. Sosyal yaşantı bu şekilde insanları uygulamalar, kurumlar ve düşüncelerle ilgili bir
tercih veya değerlendirme yapmaya yöneltmektedir.
Günlük yaşantımızda yalnızca farklı uygulama, kurum ve düşüncelerle karşılaşmayız,
aynı zamanda bizi yakından ilgilendiren bir takım kararlara maruz kalırız. Üniversite
kontenjanları, Kamu Personel Sınavında mezun olduğunuz bölümle ilgili kadrolar, vergiler,
kamu çalışanlarına yapılacak zam oranları, emeklilik yaşının yükseltilmesi, belediyenin
yaşadığımız yere çok yakın bir araziye çöp dönüşüm merkezi kurması vs. Yerel, ulusal, hatta
uluslararası düzeyde üretilen bu kararlar bizleri yakından etkileyen sonuçlar doğurmaktadır ve
bu tür kararlara sıradan bir insanın kayıtsız kalması neredeyse imkânsızdır. Toplumda yaşayan
insanların tamamını ya da önemli bir kısmını etkileyen kararları alan otoriteler bulunmakta ve
onların karar ve uygulamaları bizleri etkilemektedir.
Sosyal hayatın diğer bir özelliği kaynaklardan pay alma zorunluluğunun birey ve
grupları belli bir yönde hareket etmeye yönlendirmesidir. Uluslararası düzeyde üretim yapan
bir otomobil firmasının Türkiye’de kuracağı fabrika için yer araması, teşvik politikasının hangi
illeri ve sektörleri kapsamına alacağı, Merkez Bankası’nın faiz oranları ile ilgili aldığı kararlar
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vs. toplumdaki kesimleri birbirine rakip kılmakta ve belli taleplerle otoritelere yönelmeye,
onlarla diyalog kurmaya, onları desteklemeye veya muhalefet etmeye yönlendirmektedir.
Sosyal hayat içinde toplumun tamamı ya da önemli bir kısmı üzerinde etkili kararlar
alabilen otoriteler bulunmakta ve bu kararlar birey ve grupların tercih, talep ve davranışlarını
yakından etkilemektedir. Bu ilişki onları diğerlerinden ayırt edilebilen bazı davranışlara
yönlendirmektedir. İşte otoriteye bağlı sosyal ilişkilerin şekillendirdiği bu davranışlar siyasal
davranışı oluşturmaktadırlar. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar bize siyasetin iki
temel özelliğinin olduğunu göstermektedir. Siyaset her şeyden önce bir sosyal ilişki biçimini
nitelemektedir. İkinci olarak bu sosyal ilişkiler toplumun geneline yönelik bağlayıcı karalar
alınması sürecine paralel olarak ortaya çıkmaktadır (Tansey, 1999: 1-3).
Siyaset kavramı yukarıdaki ilişkinin tarihsel seyir içinde değişmesine uygun olarak
farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu değişim seyrine baktığımız zaman siyaseti devlet yönetimi
ile özdeşleştiren tanımlar, çatışma temelinde siyasetin tanımlanması ve siyaset sürecine
odaklanan tanımlar olmak üzere üç farklı grubu birbirinden ayırt edebiliriz. Şimdi sırası ile bu
farklı yaklaşımları ele alacağız.

Şekil 1. Sosyal Hayat ve Siyasete Yönelme

KARARLAR

FARKLI UYGULAMA –
DÜŞÜNCE VE
YAPILAR

DEĞERLENDERME VE
TERCİHLER

KAYNAKLARIN
BÖLÜŞÜMÜ

TEPKİLER

DESTEKLER
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1.2. Devlet Yönetimi Olarak Siyaset
Siyaseti ele alan birçok düşünür ve siyaset bilimci otoriteye bağlı olarak şekillenen
sosyal ilişkilerin temel özelliğinin özel bir sosyal örgütlenme biçimi olan devlet olduğunu
belirtmektedirler. Siyaset genel olarak devlete ait kurum ve süreçleri ifade eder ve siyaset bilimi
de bu kurum ve süreçler üzerinde sistematik olarak çalışan bir disiplin olarak tanımlanır
(Ranney, 1990: 1). İnsanlar birçok sosyal organizasyon içinde yaşamlarını sürdürmekte ve bu
organizasyonlar tarafından etkilenmektedirler. Bütün sosyal organizasyonlarda belli ölçüde bir
düzen, etkileşim, yönlendirme ve yaptırım söz konusudur. Devlet de böyle bir sosyal
organizasyondur. Ancak onu diğer sosyal organizasyonlardan ayıran bütün sosyal grupları
kapsayan geniş bir yaptırım otoritesine sahip olmasıdır. Diğer organizasyonların kendine özgü
kuralları vardır ve bu kurallar kendi üyeleri ile sınırlıdır. Örneğin farklı üniversitelerin farklı
yönetmelikleri vardır ve bir öğrenci kayıt olduğu üniversitede o üniversite senatosunca
belirlenmiş kurallara göre eğitimini sürdürür. Bir şirkette belirlenmiş mesai ile ilgili kurallar o
şirketin personeline uygulanabilir. Bütün sosyal organizasyonlara üyelik genellikle kişilerin
istemi üzerine, gönüllülük esasına göre kurulur. Puanınız yetmesine rağmen, eğer tercih
etmezseniz üniversiteye kayıt yaptırmazsınız. Devletin otoritesi kapsamlı bir iktidar ilişkisi
tesis etmekle birlikte, bu ilişkiyi bireysel olarak gönüllük temelinde kurmaz. Devlet tarafından
belirlenen kurallar emredici ve meşru olarak güç kullanma yaptırımına bağlanmıştır. Devlet bu
imtiyazını hiçbir alt sosyal organizasyon ile paylaşmaz, güç kullanma devlet otoritesine
tanınmış bir tekeldir. Meşru güç kullanma tekeli devlet otoritesine geniş bir hareket alanı
tanımaktadır. Örneğin bazı kişiler toplumun güvenliğini sağlamak için devlet tarafından
silahlandırılabilmektedir. Sıradan bir vatandaşın silah taşıması katı kurallara bağlanırken,
toplumun güvenliğini sağlama amacıyla oluşturulmuş polis, yine devlet tarafından belirlenen
kurallar dâhilinde gerektiğinde silah kullanma ile yetkilendirilmiş olarak görev
yapabilmektedir. Elektrik faturasını ödemediğimiz takdirde elektriğimiz kesilebilmekte,
ödemediğimiz vergiler, resen tahsil edilebilmektedir. Bu yöndeki yaptırımlar hoşumuza
gitmese de bunlara itaat etmek zorunda olduğumuz bilinciyle hareket ederiz.
Siyaset kavramını devlet yönetimi temelinde ele almak tarihsel olarak yaygın bir
tutumdur. Aristo (M.Ö. 384-322) siyaset-politika kavramını polise-kente ait işler, olgular
anlamında kullanmaktaydı. Bu ifadelendirme dönemin tek siyasal yönetim yapılanmasını
oluşturan kentlerin taşıdıkları bir takım özelliklere gönderme yapıyordu. Polis özel bir sosyal
etkileşim alanı olarak insanlara tüm potansiyellerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamakla
diğer sosyal organizasyonlardan ayrılır. Aristo’nun, insanı siyasal bir varlık olarak tanımlaması
da onun kenti kurabilme ve kentsel işlere dâhil olabilme yeteneği ile ilgilidir. Aristo kenti
insanlığın ulaşabildiği bir ideal form olarak gördü. Diğer sosyal birimler kendilerine özgü
amaçlar taşırlar ve bu özel amaçlar ortak iyiye ulaşmak için yeterli değildir. Tüm sosyal
birimleri kapsayan ve onlara egemen olup ortak iyiye yönlendiren sosyal birim ise Polis’tir
(Kalaycıoğlu, 1984: 4). Polis kendi kendine yeten, ortak mutluluğu gerçekleştirebilecek en
yüksek sosyal organizasyondur (Şenel, 1991: 215). Aristo’nun kavramlaştırmasında Polis,
devleti tanımlarken, politika da ona ait işleri tanımlayan bir kavram olarak kullanılmaktadır.
Roma İmparatorluğu döneminde siyaset kavramsal olarak kentten ve sosyal anlamdan daha
farklı kullanılmaya başlandı. Siyaset daha çok yönetilenlerin uyması gereken genel kurallar ve
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bu kuralların alınması süreci olarak kavramlaştırılmaya başlandı. Aslında siyaset, yeni bir
devlet biçimi olan imparatorluğun yönetimi ve egemenliğinin sürdürülmesinin bir yansıması
olarak içerik değiştirerek sosyalden ayrıldı (Sartori, 1973: 8). Buna karşılık Aristo’nun toplumu
kapsayan ve onu yönlendiren üstün bir organizasyon anlayışı uzun süre siyaset kavramının
tanımlanmasında belirleyiciliğini korudu.
Farabi’nin (870?-950) El-Medinet'ül Fadıla (Faziletli Şehir) adlı ünlü eseri de
Aristo’nun, ortak iyiye götüren bir üst örgütlenme düşüncesinin izlerini taşır. Farabi insan
topluluklarını kâmil ve eksik toplumlar olarak ikiye ayırmaktadır. Eksik toplumlar köy,
mahalle, sokak ve ev halkı gibi toplulukları içerir. Bu toplumların eksik olmasının nedeni
varlıkları için bir üst toplum yapısına ihtiyaç göstermeleridir. Saadete ancak kâmil toplum
içerisinde erişilebilir. En küçük tam toplum ise şehirdir. Bir şehir, halkını saadete ulaştırmak
amacıyla, yardımlaşma esasları temelinde kurulursa işte o şehir Fazıl şehir olur. Yine bütün
dünya şehirleri ve milletleri aynı amaca ulaşmak için elbirliği ile çalışırsa işte o zaman dünya
fazıl bir dünya olur (Farabi, 1980: 80). Faziletli şehir; Faal akla ulaşabilmiş, kimseye ihtiyacı
olmayan bir otoritenin egemenliği altında bulunan, her şeyin şehir halkını gerçek mutluluğa ve
erdeme ulaştırılması için organize edildiği ve tüm kötülüklerin ortadan kaldırılmasının
amaçlandığı bir şehir yönetimi ve toplumunu ifade etmektedir (Farabi, 1980: 94). Ünlü
Selçuklu veziri Nizam’ül-mülk’ün (1018-1092), Sultan Melikşah’a yazdığı ve 51 bölümden
oluşan Siyasetname adlı eserindeki tüm bölümler devlet yönetimi, devlet kurumları, kamu
görevlilerinin atanması, denetimleri, ordu ve savaş konularına ayırmıştır (Nizam’ül-mülk,
1987). Sosyoloji biliminin kurucusu olarak gösterilen büyük İslam düşünürü İbn Haldun (13321406) kendisinin bulduğunu söylediği bu ilme "Umran" adını vermektedir. Umran kelime
anlamı olarak mamurluk, imar etme, şenlendirme, abad ve bayındır olma, gelişme anlamlarına
gelmektedir. İbn Haldun Umran ilminin alanını üç açıdan çizer; bir toplumun ihtiyaçlarını
karşılamak ve güvenlik ihtiyacıyla yerleşik hayata geçilmesi. İkinci olarak dünyada eski insan
topluluklarının durumundan sağlıklı haber alınabilmesi. Üçüncü olarak toplumdaki beşeri
ilişkilerin sürdüğü şehrin -Medine- incelenmesi (İbn Haldun, 1988: 271). İbn Haldun insanlar
için toplum halinde yaşamanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, sosyal hayatın
zorunluluğunun da kural koyan, insanların ilişkilerini düzenleyen bir karar merkezinin
bulunması olduğunun altını çizer. İbn Haldun bu anlamda siyaseti devletin yönetimi olarak
tanımlamaktadır. Ona göre üç siyaset, devlet yönetim biçimi vardır: akla dayanan siyaset,
"siyaset-i akliye", dine dayanan siyaset, siyaset-i diniyye" ve güce dayanan siyaset, salt iktidar.
Kanunlara dayalı olan ilk iki siyaset tipi meşru tiplerdir. Üçüncüsü ise zorbalıktan başka bir
anlama gelmez (İbn Haldun, 1989: 475).
Yirminci yüzyılın başlarında İngiliz siyaset bilimci Harold Joseph Laski, devletin
tarihsel gelişme süreci içinde kararlarına itiraz edilemez bir iktidar biçimi olarak ortaya çıktığını
ve bu iktidarın diğer tüm sosyal organizasyonlara egemen bir özellik taşıdığını belirtmektedir.
Ona göre modern devlet bu iktidarını insanların hayat seviyelerini iyileştirmek amacından
almaktadır. Toplumun devlete itaatinin meşruiyet temeli bu özelliktir (Laski, 2000: 9). Fransız
siyaset bilimci Maurice Duverger siyaseti devlet bilimi ve iktidar bilimi olarak iki farklı
tanımlama çerçevesinin bulunduğunu belirttikten sonra birinci görüşü sağduyuya daha yakın
bulduğunu ifade etmektedir (Duverger, 1996: 18). Eski Oxford Sözlüğünde siyaset, devletin
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tamamı ya da belli bir bölümünün organizasyonu ve diğer devletlerle ilişkileri ile ilgili bilim ve
yönetim sanatı olarak tanımlanmaktadır (Tansey, 4). Alman sosyolog Max Weber, siyaset
kelimesinin birçok anlamda kullanılabileceğini, modern anlamda ise en üst siyasal topluluğun
devleti işaret ettiğini ve devletin de meşru fiziksel güç ve şiddet kullanımı olduğunu
belirtmektedir (Weber, 1993: 80). Fransız siyaset bilimci Marcel Prelot siyaseti devletin
yönetimi, vatandaşlar ve diğer devletlerle olan ilişkilerinin incelenmesi olarak tanımlamaktadır
(Ünsal, 1980: 7).
Siyaseti devlet yönetimi olarak tanımlamak ilk bakışta kavramın sınırlarının
belirlenmesinde işlevsel bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak siyaset ile devlet yönetimi
arasında bu şekilde bir ilişki kurmak, devlet kurumlarının dışında ortaya çıkan siyasal eylem ve
örgütleri kapsayamamaktadır. Öncelikle siyaseti devlet yönetimi olarak ele almanın yönetenyönetilen ilişkilerinin belli bir tarihsel dönemine karşılık geldiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Tüm sosyal grupları etkileyen ortak kararların alınması sürecine bu grupların meşru katılımının
oldukça sınırlı olduğu ortamlarda siyasetin devlet yönetimi ve yöneticileri ile özdeşleştirilmesi
anlaşılabilir bir durumdur. Örneğin yöneticilerin belli bir hanedanın üyeleri içinden verasetle
belirlendiği bir monarşide otoritelerin kim olacağına ilişkin halkın bir katılım gösterebilmesi
mümkün değildir. Kararların belli bir ailenin, sınıfın ya da kadronun elinde şekillendiği bir
yönetim yapısında siyaset olgusunun devlet yönetimi, organları ve faaliyetleri olarak görülmesi,
başka bir ifade ile siyasetin sosyal alandan özerkleşmesi normal bir sonuçtur. 18. yüzyıldan
itibaren parlamentolu krallıkların, yani meşruti rejimlerin kurulmaya başlanması ile birlikte
toplumun genelini ilgilendiren kararların alınması ve uygulanması aşama aşama halkın seçimi
ile belirlenen parlamentolar ve onun içinden çıkan hükümetlere ya da doğrudan halk tarafından
seçilen yürütme organına geçmiştir. Böyle bir değişim devletten bağımsız yeni siyasal
örgütlenmelerin oluşumuna kaynaklık etmiştir. Önceleri demokrasi teorisi içinde
öngörülemeyen siyasal partiler, siyasal aktivitenin merkezine yerleşmişler, paralel olarak
örgütlü sivil toplum siyasal etkinliğin önemli bir unsuruna dönüşmüştür. Toplumda var olan
talep ve çıkar bileşimlerine duyarlı bir karar alma ve uygulama süreci gelişme gösterdikçe,
siyaseti yalnızca devlet yönetimi ve onun kurumsal yapısına ilişkin bir kavram olarak ele almak
anlamını yitirmiştir.
İkinci olarak toplumun genelini ilgilendiren kararların alınmasında devletin tekel kabul
edilmesi tartışmalıdır. Küreselleşme süreci ulus-devletlerin topluma yönelik tek yönlü karalar
alma inisiyatifini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Küreselleşme uluslararası
organizasyonların, çok uluslu şirketlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının Dünya politikaları
içinde önemlerinin artmasına neden olmuştur. Bu kuruluşlar ulus ötesi otorite merkezleri olarak
ortaya çıktılar. Dünya, ulus devlet politikalarının ulus ötesi organizasyonların uzmanları
tarafından belirlendiği ve kararların şekillendiği bir sürece doğru değişim geçirmektedir
(Farazmand, 1999: 515-516). Yerel düzeydeki bir kalkınma projesi, ulus ötesi kuruluşlardan
alınan fonlarla finanse edilebilmektedir. Avrupa Birliği sürecine paralel olarak işadamı
örgütlerinin, işçi sendikalarının, yerel yönetimlerin, hatta yüksek öğrenim kurumlarının
Brüksel’de temsilcilikler açarak lobi faaliyetlerine yönelmeleri AB kararlarının etki gücü ile
yakından ilgili bir gelişmedir. Yaşadığı ekonomik krizi IMF’den aldığı kredi ile aşmaya çalışan
bir ülkenin otoriteleri, kamu harcamaları konusunda yalnızca seçmenlerinin, sivil toplum
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örgütlerinin değil, IMF yetkililerinin de görüşlerini dikkate almak zorunda kalmaktadırlar.
Türkiye’de yatırım yapan yabancı bir kuruluş ile hükümet arasındaki bir anlaşmazlık
uluslararası tahkime götürülebilmekte, benzer şekilde Avrupa Konseyi’ne üye bir ülkenin
vatandaşları kendi ülkelerinin uygulamalarını uluslararası mahkemede dava konusu
yapabilmektedirler. Karar alma merkezlerindeki çeşitlenme otorite olarak devletin tekelini
aşındırmakta, paralel olarak siyasetin de devlet merkezli bir kavram olarak görülmesini
güçleştirmektedir.
Yukarıdaki gelişmelere paralel olarak karar alma süreçlerindeki değişim de devlet
merkezli siyaset algılamasını aşındırmaktadır. Yönetişim kavramı, temelde bilinen siyasal
kurumlara dayalı bir yöneten – yönetilen ilişkisine, bu ilişkinin sosyal grupların denetimine
kapalı bir statik yönetim anlayışını beslemesine tepki olarak ortaya atılmış bir kavramdır
(Stoker, 1998: 21-22). Yönetişim yönetim sürecinde bireylerin, grupların, resmi ve özel
kuruluşların, kısaca hükümet dışı aktörlerin, bürokratik birimlerle birlikte yönetim faaliyetinde
yer almasını öne çıkartmaktadır (Yüksel, 2000: 145). Bu süreçte merkezi yönetim ve yerel
yönetim kuruluşlarından başka, sivil toplum örgütlerini, özel girişimcileri ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşları kapsayan geniş bir aktörler yelpazesinin varlığı ve bunların hukuk devleti,
şeffaf karar alma süreci, hesap verebilirlik ve güçlü yerinden yönetim uygulamaları ile birlikte
yönetim sistemine dahil edilmesi gündeme gelmektedir (Eryılmaz, 2010: 28). Yani, yönetim
sadece seçimler aracılığı ile seçilmiş bir otoriteler tarafından değil; sivil toplum örgütleri,
odalar, meslek grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi çeşitli grupları da süreçlere
dahil ederek gerçekleşmelidir. Yönetişim kavramı içerisinde, yönetenlerin aldıkları kararları
halka açık bir şekilde almalarını, tüm ilgili paydaşları sürece katmalarını ve bilgiye dayalı,
uzlaşmacı bir yönetim anlayışı sergilemeleri öne çıkartılan hususlardır (Toksöz, 2008: 17).
Politika oluşturma ve karar alma sürecine maksimum düzeyde sosyal grupların dâhil edilmesi
arayışı, bu grupların siyasal etkinlik düzeyini artırmakta, karara itaat etmekten öte, kararları
şekillendirme ve muhalefet edebilme inisiyatiflerini artırmaktadır.
Devlet, hiç şüphesiz, siyaset kavramının önemli bir unsurudur. Ancak siyasetin değişen
yapısı ve yöneten-yönetilen ilişkilerinde yaşanan tarihsel ve güncel değişim onu tek ve temel
unsur olmaktan çıkartmıştır. Kararların alınması giderek, farklı çıkar ve talep bileşimlerine
sahip birey ve gruplara duyarlı hale geldikçe, sosyal farklılaşma ve gruplar arasındaki rekabet
siyasetin tanımlanmasında önem kazanmaya başlamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset olgusunun insanlar için önemi, siyasetin tanımlanmasındaki başlıca yaklaşımlar
ve siyaseti devleti merkeze alarak yapılan tanımlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki konulardan hangisi siyasete ilgi duymamızı sağlayan dinamiklerden biri
değildir?
a) Cadde aydınlatmalarının yetersizliği
b) Emeklilik yaşının yükseltilmesi
c) Şirket müdürünün mesai saatlerini yeniden düzenlemesi
d) Üniversite sınav sisteminin değiştirilmesi
e) Meclis tarafından bazı Anayasa değişikliklerinin onaylanması
2) Memur sendikalarının hükümetten daha yüksek zam istemeleri siyasete yönelten
dinamiklerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kararlar
b) Farklı Uygulamalar
c) Tercih Zorunluluğu
d) Destekler
e) Kaynakların Bölüşümü
3) Siyasal kararı, diğer karar türlerinden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Toplumun tamamı ya da önemli bir kısmını etkileme
b) Birey için önem derecesi
c) Sosyal nitelik taşıması
d) Birey için uyma zorunluluğu
e) Kararları alan otoriteleri tanımamız
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4) Aşağıdakilerden hangisi devleti diğer otorite yapılarından ayıran belirleyici bir
özelliktir?
a) Bağlayıcı karar alabilmesi
b) Meşru güç kullanma tekeline sahip olması
c) Düzenleyici işlem yapabilmesi
d) Kurumlardan oluşması
e) Tüm işlemlerini yazılı yapması
5) Aristo insan ile siyaset ilişkisini hangi olgu üzerinden kurmuştur?
a) Sosyal Yaşam
b) Düşünme Yeteneği
c) Dil
d) Kent/Polis
e) Karar Alma zorunluluğu
6) Siyaseti devlet yönetimi olarak ele alan düşünür ve bilim insanlarından örnekler
veriniz.
7) Devlet merkezli siyaset tanımlarının eksiklikleri nelerdir? Açıklayınız

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) b, 5) d
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2. SİYASET NEDİR?: REKABET VE SÜREÇ OLARAK SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Rekabet ve Çatışma Olarak Siyaset

2.2.

Süreç Olarak Siyaset

2.3.

Siyasetin Unsurları

2.4.

Siyaset Olgusunun Kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çatışma ve rekabeti esas alan tanımlar, siyasetin hangi boyutuna dikkat
çekmektedir?
2)

Siyasetin süreç olarak tanımlanması ne demektir? Açıklayınız.

3)

Siyasetin unsurları ve kapsamı nelerdir?

4)

Genel bir siyaset ve siyaset bilimi tanımı nasıl yapılabilir?

20

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Çatışma ve Rekabet Olarak Siyaseti çatışma ve rekabet Kazanım
okuyarak
ve
Siyaset
araştırarak
geliştirilecektir.
temelinde
tanımlayan
yaklaşımları
öğrenmek.
Başlıca isimleri tanımak
Süreç Olarak Siyaset

okuyarak
ve
Siyaseti
süreçtemelinde Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
tanımlayan
yaklaşımları
öğrenmek. Başlıca isimleri
tanımak

Siyaset ve Siyaset Bilimi

okuyarak
ve
Siyaset olgusunu ve siyaset Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
bilimini
kapsamlı
bir
tanımını yapmak
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Anahtar Kavramlar

 Çatışma – Rekabet
 Siyaset Süreci
 Grup Teorisi
 Poliarşi
 Otorite
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Giriş
Bu bölümde siyasetin tanımlanmasında diğer iki yaklaşım olan toplumsal rekabet ve
çatışmayı esas alan tanımlarla, siyaseti otoriteye ilişkin bir dağıtım süreci olarak ele alan
tanımlar ayrıntılı olarak incelenecektir. Bölüm sonunda siyaset olgusunun genel bir çerçevesi
ele alınmaktadır.
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2.1.Çatışma ve Rekabet Olarak Siyaset
Sosyal yapı, farklılaşma temelinde gelişme göstermektedir. Toplumun çatışmacı bir
özellik göstermesi de bu farklılaşma içinde farklı çıkar ve değer yargılarının ortaya çıkmasına
dayanmaktadır. Siyaset kavramının kullanıldığı bir yerde insanları ilgilendiren bir ortak karar
alma süreci söz konusudur ve bu kararlar genellikle toplumdaki fikir ayrılıklarına karşılık gelen
bir farklılaşmaya dayanır (Lawson, 1985: 9). Sosyal yapı homojen bir bütünlük oluştursaydı ve
toplumdaki birey ve gruplar arasında sürekli bir görüş birliği bulunsaydı siyaset diye bir
kavramdan bahsetmemize gerek kalmazdı (Turan, 1986: 12). Bu nedenle bazı siyaset bilimciler
otoritelerin kararları çerçevesinde şekillenen siyasal davranışı farklı çıkar bileşimi ve taleplere
sahip bulunan grupların çatışma ve rekabeti temelinde açıklamaya çalışırlar. Bu çerçevede
siyaset toplumdaki farklı çıkar ve değerleri temsil eden gruplar aracılığıyla kolektif kararların
alınması süreci olarak tanımlanmaktadır (Garner, 2009: 2). Böyle bir tanımlama iki
varsayımdan hareket eder, birincisi ortak çıkarlarının varlığından haberdar olan ve bu
doğrultuda hareket eden rakip grupların varlığı, ikincisi de bu gruplar arasındaki rekabet ve
çatışmanın toplumda kaynaklar, mevkiler ve değerlerin kıt olmasından kaynaklanmasıdır.
Dolayısıyla otoritelerden talepte bulunan her gruba istediği verilemediği gibi, bunların talep
eden gruplar arasında toplumsal dengeyi bozmayacak şekilde dağıtılması zorunluluğu
bulunmaktadır. Harold D. Laswell siyaseti; “kimin, neyi, ne zaman nasıl elde edeceği” ile ilgili
bir süreç olarak tanımlamaktadır (Laswell, 1990). Toplumdaki farklı gruplar arasında ekonomik
kaynaklar, statüler, roller, mevkiler, hatta onur ve ödüllendirmeler konusunda bir rekabet
bulunmaktadır. Toplumun geneli için alınan kararların ve uygulamaların toplumun tüm
kesimlerini aynı anda memnun ettiği çok az örneğe rastlanır. Genellikle siyasal karar ve
uygulamalar toplumdaki bazı grupları memnun ederken, diğerlerini rahatsız eder. Sadece alınan
kararlar ve yapılan uygulamalar değil, genel sorunların çözümünde izlenecek yöntem
konusunda da çatışma ve rekabet yaşanabilir. Ülke ekonomisinde elde edilen katma değer
öncelikle yatırımlara mı yönlendirilmeli, yoksa toplumda gelir seviyesi düşük kesimlerin hayat
sevilerini artıracak transfer harcamalarına mı yönlendirilmeli? Toplumun güvenliği mi öncelikli
olmalı? Yoksa bireylerin özgürlükleri mi? Kalkınmayı mı öncelemeliyiz? Çevrenin
korunmasını mı? Sayısız konuda birçok rakip çözüm önerisi ve politika seçeneği toplumdaki
farklı eğilimlerin yansıması olarak ortaya çıkabilir.
Toplumda rakip grupların varlığı ve bir sosyal ilişki biçimi olarak siyasetin bu gruplar
arasındaki rekabet ve çatışmadan kaynaklandığı düşüncesinden hareket eden, ancak bu rekabeti
farklı açılardan yorumlayan yaklaşımlar bulunmaktadır. Çoğulcu grup teorisyenleri siyaseti
toplumda farklı çıkarlara sahip rakip grupların siyasal otoritelerin ve bürokrasinin kararlarını
etkilemek üzere sürekli olarak rekabet ettikleri bir süreç olarak görmektedirler. Grup teorisi her
grupta bir ortak çıkar bulunduğu ve gruba üye olan bireylerin ortak çıkar doğrultusunda çaba
harcadıkları öncülüne dayanır (Olson, 1993: 23). Arthur Bentley, 1908 yılında ilk baskısı
yapılan "The Process of Government" isimli çalışmasında çıkarı olmayan bir grubun varlığı
düşünülemeyeceğini ve bu grupların çıkara dayalı olarak siyasal sürece girmelerinden
başlayarak rakip gruplarla mücadele içine girdiklerini belirtir (Knutilla, 1992: 66). Bentley
çıkar gruplarının siyasal işlev bakımından merkezi bir rollerinin olduğunu ve toplumun
ilgilendiren ortak kararların çıkar grupları faaliyetlerinin bir yansıması olduğunu düşünür. Buna
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bağlı olarak Bentley, metafizik anlamda devlet kavramına karşı çıkar ve hükümeti de içinde
temsil edilen grup ve çıkarların varlığı ile açıklar (Burns, 1984: 526-527). Kendisi farklı bir
kavram üzerinde yoğunlaşmış olmasına rağmen çoğulcu grup yaklaşımına önemli katkılar
yapan Robert Dahl, "Who Governs" adlı eserinde, bir demokraside hemen her erişkin bireyin
oy kullanmasına rağmen, resmi makamlardaki stratejik pozisyonların belirlenmesinde başka bir
takım unsurların daha etkili bir biçimde rol oynayabildiklerine işaret ederek, demokratik
mekanizmaları gerçekte kimin yönettiği sorusunu sordu (Dahl, 1968: 1). O’na göre
demokrasilerde, seçim sandıklarında eşit oylar dururken, yönetimsel kaynakların eşitsiz bir
şekilde dağılımı söz konusudur. Dahl buradan hareketle grupların karar alma süreçlerindeki
rolünün bir tür seçkin çoğulculuğu olan poliarşiyi doğurduğunu ileri sürdü (Jordan, 51-52).
Dahl, iktidarın aslında küçük gruplar ve ekonomik elitler arasında paylaşıldığı, bazı sosyal
aktörlerin hükümete güçlü bir biçimde nüfuz edebildikleri, diğer grupların da onlara karşı
dolaylı baskı olanaklarına sahip oldukları bir ortak alanın varlığına işaret etmektedir. Dahl bu
çerçevede siyaseti, grupların ya da toplulukların işbirliğine dayalı olarak organize olan bir
sistemde, ayırt edilebilir biçimde denetim, nüfuz, iktidar ve otoriteyi içeren insan ilişkilerinin
yerleşik bir süreci olarak tanımladı (Dahl, 1970).
Grup teorisyenlerinin siyasetin çatışmaya dayalı doğası ile sosyal dengenin korunması
arasında bağ kurma çabalarına karşılık. Çatışmayı öne çıkaran diğer bazı yaklaşımlar, sosyal
dengenin sağlanmasından çok bizzat çatışmanın sürdürülmesinin siyasetin belirleyici özelliği
olduğunu ileri sürmektedirler. Marksist düşüncede üretim araçlarına hakim olan sınıf ve onun
doğurduğu üretim ilişkileri sonucunda oluşan diğer bir sınıf arasındaki, modern anlamda
kapitalist-burjuva sınıfı ve proletarya-işçi sınıfı, mücadele siyasal çatışmanın merkezinde yer
almaktadır. Sınıflar arası ilişkiler genellikle sömüren-sömürülen, ezen-ezilen olarak
kategorileştirilebilecek bir eşitsizlik ilişkisini doğurur ve bu kategoriler arasında çatışma söz
konusudur. Sınıfların çıkarları uzlaşmaz bir şekilde birbirlerine karşıttır. Devlet, kapitalist
sınıfın çıkarlarına göre yapılandırılmış bir baskı aracıdır. Dolayısıyla siyaset, sınıflar arası
çatışmanın bir yansıması olarak şekillenmektedir. Lenin, sınıf mücadelesi temelinde siyaseti,
sınıf çıkar ve amaçlarının belirlediği etkinliklerle devlet organlarının ya da tümden devletin
toplumsal ve ekonomik yapısının yansıması olan etkinlikler olarak tanımlamaktadır (Aşukin
vd, 1979: 184).
Feminist teori ise eşitsizliğin erkek cinsiyetin ayrıcalıklı konumundan kaynaklandığını
ve bu eşitsizliğin siyasal kavram, kuram ve kurumları biçimlendirdiğini ileri sürmektedir.
Feminist yazarlar kamusal-özel alan ayrımını reddederler. Eşitsizlik özel alanda, cinsiyetler
arasında ortaya çıkar ve kamusal alanı da biçimlendirir. Anne Philips’in belirlediği şekliyle
siyaset, toplumsal cinsiyetin kör nokta olarak kalmadığı bir şekilde yeniden kavramlaştırılmalı
ve demokrasi iki cinsiyeti de düşünerek yeniden formüle edilmelidir (Phillips, 1995: 11). Aksi
takdirde modern kurumların hiçbiri gerçek anlamda bir özgürlük ve eşitlik doğuramaz. Bu
yaklaşım bazı feminist yazarları siyaseti, “özel olan” şeklinde tanımlamaya yönlendirmiştir.
Özel alanda bugün pek çok kişi tarafından kabullenilen, kadın ve erkeğin sosyal hayattaki rol
dağılımı gibi, eşitsizliklerin kaldırılması bu anlamda siyasetin odak noktasını oluşturmaktadır
(Çakır, 2008: 451-454).
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Held ve Leftwich siyaseti bütün sosyal gruplarda, formel ya da enformel yapılarda var
olan, kamu ve özel hayatı kapsayan bir olgu şeklinde tanımlarlar. Bu grup ve yapıların ortak
özelliği üretim ve yeniden üretim etkinliklerinin bulunmasıdır. Siyaset iktidarın dağıtım ve
uygulamalarına karşı tepkiler, bu karar ve uygulamaları etkileyen güçler ve kaynakların
dağılımı üzerindeki etkileri ile ilgili bir süreçtir. Tek başına yönetim ya da hükümet değildir
(Held ve Leftwich, 1984: 144). Siyaset bilimci V. Van Dyke ise siyaseti, “kamuyu ilgilendiren
sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, uygulatmak, başkalarının tercihlerinin
gerçekleşmesini engellemek üzere çeşitli aktörlerin yürüttükleri bir mücadele” olarak
tanımlamaktadır (Turan, 1986: 7).
Siyaseti iktidara ilişkin onu belirleme ve etkileme merkezli bir rekabet ve çatışma
temelinde tanımlamak ister istemez akla nasıl oluyor da siyasal sistemler görece bir istikrar
veya süreklilik içinde varlıklarını sürdürebiliyorlar sorusunu akla getirmektedir. Bu soruya
cevap verebilmek için otoritelerin vermiş oldukları kararlara grupların rıza göstermesinin nasıl
mümkün olduğu sorusunun üzerinde durulması gerekmektedir.

2.2.Otoriteye İlişkin Dağıtım ve Uzlaşma Süreci Olarak Siyaset
Sosyal hayatta birbirleri ile rekabet halinde bulunan farklı çıkar ve talep bileşimlerinin
arasında bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde bu durum sosyal bütünlüğü bozucu sürekli bir
çatışmanın yaşanmasına neden olabilir. Sürekli çatışma ortamı insanlar için bir arada yaşamayı
anlamsız kılar, sosyal hayatın maliyetini yükseltir. Oysa genel olarak siyasal sistemlere
bakıldığında, birçok anlaşmazlıklara, düşünce ayrılıklarına, hatta zaman zaman çatışma
doğuran gerilimlerin varlığına rağmen bu sistemlerin istikrarlarını koruyabildikleri
görülmektedir. Siyasal sistemlerin bu yeteneklerinin sosyal hayattaki farklı çıkar ve talepleri
uzlaştırarak bütünlüklerini koruyabildikleri düşüncesine, siyasetin de bir uzlaşma, uzlaştırma
süreci olarak tanımlanmasına kapı aralamıştır. Crick’e göre siyaset; bir bütün içinde rol
oynayan farklı çıkarların, toplumun refahını sağlamak ve varlığını sürdürmek amacıyla
taşıdıkları önemle orantılı bir şekilde iktidardan pay almalarını sağlamaktır (Crick, 1993: 21).
Crick, siyasetin özgür tartışmalar aracılığı ile yönetilen bir süreç olduğunun altını çizmektedir.
Bu yaklaşım sosyal yaşantının sürdürülmesi için bağlayıcı kararları alınması sürecini rakip
gruplar arasında uzlaşma sağlama amacına indirgemektedir. Siyaseti, düşünce ve politika
farklılıklarını çatışmaya yol açmadan çözümlenmesi süreci olarak tanımlamak öncelikle her
sorunda kararların uzlaşma temelinde alınmasına çaba harcayan otoritelerin varlığı ve ikinci
olarak farklı talep bileşimlerine sahip grupların her zaman uzlaşmaya gerek duyacakları gibi iki
varsayıma dayanmaktadır. Oysa yukarıda değinildiği gibi, çatışmayı esas alan düşünce ve
siyasal tutumların varlığı bir gerçekliktir. Siyaseti uzlaşma veya uzlaştırma temelinde ele alan
yorumlar fazlasıyla liberal Batılı modellerden türetilmiş olmakla eleştirilmişlerdir.
Uygulamada uzlaştırmaya dayalı bir siyaset sürecinin Batı demokrasilerinde bulunduğunu iddia
etmekte her zaman mümkün görünmemektedir. Özellikle 2000’li yıllarda bir çok Batı Avrupa
ülkesinde yabancı karşıtı, Avrupa merkezli, yer yer ırkçı siyasal hareketlerin seçimler yolu ile
güç kazanması illiberal-özgürlük karşıtı demokrasi tartışmalarını gündeme getirmiştir (Alkan,
2011: 5). Postmodern düşünür Faucault, bizzat modern demokrasilerde talep bileşimlerinin
özgürce değil, iktidarın yaygın hâkimiyetiyle şekillendirildiğinin altını çizmektedir. Faucault,
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Sosyal hayatta bir mahkûmun, bir askerin ya da bir öğrencinin hemen hemen aynı ölçütlere
göre şekillendirilen kurallarla bağlanmış olduğunu, bu disipline edici kuralların da siyasal
teknikler ile biçimlendirilip oluşturulduğunu belirtmektedir. Tüm süreç normalleştirmeyi
amaçlar ve beraberinde yeni bir iktidar yapısını getirir. Ortaya çıkan iktidar temsile ya da zor
kullanmaya dayanmaz, üretkendir, yaygındır ve bu şekilde bireyleri disipline eder, onların
gövde ve ruhlarını biçimlendirir. Faucault’a göre “her türlü disipline edici süreç iktidardır”. Bu
iktidar baskıcı olmadığı gibi çoğulcudur, itiraz edilemez biçimde insanları kendine bağımlı
kılar. Siyasal ilişkiyi belirleyen bu iktidar yapısı bilgi alanındaki söylem ve uygulamalarla
kendini net bir biçimde ortaya koyar, bu iktidara karşı ancak toplumun çoğulcu ve yaygın
nitelikleri öne çıkartılarak direnebilinir (Şaylan, 1998: 101-104).
Siyaseti bir uzlaştırma sanatı olarak ele almak, uzlaşmayı sürekli olarak sağlamayı
amaçlayan bir iktidar yapısının varlığı ile mümkündür ki, bu tür otoriteleri günlük hayatta her
zaman -genellikle- göremeyiz. Birey ve grupların genelini ilgilendiren kararların birçoğu
uzlaşmanın sonucu olmaktan çok, otoritelerin tercihlerini yansıtmaktadırlar. Yine yukarıda
değinildiği gibi otoriteler tarafından alınan kararlar kimi gruplar tarafından desteklenirken,
diğer bazı grupların tepki göstermelerine neden olmaktadır. Uzlaşma temelinde bir karar alma
süreci siyasal iktidar tarafından öncelenmediği gibi, buna ilişkin koşullar da bulunmayabilir.
Örneğin sosyal gruplar arasındaki rekabet, siyasal iktidarın bu gruplara nüfuz etmesi suretiyle
zayıflatılabilir. Birçok otoriter ve geleneksel rejimde gruplar arasındaki çıkar farklılıkları
otoriteler tarafından kabul edilmez, bunu yerine gruplar arasında dayanışmacı (solidarist)
ilişkileri güçlendirmek ve kurumsallaştırmak yönünde politika önem kazanır. Bu durumlarda
siyaset yoktur denilemez.
Bu noktada birbirleri ile rekabet halinde bulunan gruplar arasında bağlayıcı kararlar
alınabilme sürecini ya da uzlaşmanın sağlanabilmesini bir başka açından değerlendirme
zorunluluğu doğmaktadır. David Easton siyaseti; değerlerin otoriteye bağlı olarak dağıtılması
süreci” olarak tanımlamaktadır (Easton, 1965a). Bu tanım kısa olmasına karşılık kapsayıcıdır.
Tanımda değerlerin dağıtımı, aynı kaynakları talep eden grupların varlığını içermekte, alınan
kararların bağlayıcılığı da otoriteye bağlı bir süreç olarak ele alınmaktadır. Otoriteye bağlı
karar, karardan etkilenenlerin alınan karara rıza gösterdikleri anlamına gelmektedir (memnun
olduklarını değil). Karardan etkilenenler, kurallara uygun, meşru kabul ettikleri bir süreç içinde
bu kararların alındığına inanıyorlarsa rıza gösterirler. Easton’un tanımı aynı zamanda sosyal
bütünlüğün, istikrarın korunmasının sürekli belli grupların desteklenmesi suretiyle değil, bir
dağıtım, paylaştırma, bölüşüm süreci ile sağlanabileceğini içermektedir. O halde uzlaşmayı, tek
bir karar ya da kararlar kümesi üzerinde rakip grupların anlaşmalarını sağlamak olarak değil,
sosyal grupların daha genel düzeyde bir arada yaşama konusunda genel bir uzlaşma içerisinde
hareket etmeleri olarak anlamak gerekmektedir. Bu sayede alınan kararlardan olumsuz
etkilenenler, memnun olmasalar da karara itaat etmekte, sonuçta tekil sorunlar üzerindeki
farklılıklar sosyal yapının bütünlüğünü tehlikeye düşürecek bir aşamaya ulaşmadan
önlenebilmektedir.
Buraya kadar siyasetin özellikleri ve tanımlanmasına ilişkin başlıca yaklaşımları ele
almaya çalıştık. Ele alınan yaklaşımlar ışığında bir siyaset tanımın yapılmasının öncelikle
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siyaset olgusunun hangi koşullara bağlı olarak şekillendiğini belirlenmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu açıdan, İlter Turan’ın siyasetin koşullarına ilişkin yaptığı belirleme yukarıda
ele alınan yaklaşımları kapsayıcı nitelikte bir çerçeve oluşturuyor (Turan, 1986: 9-12). Turan
siyasetin ortaya çıkış koşullarını, sosyal hayat, farklılaşma, çatışma ve tercih yapmanın zorunlu
oluşu şeklinde dört başlıkta toplamaktadır. Siyaset kamusal bir olaydır. Sosyal hayat olmasaydı,
iktisat ya da siyasetten bahsedilemezdi. Ancak sosyal hayat siyasetin tek başına koşulunu
oluşturamaz. Sosyal yaşantının siyasal davranışa kaynak oluşturabilmesi için onun homojen
değil, alt sosyal gruplara ayrılmış, karşılıklı bağımlılığa dayalı bir farklılaşma göstermiş olması
gerekmektedir. Farklılaşmanın zorunlu sonucu, tüm alt grupları ve örgütleri içeren bağlayıcı
karar alan bir örgütlenmenin ortaya çıkmasıdır. Üçüncü koşul kendileri ile ilgili farklı yönde
kararlar alınmasını bekleyen ya da talep eden gruplar arasında bir çatışma veya rekabetin söz
konusu olmasıdır. Sosyal gruplar arasındaki rekabet ertelenemez, otorite tarafından alınan
kararların da tüm grupları tatmin etmesi mümkün değildir. Bütün bunlara rağmen talep eden
gruplar arasında bir tercihin yapılması ve bu tercih ya da tercihlerin bütünlüğün istikrarını
koruyacak şekilde üretilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Sosyal farklılaşmaya dayalı olarak toplum üyelerinin ve grupların arasındaki rekabetin
bağlayıcı kararlar yolu ile çözümlenmesi ise değişik açılardan değerlendirilerek
kavramlaştırılmıştır. Buna göre:
Tüm sosyal alt grupları kapsayıcı otorite olarak devlet, devlet yönetimi, devletin
kurumsal yapısı merkeze alınarak siyaset tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım kavramın
sınırlarını belirlemekte işlevsel olmakla birlikte, genel oya dayalı parlamentoların kurulması ve
karar alma süreçlerinin giderek demokratikleşmesi sürecine paralel olarak siyaset olgusunu
kapsamakta yetersiz kalmıştır. Ayrıca küreselleşme, bölgesel entegrasyonlar, yönetişim gibi
gelişmeler bağlayıcı karar alma noktasında devlet tekelini sorgulanır kılmaktadır.
Demokratik rejimlerin yerleşme sürecine paralel olarak devlet örgütlenmesi dışında
siyasal hayatta yeni örgütlerin (siyasal partiler gibi) ortaya çıkması ve bu örgütlerin çıkarların
temsili ve iktidarı elde etmede birbirleri ile rekabet etmeleri, siyasetin de çatışma ve mücadele
temelinde tanımlanmasına kaynaklık etmiştir. Karar alma süreci toplumdaki grupların
taleplerine daha duyarlı hale geldikçe siyasette farklı sosyal grupların, hatta çevreci harekette
olduğu gibi sosyalin dışındaki çıkarları savunan siyasal akımlar ortaya çıkmıştır.
Siyasal sistemlerin görece istikrarlarını koruma yetenekleri ise siyaseti çatışma
temelinde açıklayan yaklaşımların sorgulanmasına neden olmuş ve talep eden gruplar arasında
uzlaşma ve dağıtım yöntemlerini temel alan yaklaşımlar gelişme göstermiştir. Talep eden
gruplar arasında sürekli olarak yeniden dağıtım kararları alınmakta, bu kararlar tarafların rıza
gösterdiği kural ya da ilkeler temelinde alındığı için çatışmaya neden olmamaktadır. Siyaset bu
anlamda iktidarın meşruiyetine dayalı olarak bağlayıcı kararlar alma süreci olarak ele
alınmaktadır.
Siyaset tanımına ilişkin özetlediğimiz bu üç yaklaşım arasında bir tercih yapmaktan çok,
farklı yaklaşımları içerecek bir tanımlamaya gitmek mümkün görünmektedir. Dikkat edilirse
siyaset konusundaki farklı yaklaşımlar birbirlerini içerecek şekilde gelişme göstermişlerdir.
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Örneğin uzlaşmayı temel alan bir siyaset tanımı örtülü olarak sosyal gruplar arasında bir
çatışma ya da rekabetin olduğunu kabul etmektedir. Her iki tanımlamada bağlayıcı kararlar
etrafında yaşanan bir süreçten bahsetmektedir ve hangi açıdan bakılırsa bakılsın devlet ve devlet
kurumları bu sürecin en belirleyici aktörüdür. Ele alınan tanımlar bize siyasetin kurumsal,
kurallar ve faaliyetler olmak üzere üç boyutunun olduğunu göstermektedir.
Bu çerçevede siyaseti; toplumun tümü için bağlayıcı kararların alınmasında ve
kaynakların otoriteye ilişkin olarak dağıtımında, çeşitli sosyal aktörlerin beklentilerini
belirleyici kılmak yönünde yapmış oldukları rekabet ve faaliyetlerle, tüm bu sürecin
şekillendirdiği kurum ve kurallar olarak tanımlayabiliriz. Siyaset Bilimi de bu siyasal olguları
araştıran, aralarındaki ilişkileri nedensellik bağı ile açıklayan, dünyanın değişik bölgelerindeki
benzer siyasal olguları sistematik olarak inceleyen bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanabilir.
Şekil 2. Siyaset Sürecinin Kapsamı

Meşru İktidar Olarak Otorite
Sosyal Aktörler, Siyasal Partiler, Çıkar Grupları vs.
Siyasal Kurumlar
Toplumsal Yapı: Farklılaşma/Çatışma
Mutabakat-Oydaşma
Uluslararası Sistem
Toplumsal Yapı: Farklılaşma/Çatışma

Mutabakat-Oydaşma
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset olgusunun çatışma – rekabet, süreç olarak tanımlanması üzerinde durularak, üç
farklı tanımlama yaklaşımları ışığında genel bir siyaset tanımı yapılmış ve siyaset olgusunun
kapsam ve unsurları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Siyaseti çatışma temelinde açıklamaya çalışan tanımlar sosyal hayatın hangi
yönüne dikkat çekmektedir?
a)

Toplumda farklı çıkarlara sahip grupların varlığı

b)

Toplumu ilgilendiren konularda uzlaşma zorunluluğu

c)

Siyasal otorite olgusu

d)

Kararların meşruiyeti

e)

Düşünce birlikteliği

2)Feminist teori siyasal eşitsizliğin kaynağını hangi olguya dayandırmaktadır?
a)

Bilgi farklılığı

b)

Siyasette erkek egemenliği

c)

Kadınların eğitimsizliği

d)

Özel alandaki cinsiyet eşitsizliği

e)

Kıt kaynakların varlığı

3)Siyaseti; “kimin, neyi, ne zaman nasıl elde edeceği” ile ilgili bir süreç olarak
tanımlayan siyasal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a)

David Easton

b)

Arthur Bentley

c)

Harold. D. Laswell

d)

Maurice Duverger

e)

Robert Dahl
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4)Siyaseti bir süreç olarak tanımlayan yaklaşımların hareket noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Siyasal istikrarın sürekliliği

b)

Toplumsal çatışma

c)

Toplumsal eşitsizlik

d)

Siyasal rekabet

e)

Düşünce özgürlüğü

5)Aşağıdakilerden hangisi siyaset sürecinin doğrudan kapsamında değildir?
a)

Siyasal kurumlar

b)

Toplumsal farklılaşma

c)

Otorite

d)

Siyasal partiler

e)

Özel sektör kuruluşları

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) a, 5) e,

34

3. SİYASET BİLİMİNİN EVRİMİ: SİYASET FELSEFESİNDEN BİLİME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Felsefi Gelenek
3.1.1. Siyaset Felsefesinin Belirleyici Özellikleri
3.1.2. Siyaset Felsefecilerine Başlıca Örnekler
3.2. Gözlemden Genel Teoriye: Felsefeden Kopuş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyaset felsefesi hangi sorular üzerine odaklanır?

2)

Siyaset felsefesinden kopuş sürecinde öne çıkan isimler kimlerdir?

3)
Siyaset olgusuna genel bir teorik çerçeve üzerinden yaklaşan düşünürler hangi
yöntemleri kullanmışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Siyaset Felsefesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Siyasete
felsefesinin Kazanım
okuyarak
ve
özelliklerini
ve
siyaset araştırarak geliştirilecektir.
olgusuna yaklaşım biçimini
öğrenmek.

okuyarak
ve
Siyasetin Bilimleşme Süreci Felsefi yaklaşımdan kopma Kazanım
süreci, başlıca yöntem ve araştırarak geliştirilecektir.
isimleri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar



Siyaset Felsefesi



Sokrates



Platon



St. Augustinus – St. Thomas



Farabi



Değer



Aristo’nun Yönetim Biçimleri



İbn Haldun



Machiavelli



Hobbes
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Giriş
Bu bölümde siyaset çalışmalarında uzun süre etkili olan siyaset felsefesinin ve zaman
içinde felsefi yaklaşımdan yaşanan kopma, başlıca düşünürler çerçevesinde incelenmektedir.
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3.1. Siyaset Felsefesi – Siyaset Bilimi
Felsefi Gelenek
Felsefe bilgiyi, doğruyu arama çabasıdır (Gökberk, 1996: 13). Felsefenin amaç edindiği
bilgi insan, toplum ve evren hakkında bütünsel, kapsayıcı ve geçerli doğrulardır. Emredici
değerler ve davranış standartları geliştirme çabası yönüyle de normatiftir (Heyvood, 2006: 16).
Doğruyu bulma çabası olarak felsefe birçok bilim dalının gelişmesine de kaynaklık etmiştir. Bu
çerçevede siyaset ile ilgili ilk çalışmalar felsefenin bir alt disiplini olarak gelişme göstermiştir.
Siyasi felsefe çalışmaları var olan siyasal ilişkileri incelemek, verilere dayanmak suretiyle
genellemelere gitmek yerine toplumun varlık nedeni, herkes için geçerli doğruların bulunması,
bu kapsamda en iyi yönetimin özellikleri, iyi yöneticinin vasıfları gibi konular üzerinde
yoğunlaşmıştır. Siyaset felsefesi “olan” ile değil, “olması gereken” ile ilgili düşünsel bir çabayı
içermektedir. Siyasetle ilgili araştırmalarda uzun yıllar felsefi yaklaşım belirleyici rol
oynamıştır.
Milattan Önce 470 ile 399 yılları arasında yaşayan Sokrates’e göre hayatın temel amacı
mutluluktur. Bu amaca ulaşmak için insan, kendini tanımalı, kendini neyin mutlu edeceğini
bilmelidir. İnsanı mutluluğa götüren bilgi erdemdir. Sokrates erdemin önemli ölçüde kalıtımsal
olduğunu belirtmekte, ancak eğitim ve öğrenme yoluyla da erdemli olunabileceğini kabul
etmektedir. Ona göre toplumu, insanları mutlu etme bilgisine sahip erdemli kişiler
yönetmelidir. Bu düşünceleri ile Sokrates, erdemli bir azınlığın yönetimini öne çıkartmaktadır
(Göze, 1993: 16-17). Sokrates’in öğrencisi Platon (M.Ö. 472-347) onun fikirlerini hiyerarşik
bir yönetim modeli altında geliştirdi. Platon’a göre gerçeklik (idealar) duyularımızla
kavrayabildiğimiz şeylerin ötesinde, ideal bir formdur. Biz ideaların somut yansımalarını
görebiliriz, ancak bu yansımalar ideayı tam olarak açıklayamaz. İyi olan idea formu ile var olur
ve ahlaki-siyasi norm ve değerler için mutlak ve evrensel bir yol göstericidir. Bilgi ideaya, yani
iyi olana ulaşmakla elde edilebilir. Ancak ideaya ulaşabilmek üstün nitelikler gerektirir. Çoğu
insan idealara ulaşmak konusunda başarılı olamayacaktır. İdealara vakıf olan erdemli bir azınlık
diğer insanlara liderlik etmelidir. Platon buradan hareketle yeteneklerine göre toplumu üç
katmana ayırır: yöneticiler (filozoflar), koruyucular ve üreticiler (besleyiciler) (Skirbekk ve
Gilje, 2004: 72-76;82). Bir tür kast sistemi olan hiyerarşik yönetim modelinde toplumun
işlevlerini aksatacak zayıflara hayat hakkı tanınmıyordu. Üreticiler yetenek olarak en alt grubu
temsil etmekteydiler ve algı dünyasının ötesine geçemeyen insanlardan oluşmaktaydılar.
Koruyucular askeri ve günlük idari işlemleri yürüten bir sınıftır. Küçük yaştan itibaren sıkı bir
şekilde devlet kontrolü altında eğitilirler ve bunların içinden en yeteneklileri yöneticiler sınıfını
oluşturmaktadır. Yöneticiler idea bilgisine sahip kişilerdir ve genellikle asil ailelerden gelirler.
Platon bu kişileri adeta tanrılaştırır. Onlar kendi koydukları yasalara tabi olmadan toplumu
yöneteceklerdir (Şenel, 1991: 184-187).
Hıristiyanlığı bir dünya görüşü biçiminde sistemleştiren ilk düşünür olarak gösterilen
St. Augustinus (354-430) düşüncelerini iki temel kavram çerçevesinde şekillendirmiştir; Yer
Devleti ve Gök Devleti. Bu iki kavram onun düşüncelerini kategorileştirerek içlerine yerleştirip
sunduğu kalıplardır ve aynı zamanda iyi ve kötü yönetim biçimlerini de simgelemektedir. Gök
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Devleti, Yer Devleti 'nin ideal olarak örnek alması gereken bir model niteliğindedir. Gök
Devleti, doğrudan Yaratıcının otoritesi altındaki bir eşitlik düzenini ifade eder. Yer Devleti ise
ilk günahın ürünü olarak kurulmuş bir eşitsizlik düzenidir. İnsanlık ancak Hz. İsa'nın çizdiği
yolda ilerleyerek Gök Devleti'ne ulaşabilir. Aynı zamanda O, Hıristiyanlık içinde kiliseyi Gök
Devleti'nin temsilcisi sayarak dolaylı olarak kilisenin imparatorluğa üstünlüğünü
vurgulamaktadır. St. Augustin Hıristiyan devletlerin de diğerlerine göre Gök Devleti'ni temsil
ettiklerini söylemekle ve Gök Devletine ulaşmakta terör ve savaşı meşru görmekle Haçlı
Seferleri'nin ve Hıristiyan emperyalizminin temellerini atmıştır (Öktem, 1993: 218-219). Diğer
bir ünlü Hıristiyan düşünür St. Thomas’a göre (1225-1274) yasa; "toplumu yönetme görevini
üstlenmiş olan yöneticinin, ortak yararı sağlamak amacıyla koyduğu ve yayınladığı aklın emri"
dir (Göze, 1993: 79). Yasalar çeşitlidir ve farklı içeriklere sahiptir. Lex Aterna (ebedi yasalar);
insan aklının algılayamadığı salt iyiyi içeren, Tanrının iradesine bağlı ilahi düzenin yasalarıdır.
Lex Divina (ilahi yasalar); ebedi yasaların dinsel mahiyette olan kısmıdır ve yalnızca din
adamları tarafından algılanabilir. Lex Naturalist (doğal yasalar); düşünen insan aklının ebedi
yasalar içerisinde algılayabileceği bölümünü içerir. Temel ilkesi "iyiyi gerçekleştirmek,
kötüden kaçınmaktır" , son olarak Lex Humana (insan yasaları); insan eseri olan, emir ve
yasaklar koyan yasalardır (Öktem, 1993: 222). İnsan yasaları, doğal yasalara, doğal yasalar ilahi
yasalara ve ebedi yasalara uygun olmalıdır. Thomas böylece bir yerde ebedi yasalar ile sadece
din adamlarının anlayabileceği ilahi yasaları eşitleyerek insan yapısı yasaları bunlara
bağlamıştır. Böylece bütün otoritelerin kaynağı olan Tanrı otoritesi (Göze, 83) ile kilise
arasında bir eşitlik kurulmaktadır.
Farabi aklı, Faal akıl, Natık akıl ve Aktif akıl olmak üzere üçe ayırır. İnsan natık akıldan
sıyrılıp, faal akla ulaşmakla gerçek saadete ulaşabilir. Aktif akıl ise bu iki akıl arasındaki bir
köprüyü ifade eder. Her insan faal akla ulaşabilir, ancak bunun ona öğretilmesi gerekir (Farabi,
1980: 40). Verilenleri olduğu gibi alan insanlar sağlıklı insanlardır ve bunların iletilenlere karşı
gösterdikleri eğilim farklılıkları sosyal farklılaşmayı doğurur. İnsanlar tabiatları itibariyle farklı
kapasiteye sahip olup, tabi olarak hazırlandıkları cins, sanatlar ve bilimlerdeki derecelerine
uygun olarak da farklı mertebededirler. Ayrıca eğitme ve rehberlik kabiliyetleri açısından da
farklılık gösterirler. Bunlar diğerlerinden daha güçlüdür. Bu yüzden eğitilmeye daha
yatkındırlar. Bazılar bütün cinsleri öğrenirken, diğerleri sadece bir kısmını öğrenir. İşte
eğitimde ve rehberlikte uzman olan kimseye imam-lider denir (Farabi, 1980: 43). Farabi daha
önce en küçük kâmil toplum olarak tanımladığı şehirleri iki ana başlık altında inceler. Faziletli
şehir ve Aykırı şehirler (Farabi 1980: 90). Belirtildiği gibi Faziletli şehir faal akla ulaşmış
yönetici tarafından yönetilen şehirdir. Şehrin hayatının devamını sağlamak için bütün uzuvlar
görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek birbirleri ile yardımlaşırlar. Faziletli liderin emri
altındakiler, her biri kabiliyetlerine göre belirlenmiş bir hiyerarşı içinde görevlerini liderlerinin
gayesine uygun şekilde kullanırlar. Faziletli şehrin lider ve toplumunun diğer bir özelliği de
erdemi tasvir edilen şekilleriyle değil, hayal edilmiş şekilleriyle kabul etmiş olmalarıdır
(Platon’un idea teorisi). Faziletli Şehrin başkanı, ihtiyaç gösterme açısından, kimsenin
yardımına ihtiyacı olmayan kimsedir, ilimler ve sanatlar onun tasarrufu altındadır, hiç bir
konuda kimsenin rehberliğine ihtiyacı yoktur. O en üstün yeteneklere sahip kişi olmanın
yanında faal akıl ile arasındaki tüm engelleri kaldırmış bir kişidir. Bu nedenle keskin bir görüş
yeteneğine sahiptir. Farabi kendi düşüncelerindeki yönetici ile İslam'daki lider arasında zaman
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zaman bağlar kurmaya çalışır. Ona göre faal akla ulaşmış bir lider artık kendisine vahiy
gelebilecek kişidir (Farabi, 1989: 86). Böylece fazıl şehir otoritesi ile Peygamber otoritesi
arasında bir bağ kurmak istemektedir. Onun filozof kralı böylece bir Peygambere dönüşür. Belli
farklılıklarla birlikte benzer yaklaşımları diğer İslam felsefecilerinde de görmek mümkündür
(Bkz. Rosenthal, 1996).
Dikkat edilirse eski Yunan, Orta Çağ Hıristiyan ve İslam felsefesine dair verilen
örneklerde siyaset bir ideal amaç üzerinden incelenmekte, toplum için kabul edilen ortak iyiye
göre formüle edilen bir yönetici ve yönetim yapısı üzerinde durulmaktadır. Gözleme dayalı
verilerden ya da olandan hareket edilerek genellemelere gidilmesini içeren tümevarımcı bir
yöntem yerine, tümden gelimci bir yöntem izlenmektedir. “Değer” siyasetin ana konusunu
oluşturmakta, çözüm önerileri de değere bağlı olarak ortaya konulmaktadır.

3.2. Gözlemden Genel Teoriye: Felsefeden Kopuş
Siyaset felsefesinin uzun yıllar süren baskın konumuna karşılık, gözlem ve verilerin
incelenmesi suretiyle genellemelere gitme yönündeki çalışmalara da tarihsel süreç içinde
rastlanmıştır. Bu çalışmalar siyaset incelemelerinin felsefeden ayrılmasına da öncülük
etmişlerdir. Bu tür araştırmaların ilk örneği olarak Aristo gösterilmektedir. Aristo ünlü yönetim
biçimleri sınıflandırmasını 158 kent yönetimi üzerinde yaptığı incelemeden çıkarmıştır. Bu
anlamda o karşılaştırmalı siyaset çalışmalarının da öncüsü kabul edilebilir. Aristo
sınıflandırmasını yaparken iki temel soru üzerinde yoğunlaştı: Kim yönetir? Nasıl Yönetir?
Buna göre siyasal iktidarın bir kişiye, belli bir azınlığa ve toplumun tamamına verildiği
sistemler olarak üçlü; siyasal iktidarın iktidar sahiplerinin ya da yönetilenlerin yararına
kullanılmasına göre ikili bir sınıflandırma yaptı. Sonuçta O, 6 tip yönetim biçimi olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Tablo 1. Aristo’nun Yönetim Biçimleri Sınıflandırması
Nasıl Yönetiyor?
Kim Yönetiyor?

Herkesin Yararına

İktidar Sahiplerinin
Yararına

Bir Kişi

Monarşi

Titanlık

Azınlık

Aristokrasi

Oligarşi

Herkes

Cumhuriyet (Politeia)

Demokrasi

İyi Yönetimler

Bozulmuş Yönetimler
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Eğer iktidarda bir kişi bulunuyor ve iktidar halkın yararına kullanılıyorsa; monarşi,
iktidar küçük bir azınlığın elinde bulunuyor, ancak bu azınlık halkın yararına çalışıyorsa;
aristokrasi, iktidar vatandaşlara verilmiş ve vatandaşlar yönetme haklarını toplum yararına
kullanıyorsa; cumhuriyet adı verilen üç iyi yönetim biçiminden söz edilebilir. Buna karşılık
iktidardaki kişi kendi çıkarına hareket ediyorsa; tiranlık, azınlığın çıkarlarına dayalı bir iktidar
söz konusuysa; oligarşi, iktidarın vatandaşlara verilmesi başıbozukluğa neden olan bir “ayak
takımı” düzeni doğurmuşsa; demokrasi adı verilen üç bozulmuş yönetim biçimi bulunmaktadır
(Oktay, 2003: 57-64).
Dikkat edilirse burada Aristo ulaşabildiği döneminin farklı
uygulamalarından yola çıkarak iyi ve kötü yönetim biçimlerini analitik olarak incelemekte ve
sınıflandırmaktadır.
Gözlem ve verilerden hareketle siyaset olgusunu inceleme noktasında dikkate değer bir
isim hiç şüphesiz İbn Haldun’dur. İbn Haldun aslen Yemenli olup, Endülüs'ün (İspanya)
Araplarca fethi sırasında buraya gelip yerleşen sonra da Kastill kralının baskıları sonucu
buradan göç ederek Tunus'a göç etmiş soylu bir Arap ailesinden gelmektedir. Çok iyi bir eğitim
almış ve çeşitli İslam emirliklerinde bürokrat olarak görev yapmıştır. Yaşadığı dönemde İslam
dünyasında tam bir istikrarsızlık hüküm sürmekteydi. Bu nedenle İslam dünyasında birliğin
sağlanmasının hangi dinamiklerden geçtiğinin belirlenmesi onun düşüncelerinin temelini
oluşturur. İbn Haldun sosyal hayatı, "Bedevi" -göçebe yaşantı tarzına ait toplumlar ve "Hadari"
yerleşik yaşam tarzına sahip toplumlar olmak üzere iki büyük kategoriye ayırır. Bu onun siyasal
düşüncelerinde Umran kavramından sonra ikinci geçiş kavramıdır. İbn Haldun'nun siyasi
düşünceleri geniş anlamda bu temel ayırıma dayanır (Uludağ, 1993: 63.). Bedevi toplum,
kırlarda, obalarda, dağlarda, çöllerin göçebeliğe elverişli konaklama yerlerinde, sahraların uç
noktalarında görülür. Hadari toplum ise şehirlerde, kasalarda, beldelerde köylerde mevcut olur
(İbn, Haldun, 1988: 266). Bedeviler geçimlerini hayvan bakmak ve çifçilikle sağlarlar.
İhtiyaçlarını zorunlu ilkel maddelerle giderirler. Geniş arazilere ihtiyaç duyarlar. Hadari toplum
ise geçimini ticaret ve çeşitli sanatlarla temin eder. Zorunlu ihtiyaç maddeleriyle yetinmezler.
Lüks ihtiyaçlarda gösterirler ve genel olarak korunmuş yerleşim bölgelerinde ikamet ederler.
İbn Haldun, sosyolojik anlamda Bedevi topluluğun daha gelişkin üretim tarzı ve sosyal ilişkiler
sürecine, Hadari'lik sürecine geçmesiyle kültürel unsurların da değiştiğini ve uygarlık
ilişkilerine dönüştüğünü belirlemiştir. Umran'ın bu niteliği İbn-i Haldun'un sosyal-siyasal
yaklaşımını meydana getirmekte, siyaset teorisi de bu bütünün önemli bir yönünü
oluşturmaktadır (Hassan, 1982: 158). Siyasal istikrar asabiyet ile sağlanır. Asabiyet sözlük
anlamı olarak, bağ, sinir, bir toplumun ileri gelenleri, insan topluluğu ve kişinin baba tarafından
akrabaları, kabilesi gibi değişik anlamlara gelir (Uludağ, 70). Asabiyet kavramı bir toplum
fertleri arasındaki aidiyet bilincidir. Bu bilinç insanların birbirlerine arka çıkmalarını,
bağlılıklarını temin eden bir histir. "Tüm taarruzlar ve savunmalar ancak asabiyetle gerçekleşir"
(İbn Haldun, 1988: 573). Asabiyet dini ya da soy bağına dayalı olarak ortaya çıkar. İbn Haldun
bu görüşü ile bedevi toplum ile asabiyet arasında bağlantı kurar. Bedevi toplumlar zor yaşama
şartlarından dolayı pek tercih edilmezler ve bu nedenle nesepleri açık ve korunmuş olmakla
bellidir. Diğer kavimlerle karışmamış olmaları ve zorlu hayat şartları onların içerisinde
galibiyet duygusunu oldukça güçlendirmiştir (İbn Haldun, 1989: 327). Asabiyetin güçlü olduğu
toplumlar başkanlıkla yönetilir. Asabiyetin kaybolduğu Hadari toplumlarda ise yönetim
sultanlık (Mülk) halinde görülür. Böylelikle Bedevi toplumdan Hadari topluma geçiş süreciyle
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birlikte siyaset yapısı da değişir. İbn Haldun bir devletin kurulması için asabiyeti zorunlu görür.
Bedevi toplumlar engelleyici bir otoritenin oluşması yolunda, asabiyetleri sayesinde diğer
toplumlara üstünlük sağlarlar. Bu üstünlük güce dayanan bir üstünlüktür ve mülk olarak
isimlendirilir. Başkanlıkta önderlik, rehberlik ön plandayken mülkte güç ve zor ile ilgili
hükümleri uygulamak öne çıkar (İbn Haldun, 1989: 353). İbn Haldun'un bu otorite tiplemesini
İslam siyasi tarihine uyarlaması dikkat çekicidir. O tarihsel açıdan otoriteyi ikiye ayırır. Mülk
olan otorite ve dini otorite, mülki otoritenin görevi akli delil ve hükümlere dayanarak dünya
maslahat ve faydalarını elde eden, zarar ve ziyanları defetmeye sevk etmektir. Halifelik ise bir
dini otoritedir, ahiret fayda ve maslahatlarını göz önünde bulundurur (İbn Haldun, 1989: 481).
İbn-i Haldun'un bu düşünceleri asabiyet kriteri altında hilafetin mülke dönüşmesi sürecini
yorumlayışı ile birlikte ele alındığında daha da anlam kazanır. O'na göre hilafet yönetimi hem
dini hem de siyasi bir otorite olarak gelişme gösterdi. Ancak fetih arttıkça Hadari'leşme sürecine
girildi, dini asabiyet zayıfladı. İktidar mücadelesinde ise, mülkün tabiatı gereği soy asabiyetine
sahip olan Emeviler yetki ve kuvveti elinde tutmayı başardı ve soy asabiyeti üzerine devleti
bina etti (İbn Haldun, 1989: 519). Ancak dini anlamda hilafet otoritesinin varlığı baki kaldı.
Muhsin Mehdi, İbn Haldun’un tarih ve sosyal değişim incelemesinden, içinde yaşadığı
toplumdaki istikrarsız ortamda aslında soyluluğa ya da dine dayalı asabiyetin tekrar
sağlanmasına yönelik bir arayış içerisinde bulunduğu sonucuna varmaktadır (Muhsin, 1991:
199-203).
Siyasetin olandan yola çıkılarak incelenmesi konusunda üzerinde durulması gereken
diğer bir isim İtalyan devlet adamı Niccolo Machiavelli’dir (1469-1527). Onun döneminde
İtalya küçük prenslik ve cumhuriyetlere bölünmüş bir durumdaydı ve Machiavelli Floransa
Cumhuriyetinin hizmetindeki bir bürokrattı. 1512 yılında görevinden alındıktan sonra devlet
yönetimi üzerine “Prens” ve “Söylevler” adlı iki eser kaleme aldı. Özellikle Prens adlı çalışması
siyasal olayın verilerden yola çıkılarak çözümlenmesi açısından dikkate değer bir değişime
işaret etmektedir. Cemil Oktay’ın belirlediği gibi, bu farklılık Machiavelli’nin siyasal olayı
eylemden yola çıkarak incelemiş olmasıdır (Oktay, 65). Machiavelli dönemindeki küçük
cumhuriyetlerin prensliklere dönüştüklerini görerek, Prens’te yöneticinin başarılı olabilmesi
için nasıl hareket etmesi gerektiğini ayrıntısıyla inceledi. Onun örtülü amacı İtalyan birliğinin
tekrar güçlü bir prensin etrafında kurulabilmesiydi. Machiavelli, “yararlı davranış olarak
görünüp de felakete sürükleyen nice erdemler, zararlı gibi görünüp de refaha kavuşturan nice
kusurlar vardır” diyerek prense davranışlarının niteliğinden çok doğuracağı sonuçlara
bakmasını öğütler (Akın, 1987: 81-82). Prens çevresindekileri korkutabilmeli, gerektiğinde
verdiği sözlerden vazgeçebilmeli, rakiplerini alt edebilmek için suikastlar düzenleyebilmeli,
diğer prensliklerin soyunu tamamıyla ortadan kaldırmalıdır. Bu önerilerin ahlaki, iyiyi arayan,
doğruyu referans alan düşünceler olmadıkları ortadadır. Machiavelli, bir cumhuriyetçi olmasına
karşılık, döneminin koşulları ışığında düşüncelerini geliştirmiştir. Kendi iyisini değil, sonuca
ulaştıracak olanı açıklamaya çaba harcamıştır. Bu anlamda Machiavelli, siyaseti değerden
soyutlamış, ayırmıştır.
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Thomas Hobbes (1588-1679), İngiltere’de parlamento ile kral arasında, temelinde
mezhep çatışmasının rol oynadığı bir karışıklık döneminde yaşamıştır. 1651 yılında kaleme
aldığı “Leviethan”, istikrarı sağlayacak güçlü bir devletin arayışı içinde yazılmış ünlü eseridir.
Hobbes metodunu saatin nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışan bir insan benzetmesiyle açıklar.
Saatin nasıl çalıştığını öğrenmek isteyen insan onun içini açar, parçalarını ve parçaları
arasındaki ilişkiyi inceler, söküp tekrar monte eder ve parçalar arasındaki ilişkileri
çözümleyerek saati anlar (Skirbekk ve Gilje, 239). Leviethan devlettir, korkunç bir canavardır.
İnsana benzer, ancak gövdesi birçok yaratığın birleşmesinden oluşmuştur. Hiçbir sınırı yoktur.
Egemenlik ruhu, kurum ve görevliler onun eklemleridir. Cezalandırma-ödüllendirme
mekanizması onun sinir sistemidir (Göze, 131). Kısaca toplumun tamamını kapsayan ona
hükmeden güçlü bir varlıktır. Bu yaratığı doğuran ise insanın kendisidir. Hobbes siyasal
düşüncelerini insanların birbirlerinden bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürdüğü ve
birbirleri ile amansız bir mücadeleye girişmiş oldukları doğal yaşam dönemi kurgusu üzerine
bina etti. O doğal yaşamdaki terör ortamından istikrara geçişte bireylerin haklarını mutlak
anlamda yöneticiye devretmekle siyasal toplumu, devleti kurduklarını iddia etti. Bu şekilde
insanlar arasındaki bir sözleşmeye dayalı meşruiyet anlayışını da getirmiş oldu. Hobbes mutlak
iktidara sahip bir devlet kurgulamış olsa da, bireyi siyasal toplumun kurulmasında temel özne
yapması ve yönetmeyi bir sözleşmeye dayandırması nedeniyle farkında olmadan liberal hak ve
özgürlükler anlayışının önemli esin kaynaklarından birini oluşturmuştur. Ona göre devlet insan
ürünü yapay bir mekanizmadır. Bu düşünceleri ile idealin yansıması, erdeme götüren bir devlet
anlayışından açıkça ayrılmaktadır. Hobbes, toplum ve siyasetin rasyonel temelde anlaşılması
gerektiğini savunmakla Machiavelli’e yaklaşır, ancak tek tek olayları ele almak yerine,
kapsayıcı bir açıklama çerçevesi getirme çabası ile ondan ayrılır. Devlet yaşanılan koşulların
tehdidi altındaki bireylerin çıkarlarının zorunlu bir sonucudur. Onun düşüncelerinde siyasal
olay mekanik-materyalist bir temelde açıklanır.
Tarihsel gelişme seyri içinde siyasete ilişkin çalışmaların önce birbirinden kopuk, daha
sonra birbirini izleyen akımlar olarak felsefi gelenekten ayrılarak gözleme dayalı verilerin
incelemelerinden elde edilen sonuçlara doğru bir değişim geçirdiği söylenebilir. Ancak bu
değişim özgürlük, hak, adalet, demokrasi gibi bazı değerleri öne çıkaran, bu anlamda eski
değerlerin yerine yeni değerleri getirmeye amaçlayan bir içeriğe sahiptir. Olandan hareket
etmekte, ancak kendine özgü bir değer anlayışı savunusunu da içermektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyaset felsefesinin siyasete yaklaşım biçimi örnekler yardımı ile alınmış,
siyaset felsefesinden siyaset bilimine geçişte önemli rol oynayan başlıca düşünürlerin
yaklaşımları analiz edilmiştir
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Bölüm Soruları
1)Siyaset felsefesi hangi soru üzerinde yoğunlaşır?
a) İyi yönetimin vasıfları
b) Tarihte ne tip yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır?
c) Siyasal kararlar nasıl alınmaktadır?
d) Sosyal grupların özellikleri nedir?
e) Siyasal kararlardan yönetilenlerin memnuniyet derecesi nedir?
2)İdeal yönetimi Yer ve Gök Devleti kavramları ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Platon
b) St. Augustinus
c) St. Thomas
d) Farabi
e) Sokrates
3)Siyaset felsefesinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatışma
b) Uzlaşma
c) Toplumsal taleplerin karşılanması
d) Karar alma süreci
e) Değer
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4)Aristo’ya göre bir kişinin herkesin yararına toplumu yönettiği yönetim biçimine ne
ad verilmektedir?
a) Cumhuriyet
b) Tiranlık
c) Monarşi
d) Politeia
e) Aristokrasi
5) Düşüncelerini Bedevi-Göçebe; Hadari-Yerleşik toplumsal yapılar üzerine kuran
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Farabi
b) İbn Haldun
c) Sokrates
d) Machiavelli
e) Hobbes

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) e, 4) c, 5) b,
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4. SİYASET BİLİMİNİN EVRİMİ: POZİTİF BİLİMDEN DEĞER
MERKEZLİ SİYASETE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Pozitif Bir Bilim Olarak Siyaset

4.2.

Ampirik Yöntemlere Dayalı Bir Bilim Olarak Siyaset

4.3.

Değer – Siyaset Bilimi İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal bilimlerin pozitifleştirilmesi arayışlarına örnekler veriniz.

2)

Ampirik yöntemlerin siyaset biliminin gelişimine hangi katkıları olmuştur?

3)

Siyaset bilimi – değer ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Pozitif Bir Bilim Olarak Sosyal bilimlerde pozitif Kazanım
okuyarak
ve
Siyaset
yaklaşımların
etkisi
ve araştırarak geliştirilecektir.
siyaset
bilimine
yansımalarını anlamak
Konu

Ampirik bir yöntem olarak Pozitif yöntemlerle ampirik Kazanım
okuyarak
ve
siyaset
siyaset
bilimi araştırarak geliştirilecektir.
araştırmalarının
ilişkisini
kavramak,
ampirik
yöntemlerin
katkı
ve
eksikliklerini öğrenmek
Siyaset
İlişkisi

Bilimi

–

Değer Siyaset biliminin değeri Kazanım
okuyarak
ve
yeniden keşfetmesi gerektiği araştırarak geliştirilecektir.
konusundaki tartışma ve
yaklaşımları öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Pozitivizm



Sosyal Darvinizm



Davranışçı Okul



Değer



Hayek



Kuhn



Rawls
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Giriş
Bu bölümde siyaset biliminde pozitif yaklaşım ve ampirik yöntemler çerçevesinde
siyaset olgusunu açıklamaya çalışmalar incelenecek, bölüm sonunda ise siyaset bilimi – değer
tartışmalarının geldiği nokta ele alınacaktır.
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4.1. Pozitif Bir Bilim Olarak Siyaset
Deneysel bilimin 18. yüzyılda geldiği aşama, doğal yaşama ilişkin mutlak doğruların
artık bulunduğu düşüncesini güçlendirmiştir. Bu arka plan ışığında sosyal olay ve kurumlarla
ilgili olarak da bir pozitif bilim inşa etme arayışı güç kazanacaktır. Bu arayışın en belirleyici
özelliği tıpkı matematik ve fen bilimlerinde olduğu gibi kesin kanunlara dayalı bir sosyal
çözümleme sisteminin geliştirileceğine duydukları inançtır.
Comte’un Pozitivizmi sosyal olayın pozitif bilimsel yöntem ile çözümlenmesi temeline
dayanır. Comte sosyolojiyi öncelikle bir “sosyal fizik” olarak tasarlamaya yöneldi ve sosyoloji
bilimini insana ilişkin her alanı çözümleyen bir pozitif bilim, hatta hayatının sonlarına doğru
yeni bir din olarak kurgulamaya çaba harcadı. Comte’a göre bilgi ve yasalar, görmek ve sürekli
aynı yönde tekrarın sonucudur. Dolayısıyla bilginin görgül olanın dışındaki etkilerden ve değer
yargılarından arındırılması gerekir. Bu sağlanabilirse insanlık pozitif döneme ulaşacaktır. O
ünlü üç hal yasasını ortaya atarak insanlığın pozitif döneme doğru üç aşamadan
geçtiğini/geçeceğini ileri sürdü. İnançların bilgiyi şekillendirdiği teolojik dönem, olay ve
ilişkilerin soyut kavramlara atfen açıklandığı, metafizik dönem ve olayın kendinden değil, onun
içinde yer aldığı koşullardan, zorunluluklardan doğduğu gerçeğine ulaşılan pozitif dönem.
Pozitif bilimler bu aşamaları geçerek ortaya çıkmışlardır. Aynı şey artık sosyal olaylar için de
söz konusu olacaktır. Comte, bu geçişin bilimsel gerçekliğin farkına varmış filozoflar,
sosyologlar eliyle olacağını ileri sürerek bilgiye dayalı bir seçkinler yönetimine de kapı
aralamış olmaktadır (Gökberk, 1996: 465-470). Comte bireyci olmadığı gibi, özgürlükçü de
değildir. Demokrasiye karşıdır. Demokrasiyi metafizik dönemin bir ürünü olarak görmektedir.
Ona göre, bilim doğru olduğu için baskıya dayanmaz, dolayısıyla bilim adamlarının
yönlendiriciliğindeki bir yönetim baskıcı bir aristokratik rejime yol açmaz (Doğan ve Alkan,
2010).
İngiliz düşünür Herbert Spencer ve onun sosyal Darwinist görüşleri de siyasetin salt
pozitif bilim olarak ele alınmasına diğer bir örnektir. Darwin’in ileri sürdüğü görüşler biyolojikorganizmacı bir sosyal teorinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu teori, toplumun
biyolojik organizmanın özel bir türü olduğu, bu nedenle canlı organizmalar ile toplumun
karşılaştırılarak biyolojik yasalara benzer ilkelerin bulunabileceğini ve sosyal analizin,
biyolojik ve onunla ilgili fizik, kimya gibi diğer pozitif bilimlerin sunduğu ilkeler çerçevesinde
yapılabileceğini ileri sürmektedir (Doğan ve Alkan, 2010, 10). Toplumu bir organizma olarak
tanımlayan Spencer, toplum ile canlı organizmanın, büyüme, büyüme ile farklılaşma, karşılıklı
ilişki içindeki birimlerden oluşma, beslenme, yayılma ve düzenleyici sistemlere sahip bulunma
gibi pek çok benzerliğin olduğunu belirtir (Sorokin, 1994: 175). Evrim doğanın temel yasasıdır.
Bilimin amacı aslında az sayıdaki bu temel yasaları belirlemektir. Evrim gelişmeye yöneliktir.
Bir araya gelme, farklılaşma ve bütünleşme evrimsel gelişmenin üç temel aşamasıdır. Sosyal
yapılar, tıpkı biyolojik sistemler gibi sürekli bir evrim süreci içerisindedir. İlkel toplumdan,
sanayi toplumuna doğru yaşanan bu evrim benzeşmeyi yok etmekte, işbölümü ve farklılaşmayı
getirmekte, uyum sağlayamayan birey, sosyal grup ve milletleri ise ya yok etmekte ya da
gelişmiş milletlerin veya grupların boyunduruğuna almaktadır. Eşitsizliği besleyen, güçlünün
diğerlerini yok etmesini sosyal yarar kavramının temeline yerleştiren ve buna uygun bir siyasal
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yapıyı savunan bu düşünce, bireysel çıkar-toplumsal çıkar denklemini çok farklı boyutlara
taşımaktadır. Spencer, genel oy hakkına, toprak reformuna, kamulaştırmaya, hatta sağlık
harcamalarına karşı çıkmaktadır. Onun devleti temel fonksiyonlarına çekilmiş minimal
devletten farklı, evrimsel aşamaya uygun bir kamu yararı temeline oturuyordu (Steiner, 1995:
340-342).
Aşağıda siyaset biliminde temel yaklaşımları ele aldığımız kısımda daha ayrıntılı
değineceğimizden burada üzerinde durmayacağımız Karl Marks da (1818-1883) bu çizgide
değerlendirilebilecek bir isimdir. O sınıf mücadelesi temelinde hem tarihsel, hem de insanlığın
geleceğine ilişkin evrensel bir çözümleme yaptığını savunmaktadır.

4.2.Ampirik Yöntemlere Dayalı Bir Bilim Olarak Siyaset
Ampirik yöntem deneyden elde edilebilen bilgiye dayalı olarak kesin sonuçlara
ulaşmayı amaçlayan bir bilimsel yaklaşımdır. Aslında pozitif bilim anlayışının bir uzantısıdır.
Ondan ayrıldığı yön ölçülebilir veri elde etmeye odaklanması ve kapsamlı çözümlemeler
yerine, verilerin analizine dayalı olarak sosyal bütünlüğün parçalarına yönelmiş olmasıdır. Arka
plan olarak pozitivist olmakla birlikte, alana dönük çalıştığı için daha çok bir araştırma yöntemi
olarak ayırt edilebilir. Siyaset bilimi alanında 1920’li yıllardan itibaren gündeme gelen 1960’lı
yıllarda oldukça yaygın bir akım olan Davranışçılık (Behaviorism) ampirik verilere dayalı bir
siyaset bilimi yönetimi geliştirmeyi amaçlayan, siyasal davranışın nicel (sayısal) yöntemler
kullanılarak incelenebileceğini savunan bir görüştür. Davranışçı akım, temel olarak hükümet
olgusunu gözlemlenebilir insan davranışları ışığında açıklanabileceğini ileri sürmektedir (Dahl,
1961). Faşist ve Komünist totaliter ideolojilere karşı siyasal olayı çözümlemekte mikro düzeyde
insan davranışını ölçü almasıyla da ideolojik bir arka plana sahiptir. Davranışçılar genel olarak
ölçülebilir sayısal verilerle genel teorilerin oluşturulabileceğini savunurlar. Charles E. Merriam
öncülüğünde Chicago Üniversitesinde başlatılan çalışmalar, Harold Lasswell, David Truman,
Gabriel Almond gibi bu alanda önemli isimlerin yetişmesine katkı sağlamıştır (Dahl, 1961: 763)
Davranışçılık sistematik ve nicel çözümleme yöntemlerini uygulayarak, siyaset bilimini
araştırma yöntemleri temelinde yeniden şekillendirmiştir (Gunnell, 1995: 297). Ölçülebilir
siyasal davranışlara yönelen siyaset bilimciler, siyasal olayın çözümlenmesine dikkate değer
katkılar yaptılar. Seçmen davranışları, kişilerin cinsiyet, eğitim, gelir, meslek gibi taşıdığı
özelliklerin parti tercihine etkileri, sosyoekonomik göstergelerle oy verme davranışı arasındaki
ilişkiler, partilerin sosyoekonomik tabanı, kamuoyu araştırmaları, talepler ve kamu politikaları
arasındaki ilişkiler başlıca araştırma konuları olarak öne çıktı. Alan araştırmaları, anketler,
modelleme, istatistiki analizler yolu ile mikro düzeyde elde edilen veriler birçok genellemenin
sorgulanmasına, yeniden yorumlanmasına neden oldu (Çam, 1990: 69). Davranışçı yaklaşıma
karşı 1960’lı yıllardan itibaren güçlü eleştiriler getirilmeye başlandı. Öncelikle akımın
taraftarları siyaset incelemelerini salt yönteme indirgemekle eleştirildiler. Sınırlı alan
çalışmaları ve ayrıntılı analizlerin siyasetin temel konularından uzaklaşmayı beraberinde
getirdiği ileri sürüldü. Davranışçı akım sayesinde seçim kampanyalarının, partilerin aldıkları
oy oranı üzerindeki etkilerini inceleyebiliriz, ama bu yöntemlerle siyasal seçimlerin
demokrasiyi hayata geçirmekteki yeterliliğini konusunu yeterince sorgulayamayız.
Davranışçılık bir yerde gözlemlenebilir alanın ötesine geçmeyi engelleyerek siyasal analizin
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vizyonunu daraltmaktadır (Heywood, 18). Özgürlük, eşitlik, hak, adalet gibi kavramları ampirik
yöntemlerle ölçemeyiz, ama bu konular hala siyasetin temel konuları olmaya devam etmektedir.
Davranışçılık kendi gelişiminin ve aldığı eleştirilerin etkisiyle 1960’lı yılların
sonlarından itibaren daha geniş teoriler oluşturma yönünde önemli çabalara kaynaklık yaptı.
David Easton’un sistem teorisi, yapısal-işlevsel teori, Dahl’ın poliarşi çözümlemesi gibi
deneysel araştırmadan genellemeye gitme çalışmaları bu çabaların ürünü olarak
şekillendirildiler. İkinci bir sonuç 1970’li yıllarda ve özellikle 90’lı yıllardan sonra dünya
ölçeğinde yaşanan gelişmeler değer-siyaset ilişkisinin, değerden soyutlanmış bir bilim
anlayışının ne kadar mümkün olduğunun sorgulanmasına neden oldu.

4.3.Değer – Siyaset Bilimi İlişkisi
“Bu gün eskiye nazaran farklı olan şey, çok sayıda insanın ve bilimcinin bu alternatif
değer dizilerinin gözden çıkarılmasını kabul etmemesidir ve bu tavır modern, akılcı düşüncenin
kendi içinde önemli akıldışılıklar taşıdığının keşfedilmesiyle birlikte giderek güçlenmektedir.
Dolayısıyla bugün önümüzde duran soru, sosyal bilimlerimizde birden çok dünya görüşünün
varlığını ciddiye almak için ne yapmak gerektiğidir, ama bunu yaparken, bir yandan da, bütün
insanlığın benimsediği ya da benimseyebileceği bazı ortak değerlerin var olabileceği gerçeğini
göz ardı etmemek gerekir… Batılı olmayan pek çok sosyal bilimcinin gözünde, siyasal, dinsel
ve bilimsel olanı birbirinden ayırmak ne akıllıcadır, ne de mümkündür”.
Gülbenkian Komisyonu, 1996.
Tanınmış on sosyal bilimcinin kaleme aldığı bir raporda geçen yukarıdaki ifadeler
sosyal bilimlerin pozitivist temelde ele alınmasını, çoğulculuktan ve değerden koparılmış
olmasının bir sorgulamasıdır. Günümüzde böyle bir sorgulamanın yapılmasının pratik ve teorik
birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle pozitif bilimin ürünü olan teknolojinin her zaman
insanlığa mutluluk getirmediğine yakın tarihten pek çok örnek göstermek mümkün. İkinci
Dünya Savaşı sonunda Japonya’ya atılan atom bombaları, asit yağmurları, ozon tabakasındaki
incelme, çevre felaketleri bu durumun somut yansımalarıdır. Her şeyden önce teknolojik
gelişmenin yarattığı kirlilik dünyamızı, ekolojik birikimi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
bıraktı. Soğuk Savaş döneminde dünya barışının iki süper gücün nükleer silahlanma yarışının
yol açtığı dehşet dengesine bağlı olması, ironik biçimde MAD (Çılgınlık) dengesi olarak
isimlendirilmişti (Mennell, 1990: 367). Yalnızca teknolojik gelişmelerin olumsuz sonuçları
değil, insanlığı felakete sürükleyen bazı girişimlerin de kendilerini bilimsel teorilere
dayandırmaya çaba harcadıkları görüldü. Biyolojideki evrim teorisi, en açık örneklerini Nazi
Almanya’sı döneminde gördüğümüz insanlık dışı uygulamaların bilimsel olarak
açıklanmasında kullanıldı (Thomas, 1991: 1-3). Aynı gerekçelerle Gumplowicz, ırkları diğer
ırklarla sürekli mücadele eden sosyal birimler olarak tasvir ederek savaşın kaçınılmaz
olduğunu, barışın ise ayakta kalabilmek için uluslar ve grupların savaşı bıraktıkları geçici bir
durum olduğunu belirterek Afrika’daki sömürgeci yayılmayı haklı göstermeye çalıştı (Veikart,
1993: 484-485). Üçüncü olarak özellikle tıp ve fen bilimlerinde, bilimsel araştırma düzeyinde
yaşanan insan hakları –hatta hayvan hakları- ihlalleri bilimsel ve mesleki etik tartışmalarını
gündeme taşıdı. Etik tartışmaları bir yerde pozitif bilimin kapıdan kovduğu değeri, bacadan
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içeri almasına kapı araladı. UNESCO’nun 2006 yılında yayımladığı “Ethics of Science and
Technology” adlı yayınının kapağında ünlü İslam düşünürü İbn Sina’nın resmine yer vermesi
bu açıdan anlamlıdır (UNESCO, 2006).
Bilimsel gelişmeler elbette insanlığın ilerlemesine büyük katkılar yaptı. Ancak bilimin
tek başına mutlak bir gerçeklik, evrensel bilgiyi üreten tek kaynak olarak görülmesi bizzat
bilimin kendisini bir ideolojiye dönüştürerek onu sınırlamaktadır. F Von Hayek (1899-1992),
bilim ile bilimciliği birbirinden ayırarak, bilimin doğurduğu gelişmelerin sosyal bilim üzerinde
metodolojik bir baskı oluşturduğunun altını çizmektedir. Bu durum sosyal bilimlerin
gelişmesini engelleyen bir durumdur. Sosyal bilimcileri bir tür taklide yönlendirmektedir.
Sonuçta pozitif bilimlerin bir tür emperyalizmi, bilimi bir peşin hükümler sistemi haline
dönüştürerek onu aslından uzaklaştıran kolektivizme dönüştürmektedir. Bilimsel gerçeklik onu
ortaya koyma imkanı sağlayan kavramların geçerliliği ile sınırlıdır. Bu sınırı aşan her girişim
bilimsel değil ideolojiktir der Hayek (Freund, 1991: 96). Thomas Kuhn (1927-1996) bilimsel
etkinliği sıradan bilim – devrimci bilim olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Sıradan bilim geniş bir
yerleşik ön kabuller dizisine sahiptir ve bu bir paradigma (Bilimin bir dalında belli bir dönem
kabul gören genel bir model) oluşturur. Yerleşik paradigmanın sorgulanması ise devrimci
sürece girildiğini gösterir. Yeni paradigmanın geliştirilmesi ile birlikte aynı konuda çelişki
ortaya çıkar ve genellikle hangisinin doğru bilgi olduğu belirsiz kalmaya devam eder (Skirbekk
ve Gilje, 549). Bilimde böyle bir durum söz konusu ise bilimsel ilerleme doğrusal bir gelişme
olarak kabul edilemez. Bilimsel bilginin göreceliği böylece ortaya çıkmış olur. Bilimsel bilgi
bu anlamda, kabul edilmiş bir paradigma içinde işleyen ve er geç yerini bir başkasına bırakacak
olan geçici yargılardır (Heywood, 26).
Siyaset biliminin pozitif bilimlerde olduğu gibi deneysel bulgulardan hareket ederek
genel geçer kanunlara ulaşabileceği görüşü cazip olmakla birlikte oldukça tartışmalıdır. Her
şeyden önce kesin sonuç doğuracak verileri bulmak pozitif bilimlerde olduğu gibi kolay
değildir. Sosyal bilimlerde veriler değerden soyutlanmış değildir. Örneğin şeker hastalığının
tespit edilmesinde kişinin kan örneğinden elde edilen veriler, hastalığın varlığı için somut bir
gösterge oluşturur. Ancak siyasal analizde bu kadar somut sonuçlar doğuran verilerle hareket
edilemez. Sosyal olaylar tekrar tekrar test edilemez, laboratuar ortamında deneye tabi
tutulamaz, birbirine çok benzeyen olaylar bile aynı nedenlerin bir sonucu olmayabilir. Salt
bilimsel yönteme dayalı olarak geliştirilen modeller dikkatle incelendiğinde bir ön kabul ya da
değer bulunabilir. Ayrıca bilim insanlarının tarafsızlığı da tartışmalı bir diğer husustur. Bilim
insanları da diğer insanlar gibi, içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarını, davranış
biçimlerini edinerek sosyalleşmektedirler. Konu siyaset olduğunda pür tarafsız bir bilim insanı
olarak hareket etmek güçleşmektedir.
Siyaset biliminin değer ile olan ilişkisi açısından belirtilmesi gereken diğer bir konu,
siyaset felsefecilerinin olması gerekeni esas alarak yaptıkları önermelerin siyasal hayat ve bilim
dünyasında geniş yankılar yapabilmesidir. Amerikalı felsefeci John Rawls (1921-2002) 1971
yılında yayımlanan “A Theory of Justice” (Bir Adalet Teorisi) adlı eserinde çeşitli farklılıklara
sahip bireylerin, bu farklılıklarından arınmış olarak huzur içinde birlikte yaşayabilmelerini
sağlayacak yansız ilkelerin belirlenmesini adil bir toplumun ön koşulu olduğunu belirtti.
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Buradan hareketle Rawls bu ilkeleri, kişisel bağımsızlık ve özgürlüğün korunması; iktisadi
açıdan en zayıf grupların en büyük yararı sağlayacakları bir siyasi-iktisadi düzen; herkese fırsat
eşitliğinin sağlanması olarak belirlemektedir. Bu üç ilke adil bir siyasal düzenin
oluşturulmasında üst normları oluşturmaktadır. Rawls’ın düşünceleri çok sayıda tartışmaya
kaynaklık etmiş, aynı zamanda birçok liberal ve sosyal demokrat siyasetçi tarafından
politikalarına düşünsel temel oluşturmakta kullanılmıştır (Miller, 1995: 221). Verdiğimiz bu
örnek dikkatle incelendiğinde Rawls’ın olandan değil olması gerekenden, bir soyutlamadan
hareket ettiği ve önerilerini buna göre şekillendirdiği görülmektedir. Onun analizinde açık bir
biçimde felsefi yöntem izlenmektedir. Buna karşılık ileri sürülen düşünceler teorik ve pratikte
önemli yansımalar yapmıştır. F Von Hayek, Karl Popper (1902-1994), Jürgen Habermas (1929) bu şekilde kapsamlı etkilerde bulunan düşünürlere örnek olarak gösterilebilir.
Görüldüğü gibi siyaset bilimi zengin bir birikime sahip sosyal bilim dalıdır. Bu özellik
siyaset bilimi incelemelerine çok yönlülük katarken onun sınırlarının belirlenmesini
zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda siyaset bilimi diğer birçok disiplinle ilişki içinde çalışan bir
dinamizme sahiptir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset bilimini bir pozitif bilime dönüştürme çabalarının geçirdiği süreç, bilim – değer
ilişkisinin yeniden kurulması arayışları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdaki isimlerden hangisi siyaseti pozitif bir bilim olarak ele alan düşünürlerden
biridir?
a) Comte
b) Rawls
c) Hayek
d) Farabi
e) Darvin
2) Herbert Spencer’in siyasal değişimi yorumla biçimi aşağıdaki ifadelerden hangisi
ile açıklanabilir?
a) Üç Hal Yasası
b) Sosyal Darvinizm
c) Sosyalizm
d) Lex Aterna
e) Leviethan
3) Sosyal bilimlerde ampirik yöntemleri sonuca ulaşmakta temel yöntem olarak
kullanan akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistem teorisi
b) Grup teorisi
c) Kurumsalcılık
d) Davranışçılık
e) Modernleşme teorisi
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4) Aşağıdakilerden hangisi davranışçılık akımının genel bir siyaset bilimi teorisine
dönüştürülme çabasının bir sonucudur?
a) Marksiszm
b) Kurumsalcılık
c) Pozitivizm
d) Sistem Teorisi
e) Sosyal Darvinizm
5) Günümüzde pozitif bilimin sosyal bilimler üzerinde bir tür ideolojik baskı
oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuhn
b) Rawls
c) Hayek
d) Habermas
e) Bentley

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) c
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5. SİYASET BİLİMİNİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji
5.2. Siyaset Bilimi ve Hukuk
5.3. Siyaset Bilimi ve İktisat
5.4. Siyaset Bilimi ve Tarih
5.5.Siyaset Bilimi ve Psikoloji
5.6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
5.7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
5.8. Siyaset Bilimi, Jeopolitik ve Siyasi Coğrafya
5.9. Siyaset Bilimi ve İstatistik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyaset Biliminin bölümde ele alınan başlıca disiplinlerle ilişkileri nelerdir?

2)

Siyaset Biliminin disiplinler arası konumunu belirleyiniz.

3)
Sosyal bilim disiplinleri içinde siyaset biliminin yeri ve katkıları hakkında
neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ele Alınan
özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
sosyal
bilim Kazanım
disiplinlerin Diğer
araştırarak
geliştirilecektir.
disiplinleri hakkında genel
bir bakış açısı kazanmak

okuyarak
ve
Siyaset Biliminin diğer Siyaset Biliminin sosyal Kazanım
sosyal bilim alanları ile bilimlere yaptığı katkıya araştırarak geliştirilecektir.
ilişkileri
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar








Sosyoloji
Hukuk
İktisat
Psikoloji
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İstatistik
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Giriş
Bu bölümde siyaset biliminin diğer başlıca sosyal bilim disiplinleri ile ilişkisi ele
alınmaktadır.
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5.1. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji
Sosyoloji insan topluluklarını araştıran bir sosyal bilim dalıdır. Ancak diğer birçok
sosyal bilim dalı da temelde sosyal ilişkileri incelemektedir. Sosyoloji daha çok güncel sosyal
yapılar, grup ve kurumlara odaklanmış bir disiplindir. Sosyoloji bu bağlamda sosyal hayat ve
sosyal hayatın içinde ortaya çıkan ilişkileri çözümlemeye çaba harcar. Sosyal değişimin
dinamiklerine ve sonuçlarını merkeze alır. Sosyoloji disiplini sosyal rol ve ilişkileri, sosyal
yapıları, grup içindeki ilişkileri nicel ve nitel boyutları ile ele alıp incelemeye yöneliktir. Bu
özellikler sosyoloji ile diğer sosyal bilim dalları arasında bir kapsam farkı olduğunu
göstermektedir. Sosyoloji sosyal hayatın geneli ve bütün yönlerini incelerken, diğer disiplinler
belli bir sosyal ilişki biçimi üzerine odaklanırlar. Örneğin iktisat bilimi daha çok kaynakların
bölüşümü temelinde sosyal ilişkiye yaklaşırken, siyaset bilimi iktidar ve karar alma süreci
odaklı bir bakış açısına sahiptir. Bu çerçevede sosyoloji, nüfus, aile, grup, suçluluk gibi konuları
da inceleme alanı içine almaktadır. Sosyoloji toplumu ve sosyal ilişkileri çözümlemeye
yönelmiş bir disiplin olarak siyaset bilimi için zengin bir veri kaynağı oluşturur. Grup içindeki
davranış, sosyalleşme, sosyal değişme, şiddet davranışı gibi birçok sosyolojik incelemenin
siyaset bilimi incelemelerinde kullanıldığı görülmektedir. Bireylerin siyasal tercihlerinin
belirlenmesinde sosyalleşmenin rolü, baskı grupları üzerine yapılan çalışmalar, sosyal
değişmenin siyasal sonuçları, şiddet eğilimi ve siyasal şiddet ilişkisi gibi konularda siyaset
bilimi, sosyolojik araştırmaların verilerinden önemli ölçüde yararlanır. Bu güçlü etkileşim
siyaset sosyolojisi adı altında ayrı bir disiplinin gelişmesine kaynaklık etmiştir. Siyaset
sosyolojisi, sosyoloji biliminin temel yaklaşım ve yöntemleri ile siyasetin incelenmesi olarak
tanımlanabilir (Vergin, 2003: 11). İktidar, devletin sosyolojik kökeni, otorite, siyasal seçkinler,
modernleşme, siyasal rol, siyaset sosyolojinin başlıca araştırma konularıdır.

5.2. Siyaset Bilimi ve Hukuk
Hukuk devletin yetkili organları tarafından konulmuş ve sosyal ilişkileri düzenleyen,
yaptırıma bağlanmış kuralların oluşturduğu bir düzeni ifade etmektedir. Bu çerçevede tarihten
günümüze hukuk sistemlerinin incelenmesi hukuk disiplinin başlıca ilgi alanını oluşturur. İnsan
ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları boşlukta alınmazlar, bu kararların sosyal, ekonomik
veya siyasal bir arka planı bulunmaktadır. Aynı zamanda hukuk kuralları sosyal ilişkilere etki
ederek onu şekillendirirler. Bu nedenlerle siyaset bilimi ve hukuk biliminin ilişkisi çok
yönlüdür. Her şeyden önce toplumun tümü için geçerli kararların alınma süreçleri ile ilgili olan
siyaset bilimi için hukuk kurallarının arka planının çözümlenmesi önemlidir. Yine bir hukuk
kuralının doğuracağı etkilerin bilinmesi siyasal çözümleme için bir zorunluluktur. Bu nedenle
siyaset bilimciler hukuki metinleri, sosyal, ekonomik veya siyasal arka planlarını tespit ederek,
okuyup değerlendirebilecek bir yetkinliğe sahip olmalıdırlar. İkinci olarak bazı hukuk kuralları
doğrudan siyasal hayat ve kurumlarla ilgilidir. En başta anayasalar, siyasal partiler kanunu,
seçimlerle ilgili düzenlemeler öncelikli olarak siyaset bilimcilerin inceleme alanına
girmektedir. Bu nedenle birçok konuda hukukçular ve siyaset bilimciler ortak çalışma
konularına sahiptirler. Devlet, , devlet sistemleri, siyasal rejimler, hak ve özgürlükler, siyasal
partiler, sivil toplum örgütlenmeleri ile ilgili hukuki düzenlemeler, seçim sistemleri ortak
çalışma konularına örnek olarak verilebilir. Hukuk disiplini kamu hukuku ve özel hukuk olmak
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üzere iki temel dala ayrılır. Kamu hukuku devletin otorite olarak toplumla kurduğu ilişkileri
düzenleyen hukuk dalları ile ilgili alanları kapsadığından, kamu hukuku dalları, özellikle anaya
hukuku siyaset bilimini yakından ilgilendirmektedir. Ancak burada iki disiplin arasında bir
yöntem farklılığının bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Hukuk daha çok konunun pozitif yönü,
kuralın içeriği ve düzenleyici etkisi üzerinde yoğunlaşırken, siyaset bilimi kuralın hangi sosyal
ilişkileri yansıttığını, nasıl şekillendiğini, siyasal hayat üzerinde doğuracağı etkileri önceler.
Hukuk daha çok tümdengelimci bir yöntem izlerken, siyaset bilimi tümevarımcı bir yaklaşımla
hukuk kurallarını inceler.

5.3. Siyaset Bilimi ve İktisat
İktisat genel olarak insanların üretim ve bölüşüm ilişkilerine konu olan kıt kaynakların
insan ihtiyaçlarının karşılanmasında yol açtığı sorunlara çözümler arayan bir sosyal bilim
dalıdır. Hangi malların ne miktarda üretilip, paylaşılacağı, bu çerçevede oluşan piyasaların
özellikleri, fiyat, istihdam, gelir dağılımı gibi konular iktisat biliminin başlıca çalışma alanlarını
oluşturur. İktisat bilimi mikro ve makro iktisat olmak üzere iki temel dala ayrılır. Makro iktisat
ülke ekonomisinin, dünya ekonomisi ile etkileşimini, bu çerçevede kalkınma, istihdam, bütçe
dengesi gibi içinde siyasal otoritelerin kararlarının da belirleyici olduğu konularla ilgilidir. Aynı
zamanda kıt kaynakların paylaşımı sorunu siyasal rekabetin önemli dinamiklerinden biridir. Bu
nedenlerle sosyal ilişkilerin iktisadi çözümlemeleri siyaset bilimi için veri oluşturur ve siyasal
rekabetin açıklanmasına yardımcı olur. Siyasal otoritelerin iktisat politikalarının
belirlenmesindeki rolleri de bu iki disiplini birbirleri ile çok yakın çalışmaya yönlendiren diğer
bir unsurdur. Siyasal kararların alınmasında çıkar gruplarının talepleri, siyasal hareketlerin
iktisadi dinamikleri, iktisadi politikaların gelir dağılımı üzerindeki etkileri, ekonomik krizlerin
siyasal sonuçları, siyasi istikrar-iktisadi istikrar ilişkisi gibi pek çok alanda her iki bilim dalının
araştırmaları sonucu elde edilen veriler bilimsel analizin geliştirilmesinde karşılıklı olarak
yararlanılan kaynakları oluşturur.

5.4. Siyaset Bilimi ve Tarih
Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını ve sosyal olayları, kendi zaman ve
mekânlarının özellikleri ışığında açıklayan, bu olaylar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını
çözümlemeye yönelmiş bir sosyal bilim dalıdır. Tarihsel araştırma önceki dönemlerde üretilmiş
yazılı belgelere dayanır. Tarih biliminin konusu oldukça geniştir. Geçmişte yaşamış insanların
dini, siyasi, iktisadi, düşüncel ve kültürel yapıları tarihin araştırma alanına girer. Bu anlamda,
siyasi tarih, iktisat tarihi, düşünce tarihi gibi diğer sosyal bilim dallarını da yakından ilgilendiren
çalışma alanlarına sahip bir disiplindir. Tarih bilimi, güncel siyasal ilişki ve olayların arka
planlarının anlaşılmasında çözümleyici bilgiler sunmasıyla siyaset bilimine önemli katkılarda
bulunmaktadır. Bu şekilde bizler yaşamakta olduğumuz olayların, oluşturulmuş kurum ve
kuralların nasıl bir değişim geçirdiğini, değişimin hangi nedenlere bağlı olarak şekillendiğini,
değişimin, kültürel, düşünsel ve ekonomik arka planının anlayabiliriz. Tarihi araştırmalar,
yazılı belgelerin çözümlenmesi temelinde gelişme gösterdiğinden eski toplumlarda siyaset ve
siyasal olaylarla ilgili yazılmış eserlere ulaşabilir, önceki toplumlardaki siyasal olguların
şekillenme ve algılanma biçimleri üzerinde bilgiler edinebiliriz.
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5.5. Siyaset Bilimi ve Psikoloji
İnsan davranışlarını ve zihnin işleyişini inceleyen bir bilim dalı olan psikoloji, insan
davranışının içsel nedenleri üzerinde yoğunlaşan bir disiplindir. İnsan davranışlarının, siyasal
olayların çözümlenmesindeki önemine değinmiş, davranışçı akımın siyaset bilimi üzerindeki
etkilerini yukarıda ele almıştık. Psikolojinin, siyasal davranışın zihinsel dinamiklerini
belirlememizde aydınlatıcı bilgiler sunması siyaset bilimi açısından son derece önemlidir. Bu
sayede, siyasal manüplasyon (yönlendirme), siyasal reklamcılık, seçim kampanyaları, liderlerin
topluma karşı kullandıkları dilin etkileri gibi konularında araştırma çerçeveleri geliştirilmekte,
birçok analiz yapılabilmektedir. Siyasal psikoloji, psikoloji ile siyaset biliminin bu
etkileşiminden doğmuş yeni bir disiplin olarak dikkat çekici gelişmeler göstermektedir.

5.6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir
sistemdir (Eryılmaz, 2010: 8). Kamu Yönetimi, hizmet verilen birey ve gruplar, kamu yönetimi
kuruluşlarının örgütsel yapısı, kamu hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve
uygulanması, kamu yönetimi örgütlerinin uyması gereken hukuk sistemi, kamu hizmetlerinin
iktisadi boyutu ve kamu görevlileri gibi unsurlara sahip bir disiplindir. Başlangıçta genel olarak
siyasal bilimlerin bir alt dalı olarak görülen kamu yönetimi disiplini, yukarıda sıraladığımız
unsurların doğal bir sonucu olarak ve özellikle 1980’li yıllardan itibaren işletmecilik ile kamu
hizmetleri arasında bağ kuran yeni kamu yönetimi yaklaşımının da etkisiyle giderek disiplinler
arası bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenlerle kamu yönetiminin, siyaset bilimi ile çok yakın
çalışan ayrı bir disiplin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu yönetimi devletin
yürütme erkinin hizmet ve örgütlenmesi konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun bir
sonucu olarak siyasal otoritelerin kararlarına ve siyasal süreçler sonucunda şekillenen karar
mekanizmalarına bağımlıdır. Aynı zamanda kamu yönetimi bu kararların oluşturulmasında
teknik bilgi desteği sağlayan bir mekanizmadır. Bu etkileşim, karar alma süreçleri ve kararların
alınmasında her iki disiplini birbirlerine oldukça yakınlaştırmaktadır. Her iki disiplin de
devletin yürütme örgütünün yapısı ile ilgilidirler. Siyaset bilimi yürütme örgütü ile devletin
genel yapısı içindeki yeri, erkler arasındaki ilişki, seçilme ve liderlerin otorite ilişkileri
açısından ilgilenirken, kamu yönetimi organizasyon, hizmet verimliliği, personel ve mali yapı
ve uygulama üzerinde yoğunlaşmaktadır. Siyaset bilimi, kamu yönetiminin örgüt ve personel
yapısının siyasal sistemin işlevlerini yerine getirmesi üzerindeki etkileriyle de ilgilenir. Kamu
yönetimi de siyasetin liderlik, temsil gibi sosyal boyutu ile ilgili çalışmalardan önemli ölçüde
yararlanır.
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5.7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyasal bilimlere bağlı olarak gelişme gösteren ve zaman içinde ayrı bir disiplin olarak
ayırt edilen diğer bir bilim dalı uluslararası ilişkilerdir. Uluslararası ilişkiler, devletlerin ve diğer
uluslararası aktörlerin uluslararası sistem içinde birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir
disiplindir. Devletler arasındaki, yine devletlerle uluslararası kuruluşlar arasındaki diplomatik
ilişkiler, uluslararası sözleşme ve normlar, silahlanma, savaş, uluslararası terörizm, insan
kaçakçılığı, uluslararası örgütlerin yapısı ve işleyişi gibi konular uluslararası ilişkilerin başlıca
çalışma alanlarını oluşturur. Uluslararası ilişkiler daha çok uluslararası sistem ile ilgilenir.
Ancak uluslararası sistemi anlayabilmek, ulusal ve bölgesel dinamik ve özelliklerin
bilinmesiyle yakından ilişkili olduğu için iç ve dış politikanın kesin çizgilerle ayrılması oldukça
güçtür. Siyaset bilimin karşılaştırmalı siyaset alt dalı farklı ülkelerde siyasal hayat ve
kurumların nasıl işlediğini ve bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemektedir.
Karşılaştırmalı siyaset çalışmaları devletlerin ve diğer aktörlerin uluslararası sistemde
gösterdikleri davranışların nedenlerini çözümlemekte önemli ipuçları vermektedir. Farklı
ülkelerin, liderlik, siyasal rejim ve sosyal yapıları, o ülkedeki siyaset sürecinin ve bağlı olarak
dış politikanın da şekillendirilmesini de yakından etkilemektedir. Dolayısıyla bu tür analizler
uluslararası sistemin doğru bir şekilde analiz edilmesinde gerekli bilgileri oluştururlar. Bu
durumun tersi de mümkündür. Bir ülkedeki siyasal süreçler, bir boyutuyla o ülkenin içinde
bulunduğu uluslararası sistemin bir uzantısı olarak şekillenir. Dolayısıyla uluslararası sistemin
çözümlenmesinden elde edilecek veriler de ülkelerin siyasal rejimlerinin anlaşılmasında
aydınlatıcı olabilirler. Dolayısıyla genel olarak siyaset bilimi ile uluslararası ilişkiler arasında,
özellikle karşılaştırmalı siyaset çalışmaları açısından sıkı bir bağ bulunduğu görülmektedir.

5.8. Siyaset Bilimi, Jeopolitik ve Siyasi Coğrafya
Ulusal politika ve stratejilerin coğrafi veriler esas alınarak açıklanmasını ifade eden
jeopolitik, coğrafi faktörlerle stratejik faktörlerin ilişkilerini inceleyen bir disiplindir. Ülkelerin
coğrafi özellikleri, ekonomi, sosyal kurumlar, siyasetin işleyişi ve dış politikanın
şekillendirilmesine önemli etkilerde bulunur. İngiltere’nin bir ada devleti olmasının İngiliz
donanması ve ticari filosunun sömürgecilik politikasındaki rolü üzerindeki etkileri, ABD’nin
uzun yıllar izolasyonist bir dış politika izleyebilmesinin iki büyük okyanus ile eski kıtadan
özerk bir coğrafi yapıya sahip olması ile açıklanması bu duruma örnek olarak verilebilir.
Jeopolitik çalışmalar coğrafya-siyaset ilişkilerine eğilerek ülkelerin iç ve dış politika
seçeneklerinin neler olabileceği konusunda oldukça yararlı bilgiler sunmaktadır. Coğrafyanın
bir alt dalı olarak gelişme gösteren siyasi coğrafya ise siyasal otoritelerin, üzerinde hayat
buldukları coğrafya ile ilişkilerini inceleyen bir disiplindir. Siyasi coğrafya konuya stratejilerin
geliştirilmeleri açısından değil, devletin oluşumundan, kamu politikalarının belirlenmesine,
bölgesel politikaların şekillendirilmesine kadar geniş bir alanda siyasal kararların coğrafya
üzerindeki etkileri açısından yaklaşmaktadır. Jeopolitikte coğrafyanın siyasi ve stratejik
sonuçları, siyasi coğrafya da politikaların coğrafyaya etkileri temel alınır.
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5.9. Siyaset Bilimi ve İstatistik
İstatistik, nesnel bir değerlendirmeye veya somut bir rakamlandırmaya elverişli olan
özdeş ya da benzer olguların nicel veya nitel özelliklerine göre sistemli olarak toplanması,
gruplandırılması, değerlendirilmesi ve bunlardan sonuçlar çıkartılması ile ilgilenen
matematiksel bir disiplindir (Demir ve Acar, 1992: 185). İstatistik yöntemler sayesinde belli bir
konuda toplanan ve rakamlaştırılan veriler arasındaki anlamlı ilişkiler tespit edilebilir. Bir
durum ya da süreç hakkında ölçülebilir sonuçlar çıkartılabilir. İstatistik bu özellikleri nedeniyle
hemen hemen her bilim dalında uygulama alanı bulan bir disiplindir. İstatistik sayesinde bir
sosyal olgu hakkında, örneğin nüfus hareketliliği veya dış ticaret gibi konularda, sayısal veriler
toplanarak anlamlı ilişkiler matematiksel olarak ifade edilebilir. Siyaset bilimi alanında da, oy
verme davranışını etkileyen değişkenler, sosyoekonomik göstergelerle siyasal davranışların
değişimi arasındaki ilişki, kamuoyu anketleri gibi pek çok konuda istatistiki araştırmalar önem
kazanmıştır. Siyaset bilimciler siyasal olayı çözümlemekte artık istatistik yöntemlere ağırlık
vermektedirler. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler istatistik yöntemlerin kullanımını hem
kolaylaştırmakta, hem de çok daha karmaşık matematiksel çözümleme modellerinin
geliştirilmesine imkan tanımaktadır. Bu sayede sadece verilerin sistematik olarak toplanıp,
anlamlandırılması değil, onun ötesinde simülasyonlar (işletilebilen modeller) geliştirilmesi
mümkün olabilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset Biliminin, sosyal bilimlerin başlıca alanları ile ilişkisi ve karşılıklı katkıları
incelendi.
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Bölüm Soruları
1) Siyaset bilimi ile sosyolojinin etkileşimi ile oluşan ve her iki bilim dalının da
altında yapılanmış olan bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyaset Sosyolojisi
b) Grup Sosyolojisi
c) Suç Sosyolojisi
d) Din Sosyolojisi
e) Kurumlar Sosyolojisi
2) Aşağıdaki hangi ilişki siyaset bilimi ile iktisat bilimin kesişme alanlarından biridir?
a) Kimlik – Vatandaşlık
b) Gruplar – Toplumsal Değişim
c) Kıt kaynaklar – Grup rekabeti
d) Kamuoyu araştırması - İstatistik
e) Coğrafya – Jeopolitik
3) Siyasal davranışın zihinsel arka planına yönelmesi nedeniyle aşağıdaki
disiplinlerden hangisi siyaset bilimine katkı sağlamaktadır?
a)Uluslararası İlişkiler
b) Sosyoloji
c) İktisat
d) Psikoloji
e) İstatistik
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4) Siyaset bilimi ile kamu yönetiminin ortak araştırma konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Meclisler
b) Anayasa
c) Yürütme örgütü
d) Yargı kurumları
e) Kamuoyu
5) Aşağıdaki disiplinlerden hangisi başlangıçta siyaset bilimi alanı olarak doğup,
zamanla ayrı bir bilim alanı olarak özerkleşmiştir?
a) Sosyoloji
b) Jeopolitik
c) Siyasal Coğrafya
d) Hukuk
e) Uluslararası İlişkiler

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) c, 5)e
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6. SİYASET BİLİMİNDE BAŞLICA TEORİLER (MODERNLEŞME
TEORİLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Modernleşme Teorileri

6.2.

Modernleşme ve Siyasal İstikrar

6.3.

Modernleşme Teorilerinin Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
Belirleyiniz

Modernleşme nedir? Sonuçları neler olmuştur? Açıklayınız.
Toplumsal hareketlilik kavramı modernleşme sürecine nasıl bir etki yapar?

3)

Modernleşme siyasal istikrar ilişkisi nasıl kurulabilir?

4)

Tek biçimli bir modernleşme sürecinden bahsedilebilir mi? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Modernleşme Teorileri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
Modernite,
modernleşme Kazanım
kavramları ve bu konuda araştırarak geliştirilecektir.
geliştirilen başlıca teorileri
öğrenmek

okuyarak
ve
siyasi Kazanım
Modernleşme ve Siyasal Modernleşmenin
araştırarak geliştirilecektir.
İstikrar
sonuçlarını kavramak
Modernleşme
Eleştirisi

Teorileri

okuyarak
ve
Farklı toplumlarda yaşanan Kazanım
modernleşme
süreçlerini araştırarak geliştirilecektir.
karşılaştırmak, farklılıkları
belirleyebilmek
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Anahtar Kavramlar


Modernite – Modernleşme



Toplumsal Hareketlilik Biçimleri



Siyasal İstikrar
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Giriş
Bu bölümde siyaset bilimi teorilerinde önemli bir yere sahip bulunan modernleşme
teorilerini, modernleşme olgusu, siyasal istikrasızlık ve bu teorilere yönelik eleştiriler
çerçevesinde ele alacağız.
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6.1. Modernleşme Teorileri
Modernleşme genel olarak, geleneksel-kırsal, tarıma ve el sanatlarına dayalı durağan bir
üretim yapısından, sanayileşmiş, kentleşmiş, okuryazar oranının artmış olduğu, ulaşım ve kitle
iletişim araçlarının geliştiği ve yaygınlaştığı, dinamik toplumsal yapıya geçişi tanımlayan bir
kavramdır (Charlton-Andras, 2003: 3). Burada temel belirleyici özellik, kıra dayalı toplumsal
bir yapıdan sanayileşme ve kentleşmeye dayalı bir toplumsal yapıya geçiş olarak
belirlenmektedir. Modernleşme teorisyenleri değişim sürecinde ekonomik gelişme göstergeleri
ile demokratikleşme arasında anlamlı bağlar kurmaya çaba harcarlar. Bu teoriler, bazı veriler
ışığında ülkeleri modern-modern olmayan olmak üzere ikiye ayırır (Johhansen, 2000: 14-19).
Modernleşme, toplumun tamamını kapsayan bir makro değişim ile, buna uygun olarak gelişme
gösteren bireysel, sosyo psikolojik değişimleri de kapsayan iki yönlü boyut içermektedir.
Modernleşme teorisyenleri, gizli ya da açık bir biçimde, bütün gelişmekte olan toplumların
Batılı toplumlara benzer aşamalardan geçeceklerini kabul etmektedirler (Kongar, 1979: 247;
Vergin, 1977: 53). Bu yaklaşımların, Batıda gelişme gösteren ve yukarıda özetlemeye
çalıştığımız tarihsel gelişmelerin analizinden kaynaklandıkları açıktır. Ancak bundan da öte, bu
teorilerin güç kazanmasında 1945 sonrası gelişme gösteren soğuk savaş koşullarının büyük
önemi bulunmaktadır. Dünyanın giderek ABD liderliğindeki Atlantik etki alanı ile Sovyetler
Birliği liderliğinde gelişme gösteren Varşova Bloku arasında bölünmeye başladığı bu dönemde,
Batılı sosyal bilimciler gelişmekte olan ülkelerde Batılı modelin güç kazanmasının koşullarını
araştırmaya yöneldiler. Dolayısıyla Batılı siyasal kurumlar ve toplumsal, ekonomik süreçlerin
merkeze alındığı, “bize nasıl benzeyebilirler” veya “bize benzeyememelerinin nedenleri
nelerdir” sorularının kaynaklık ettiği bir dizi model ortaya çıktı (Latham, 2000). Modernleşme
teorileri Batıda geliştirilen diğer birçok yaklaşıma ve politikaya da kaynaklık etmişlerdir. Batı
merkezli, periferiye dönük her yeniden şekillendirme girişiminde öyle ya da böyle
modernleşme teorilerinden izler bulabilmek mümkündür. Sömürgecilik politikalarından,
özellikle 1990’larda önem kazanan “geçiş süreci” ülkeleri incelemelerine kadar bir çok
yaklaşımda modernleşme öngörülerini bulmak mümkündür (Cooper, 2005: 118; Harrison,
2005: 25). Modernleşme yaklaşımının önemi, Batılı demokrasilerde siyasal kurumların ve
etkileşimlerin işleyişine yön veren sosyo ekonomik süreçleri analiz etmiş olması ve dünyanın
diğer bölgelerindeki deneyimleri de bu açıdan incelemiş olmalarıdır. Bu nedenle modernleşme
teorileri, genel ve yerel boyutları ile siyasal etkileşimin görünümleri üzerine eğilmiş, ister
istemez geleneksel-modern, kırsal-kentsel, tarımsal-endüstriyel ikilemi ışığında siyasal
davranışın aldığı şekilleri inceleyerek bazı analiz çerçevelerinin oluşturulmalarına kaynaklık
etmişlerdir.
Smelser, modernleşmede dört yapısal değişikliğin yaşandığını belirtmektedir;
teknolojik, tarımsal, endüstriyel ve ekolojik. Teknolojik değişim, basit güncel hayatın
gereksinimlerini karşılamakla sınırlı geleneksel tekniklerden, araştırmaya ve bilime dayalı
modern yöntem ve tekniklere geçilmesini ifade etmektedir. Tarımsal değişim, yine geçimlik ve
geleneksel yöntemlerle yapılan üretimden, pazara yönelik yaygın üretime geçilmesini ve bu
amaçla bilimsel yöntem ve tekniklerin öne çıkmasını açıklamaktadır. Endüstriyel değişim,
makine gücüne dayalı üretimin yaygınlaşmasını ve toplumsal rollerde farklılaşma doğuracak
bir biçimde bu üretimin yaygınlaşmasını ifade etmektedir. Son olarak ekolojik değişim, kırsal
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yaşamdan kentsel yaşama geçişi tanımlamaktadır. Kentsel yaşam, insanlara yeni hareketlilik
fırsatları verir. İnsanlar hem coğrafik (yatay), hem de statü olarak (dikey) yer değiştirebilir bir
konuma gelebilirler. Bu süreç toplumda farklılaşmaya yol açmaktadır. Giderek, özerk, farklı
alanlarda uzmanlaşmış yeni toplumsal birimler ortaya çıkmaktadır. Bu değişim yeni bir çatışma
ve bütünleşme sürecini beraberinde getirir (Smelser, 1964: 258-274). Modernleşme geleneksel
topluma ait atıf değerlerde bir değişime yol açar. Dinsel değişim ve ulusallaşma, ekonomik
kalkınmaya destek verecek bir biçimde yeniden yapılandırılır. Kentleşme süreci, geleneksel
değerlerden kopuşu mümkün kılan önemli bir unsurdur. Sanayileşme, geleneksel değerler
korunarak (kentleşme olmadan) gerçekleştirilebilseydi, o topluma ait değerler sanayileşme ile
bir arada yaşayabilirdi der Smelser. Kentleşme, anonim bir özerklik doğurarak, örgütlenmeye
ve yeni aidiyet alanlarının oluşumuna olanak tanımaktadır (Smelser, 267).
Daniel Lerner, modernleşme kavramının başlangıçta İngiltere ve Fransa’daki
gelişmelerin etkisiyle Avrupalılaşma, daha sonra ABD’nin devreye girmesiyle Batılılaşma
olarak isimlendirildiğini belirterek, modernleşme konusunda Batının izlediği aşamaların
evrensel olduğu görüşündedir ve bu gelişmenin temelinde bireyselci, akılcı ve materyalist bir
ruhun yattığını ileri sürmektedir (Lerner, 1948: 44-46). Lerner’e göre modernleşmenin
temelinde kentleşme yatmaktadır. O bir toplumda kentleşme oranının %25’i geçmesiyle
modern üretime geçiş ve değişim gerekliliğinin ortaya çıkacağını iddia etmektedir (Lerner, 61).
Kentleşme modernleşmenin zincirleme gelişimini başlatır. Kent, endüstriyel üretimin
gerektirdiği beceri ve kaynak çeşitliliğini geliştirebilen mekandır. Kentleşme, okuryazarlığı ve
iletişim araçlarından yararlanmayı mümkün kılar. Bunun sonucunda, siyasal açıdan daha
katılımcı aktif bir birey tipi ortaya çıkar.
Modernleşme olgusunu, toplumsal hareketliliği merkeze alarak çözümlemeye çalışan
Karl Deutsch, toplumsal hareketliliği geleneksel yaşam biçiminden, modern yaşam biçimine
doğru nüfusun büyük bir kısmının yer değiştirdiği toplumlarda görülen bir olgu olarak ele
almaktadır. Toplumsal hareketlilik, yerleşim yeri, meslek, çevre, ilişki kurulan kişi, kurum, rol
ve eylemlerin, beklentilerin grup üyeliği ve kimliklerin değişimine yol açan bir süreçtir
(Deutsch, 1961: 493-514). Toplumsal hareketlilik, eski toplumsal, ekonomik ve psikolojik
bağlılıkları aşındırmakta, insanları yeni toplumsallaşma ve davranış kalıpları geliştirmeye
zorlamaktadır. O’nun analizinde, kent bu geçişin önemli bir aşamasıdır. İnsanlar kırdan kente
göç ettikçe, mesleki geçişkenlik, yeni grupların ortaya çıkışı, formel ilişkilerde yaygınlaşma,
modern siyasal rollerin ortaya çıkışı, rasyonelleşme gibi yeni bir takım ilişki ve davranış
kalıpları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu, onları geleneksel davranış kalıpları ve değerlerden
kopmaya ve yerine yeni değerler koymaya zorlamaktadır. Sürecin sonunda birey siyaset
olgusuyla tanışmaktadır. Birey günlük yaşantıda siyasetin önemini kavrar ve ister istemez
siyasal hayata katılmaya başlar. Kentsel yaşam her şeyden önce sahip olduğu modern unsurlarla
birey üzerinde görsel bir etkiye yol açar. Kentleşme, kırı itici bir konuma getirmekte, tarım dışı
mesleklere geçişi mümkün kılmakta, ücretli işçiliği yaygınlaştırmaktadır. Dolayısıyla insanlar,
yeni parasal ilişkilere ve toplumsal çevrelere girmekte, işveren, iş arkadaşları, sendikaya üyelik,
siyasal parti, mekan kullanımına ilişkin sorunlar gibi çok yönlü etkileşim ağlarının içine dahil
olmaktadırlar (Deutsch, 1969: 21-22). Kent, talebin siyasal eylemi zorunlu kıldığı bir süreci
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başlatmaktadır. Köyde yardımlaşma ile karşılanacak sıradan bir talep, veya talep oluşturmayan
sıradan bir değer, kentte siyasal bir talebe dönüşebilmekte, ya da siyasallaşabilmektedir.

6.2.Modernleşme ve Siyasal İstikrar
Samuel Huntington, modernleşme ve gelişme kavramlarının birbirlerinden ayırt
edilmesi gerektiğini savunmaktadır. O’na göre siyasal modernleşme, dört evreyi içeren bir
süreç sonucunda gelişme göstermiştir. Bunlardan ilki; geleneksel değerlerin hakim olduğu
dönemdir. İkinci evrede, şehirli grupların güçlenerek, kırsal yönetici seçkini tehdit ettiği
görülür. Üçüncü dönem, kırsal seçkine karşı, şehrin çıkarlarına dönük devrimin
gerçekleştirildiği bir evredir. Son evre ise, kırdaki kitlelerin siyasete tekrar dahil oldukları
bütünleşme ile anlam kazanır. Bu evrelerin son aşamasında siyasal otoritelerin yapısı siyasal
sistemin gelecekteki yönünü belirleyecektir. Bütünleşme süreci, ulusalcı siyasal kadrolar, kentli
sınıflar, orta sınıf tarafından veya bizzat ordu, entelektüel gruplar tarafından gerçekleştirilebilir.
Huntington, ilk üç seçkin tipinin, kırsalı kente doğru harekete geçireceğini ve kenti bir istikrar
unsuruna dönüştüreceğini ileri sürmektedir. Son iki seçkin tipi ise tam tersine kırsalı kente karşı
hakim konumuna getirerek gelenekselci değerleri öne çıkarabilir (Yılmaz, 1996: 51-52).
Huntington’un, yerel planda kent ile kır arasındaki ayrımı, demokrasi ile geleneksel değerler
hatta ideoloji arasındaki ayrıma denk düşmektedir. O, modernleşme ve gelişmeyi birbirinden
ayırarak, modernleşmeyi ilerlemeci ve demokrasiye varacak bir süreç, gelişmeyi ise önceden
kestirilemez, modernleşmeden etkilenen, ancak ondan bağımsız bir süreç olarak
nitelendirmektedir (Örs, 1997: 92). Huntington’a göre hareketlilik modernleşme için, tek başına
belirleyici bir faktör olamaz, sistemin kurumsallaşma derecesine de bakmak gerekmektedir.
Hareketlilik ve kurumsallaşma derecesine göre, O dört siyasal sistem tipini birbirinden
ayırmaktadır; sivik, kapalı, ilkel ve soysuzlaşmış. Hareketlilik ve kurumsallaşma düzeyinin
yüksek olduğu durumlarda sivik sistemin varlığından söz edilebilir. Bu sistem aynı zamanda
modern bir sistemdir. Modernleşmeden etkilenerek, hızlı bir hareketlilik sürecine giren, ancak
kurumsallaşma düzeyi yeterince yüksek olmayan toplumlarda siyasal ve idari açıdan yozlaşma
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sürecin nereye varacağı önceden kestirilemez. Modern toplum ile
hareketlilik içindeki toplumların arasındaki farkı belirleyen de budur (Huntington, 1967: 83).
Huntington, ekonomik gelişmeyi modernleşmenin itici gücü olarak gören yaklaşımlara
(Diamond, 1992: Lipset, 1986) karşı çıkarak, Batıdaki siyasal modernleşmenin temelinde kır
ile kentsel değişimin sanayideki gelişmeye koşut ılımlı bir gelişme trendi içinde şekillenmesinin
rolünün bulunduğunu, Batı-dışı toplumlarda ise büyüme oranlarındaki artışın kır ile kent
arasıdaki ilişkiyi olumsuz etkilediğini ve siyasal açıdan farklı sonuçlara ulaşıldığını
vurgulamaktadır (Huntington, 1987, 17). Huntington, modernleşmede, kenti demokrasiye
dönük kültürü yaratan bir ortam olarak ele alırken, siyasal modernleşme olarak, hareketlilik ile
kurumsallaşma düzeyi arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte, bu noktada siyasal seçkinin rolünü
öne çıkartmaktadır.
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Modernleşme teorilerinde, kır ve kent birbirine rakip iki ekonomik, sosyal ve siyasal
alana karşılık gelmektedirler. Her ikisinde de birey tipi ve siyasal süreçler birbirlerinden
farklıdır. Kent bir yerde modern demokrasinin beşiği ve mekanıdır. Gruplar, örgütler, kültürel
düzeyde yükselme, yeni sınıfların ortaya çıkışı ve yeni aidiyet alanlarının geleneksel değerlere
rakip bir konuma gelmesi onun modernleştirici yönünün temel özellikleridir. Kırdan kentsel
yaşama geçiş, eğer bir aksama olmazsa demokrasiye ve modern siyasal insan tipine doğru bir
geçiş sürecidir. Modernleşme, kimi teorisyenlerin daha çok vurguladıkları şekliyle, ulus
devletin konumunun güçlendiği ve yerelin bu çerçevede anlam kazandığı bir süreci ifade
etmektedir. Cyrill E. Black, geleneksel toplumdan, modern topluma geçişin beş ayrı alanla
ilişkili olduğunu belirtir; düşünsel, siyasal, ekonomik, toplumsal, psikolojik. O’na göre bu
alanlardan siyasal alandaki değişimin göstergesi, devletin yönetim organlarının merkezileşmesi
ve yaygınlaşmasıdır. Black, geleneksel toplumda, devlet otoritesinin her bir kişinin yurttaş
olarak bireyin düzeyine inemediğini, çeşitli otorite odaklarınca paylaşıldığını, modern devlette
ise iktidarın, özel veya kamusal tüm alanlara doğru genişleme gösterdiğini belirtmektedir.
Kentleşmede bu değişim sürecinin bir parçasıdır. Kentleşmenin doğurduğu yeni eğilimler,
kültür, siyasal bağlılık, ekonomik çıkar, toplumsal ilişkiler açısından merkezi-ulusal düzeyde
kaynak ve becerilerin seferber edilmesini zorunlu kılar ve bu şekilde yerel ve uluslararası
bağlılıkların zayıflamasına yol açar. Bu anlamda toplumsal hareketlilik ulusallaşmayı,
ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi özendirerek, zaman içinde ulusal topluluğun yurttaşların
tümü üzerindeki etkisini güçlendirmektedir (Black, 1989: 23-33).
Marion J. Levy, göreli olarak modernleşmemiş toplumların bir bütün olarak hiçbir
zaman merkeziyetçi olamayacağını ileri sürmektedir. Merkezileşme ancak, modern
toplumlarda ekonomik bir anlam ifade edebilir (Levy, 1967). 1960’ların sonunda Eisenstadt
açık bir biçimde, modernleşmenin gelişmekte olan ülkeler için kendiliğinden aşamacı bir
şekilde gerçekleşmeyeceğini, bu nedenle merkeziyetçiliğin ve modern kurumların gelişmesi
için baskıcı bir seçkin kadroya gereksinim bulunduğunu ilan etti (Eisenstadt, 1970: 41).
Modernleşme teorilerinin çoğu, ulus-devlet olgusunun güç kazandığı ve tartışmasız bir
gerçeklik olarak ele alındığı bir dönemin ürünüdürler. Dolayısıyla, modernleşme teorisyenleri,
bireysel-çoğulcu demokrasiye geçişte, kentin özgürleştirici rolü ile ulus devletin
merkezileşmesinin bir ajanı olarak kenti aynı kuram içerisinde açıklamak zorunda kalmışlardır.
Kent, bir yandan farklılaşmaya, kopmaya, yeniden inşaya olanak tanıyan bir sürecin mekanı,
diğer taraftan yönetsel hiyerarşinin bir unsuru olarak birbirine zıt ve iki yönlü bir gerilimin
üzerinde konumlanmış gibidir. Kıra karşı ve farklılaştırıcı, siyasal merkeze dönük olarak da
bütünleştiricidir.

6.3. Modernleşme Teorilerinin Eleştirisi
Modernleşme teorilerinin Batı’daki deneyimleri evrensel bir olgu olarak kabul etmeleri,
yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda sorgulanmıştır. Modernleşmenin farklı yolları olabileceği
ileri sürülmüş, Batı dışı toplumların yaşadığı farklı deneyimlerin üzerinde durulmuştur.
Modernleşme sürecinin her zaman demokrasiye karşılık gelmediğini, bizzat Batılı toplumlarda
yaşanan totaliter deneyimler göstermiştir. Bu anlamda modernleşmeden değil, bir siyasal
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değişmeden söz edilebileceği vurgulanmıştır. 1980’li yılların sonlarında Doğu Blokunun
çözülmesiyle yaşanan süreçler, gelişmekte olan ülkelerin aynı kategoriye konulamayacağını bir
kez daha gösterdi. Bu ülkelerin yönetim ideolojisi, rejim tipi, baskı grubu sistemleri, toplumsal
hareketliliğin yapısı, kamusal hizmetlerin karşılanma kapasitesi gibi birçok içsel dinamiğin
farklılaştırıcı etkilerde bulunduğunun üzerinde duruldu (Moles, 1999). Pye, farklı toplumlar
için tek bir siyasal gelişmeden bahsedilemeyeceğini belirtir. Değişme sürecinde ortaya
çıkabilecek altı kriz siyasal gelişmenin yönünü belirleyecektir; kimlik, meşruiyet, nüfuz,
katılma, bütünleşme, dağıtım (Pye, 1966: 62-66). Kimlik krizi siyasal sistemin, eski aidiyetlerin
yerini alacak yeni bağlılıkları oluşturup oluşturamaması ile ilgilidir. Meşruiyet krizi ise devletin
yeni toplumsal yapılar tarafından kabulü ve itaatlerinin sağlanıp sağlanamayacağı ile ilgilidir.
Devletin vatandaşlarına ulaşabilmesi, onlara istemlerini kabul ettirip ettirememesi ise nüfuz
krizidir. Katılma krizi, mevcut ve yeni toplumsal grupların artan oranda katılma gösterdikleri
halde siyasal kurumların bunu ne oranda karşılayabildiği ile ilgilidir. Siyasal sistem, katılma
talebini, anomik tepki ve olağandışı katılmaya dönüşmeden ılımlaştırarak siyasal sürece adapte
etmek zorundadır. Bütünleşme krizi ise, gerek yönetimsel birimler arasında, gerekse bürokrasi
ve vatandaşlar arasında düzenli bir iletişim ağının kurulup kurulamaması ile ilgilidir. Dağıtım
krizi, talep eden grup ve çıkarlar karşısında siyasal otoritelerin kaynakları dağıtma konusunda
göstereceği beceri ile ilgilidir. Pye bu krizlerin, toplumdan topluma değişen farklı siyasal
gelişme süreçlerini doğurduğunu ileri sürmektedir. Bu anlamda demokrasi bir takım kurum ve
davranış kalıpların transferi sonucunda oluşmaz, doğrudan vatandaşlığa ilişkin sistem
yeteneklerine bağlı bir olgu olarak ortaya çıkar (Pye, 71-88). Kongar, modernleşme
teorilerinin, toplumları belli uç tipilojiler ve bu tiplere bağlı farklı insan tipleri ile
tanımlamalarının belli yanılgılara yol açabileceğini ileri sürmektedir. Modernleşme
teorisyenleri, içinde yaşadıkları toplum tipine koşullanarak, benzer dinamiklerin farklı
toplumlarda farklı siyasal değişmelere yol açmalarını bozuk fonksiyonlar olarak görmek
eğilimindedirler. Bu kuramlar, bir yerde, toplumsal değişim sürecinde ara kurumlar,
dayanışmacı kurumlar gibi tampon kurumları göz ardı etmektedirler (Kongar, 1972: 263-264).
Nur Vergin, Batı dışı toplumlarda modern anlamda göç ile kentleşme arasındaki sürecin
daha uzun bir zamana yayıldığına dikkat çekerek, modernleşmenin aksine geleneksel ve dinsel
değerlerin ve bu yönde örgütlenmenin kentsel alanda güçlenebileceğini vurgulamaktadır
(Vergin, 1977: 61). O, Batı-dışı toplumlarda kentle ilgili çalışmaların kapsamlı bir analizini
yaptığı çalışmasında; Arap ülkelerinde kentsel değerler ile kırsal değerler arasında kayda değer
bir farklılığın bulunmadığının, bu kültürde göç sürecinin farklılaşma ve çatışmadan çok
yumuşak-dayanışmacı bir geçişkenliği beslediğinin, bu kentlerde geleneksel değerlere bağlı
kentlilerin yaşaması nedeniyle göç sürecinde ortaya kentsel bir kırsallaşmanın çıktığının altını
çizmektedir. Bu toplumda köylüler, hareketli bir toplumsal grubu oluşturmakta, kitle iletişim
araçları vasıtasıyla kentle “batılılaşmadan” bir arada yaşayabilmektedirler. Benzer sonuçlara
eski Yugoslavya’da yapılan başka bir çalışmada da ulaşılmıştır. Bu araştırmaya göre, kente göç
edenler Batılı norm ve değerlerle, geleneksel değerler arasında bir ayrım yaparak,
yaşantılarında her iki değeri de farklı yaşam alanlarında kullanabilmektedirler (Vergin, 63-68).
Yine, Lal günümüz Çin’indeki ekonomik gelişmenin doğurduğu değişimin sanayileşmekentleşmeye paralel modernleşme beklentisini doğrulamadığını ileri sürmektedir (Lal, 2000: 524). Hindistan’ın bazı bölgelerinde yerel reformların izlediği süreç, aşağıdan yukarıya bir
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etkileşim alanından kaynaklanmamakta, daha çok merkezi bürokrasinin öngörüleri etrafında
şekillenmektedir. Bürokratların bu reformları, geleneksel-yerel güç ilişkilerine ve özerkliklere
dikkat ederek şekillendirdiklerine dair örnekler bulunmaktadır (Singh et al, 2003: 4). Şili,
Rusya, Uganda gibi ülkelerde katı merkezi yapının çözülmesi ve güç merkezinin yerele
kayması bu ülkelerde daha demokratik bir modelin gelişmesi sürecini başlatmamıştır. Benzer
şekilde bazı ülkelerde otoriter rejim, temelde merkezi güçlerle yerel güç odakları arasındaki
geleneksel bağlara dayanmaktadır. Bu tip ülkelerde yerel siyasetin niteliği otoriter yönetsel
eğilimlerle kaynaşmış durumdadır. (Petrasek et al, 2002: 13) Örneğin Kırgızistan’da siyasal
kurumların oluşma süreci, kolhoz temelinde ve geniş Kırgız ailelerinin kısmen yerleşik hayata
geçmelerine paralel olarak şekillenmiş, ulusallaşma, eski ve köklü kabile-aile ve idari
yapılanma ilişkileri içinde sürmüştür. Bu nedenle Kırgız yönetici kadroları (bağımsızlıktan
sonra siyasal liderler) fazlasıyla yerel ilişkilerle çevrelenmiş durumdadırlar. En dikkat çekici
ayrım Sovyet döneminde konumları güçlendirilmiş, siyasal, ekonomik ve eğitim açısından daha
öne çıkan sanayileşmiş Kuzey ile, daha çok tarımsal ekonomi ve kırsal yaşam ögelerinin öne
çıktığı Güney arasındadır. Bu durum Ülkede siyasetin fazlasıyla yerel-kabilesel bağlar
üzerinden okunmasına neden olmaktadır (Khamidov, 2002).
Orta Doğu toplumlarında siyasal bir hareket olarak İslamcılık ile kent arasındaki ilişki
dikkat çekicidir. Bu ilişki geleneksel, ulema, sufi tarikatlar ile izleyenleri ilişkisinden farklı
eğitimli-kentsel bir çevreden beslenmektedir. Hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı sosyal
sorunlar içinde, İslam kentlerinde kentsel kardeşlik ağları hızla siyasal işlevler kazandılar. Bu
ağlar önceleri Batı yanlısı görülen merkezi otoritelere, daha sonra da neo liberal, küresel
politikalara karşı protestonun kaynağını oluşturdular. Modern seküler seçkinlerin yerel düzeyde
etkin politika üretememesinden kaynaklanan açmazlarla, güncel olarak ABD’nin başını çektiği
küresel hegomonik yayılma dalgasına karşı topyekun Müslüman toplumun korunması
misyonunu edindiler ve yaygın toplumsal destek buldular. Yardımlaşma ağı, sosyal
yardımlardan, eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar geniş bir etkileşim alanı oluşturdu. Bu ağ
Orta Doğu’da demokratikleşmeye geçiş sürecinde İslamcı gruplara büyük avantajlar sağladı.
İran, Mısır, Ürdün, Malezya, Cezayir, Tunus, Türkiye ve Endonezya’da güçlenen siyasal
İslamcı akımların ortak yönü bu oluşumların kentsel gruplar veya kente dönük yönetsel
mekanizmaların içinden süzülüp gelen yapılanmalar olmalarıdır (Lubeck - Britts, 2002: Zapf,
2003: 10-12).
Batı dışı toplumlarda, modernleşme süreci ile birlikte, cemaat kültürünün yerini bireysel
kültürün alması; laikleşme; düşünsel kopmaya bağlı olarak eşzamanlı yaşanan bilimsel
gelişmeler, sanayileşmeye koşut bir kentleşme süreci birbirlerine paralel ve ilişkili bir biçimde
gelişmemektedir. Modern teknoloji ürünlerinin geleneksel yaşama adaptasyonu ve ekonomik
kalkınmacılığın beslediği devlet politikaları, kısaca pratik uyum ve zorunluluklar düşünsel
değişimin önüne geçmektedir. Dolayısıyla yerel anlamda kent, modernleşmenin mekanı
olmaktan çıkmakta, toplumdan topluma değişen işlevler edinebilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modernite ve modernleşme kavram ve süreçleri, bu süreci temel alan
başlıca teoriler ve modenleşme teorilerine getirilen eleştiriler örnekler yardımı ile ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)Modernleşme teorileri, siyasal değişime aşağıdaki hangi unsuru temel alarak
yaklaşırlar?
a) Talepler
b) Gruplar
c) Batılı demokrasiler
d) Diyalektik Süreç
e) Kurumlar
2) Lerner modernleşme sürecinde hangi olguyu temel alır?
a) Kentleşme
b) Göç
c) Talep artışı
d) Sanayileşme
e) Toplumsal Hareketlilik
3) Modernleşmenin siyasal sonucunun ulus devlet merkezileşmesi olduğunu ileri süren
isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huntington
b) Lerner
c) Black
d) Levy
e) Deutsch
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4) Modernleşme sürecinin Batılı toplumların yolunu izlemeyebileceğine aşağıdaki
örneklerden hangisi verilebilir?
a) Sanayileşme ile birlikte belli gelişmiş bölgelerin ortaya çıkışı
b) Gelişmiş bölgelere yoğun göç dalgalarının yaşanması
c) İşçileşme ile birlikte sendikalaşmanın artışı
d) kentleşme ile birlikte muhafazakar partilerin güç kazanması
e)Kentlerde siyasal otoritelere yönelik taleplerin artması
5)Aşağıdaki isimlerden hangisi modernleşmenin siyasal istikrarsızlığa neden
olabileceği üzerinde yoğunlaşmıştır?
a) Lerner
b) Huntington
c) Pye
d) Marks
e) Deutsch

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) c, 4) d, 5)b
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7. SİYASET BİLİMİNDE BAŞLICA TEORİLER (MARKSİST TEORİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sınıf Mücadelesi Temelinde Siyasetin Çözümlenmesi
7.2. Marksist Değer Teorisi ve Yabancılaşma
7.3. Diyalektik Materyalizm, Sınıf Mücadelesi ve Toplumsal Değişme
7.4. Marksist Teorinin Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sınıf kavramını açıklayınız

2)

Hegel’in diyalektik yöntemi ile Marks’ın diyalektik yöntemini karşılaiturunuz.

3)

Marksist değer kuramı ve kapitalizm ile ilişkisini çözümleyiniz.

4)

Marksist tepriye yöneltilen başlıca eleştirileri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Sınıf Çatışması ve Siyaset

Marksist
Değer
Diyalektik Anlayış

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
Toplumsal sınıf kavramı ve Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
siyaset sürecindeki yerini
öğrenmek

okuyarak
ve
diyalektiğin Kazanım
ve Marksist
araştırarak
geliştirilecektir.
toplumsal değişme ve siyasal
alana
olan
etkilerini
öğrenmek

okuyarak
ve
Marksist Teoriye Yönelik Sınıf temelinde siyasetin Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
Eleştiriler
çözümlenmesi çalışmalarının
eksikliklerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Diyalektik Materyalizm



Artı Değer



Kapitalizm



Sosyalizm



Komünizm
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Giriş
Bu bölümde Marksist teori, emek – değer, diyalektik materyalizm, toplumsal değişim
anlayışı çerçevesinde, teoriye yönelik eleştiriler ile birlikte ele alınmaktadır.
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7.1. Sınıf Mücadelesi Temelinde Siyasetin Çözümlenmesi
Karl Marks (1818-1883) zengin bir Alman avukatın oğlu olarak dünyaya geldi. İyi bir
eğitim aldı. Önce yeni Hegelci akımdan etkilendi. 1843’te gittiği Paris’te sosyalistlerle ve bir
çok yapıtı birlikte kaleme aldığı Friedrich Engels (1820-1895) ile tanıştı. Engels de zengin bir
sanayici ailenin çocuğu olarak Almanya’da doğmuştu. İkilinin yapmış olduğu çalışmalar sınıf
mücadelesi temelinde siyaseti çözümlemeye dönük yaklaşımların dinamiğini oluşturmuştur.
Marksist yaklaşım bir yönüyle kapitalist sistemin analitik olarak incelemesi, bir yönüyle insan
ile evren arasındaki ilişkileri çözümleme iddiasındaki bir ideoloji, diğer yönüyle soyutlamalara
yer veren bir felsefe, aynı zamanda pratikte bir siyaset çağrısıdır. Bu nedenle siyaset bilimi
öğrencileri açısından öncelikli olan yön Marksist yaklaşımın sınıf mücadelesini siyasal
çözümlemenin merkezine nasıl yerleştirdiğidir. Ancak bu açıklanırken akımın ideolojik ve
felsefi yönlerinin de üzerinde durulması gerekmektedir. Öncelikle, Marksist yaklaşımın
anlaşılmasında iki kavramlaştırma çerçevesinin açıklanması gerekir. Bunlardan birincisi;
Marksist değer teorisi ve yabancılaşma, diğeri ise diyalektik materyalizmdir.

7.2.Marksist Değer Teorisi ve Yabancılaşma
Marks’a göre tarihsel ilerlemenin dinamiğini üretim oluşturmaktadır. İnsan ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için doğa ile etkileşime girer, doğayı dönüştürür, ancak bu tek taraflı bir ilişki
değildir. Doğayı dönüştürürken kendini de dönüştürür. Bu etkileşim aynı zamanda
sosyalleşmenin de kaynağıdır. Bir yerde insan kendini bağımlı kılan zorlukları aştıkça diğerleri
ile işbölümüne girerek sosyalleşir. Bu özellik sadece insanda var olan bir özelliktir. İnsana bu
özelliğini kazandıran unsur ise emektir. Emek aracılığı ile insan bu dönüştürme, aynı zamanda
bütünleşme sürecini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ihtiyaçlar nedeniyle doğa ve diğerleriyle
girişilen etkileşim, emeği bireysellikten çıkarıp sosyalleştirir ve özünde insanı özgürleştirerek
ilerlemeyi getirir (Bekmen, 2008: 176-179).
Avlanan bir kunduzun değeri ile bir geyiğin değerini, ya da ormandan toplanan bir
böğürtlen ile derede avlanan bir balığın değerini ne belirler? Bu ürünler pazarda değiş tokuş
edildiklerinde ne üzerinden bu malların değeri tespit edilecektir? Bu örneklerde insanlar bir
emek harcayarak ve bazı araçları üretip kullanarak avlara ya da besin maddelerine sahip
olmaktadırlar. Hangi ürüne daha fazla emek harcanıyorsa, daha uzun bir zamanda ve daha fazla
çaba ile o ürün elde ediliyorsa, o ürünün mübadele değeri diğerlerine göre yüksek olacaktır.
Olta ile avlanan balık, ormandan toplanan böğürtlene göre, avlanması daha zor olan bir kunduz,
geyiğe göre daha değerli bir meta olacaktır. Marks, “öyleyse görüyoruz ki herhangi bir malın
değerinin büyüklüğünü toplumsal olarak gerekli emek miktarı ya da onun elde edilmesi için
toplumsal bakımdan gerekli emek zamanı belirler” diyecektir (Marks, 2003: 49).
İnsanların kendi emekleri ile ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğa ile ve birbirleri ile
girdikleri etkileşim emeğin belirleyici olduğu bir mübadele sürecini çalıştırır. Emek burada hem
malın kullanım değerini, hem de değişim değerini belirler. (Selik, 1982: 23). Yabancılaşma,
üretim ve mübadele sürecinde emek sahibinin kendi ürünü üzerindeki kontrolünü yitirmesiyle
başlar. Eğer emek, farklı yöntemlerle bizzat bir meta, satılabilen bir olguya dönüştürülürse
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belirleyici olmaktan çıkar bir araç haline gelir. İnsanlar kendi emeklerini, dolayısıyla
başkalarının emeklerini bir meta olarak algılar ve kendi aralarındaki ilişkileri de bu düzeyde
kurarlar. Bunun sonucu; emek ile elde edilen ürünün insanı özgürleştirici bir unsur olmaktan
çıkması, aksine onu bağımlı bir varlık haline dönüştürmesidir. Bir köle emeğinin kullanılması,
toprağa zorunlu bağlılığa dayalı bir emek kullanımı (serflik) ya da emeğin belli bir ücret
karşılığında satılması (işçilik) aynı sonuçları doğurur.
Emeğin metalaşması, artı değerin ortaya çıkmasının, dolayısıyla sömürünün de
dinamiğini oluşturur. Marks bu durumun antik ve feodal toplumlarda da görüldüğünü, ancak
en açık ve acımasız şekliyle modern kapitalist toplumda ortaya çıktığını belirtir. Üretim süreci
sonucunda elde edilen mal işgücü ile ham madde, enerji, makine vs. gibi diğer bir takım
unsurların bileşimidir. İşgücü dışındaki diğer unsurların malın üretilmesi sürecine katkı
sağlayabilmeleri ancak emek ile mümkündür. Emeğin değeri belirleme özelliği modern
kapitalist üretim tarzında da aynen geçerlidir. Diğer mallar ürüne kendi değerini aktarırken,
sadece işgücü belli bir süre içinde kendi değerinden daha fazla bir değer yaratır. İşgücü üretken
olan tek üretim unsurudur. Ancak işgücü de bir meta olduğundan artık o malın değişim değerini
belirleyen bir unsur değil, alıcısı tarafından belli bir süre çalışması karşılığında ödenen ücrete
tabi olan, başka bir ifade ile kullanım değerine göre belirlenen bir unsura dönüşmüştür. Bir
işgünü için üç şilin karşılığında çalışan bir pamuk eğirme işçisi sekiz saatlik çalışma süresince
ne kadar iplik üretirse üretsin karşılığında üç şilin alacaktır. Bir çalışma günü ürettiği ipliğin
karşılılığı ise bunun kat kat üstündedir. Bu işçi işgününün belli bir kısmını ücreti karşılığı
çalışmış, kalan kısmında ise kapitalist için yeni bir değer üretmiştir. Bu yeni değere Marks artı
değer adını vermektedir. İşçiye ödenen ücret, onun ve ailesinin yaşamasına yetecek, çalışmayı
sürdürebilecek, dinlenme ve sağlık hizmetlerini asgari düzeyde karşılayabilmesine yetecek bir
paradır. Üretilen mal miktarı ile ilgili olarak belirlenen bir değer değildir. İşçi ne kadar üretim
yaparsa yapsın ücreti kadar para kazanacak ve sürekli olarak kapitalistin lehine bir artı değer
üretecektir (Marks, 2003: 175-176). Bu şekilde emek üretilen malın değerini belirleyen bir
unsur olmaktan çıkartılır.
Üretilen Mal=Ücret+Diğer Üretim Unsurları
İş Günü=n1+n2+n3+n4+n5+n6…………………….nn
Ücret

Artı Değer

Artı değer kapitalistin kârını oluşturur. Kâr kapitalist için hayati öneme sahip bir
olgudur. Kapitalistler kendi aralarında rekabet halinde oldukları için, piyasadaki konumlarını
güçlendirmek için kârlılık oranlarını yükseltmek ve tekrar yatırıma yönlendirmek amacıyla
hareket ederler. Yeni teknolojiler, daha fazla üretim, maliyetleri düşürmek suretiyle karlılığın
artırılması gibi birçok yönteme bu amaçla başvururlar. Dolayısıyla artı değeri oluşturan üretim
süreci aynı zamanda malın değerini belirleyen emek sahiplerinin sömürülmesi anlamına
gelmektedir. Kapitalist varlığını sürdürebilmek için emeği sömürmek zorundadır. Karını
maksimize etmek isteyen kapitalistin önünde üç seçenek vardır: İşgününü uzatmak, işçinin
ücretini düşürmek ve emek verimliliğini yükseltmek. Üçüncü seçeneğe göre ilk iki seçenek
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daha kolay gerçekleştirilebilecek seçeneklerdir (Selik, 54). Aynı zamanda bu seçeneklerin her
biri işçinin aleyhine, onun sömürüsünü pekiştiren seçeneklerdir.
Emeğin metalaşması aynı zamanda paranın özerk bir belirleyici değer olmasını
beraberinde getirmiştir. Mübadelenin ortak bir değer üzerinden yapılması, başka bir ifade ile
paranın malların mübadelesindeki değer oranını belirlemesi M-P-M ilişkisi ile açıklanır. Para
iki mal arasındaki değeri belirleyen bir ölçüt olarak işlev görür. Bu şekliyle paranın bir değer
ölçütü olarak ele alınması tek başına bir artı değerin oluşmasına neden olmaz. Ancak emeğin
metalaşmasının bir sonucu olarak yukarıdaki ilişki P-M-P şekline dönüşür. Bu kez para malın
değerini özerk bir biçimde belirleyen bir değere dönüşür. Modern kapitalist üretim yapısı ile
birlikte aynı malın farklı koşullar altında dönüşümü ortaya yeni bir değer çıkartır. P-M-P+
diyebileceğimiz bu ilişki kapitalistin belli bir para yatırarak ürettiği bir malı daha yüksek bir
para karşılığında piyasada pazarlayabilmesine imkân verir. Her dönüşüm sonucunda
kapitalistin elinde yeni bir artı değer oluşur (Marks, 2003: 106-109). Modern üretim süreci
işçileri fakirleştirirken, esnaf, küçük üretici gibi diğer toplumsal grupları da aynı şekilde
zayıflatmakta ve servet gittikçe küçük bir azınlığın elinde toplanmaktadır. Ancak ortaya çıkan
bu yapı birçok iç çelişkilere sahiptir ve bu çelişkiler zaman içinde kurumsallaşmış bu sömürüyü
ortadan kaldıracaktır. Bunun nasıl gerçekleşeceğini açıklayabilmek için diyalektik materyalizm
ve Marksist toplumsal değişim anlayışının üzerinde durulması gerekmektedir.

7.3.Diyalektik Materyalizm, Sınıf Mücadelesi ve Toplumsal Değişme
Marks tarafından çerçevesi çizilen diyalektik materyalizmin anlaşılması için, onun
düşüncelerini üzerine bina ettiği Alman felsefeci Hegel’in (1770-1831) diyalektik yaklaşımının
üzerinde durulması gerekmektedir. Hegel, diyalektiği evrensel bir yöntem olarak ele alır.
Diyalektik düşünmenin, doğanın, tüm varlığın gelişme biçimidir. Bütün bunlar kendi karşıtları
ile birlikte bir uzlaşmaya ulaşarak gelişme gösteririler. Ancak varılan uzlaşma kendi içinde
çözümlenmesi gereken karşıtlıklara sahiptir ve bu yeni bir uzlaşma zorunluluğunu doğurur.
Diyalektik süreç varlığın bir bütün olarak kavranmasına, varlığın da bilincine erişip
özgürleşmesine kadar sürüp gider. Hegel diyalektik süreci başlatan temel ilkeyi “idea”, “akıl”
ya da “tin” gibi insana özgü manevi bir temel olduğunu ileri sürmektedir (Gökberk, 1996: 437438).
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Şekil 3: Diyalektik Süreç

Sentez (Tez)

Tez (Düşünce)

Antitez

Antitez (Karşıt Düşünce)

Diyalektik süreç gelişmeye ilerlemeye dönük bir süreçtir. Tezin tamamıyla ortadan
kaldırılmasını değil, onu tamamlayarak, içererek daha mükemmel bir forma ulaşmasına
yöneliktir. Diyalektik aynı zamanda gerçeğe ulaştıran bir süreçtir. Hegel’in siyasal toplum
anlayışı da yukarıda özetlenen üç aşamadan geçerek şekillenmektedir: Aile, sivil toplum ve
devlet. Aile bireysel çıkarların değil, aile üyelerinin çıkarları yönünde eylemlerin belirleyici
olduğu insan ilişkilerini kapsar. Ailenin korunması, çocukların beslenme ve eğitimi gibi aile
üyelerinin yararları kişilerin kendi çıkarlarının önündedir. Buna karşılık az sayıda üyeden
oluşan bir topluluk için söz konusu olduğu için aile sınırlı bir toplumsal ilişkiler bütününü
oluşturmaktadır. Kişiler arasındaki ilişkinin ikinci aşaması sivil toplumdur. Sivil toplum
bencillik alanıdır. Kişi diğerleri ile bireysel çıkarları temelinde ilişki kurmaktadır. Hegel bu
aşamanın en somut göstergesi olarak piyasayı gösterir. Örneğin, ticaret kişinin, diğerlerinin
yaşamsal ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araç olarak kullanılmasıdır.
Toplumsal konumlar özel mülkiyet göre belirlenmektedir. Piyasanın çalışabilmesi için bazı
hukuki düzenlemeler ve yaptırımlara ihtiyaç vardır ki Hegel buna dışsal devlet adını
vermektedir (Avineri, 1994: 339). Ailedeki sınırlı fedakârlık ve sivil toplumda piyasa ilişkileri
temelinde şekillenen çıkara dayalı ilişkiler birbirlerine karşıtlık oluşturmaktadırlar. Diyalektik
sürecin üçüncü aşaması ise Devlet aşamasıdır. Devlette ortak çıkarlara yönelme evrensel bir
boyut kazanmıştır. Başka bir ifade ile ailede var olan ancak sınırlı olan fedakârlık evrensel bir
değere dönüşmüştür. Bu çerçevede devlet aile ve sivil toplum aşamalarının bir sentezidir.
Devlet sivil toplumun çıkarlara dayalı ilişkilerini evrensel bir ortaklık duygusu içinde yeniden
oluşturmaktadır. Bu şekilde bireysel çıkarlara göre şekillenen ilişkiler denetlenebilmekte ve
meşruiyete kavuşmaktadır. Bireyin kendi toplumu ile uyumlu bir birlik oluşturabilmesi evrensel
ilke ve yasalara göre davranması ve yönlendirilmesi gerekmektedir (Yenişehirlioğlu, 1985:
208). Devlet bunu yerine getirerek, bireylerin kendi çıkarları ötesindeki evrensel değerlere
ulaşmasını sağlayarak onların gerçek yeteneklerini anlayıp geliştirebilmelerine kılavuzluk
etmektedir. Dolayısıyla devlete itaat Hegel’in düşüncelerinde sivil toplumun eşitsiz dünyasına
karşı bir alternatif olarak sunulmaktadır. Hegel’in diyalektik yaklaşımının konumuz açısından
iki önemli yönü bulunmaktadır. İlki diyalektik sürecin temel ilkesinin düşünce gibi insana özgü
nitelikler olmasıdır. İkincisi ise devletin diyalektiğin üst aşaması olarak görülmesidir. Marks’ın
çerçevesini çizdiği diyalektik materyalizm ise farklı bir temele dayanmakta ve sonuca
ulaşmaktadır.
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“Fikirlerin, anlayışların ve bilincin üretimi, her şeyden önce doğrudan
doğruya insanların maddi faaliyetine ve karşılıklı maddi ilişkilerine, gerçek
yaşamın diline bağlıdır. İnsanların anlayışları, düşünceleri, karşılıklı zihinsel
ilişkileri, bu noktada onların maddi davranışlarının dolaysız ürünü olarak ortaya
çıkar... İnsan beyninin olağanüstü hayalleri bile deneysel olarak saptanabilen ve
maddi temellere dayanan, insanların yaşam süreçlerinin zorunlu yüceltmeleridir.
Bu bakımdan ahlak, din, metafizik ve ideolojinin tüm geri kalan kısmı ve bunlara
tekabül eden bilinç biçimleri, artık o özerk görünümlerini yitirirler. Bunların tarihi
yoktur, gelişmeleri yoktur; tersine, maddi üretimlerini ve karşılıklı maddi
ilişkilerini geliştiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem
düşüncelerini, hem de düşüncelerinin ürünlerini değiştirirler. Yaşamı belirleyen
bilinç değil, tersine, bilinci belirleyen yaşamdır…"Kurtuluş", zihinsel değil,
tarihsel bir iştir ve bu tarihsel koşullar, sanayinin, ticaretin, tarımın, karşılıklı
ilişkinin durumu tarafından gerçekleştirilir” (Marks ve Engels, 2003: 24-27).
Bu ifadeler Marks ve Engels’in çerçevesini çizdikleri diyalektik materyalizmin,
Hegel’in diyalektik metodundan farklılığını dile getirmektedir. Marks’a göre de insanlık tarihi
diyalektik bir süreç içinde gelişme göstermektedir. Tez-Antitez-Sentez üçlemesi, yine aynı
şekilde tarihsel gelişimin aşamalarını şekillendirmektedir. Yine Hegel ile benzer biçimde
diyalektik süreç bir ilerleme şeklinde gerçekleşmektedir. Buna karşılık Marks ve Engels,
diyalektiğin temel ilkesinin bilinç ya da düşünce değil maddi koşullar olduğunu ileri sürerek
Hegel’den ayrılmaktadırlar. Yukarıdaki satırlardan da anlaşılacağı üzere insanlar düşündükleri
için koşulları belirlememektedirler, aksine içlerinde bulundukları koşullar onları belli bir yönde
düşünmeye yönlendirmektedir. Bir genelleme ile Marks’ın düşüncesinde diyalektik süreçte
belirleyici olan temel ilkenin ekonomik etkenler olduğunu belirtebiliriz (Skirbekk ve Gilje,
417). Dolayısıyla her sentez ya da aşama belli bir ekonomik yapı ile şekillenir ve birbirlerinden
ayırt edilebilir. Ancak belirttiğimiz gibi bu bir genellemedir. Ekonomik etkenler Marks
tarafından farklı bir biçimde kurgulanmaktadır. Öncelikle tarihin belli bir döneminde ortaya
çıkan diyalektik aşama altyapı ve üstyapı olmak üzere iki ayrı kısma ayrılmaktadır. Altyapı
kurumları tarihsel gelişimin itici gücüdür ve üstyapı kurumlarını belirler. Buradan çıkan sonuç
altyapı kurumlarının diyalektik gelişimin temel ilkesini oluşturmasıdır.
Altyapı üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından belirlenir. Üretim güçleri, üretim
gerçekleştirilmesi gerekli olan beşeri ve maddi unsurlardır. Maddi unsurlar, makineler,
hammadde, çalışma ortamı vs. gibi unsurlarken, beşeri unsur, üretimi gerçekleştiren, bizzat
üretime emeği ile katılan insanlardır. Üretim ilişkileri ise üretim araçları ile birlikte üretime
katılan diğer unsurların, mübadele, değer dağılımı gibi, örgütlenme biçimidir. Üretim ilişkileri
kendini en açık biçimde üretim araçlarının mülkiyet yapısında gösterir. Marksist değer teorisine
tekrar dönersek, olması gereken; bir sömürünün oluşmaması için, üretimin gerçekleşmesinde
rol oynayan emek sahiplerinin üretim araçlarının mülkiyetine de, başka bir ifade ile üretimin
oluşturduğu artı değere de sahip olmasıdır. Yine belirttiğimiz gibi emeğin metalaşması ile
oluşan artı değer, emek sahiplerine değil üretim araçları mülkiyetini ellerinde bulunduran bir
azınlığın eline geçmektedir. Marksist diyalektik anlayış, ilerleme sürecinin altyapı
kurumlarında oluşan üretim güçleri ile üretim araçları mülkiyetine sahip olanların arasındaki
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ilişki tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. Bu genellikle dönemin ekonomik yapısı ile
somutlaşan bir sömürü ilişkisine denk gelmektedir. Üretim araçlarının mülkiyet biçimi değişik
tipte üretim ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden olur (Göze, 287).
Altyapı kurumlarında somutlaşan bu ilişki, üstyapı kurumlarının yapısı ve işleyişini
belirler. Bir toplumda belli bir dönümde ortaya çıkan, siyasal kurumlar, hukuki yapı, ahlaki
değerler, din, sanat, edebiyat, hatta felsefe üstyapı kurumlarıdır ve bunlar açık ya da örtülü bir
biçimde üretim araçları mülkiyetine sahip olanların çıkarlarına göre şekillenirler. Başka bir
ifade ile altyapıda oluşan sömürüyü yansıtırlar veya kurumsal hale getirirler. Bir toplumsal
yapıda altyapı unsurlarında bir değişim olmadıkça, üstyapı kurumlarında gerçek anlamda bir
değişim yaşanamaz. Bu çerçevede diyalektik materyalizm aşağıdaki gibi şekillendirilebilir.
Şekil 4: Marksist Diyalektik Süreç

Antitez
Sentez (Tez)
Üstyapı: Siyaset, Hukuk, Ahlak, Din, Sanat, Felsefe vs.
Altyapı: Üretim Güçleri - Üretim İlişkileri

Antitez
Tez
Üstyapı: Siyaset, Hukuk, Ahlak, Din, Sanat, Felsefe vs.
Altyapı: Üretim Güçleri - Üretim İlişkileri

Marksist diyalektik devrimci sıçramalarla gerçekleşir. Hegel’de olduğu gibi diyalektik
materyalizm de her sentezin kendi içinde karşıtını üretecek çelişkileri barındırdığını kabul eder.
Tarihsel gelişme çelişkinin ortadan kalkacağı aşamaya kadar sürecektir. Çelişki üretim güçleri
ile üretim araçlarının üzerindeki mülkiyet ilişkilerinin yol açtığı sömürüden
kaynaklanmaktadır. Başlangıçta üretim güçleri sömürünün sürdürülebilmesine imkân tanıyacak
şekildedir. Ancak belli bir aşamadan sonra üretim güçlerinde yaşanan gelişmeler, artık mevcut
üretim ilişkilerinin karşılayabileceğinin ötesine geçer. Bu durumda gelişmeleri taşıyamayan
üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan azınlığın hakimiyetine üretici güçler tarafından bir
devrimle son verilerek yeni üretim güçlerine uygun yeni bir ekonomik ve siyasal ilişki biçimi
kurulur (McLellan, 1995: 113). Marks bu durumu şu sözlerle ifade etmektedir:

112

“Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal
bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği
somut temeli oluşturur… Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi
üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya
da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters
düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri
haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki
değişme, kocaman üstyapıyı, büyük ya da az bir hızla altüst eder” (Marx, 1993: 23).
Her devrim, sentez, yeni bir üretim tarzını doğurur ve bu süreç temel çelişki ortadan
kalkıncaya kadar devam eder. Marks, diyalektik süreç içinde sömürüye dayalı dört üretim
tarzının ve buna bağlı olarak siyasal kurum ve ilişkilerin oluştuğunu belirtir: Asyagil, Köleci,
Feodal ve Kapitalist. Bu dört tip Marks ve Engels’in tarih yorumlarından kaynaklanmaktadır.
Buna karşılık onlar dönemlerine gerçekleşmemiş, ancak diyalektiğin zorunlu bir sonucu olarak
insanlığın geleceğinde ortaya çıkacak iki aşamadan daha bahsetmektedirler: Sosyalist ve
Komünist dönem. Bu iki aşamanın özelliği diğer dört tipin aksine emeğin metalaşması sürecine
son verecek, diyalektiğin son iki aşamasını oluşturmalarıdır (Dunleavy ve O’Leary, 1988: 206207).
Marks Asya Tipi Üretim Tarzı’nı (ATÜT) diğer köleci düzenlerden ayırt ederek ayrı bir
kategori olarak değerlendirmektedir. ATÜT köleci sistemler gibi ilkel toplum yapısının
değişmesi sonucu oluşmuştur. ATÜT tarımsal üretime bağlı olmakla birlikte tarımsal topraklar
üzerindeki mülkiyetin topluma ya da devlete ait olduğu, toprağı işleyenlere kullanım hakkının
verildiği bir mülkiyet düzenini ifade etmektedir. Dolayısıyla emeğin sömürüsüne dayalı bir
sistem olmasına karşılık toplum adına hareket eden ve tarımsal üretimi kontrol eden merkezi
bir yapı sınıfsal farklılıkların üzerinde hakimiyet kurabilmekte ve bunun sonucu olarak
değişime son derece dirençli bir toplumsal ve siyasal yapı ortaya çıkmaktadır. Marks’ın çeşitli
yazılarında Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu üretim biçiminin (Tımar Sistemi gibi)
örnekleri olarak gösterildiğine rastlanmaktadır (Chesneaux, 1970: 23-33). ATÜT’e ilgi
özellikle üçüncü dünya ülkelerinde sosyalist bir yapılanma arayışlarına paralel olarak 1950’li
yıllardan sonra artış gösterse de, sonraki çalışmaların gerçekten Marks’ın kavramlaştırmasına
uygun olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak Marks’ın ATÜT’ün olağanüstü bir durum ortaya
çıkmadıkça, kuraklık ya da dışarıdan gerçekleştirilecek bir işgal gibi, varlığını sürdürebileceği
tezi, bu tip üretim biçiminin onun çizdiği diyalektik süreç içinde tanımlanamayacağını
göstermektedir. Bu açıkça, Batılı toplum temelinde yapılan diyalektik analize uymayan bir
üretim biçimidir ve Aydınlanma Felsefesinin kötü çocuğu sömürgeciliğe Marksist düşünce
içinde kapı aralayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle diyalektik materyalist süreç esas alındığında
ATÜT’ü diğer altı aşamanın dışında tutmak gerekecektir.
İlkel toplum üretim araçları üzerinde kolektif mülkiyetin olduğu, dolayısıyla sömürüye
dayalı bir üretim yapısının söz konusu olmadığı bir toplumdur. Ancak burada insan
ihtiyaçlarının karşılanma derecesi sınırlıdır. Artı değerin oluşmamasının nedeni de verimliliğin
son derece düşük olmasıdır. Tarımsal üretimle birlikte bu yapı değişmiştir. Tarımsal üretim
nedeniyle, yerleşik hayata geçilmesi, mübadele ve artı değer oluşumu mümkün olmuştur. Köle
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emeğine dayalı tarımsal üretim ve belli bir üretim sahasını kontrol eden, buna uygun bir askeri
ve yönetim yapısına (üstyapı kurumları) sahip kentler ortaya çıkmıştır. Bu şekilde kölelik
düzeninde, asıl üretimi gerçekleştiren ancak fiziki varlıkları bile mülkiyet haline getirilmiş
köleler ile üretimin tüm artı değerini elde tutan ve kente dayalı soylu sınıf iki karşıt sınıfı
oluşturmuşlardır. Köle isyanları ve kırdan gelen saldırılar bu düzene karşı en büyük tehdit
unsurudur. Bu dönemde kent merkezli büyük imparatorluklar (Roma gibi) kurulabilmiştir.
Kentin çevresi üzerindeki kontrol yeteneğini kaybetmesi ile, diğer bir ifade ile kırın kendine
bağımlı olduğu halde üzerinde hakimiyet kurmuş olan kenti yıkmasıyla devrim gerçekleşmiş
ve feodal aşamaya geçilmiş olur.
Feodal dönem tarımsal üretime bağlı olarak kırın yükselmesi ile kendini gösterir.
Tarımsal üretim toprak sahibi senyörler ile onların arazilerinde üretimi gerçekleştiren köylüler
(serfler) arasındaki ilişkiler etrafında gerçekleşmektedir. Köylüler, kölelere göre daha özgürdür,
ancak toprağa bağlılıkları hukuk sistemi tarafından sıkı bir biçimde kontrol edilmektedir.
Üretimi gerçekleştirenler, ürettiklerinin bir kısmına, belli düzeyde de kendilerine ait mülkiyete
sahiptirler. Feodal düzende siyasal iktidara sahip olanlar da toprak sahipleridir. İktidar yapısı
merkezi olmaktan çıkmış, parçalı bir görünüm almıştır (Dunleavy ve O’Leary, 206). Bu sistem,
kentlerde zaman içinde ticarette ve üretim yöntemlerde yaşanan gelişmelerden yakından
etkilenecektir.
Askeri yayılma ve coğrafi keşifler, öncelikle liman kentlerinde ticaretin güçlenmesi ve
zamanla tarımsal üretimi kontrol edebilecek bir sermaye birikimin oluşmasını sağlamıştır. Çok
sayıda kişinin bir arada çalışmasını gerektiren ve pazara yönelik kitle üretimini mümkün kılan
teknolojik gelişmeler (buhar makinesi gibi), kentlerde tarımsal üretimden özerk bir üretim
biçimini ortaya çıkarmıştır (Göze, 290). Bu gelişme, kentlerde yeni bir sınıfın, burjuvazi (kentsoylu) sınıfının oluşmasına neden olmuştur. Burjuva ortaya çıkan yeni üretim ilişkilerine uygun
bir düzen talebi (yönetimin daha merkezi hale gelmesi, ortak bir hukuk sistemi, toprağa zorunlu
bağlılığın kaldırılması gibi) ile mevcut sisteme yön veren toprak sahibi soylularla açık bir
çatışmaya girişmiştir. Sonuçta burjuva ve onun temsil ettiği kapitalist sanayi üretimine dayanan
değişim, bir dizi devrimle feodal düzeni yıkarak kapitalist aşamaya geçişi sağlamıştır.
Bir önceki bölümde kapitalist sistemdeki üretim yapısı ve bu yapının oluşturduğu artı
değerin doğurduğu sömürü ilişkisinin üzerinde durulmuştu. Belirtilen arka planda gelişme
gösteren kapitalist sistemde burjuvazi ile işçi sınıfı (proletarya) iki karşıt grubu oluşturmuştur
(O’Donnell, 1965: 22). Kapitalist sistem de sermaye sahipleri arasındaki rekabetin doğurduğu
büyük krizler, bu rekabetin ücretli emek aleyhine üretim koşullarını daha da kötüleştirmesi,
işsizliğin artması ve mevcut üretim yapısı ile bunun karşılanmasının, düşük ücretler nedeniyle,
anlamını yitirmesi, üretimin makineleşmesinin bu durumu daha da kötüleştirmesi gibi
nedenlerle zamanla çıkmaza girecektir. Kapitalizm belli bir aşamada, kendi çelişkilerinin bir
sonucu olarak, üretici emek gücü proletarya tarafından yıkılacak ve sosyalist aşamaya
geçilecektir.
Marks’ın tarihsel süreçle ilgili, sınıf çatışması temelinde yaptığı bu açıklamalar, aslında
orijinal olarak ona ait değildir. Birçoğu liberal olan pek çok düşünür Batı’nın geçirdiği tarihsel
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değişimi 19. yüzyıl perspektifi içinde yukarıda anlatılanlara yakın bir şekilde dile getiriyorlardı.
Onların farklılığı, bu değişimi amansız bir sınıf mücadelesi ve diyalektik bir süreç içinde
açıklamamış olmalarıdır. Bizzat Marks kapitalist dönemi de içerecek şekilde yapmış olduğu
analizin, kendisinden önceki burjuva tarihçileri ve iktisatçılar tarafından yazıldığını belirtmiştir.
O kendi farklılığını ise şu şekilde dile getiriyordu:
“Benim yeni olarak yaptığım şey: 1. Sınıfların varlığının, üretimin
gelişimindeki belli tarihsel aşamalarla ilişkili olduğunu, 2. Sınıflar savaşımının
zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne varacağını, 3. Bu diktatörlüğün, yalnızca
bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir topluma bir geçiş olduğunu
göstermekten ibarettir” (Marx ve Engels, 1999: 111).
Yukarıdaki ifadelere rağmen, Marks’ın üzerinde en az durduğu konular da sosyalist ve
komünist dönemlerin özellikleri olmuştur. Sosyalist ve komünist dönemlerle ilgili yazın
ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülke örnekleri temelinde üretilmiş
çalışmalardır. Bu nedenle bu dönemlerle ilgili yazılanlar içinden dikkatli bir seçim yapılarak
Marks’ın görüşleri ayırt edilebilir. Sosyalist dönem belirtildiği gibi proletaryanın bir devrimle
kapitalist düzene son vermesi ile kurulur. Sosyalist sistemin ilk aşaması bir proletarya
diktatörlüğü olarak ortaya çıkar. İşçi sınıfı devrimden sonra burjuvaziyi mülksüzleştirir, üretim
araçlarında kolektif mülkiyeti tesis ederek üretim araçlarını kendi kontrolüne alır. Üretim
araçları emek sahiplerinin eline geçtiği için sömürü de ortadan kalkacaktır. Ancak henüz devlet
aygıtına ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet aygıtı sayesinde, işçi sınıfı eski toplumun güç ve
geleneklerini yıkar, ülkeyi dış saldırılardan korur, sosyalist ekonomiyi kurar ve yönetir.
Proletarya diktatörlüğünün amacı değerin, herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre
dağıtılacağı bir ekonomik düzenin kurulmasıdır. Bunun anlamı kolektif mülkiyet içinde daha
çok çalışanlara, çalışmalarının karşılığının tam olarak verileceği bir bölüşüm sisteminin
oluşturulmasıdır. Sosyalist düzen içindeki bu değişmeye, ortak çıkarların benimsendiği bir
sosyokültürel dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin desteklediği bir üretim bolluğu eşlik
edecektir. Bu sayede nihai eşitlikçi bir aşama olan komünist döneme geçilebilecektir. Komünist
toplum, herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinimine göre ilkesinin geçerli olduğu bir
bölüşüm düzenini ifade etmektedir. Sosyalist aşama toplumdaki sınıf farklılıklarını tamamıyla
ortadan kaldırdığı, üretim de rekabete yol açmayacak bir bolluk ortamı sağladığı için, insanlar
yetenekleri ve topluma sağlayacakları katkı ölçüsünde çalışıp, ihtiyaçları kadar -verdikleri
emek ölçüsünde değil- pay alacaklardır (Leontiev, 1979: 98-161). Sosyalist aşamanın diğer bir
sonucu, yine sınıf farklılıklarını ortadan kalkmış olması nedeniyle devletin de ortadan
kalmasıdır. Marks bu düşünceleri ile birçok 19. yüzyıl düşünürünün yaptığı gibi adeta bir
yeryüzü cenneti kurgulamaktadır.
Sınıf mücadelesi temelinde siyasetin çözümlenmesi yalnızca 19. yüzyıl koşulları içinde
üretilen bu öngörülerle sınırlı kalmamış, zaman içinde bazı farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Marshall, sınıf çatışmasının gelişen vatandaşlık hakları ile birlikte 19. yüzyıla göre
yumuşatıldığını, kapitalizmin özü değişmese de, bireysel, siyasal ve sosyal haklar sayesinde
işçilerin kendi çıkarlarını temsil ve burjuvazinin gücünün sınırlanması noktasında önemli
avantajlar sağladığını ileri sürmektedir (Marshall, 1973: 84). Althusser, Marks’ın burjuvazinin
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üretim koşullarını yeniden üretmekteki yeteneğine yaptığı vurguyu tekrarlayarak, günümüzdeki
değişimin kapitalist sınıfın sömürünün koşullarını yeniden üretebilmesi ile ilişkili bir olgu
olduğunu belirtir (Althusser, 1991: 81). Kapitalizm bunu devletin geliştirdiği çok yönlü DİA’lar
(devletin ideolojik aygıtları) kanalıyla yapmakta, bu yolla kitlelerin sınıf bilincine ulaşmasını
engellemektedir (Althusser, 32-33). Poulantzas da sınıf çatışması içinde devletin oynadığı role
dikkat çekmektedir. O, Marksist anlamda devletin sömüren sınıfların bir aracı olduğu
görüşünden ayrılmamakla birlikte, kapitalist grupların kendi aralarındaki çıkar çatışmaları
nedeniyle belirli bir özerklik ve yönlendirme gücüne sahip bulunduğu belirtir. Bu nedenle
devlet farklı çıkar gruplarından farklı olarak, sistemi bir bütün olarak korumaya yöneldiğinden,
zaman zaman kapitalist gruplarla çatışabilir (anti-tröst yasalar gibi). Devlet yansıttığı sınıf
iktidarının toplumsal düzeyde rızaya dayalı olarak kabul görmesi yönünde çaba harcar (Hall
vd., 1985 65). Harvey’e göre de kapitalist devlet, Poluantzas’ın vurguladığı gibi, yansız
görünerek sınıflar arasında arabulucu rolü oynar. Bu rol, sistemde temel çatışma olan emek
sermaye çatışmasını örterek daha alt düzeyde çatışmaları öne çıkartan bir etki doğurmaktadır
(yerli işçiler ile yabancı işçilerin rekabeti gibi). Dolayısıyla kapitalist devlet, temel ayrımdan
çok farklı ayrılıkların altını çizerek sınıf bilincinin gelişmesini önler ve bu şekilde varlığını
sürdürebilir. Kapitalist sistem sürekli olarak değişime hazırlıklı bir yapıya sahiptir. Sürekli
değişim, devingenlik fırsatlarının sürekli olarak var olmasını zorunlu kılmaktadır. Kapitalist
toplumda devingenlik, genellikle emeğin bölüşümü içindeki tabakalar arasında gerçekleştirilir
(beyaz yakalılar-mavi yakalılar gibi). Devingenlik olanaklarına getirilen kısıtlama ve engeller
toplumsal farklılaşmaya yol açar (Harvey, 2002: 151-160). Castells, kapitalist sistemin toplumu
farklılaştıran yeni tüketici gruplara bölerek gerçek sınıf çelişkisini örtme çabasının yattığını
kabul etmektedir. Bunun sonucunda, ortak tüketim grupları, toplumsal örgütlenmede giderek
artan bir öneme sahip olmaktadırlar (Castells, 1997: 211). Ancak gruplar, tüketim
alışkanlıklarının dışında, yaşam alanının zorunlu kıldığı bir takım taleplere de sahiptirler ve bu
taleplerin karşılanması yalnızca sermaye sınıfının mantığı ile mümkün değildir. Altyapı, konut,
okul, kreş, bakımevi, sağlık sistemi, kültür merkezleri, toplu ulaşım hizmetleri vs.-kar
getirmeyen, ama kapitalist sistemin sürmesi için zorunlu kamu hizmetlerinin tamamı- devletin
müdahalesi ile oluşturulur. Bu müdahale, kendi içinde yerel sorunu siyasileştirme ve tüketim
gruplarını bu yönde duyarlı kılma gibi bir çelişki taşımaktadır. Bu işçi sınıfını aşan, tüm yeni,
küçük “burjuvazi grupları”nı içine alan bir ortaklık oluşturur. Ancak o, Marksist yaklaşımda
kentsel sorun ve gruplara yönelik bir geleneğinin oluşmadığının altını çizer (Castells, 23). Bu
noktada Castells, ortak duyarlılıklara ve kentsel hareketlere dikkat çekmektedir. Kentsel siyasal
hareketlerin, gelişmiş kapitalist toplumlarda giderek güçlenmeleri toplumsal dinamiğin en
önemli unsurudur. Bu hareketler kapitalizm karşıtı ittifakların, işçi sınıfının özel çıkarları ile
şekillenen siyasal oluşumlardan daha geniş nesnel bir temel üzerine oturmaktadırlar (Castells,
53).
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Bu çerçevede sınıf mücadelesi merkezli bir siyaset analizinin aşağıda sıralayacağımız
ortak özellikleri içerdiğini belirtebiliriz (Alkan ve Taş, 2007).

Toplumsal sınıf, tarihin belli bir döneminde şekillenen üretim araçları mülkiyeti
ve buna bağlı olarak gelişme gösteren üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak şekillenir. Sınıflar
arası ilişkiler genellikle sömüren-sömürülen, ezen-ezilen olarak kategorileştirilebilecek bir
eşitsizlik ilişkisini doğurur ve bu kategoriler arasında çatışma söz konusudur.

Sınıfların çıkarları uyuşmaz bir şekilde birbirlerine karşıttır. Günümüz kapitalist
toplumlarında sınıflar arası ilişkiler iki karşıt kutup altında toplanmıştır; kapitalistler ve
proletarya. Bu iki grup farklı, zaman zaman kendi içlerinde de bazı çıkar ayrımlarına sahip
bulunsalar da çağımızın sınıf ve iktidar mücadelesinin iki temel aktörünü oluştururlar.

Devlet, kapitalist sınıfın çıkarlarına göre yapılanmıştır. Bu işlevini bazen açık,
bazen de çıkarların “genelleştirilmesi” yolu ile örtülü yerine getirmektedir. Dolayısıyla siyaset,
sınıflar arası çatışmanın bir yansıması olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

7.4. Marksist Teoriye Başlıca Eleştiriler
Marksist sınıf mücadelesi yaklaşımı da birçok açıdan eleştiriye uğramıştır. Öncelikle
Marks’ın üretim yapısına dayalı yabancılaşma çıkarımı, farklı yabancılaşma biçimlerinin
varlığını göz ardı etmektedir. Üretim güçleri ile üretim araçlarının mülkiyeti konusundaki
farklılaşmanın dışında da yabancılaşma olabilir. Raymond Aron, Marks’ın mülkiyetin
kapitalistlerden alınarak kolektifleştirilmesinin, hukuki anlamdan başka bir değişime yol
açmayacağını, sonuçta yine küçük bir azınlığın, çalışan sınıf adına üretim konusunda karar
vermeye devam edeceğini belirtmektedir (Aron, 1992: 56). Bu grubun verdiği kararların tüm
işçileri memnun edeceği ise sadece bir çıkarsamadır. Uygulamada, Lenin tarafından öne sürülen
bir çözüm olarak, öncü parti –Komünist Parti- içinde üstlenen bürokratik-teknokrat bir sınıf –
nomenklatura- proletaryadan özerkleşmekte, çoğu zaman ona rağmen, onların adına kararlar
verebilmektedir. Başka bir ifade ile oluşan artı değer yöneticilerin kararlarına göre
kullanılmaktadır. Böyle bir durumda işten kaynaklanan yabancılaşmanın ortadan kalktığını
iddia edemeyiz. Sosyalizmden, komünizme geçişin teknolojik ilerleme ile desteklenen bir
üretim bolluğu sayesinde gerçekleşeceği varsayımı altında, teknolojik ve bilimsel değişimin
yeni sömürü biçimleri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını da kestirmek mümkün değildir. Marks’ın
çizdiği biçimiyle bir sömürü ilişkisinin, sosyalist üretim yapısı içinde ortaya çıkması mümkün
olabileceği gibi, tam tersine kapitalist üretim sürecinde, ya da herhangi bir dönemde de üretim
bolluğu ile sonuçlanacak bir teknolojik değişme sınıflar arasındaki çatışmayı yumuşatıp
anlamsız kılabilir. Çünkü böyle bir dönüşüm, diyalektikten bağımsız olarak başlı başına kıt
kaynaklar sorununun çözümlenmesi gibi bir sonuç doğurmaktadır -ki şu ana kadar
gerçekleşmemiştir ve sosyalizm de gerçekleşeceğine dair bir şey de söylenemez.
Sınıf mücadelesi temelinde siyasetin çözümlenmesine yönelik diğer bir eleştiri grubu,
bu düşüncenin temelini oluşturan diyalektik materyalizme yöneliktir. Marksist diyalektik
belirtildiği gibi, altyapı-üstyapı ilişkisine dayanır. Yine belirtildiği gibi altyapı, üstyapı
kurumlarını belirleyerek değişimi şekillendirir. Buradaki temel sorun, bizzat Marks’ın
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sosyalizme geçişte işçi sınıfı bilincine verdiği ağırlıktan kaynaklanmaktadır. İşçi sınıfı,
proletarya bilincine kavuşmadıkça bir devrimin ortaya çıkması mümkün olmayacaktır. Burada
değişime kapitalizmin krizi sonucu olarak üretim ilişkilerinin anlamının yitirmesi açısından
değil, aksine bilinçten, bir üstyapı unsurundan, hareket edilerek bakılmaktadır. Hatta bazı
Marksist yazarlar, kölelik, feodal ve kapitalist dönemlerin “oluştuğunu”, buna karşılık
sosyalizmin “kurulacağını” ifade ederek (Leontiev, 97) bizzat diyalektik materyalizmle
çelişkiye düşmektedirler. Paralel olarak, eğer işçiler bir ortak bilince ulaştıklarında değişim
yapabiliyorlarsa, başka ortak bilinç biçimleri de benzer etkiler yapabilir. Özellikle bilimsel
bilginin yol açtığı sonuçlar, altyapının bir sonucu mudur, yoksa aksine altyapıyı dönüşüme
uğratan bir unsur mudur? Kapitalist devrimin itici gücü burjuvazi, kapitalizmde gözlerini
karartarak kendini yok edecek dinamikleri kar hırsıyla oluşturmak yerine, farklı bir bilinç
göstererek altyapı kurumlarını etkileyemez mi? Şirket yöneticisinden, inşaat işçisine uzanan
çok farklı eğilim, gelir, eğitim yapısına sahip çalışanlara göre, daha az sayıda, eğitimli ve
gerekli ekonomik imkânlara sahip burjuvazinin dönüştürücü bir ortak bilinç oluşturmakta daha
yetenekli bir sınıf olduğu söylenemez mi? Hatta daha genel düzeyde üstyapı kurumları olarak,
siyaset, hukuk, toplumsal değer yapısı gibi unsurların, o toplumdaki üretim ilişkilerini etkileyici
sonuçları söz konusudur ve bunlar arasında tek yönlü bir ilişkiden çok, etkileşimden söz
edilebilir. Miller, Hegel’in diyalektiğinden herhangi bir unsuru dışlayarak onun düşüncelerini
açıklamanın mümkün olmadığı halde, Marksist diyalektiğin, birçok unsurundan bağımsız bir
biçimde açıklanabildiğini, bunun da Marksizm’in ne ölçüde diyalektik bir yaklaşım olduğunu
sorgulanır yaptığını belirtmektedir (Miller, 1994: 205).
Diğer bir eleştiri grubu Marksizm’in kapitalizme ilişkin öngörüleri etrafında
yoğunlaşmaktadır. Kapitalizmin özellikle gelişmiş Batılı ülkelerde krizlerle baş edebilme
derecesi Marks’ın öngörülerini doğrulamamıştır. Kapitalist sistem içinde üretim
teknolojilerindeki değişim, sistemin sürekli olarak yeni tüketici talepleri ve grupları
üretebilmesi ve en önemlisi şirketlerin sermaye yapısı açısından, çalışanların ise nitelik olarak
farklılaşması, sürekli olarak kötüleşen bir gelecek öngörüsünü tartışmalı kılmaktadır. Şirket
yönetimleri, kapitalistlerden profesyonel çalışanlara geçmiş, çok ortaklı şirketler ortaya çıkmış,
bütün bunlar kapitalist süreci tek başına burjuvazinin hırsları ile açıklanamaz hale getirmiştir.
Bir dizi devlet müdahalesi çalışanların koşullarında iyileşmeye neden olmuş, üretimin değişen
yapısı daha eğitimli işgücü konusunda rekabeti beraberinde getirmiş, ücretinden tasarruf ve
sosyal yatırım yapabilen orta sınıf önemli bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Siyasal iktidarı ele
geçirenler, hiçbir zaman tek başına sermaye sahiplerinin değil, kendilerine oy veren toplumsal
grupların taleplerine de duyarlı hale geldiklerinden sermayenin siyasete yön verme gücü de
önemli ölçüde törpülenmiştir. Bu koşullar altında çalışan sınıfın ne ölçüde devrim için çaba
harcayacağı tartışmalıdır (Skirbekk ve Gilje, 425). Bu durum Marksizm’i hayata geçirmeye
çalışan sosyalist ülke pratiklerine bakıldığında açık bir biçimde görülmektedir. Sosyalist
ülkelerdeki üretim, sanayileşme ve kalkınma politikaları pratikte kapitalist ülkelerdekine
benzer şekilde örgütlenip yürütüldüklerinden benzer sonuçlar doğurmuşlardır. 1960’lı yılların
sonlarında sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinde çalışanlar üzerinde yapılan bir inceleme eşitsiz
bir tabakalaşmanın ortaya çıktığını göstermekteydi (Parkin, 1991: 144-149). Yine
sanayileşmenin doğurduğu kirlilik ve çevre felaketleri –Aral Gölü’nün kurumasında olduğu
gibi- sosyalist ülkelerde de kapitalist ülkelerdeki kadar söz konusuydu.
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Buna karşılık sınıf mücadelesi temelinde siyaseti açıklama çabası birçok siyasal sistem
ve hareketlerin oluşmasından, tartışma ve politika üretimine kadar pek çok açıdan etkili bir
yaklaşım olmuştur. Öncelikle bu özelliğinden ötürü Marksist yaklaşım önem taşıyan bir yöntem
olarak değerlendirilmelidir. Marksist düşünürler kendi yaklaşımlarının dışında gelişen yöntem
ve olguları Marksist düşünceye adapte ederek bu yaklaşımı geliştirebilmişlerdir. Bu da sınıf
yaklaşımını zengin bir analitik disipline dönüştürmüştür. Batıda özellikle liberal devrimlerin
oluşumunda burjuvazinin rolü, Marksist olsun olmasın birçok düşünür tarafından dile
getirilmektedir. Bu da bize tarihin belli dönemlerinde ekonomik farklılaşmadan doğan
oluşumların dönüştürücü etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Sınıf yaklaşımı tarihi ve
günceli farklı bir okuma biçimi olarak siyaset bilimine katkı sağlamaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyaset bilimi teorilerinden Marksist yaklaşımla ilgili temel kavramları,
sınıf temelinde siyaset, siyasal değişim ve devletin nasıl yorumlandığı ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Marksisit yaklaşıma göre ürünlerin değerini belirleyen belirleyici unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sermaye

b)

Emek

c)

Zaman

d)

Piyasa

e)

Ücret

2)
Marks bir çalışanın kendi ihtiyacından fazla üretim yaparak oluşturduğu
fazlalığa ne isim vermektedir?
a)

Katma değer

b)

Üretim fazlası

c)

Stok ürün

d)

Fazla mesai

e)

Artı değer

3)

Hegel’in diyalektiğinde sürecin itici unsuru nedir?

a)

Akıl

b)

Emek

c)

Altyapı unsurları

d)

Sömürü

e)

Maddi koşullar
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4)

Marksist diyalektik anlayışa göre devlet neyi temsil eder?

a)

Milleti

b)

İşçi sınıfını

c)

Bireyi

d)

Sömürü ilişkisini

e)

Altyapıyı

5)
Marksisit değişim anlayışına göre hangi aşamada devlete ihtiyaç
kalmayacaktır?
a)

Feodal

b)

Sosyalist

c)

Komünist

d)

Asya Tipi Üretim Tarzı

e)

Kapitalist

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c
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8. SİYASET BİLİMİNDE BAŞLICA TEORİLER (SİSTEM TEORİSİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Sistem Yaklaşımı

8.2.

Easton’un Siyasal Sistem Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal bilimde sistem yaklaşımının özellikleri nelerdir?

2)

Siyasal Sisteme yönelmiş başlıca girdi türlerini açıklayınız.

3)

Siyasal sistem çıktıları kaça ayrılır? Açıklayınız.

4)

Geri besleme döngüsünün işlevlerini belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Sistem Yaklaşımı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
Sosyal olaya ilişkin sistem Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
çözümlemesinin
özelliklerini öğrenmek

okuyarak
ve
Easton’un Siyasal Sistem Siyasal olguyu açıklamakta Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
Analizi
bir makro model olarak
sistem teorisini öğrenmel
Sistem
Eleştirisi

okuyarak
ve
yaklaşımının Kazanım
Yaklaşımının Sistem
araştırarak
geliştirilecektir.
eksikliklerine ilişkin bilgi
vermek
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Anahtar Kavramlar


Sistem



Girdiler



Çıktılar



Geri Besleme Döngüsü
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Giriş
Bu bölümde siyaset bilimi teorileri içinde önemli bir yere sahip bulunan sistem teorisi,
sosyal sistem ve David Easton’un siyasal sistem analizi ışığında ele alınmaktadır.
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8.1. Sistem Yaklaşımı
Siyaset bilimi alanında kalıcı izler bırakan yaklaşımların başında hiç şüphesiz siyasal
sistem analizi gelmektedir. Siyasal sistem yaklaşımının kurucusu Amerikalı siyaset bilimci
David Easton’dur. Easton, siyaset biliminde analitik çalışmaların siyasal işleyişin parçaları siyasi partiler, karar alma süreçleri, anayasalar, parlamentolar gibi- üzerinde yoğunlaştığını, bu
alanda genel bir teorinin oluşturulamadığını, siyasal sistem yaklaşımının temel amacının da bu
boşluğu doldurmak olduğunu belirtmektedir. Kısmi incelemeler bir bütün olarak siyasal
işleyişin varlığını açıklamakta yeterli olamamaktadır. Dolayısıyla siyasal sistemi toplumun bir
alt sistemi olarak ayırt etmek onu sosyal çevresi ile bir arada incelenmesi gerekmektedir
(Easton, 1957: 383). Siyasal sistem teorisi davranışçı akımın bir uzantısı olmakla birlikte, genel
bir teoriye yönelme çabası olarak onun ilerisinde bir yaklaşımdır. Easton kendi yaklaşımını
post-davranışçı yeni bir dönemin ürünü olduğunu ifade etmektedir (Easton, 1971a). Siyasal
sistem teorisini anlayabilmek için öncelikle sistem kavramı üzerinde durmamız gerekmektedir.
Genel anlamda sistem belirli bir tarihte ve davranışlar bağlamında birbirleri ile bağlantılı
birimlerin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanabilir (Rapoport, 1966). Bu anlamda sistem,
birbirleri ile ilişki içinde bulunan, ancak yapısal ve işlevsel olarak birbirlerinden özerkleşmiş
parçalardan oluşan karmaşık bir bütünü ifade eder. Bütünün her bir parçası, ona bağlı olarak bir
işlev yerine getirir ve bir alt sistemi oluşturur. Bütün ile parçalar arasında bir etkileşim söz
konusudur. Parça bütünü etkiler, aynı zamanda bütünün diğer parçalarının sürekli olarak baskısı
altındadır ve onlardan etkilenir. Böylece ortaya karmaşık bir etkileşim modeli çıkmış olur
(Deutsch, 1980: 132). Karşılıklı etkileşim içinde oluşan sistem, belli özellikleri ile çevresindeki
diğer sistemlerden ayırt edilebilir bir niteliktedir (Strickland vd, 1968: 7). Dolayısıyla bir
siyasal sistemi tanımlayabilmek için onun işleyişine yön veren parça ve etkileşimlerin karşılıklı
işlevlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Sistem aynı zamanda çevresindeki diğer
sistemlerle benzer bir etkileşim içinde varlığını sürdürür. Sosyal sistemler ve onunla etkileşim
içinde bulunan siyasal sistem açık sistemlerdir. Başka bir anlatımla çevrelerindeki
değişimlerden etkilenirler ve dış çevre ile etkileşim içinde hareket ederler. Açık sistemler,
çevreden kendisine yönelen girdileri işleyerek, bunlardan çıktı üretebilen, geri besleme ile çıktı
sürecinin yansımalarından haberdar olan, bütün bu sürecin anlamlı bir uyum içinde çalıştığı
sistemlerdir (Köni, 2001: 11-15). Esaton da bu paralelde genel olarak sistemi farklı bütünleşme
derecelerine sahip değişkenler arasındaki ilişkilerin bir topluluğu olarak tanımlamaktadır
(Easton, 1966: 147). Sistem yaklaşımı bu çerçeve içinde organizmacı-sibernetik bir yaklaşımı
siyaset olayının açıklanmasında referans kabul etmektedir.

131

Şekil 5:Bir etkileşim modeli olarak Sistem

Sistem
Alt
Sistem
Sistem
Sistem

8.2. Easton’un Siyasal Sistem Analizi
Daha önce siyaset nedir başlığı altında değinildiği gibi, Easton siyasal süreci, değerlerin
otoriteye bağlı olarak dağıtıldığı bir etkileşimler bütünü olarak tanımlamaktadır. Değerlerin
otoriteye bağlı olarak dağıtımı bir siyasal sistemin kapasitesini göstermektedir (Easton, 1965a:
57). Siyasal sistem, sosyal sistemin bir parçası olarak işlev görmekte ve içerisinde siyasal hayatı
şekillendiren kurum, olgu ve süreçlerin yer aldığı bir bütünü ifade etmektedir (Easton, 1971b:
97). Siyasal sistemler, biyolojik ve fizik sistemler gibi, tepki veren ve kendilerini gelişmelere
karşı uyarlayan sistemlerdir. Sistemin tepkileri, onun çevresinden gelen baskıların bir ürünü
olarak şekillenmektedir (Davies ve Lewis, 1971: 48). Değerlerin talepler karşısında
paylaştırılması zorunluluğu siyasal sistem üzerinde bir gerilim doğurur. Dolayısıyla siyasal
sistem, başka sistemlerle bir arada bulunduğu, içsel ve dışsal sistemlerin kendisine yönelttiği
baskılara karşılık veren, onlardan etkilenen, buna karşılık ürettiği çıktılarla onlar üzerinde
etkiler oluşturan bir etkileşim ortamı içinde hayat sürmektedir.
Easton’a göre siyasal sistemler kendi toplumsal çevreleri ve uluslararası toplumun
şekillendirdiği iki tip çevresel baskı ile karşı karşıyadır. Toplumsal çevre, ekolojik, biyolojik,
kişisel ve sosyal sistemleri içerir ve kültürel, sosyal, ekonomik, demografik ve diğer alt
sistemlerden oluşur. Uluslararası toplum ise uluslararası siyasal, ekolojik ve sosyal
sistemlerden oluşmakta ve uluslararası örgütler ve diğer alt sistemlerle birlikte, uluslararası
kültürel, sosyal, ekonomik, demografik ve diğer alt sistemlerle bir bütün oluşturmaktadır.
Dolayısıyla bir siyasal sistemin tepki vermesine neden olan çevresel koşullar bizzat siyasal
sistemin kültürel, ekonomik vs. dinamiklerinden kaynaklandığı gibi, uluslararası sistem ve alt
sistemlerinden gelen baskılardan da kaynaklanabilir (Easton, 1965a: 70-75). Siyasal sistem bu
şekilde dışarıdan ve içinden kendine yönelen ve karşılık vermek zorunda olduğu etkilere tepki
veren, bu şekilde çevresinden haberdar olan, onları etkileyen ve bu etkileşim içinde kendini
yenileyebilen, değişimlere uyum sağlayan ve varlığını sürdürebilen döngüsel bir yapı olarak
ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 6: Siyasal Sistemin İşleyişi
Ekolojik Sistem
Biyolojik Sistem
Kişilik Sistemleri
Sosyal Sistemler

İç
Çevre
Dış
Çevre

Uluslararası
Siyasal Sistemler
Ekolojik Sistemler
Sosyal Sistemler

GERİ BESLEME

G
İ
R
D
İ
L
E
R

Siyasal Sistem
O
Bilgi
T
Geribesleme O
R
Dönüşüm
İ
T
E
Bilgi
L
Geribesleme E
R

Ç
I
K
T
I
L
A
R

Kaynak: David Easton, 1965b.

Siyasal sistemin çevresinden ve içinden kendine yönelmiş etkilere genel olarak girdi adı
verilmektedir. Easton sistemin kendi içinden gelen girdileri sistem içi girdiler olarak
isimlendirir. Bu girdiler sistem içindeki siyasal rolleri işgal eden bireylerden gelen talep ve
desteklerdir. Easton girdileri talep ve destekler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Girdiler sisteme
dinamik özelliğini kazandırırlar. Sisteme enerji veren onu çalıştıran hammadde gibidirler. Talep
şeklinde ortaya çıkan girdiler siyasal sistemde gerilim doğuran değişkenlerdir. Bunun nedeni
otoritelerden kendi yararlarına yönelik bir karar ya da uygulamanın yapılmasını isteyen bir
içeriğe sahip olmalarıdır. Bütün toplumlarda kıt bulunan şeyler üzerinde bir değer oluşur ve bu
değerler üzerine rekabet söz konusudur. Easton kıt kaynakları geniş yorumlar. Sadece
ekonomik kaynaklar olarak ele almaz. Bu çerçevede prestij, eğitim imkanları, kamu
hizmetlerinden yeterince yararlanma gibi bir çok şey kıt kaynak kavramı içinde
değerlendirilebilir. Kıt kaynakları siyasal sistem alanına sokan unsur ise bu kaynakların
dağıtımı ile ilgili kararların toplumun geneline yönelik olarak, başka bir ifade ile otoriteye
ilişkin olarak verilmesidir. Talepler, üzerinde farklılaşma olan ya da mutlaka otoriteye ilişkin
bir dağıtım zorunluluğunun bulunduğu girdilerdir (Easton, 1957: 387–399). Dolayısıyla
talepler genellikle sistem üzerinde gerilim doğururular. Gerilim doğuran baskılara karşı, sistem
kapasitesi ölçüsünde karşılık verebilir. Sistemin başarısını belirleyen ölçüt de onun bu
gerilimlerle baş edebilme derecesidir. Gerilimlerle baş edebilen bir sistem varlığını sürdürebilir.
Taleplerin karşılanması sorunu sistem üzerinde iki tip gerilim doğurur: kapsam gerilimi
ve hacim gerilimi. Bir siyasal sistem varlığını sürdürmek için iki temel işlevi yerine getirmek
zorundadır. Bunlardan ilki otoriteye bağlı kararların alınması, ikincisi bu kararların sistemin
üyelerince kabul edilmesinin sağlanmasıdır. Bir siyasal sistem kendine yönelik talepler
karşısında kararlar almak ve bunları uygulamak zorundadır. Kararların alınamaması taleplerin
birikmesine ve rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Siyasal sistemin kararlar alması
sistemin başarılı bir biçimde çalıştırılabilmesi için yeterli değildir. Bu kararların toplum
üyelerince kabul edilmesi veya onlara kabul ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde kararlar
üzerindeki anlaşmazlıklar derinleşebilir ve çatışmaya yol açabilir. Easton bu iki temel işleve
“temel değişkenler adını vermektedir (Easton, 1965b: 22-25). Siyasal sistem bu iki işlevi yerine
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getiremediği takdirde ortadan kalkma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bir siyasal
sistem kapsam ve hacim gerilimi ile bu iki değişkene bağlı olarak baş edebilmek zorundadır.
Hacim gerilimi sistemin karşılık verebileceğinden nicel olarak daha fazla talebin
otoritelere yönelmesi ile ortaya çıkan gerilimdir. Bir ülkede mevcut hastane ve sağlık elemanı
sayısının, o ülkedeki sağlık hizmeti taleplerindeki ani artış karşısında bu talepleri
karşılayamayacak duruma gelmesi durumunda olduğu gibi, burada verilen hizmetin kapasitesi
ile talep miktarı arasında bir orantısızlık söz konusudur. Bu durumda talepler yeterince
karşılanamaz, talepleri karşılanmayan gruplar arasında huzursuzluklar baş gösterir. Kapsam
gerilimi ise talebin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Taleplerle ilgili siyasal sistem herhangi bir
karşılık veremiyorsa kapsam gerilimi ortaya çıkar. Yukarıdaki örneğe dönersek, bir ülkede
sağlık sistemi bulunmuyorsa ya da bu taleplerin karşılanması zamana gereksinim gösteriyorsa
sistem bu alandaki herhangi bir talebi karşılayacak alt yapıya da sahip değil demektir. Buradaki
talep birikmesi de hacim gerilimi ile aynı sonucu doğurur ( Easton, 1965b: 343).
Talepler açık bir biçimde ifade edilebileceği gibi, örtülü, dolaylı olarak da sisteme
yönelebilir. Doğruda otoritelerden somut bir istemde bulunmak, memleketine tayin istemek,
memur sendikalarının kamu çalışanlarına yapılması gereken zam oranını açıklaması,
NATO’nun Afganistan operasyonunda görev alan Türk askeri personelinin sayısının artırılması
yönünde hükümet ile yaptığı görüşme gibi örnekler açık taleplerdir. Örtülü talepler ise ancak
dolaylı olarak bazı göstergeler sayesinde tahmin edilebilen taleplerdir. Örneğin bir ülkede
sistem karşıtı partilerin oy oranlarındaki hızlı yükselme ya da bu partilerin üye sayılarındaki
artış toplumda önemli bir talep değişiminin yaşandığına işaret eder. Talepler sistemin iç ve dış
çevresinden gelebileceği gibi, sistemin kendi içinden de gelebilir. Milli Eğitim Bakanının,
okulların alt yapı imkânlarının yenilenmesi için bütçeden daha fazla pay istemesi sistem içi bir
talep olarak gösterilebilir (Kalaycıoğlu, 54-56).
Destek niteliğindeki girdiler, siyasal sisteme ve otoritelere yardımcı olan, onun işleyişini
kolaylaştıran, sistem üzerindeki baskıyı hafifletici girdilerdir. Destekler, bir siyasal partiye veya
adaya sürekli destek vermek, kamu örgütlerinin çalışma ve politikalarını savunmak, sistemin
temel değerlerine bağlılık hissi ile hareket etmek, bu tür tutumların yaygınlaşmasına çalışmak
gibi eylem ve duygular olarak ortaya çıkabilir. Destekler üç siyasal objeye yönelik olarak
gerçekleşebilir: otoritelere, siyasal rejime ve siyasi topluluğa. Topumun geneline yönelik destek
toplumsal bütünlüğün, birliğin korunması yönündeki bir destektir. Politikalar konusunda görüş
ayrılıklarına rağmen, toplumsal bütünlüğü sürdürme konusundaki bir görüş birliğinin varlığına
işaret eder. Rejime destek sistemin kurumlarına ve kurallara duyulan olumlu duygu ve
eylemlerle ortaya çıkar. Anayasaya, seçim sisteminin dürüstlüğüne, hak ve özgürlüklere dikkat
eden bir kamu mekanizmasının varlığına duyulan inanç ve destekleyici ifadeler bu duygu ve
eylemlere örnek olarak verilebilir. Hükümete destek, otoriteye ilişkin kararların alınmasındaki
uygulama ve süreçlere duyulan güven ile ortaya çıkar. Destekler eylemler biçiminde
gelişiyorsa, bir hayırseverin okul yaptırması gibi, açık destek, duygu olarak toplumda varlığını
sürdürüyorsa gizli destek adını alır Destek girdisi kararlara toplumun itaat etmesini
kolaylaştırır. Destek girdisinin azalması da sistem üzerinde gerilim doğurucu bir baskının
oluşmasına neden olur. Bu nedenle destek girdisi sistem için hayati öneme sahiptir. Siyasal
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sistemler, ikna, manüplasyon, rızalarını almak gibi birçok yöntemle kendisine karşı bu güveni
oluşturmaya çaba harcar (Easton, 1957: 390-393). Easton desteğin niteliğine göre iki tür destek
girdisinden söz eder: özgül destek ve yaygın destek. Özgül destek karşılanan taleplerin bir
sonucudur. Siyasal sistem kendine yönelen taleplere başarılı bir biçimde karşılık verebiliyorsa,
talepleri karşılanan grup ve bireylerin sisteme destek duygusu ile bağlanmalarını sağlayabilir.
Yaygın destek ise otoritelere, rejime ya da siyasal topluluğa karşı sadakat duygusudur. Daha
önce de belirtildiği gibi siyasal sistem kendine yönelen her talebi karşılayamaz, talep arasında
dengeli kararlar vermek zorundadır. Yaygın destek siyasal sistemin işleyişine karşı toplumda
genel bir güvenin varlığı anlamına gelmektedir. Bu sayede kararların olumsuz sonuçları
bunlardan etkilenenlerce kabul edilebilir. Her iki tür destek birbirlerini etkilemektedir. Özgül
destek zamanla yaygın desteğin oluşmasına ve güçlenmesine katkı yaparken, yaygın desteğin
varlığı belirtildiği gibi kararların alınmasını ve kabul edilmesini kolaylaştırarak otoritelere
yardımcı olur.
Yaygın desteğin oluşumunda siyasal toplumsallaşmanın önemli katkısı bulunmaktadır.
Bir sistem yalnızca taleplerin karşılanması temelinde destek üretemez. Zaten bu taleplerin
çeşitliliği göz önüne alındığında mümkün de değildir. İşte bu nedenle toplumsallaşma önemli
bir destek kaynağıdır. Toplumsallaşma süreci kişiye sosyal rolleri yerine getirmeyi öğretir. Bu
rollerden bir kısmı da siyasal hayat ile ilgilidir. Bu boyutuyla toplumsallaşma insanın
siyasallaştırılması süreci olarak da görülebilir. Toplumsallaşma hayat boyu devam eden bir
süreçtir (Easton, 1957: 397-400). Siyasal toplumsallaşma yolu ile bireyler içinde yaşadıkları
siyasal sistemin ortak değerlerini, siyasal davranışı, siyasal olaylar karşısında ortak tutum
geliştirmeyi öğrenirler. Siyasal sistem, iletişim araçları, eğitim müfredatı, okul, ulusal törenler
gibi araçlar vasıtasıyla bireylerin kendi isteği doğrultusunda toplumsallaşmalarına çaba
gösterir. Bu amaca ulaştığı ölçüde de yaygın destek sağlama kapasitesini güçlendirir.
Siyasal sistemler için talep artışı ya da destek girdisinin azalması hayati önem
taşımaktadır. Bu nedenle siyasal sistemler her iki tür gerilimi hafifletebilmek için bir takım
mekanizmalar geliştirmişlerdir. Öncelikle siyasal sistem kendisine ulaşan taleplerin nicel
açıdan girişini kısıtlayabilir. Üyelerin talebe ilişkin davranışlarını bazı kültürel kalıplar ve
yönlendirmelerle kontrol edebilir. Sistem içine alınan talepler de birleştirilebilir, değiştirilebilir
ya da elenebilir. Easton’un kapıcılar-kapı tutucular olarak isimlendirdiği kişi, grup (çıkar
grupları, sivil toplum örgütleri gibi) ve kurumlar (siyasal partiler gibi) taleplerin önceliğini, bir
araya getirilmesini ve elenmesini sağlayabilirler. Bu şekilde otoritelerce ele alınan talep sayısı
önemli ölçüde sınırlanır. Talep girişi aşırı baskısı, ayrıca süreç kanallarının artırılması yolu ile
önlenebilir. Sistem daha çok talep alabilir hale getirilebilir. Siyasal sistem taleplerin
karşılanmasının yanında, ileride ortaya çıkabilecek talepleri önceden tahmin edip bunları
karşılayabilecek önlemleri alarak da destek girdisi oluşturabilir. Değinildiği gibi, sisteme
duyulan inancın değişik yöntemlerle güçlendirilmesi, ideolojik bağlılıklar, törenler, medyanın
kullanılması gibi, yoluyla da gerçekleştirilebilir.
Siyasal sistem gerilimleri aşmak için birtakım kararlar alarak, düzenlemeler yaparak ve
bunları bizzat uygulayarak çeşitli çıktılar üretir. Bu anlamda siyasal sistemin çıktıları değerlerin
otoriteye bağlı olarak dağıtılmasına ilişkin kararlar ve uygulamalardır. Bunlar talepleri tatmin
135

etmeye yönelik olabilecekleri gibi cezalandırıcı yaptırımlar olarak da şekillendirilebilirler.
Ayrıca siyasal sistem, herhangi bir talep olmaksızın doğrudan düzenleyici nitelikte çıktılar
üreterek çevresi üzerinde etki doğurabilir. Çıktılar bir yerde siyasal sistemin çevresine yönelik
olarak oluşturduğu tepkilerdir ve o çevrede bir yansıma bulur. Bunlar kanunlar, yönetmelikler
gibi kural niteliğinde olabileceği gibi, bir kamulaştırma kararının uygulamaya konulmasında
olduğu gibi yürütme işlemi şeklinde de oluşturulabilirler. Easton çıktıları otoriteye ilişkin
(yetkiden kaynaklanan) çıktılar ve otoriteye ilişkin olmayan çıktılar olmak üzere ikiye
ayırmaktadır (Easton, 1965b). Otoriteye ilişkin çıktılar yetkiden kaynaklanan karar, eylem ve
düzenlemeler biçiminde ortaya çıkarlar. Kanun ya da yönetmelik çıkartmak, belediyenin almış
olduğu istimlak kararının uygulanması, trafik polisinin sürücülere para cezası kesmesi bu tür
çıktılara örnek olarak verilebilirler. Otoriteye ilişkin olmayan çıktılar otoritelerin yetkilerinin
bir uzantısı olarak, tercih ya da yaklaşımlarına göre şekillenen gerekçelendirmeler, belli
grupların desteklenmesi, faydalar veya teşvikler şeklinde ortaya çıkarlar. Örneğin valilerin
yetkileri kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir ve bu yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine
getirirler. Ancak illerdeki valilerin uygulamaları hiçbir zaman birbiri ile tam örtüşmez.
Yetkilerini kullanma biçimleri, aynı yetkilere sahip olsalar da aralarında farklılıkların
oluşmasına neden olur. Bir valinin ildeki devlet tüzel kişiliğini temsilen bazı belgeleri
imzalaması, kanunda zorunlu olarak gösterilen konularda bazı düzenleyici işlemeler yapması
otoriteye ilişkin bir çıktıdır. Buna karşılık valinin sürekli sosyal yardım kampanyaları
düzenlemesi, bölgenin işadamlarını okul, hastane gibi kamu binaları yaptırmalarını teşvik edici
faaliyetlerde bulunması, bölgeye yapılacak otoyolun ile daha çok fayda sağlayacak bir
güzergâhtan geçmesi için bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunması otoriteye ilişkin olmayan,
ancak onun uzantısı olarak şekillenen çıktılardır. Dolayısıyla bir siyasal sistem bu sürekli
dönüşüm ilişkisinin içinde varlığını sürdürür (Easton, 1965b: 29-33).
Easton çıktıların, geri besleme yaparak tekrar yeni girdiler olarak siyasal sisteme
yansıyacağını ileri sürer. Geri besleme döngüsü kavramı yalnızca çıktıların somut bir sonucu
olarak bilgilerin alınmasını değil, sisteme yararlı olacak tüm sonuçları kapsayacak geri
bildirimler olarak kullanmaktadır. Otoriteler bu sayede sonradan üretilecek çıktılar için veri
girişi elde etmiş olurlar. Bu etkileşim kesintisiz bir etkileşim içinde sistemin başarısını
belirleyen bir ölçüt olarak işlemektedir. Öncelikle destek girdisi sağlanmasında taleplerin ne
oranda karşılanabildiğinin bilinmesi önemlidir. Geri besleme döngüsü sayesinde çıktıların
sonuçları hakkında siyasal sistemin üyeleri için birer uyarıcı niteliğindeki bilgiler alınabilir.
İkinci olarak, otoriteler geri besleme döngüsü sayesinde talep ve destek bileşimlerindeki
değişimden haberdar olabilir ve gerekli önlemleri alabilir. Geri besleme döngüsü ileride ortaya
çıkabilecek benzer durumlara karşı başvurulabilecek bir sistem hafızası oluşturulmasına
yardımcı olur. Otoritelerin siyasal sistemin varlığını sürdürmesi yönünde yeni buluşlar
yapabilmesini, yöntemler geliştirebilmesini sağlar. Geri besleme döngüsü sayesinde otoriteler
yeni bir geri besleme döngüsünü başlatacak şekilde hareket edebilirler. Geri besleme
döngüsünün sistemin başarısı üzerinde olumlu etkide bulunabilmesi için, otoritelerin çıktılar ile
destek girdisi sağlanması noktasında bilinçli hareket etmeleri, toplumdaki sisteme yönelik
destekteki değişimlere duyarlı olmaları, geri besleme sonucunda elde edilen verileri
değerlendirip sonuç çıkarabilecek bir bilgi birikimine ve örgütsel yapıya sahip olmaları ve son
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olarak kararları alabilecek ve uygulayacak araçlara sahip olmaları gerekmektedir (Easton,
1965b, 364).
Easton’un modeli, fazlasıyla soyut, ölçülebilir olmayan, kullanılan kavramların muğlak
olduğu ve sistemin değişimine veya çözülüşüne ilişkin açıklayıcı bir çerçeve oluşturamayan bir
model olarak eleştirilmiştir (Kalaycıoğlu, 1984: 62-63). Çevrenin içeriksel bir analizi
yapılmamakta, yalnızca birden çok alt sistemden oluşan bir çevreden bahsedilmektedir. Sistem
teorisine getirilen diğer bir eleştiri de bizzat siyasal sitemin içini, içsel mekanizmalarını
yeterince incelememiş olmasıdır (Ünsal, 1980: 23). Ancak Easton, siyasal sistemleri genel bir
bütünlük içinde analiz ederek, dolayısıyla siyasal rejimler ve bu rejimleri oluşturan ortak
özelliklerin ve işleyişinin anlaşılmasında çevresel faktörleri analize dâhil ederek, önemli bir
açılım getirmiştir. Bu yaklaşım, nitelik olarak siyasal sorun ve süreçlerin mikro analizinden
çok, makro analizi noktasında kullanışlı bir çerçeve oluşturmaktadır (Young, 1968: 23). Aynı
zamanda girdilerin somut olarak belirlenebildiği bazı mikro düzeydeki araştırmalarda da
ampirik çalışmalar yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Köni’nin (2001) BM kararları
üzerindeki incelemesi, Ünsal’ın (1980) Anayasa Mahkemesi kararları üzerine yaptığı inceleme
ve Ergüder’in (1981) Türkiye’de tarım destek politikaları – siyaset ilişkisini incelediği
çalışması bu tip araştırmalara örnek olarak gösterilebilir. Siyasal sistem analizinin eleştiri aldığı
diğer bir yönü sistemin istikrarına odaklanmış olması, bu nedenle siyasal sistemin çözülmesi,
devrimler, çatışmacı ideolojilerin sistem ile ilişkisi gibi konulara yer vermemesidir. Siyaset
süreci talep edenlerle bu taleplerin karşılanması gibi teknik bir boyut içinde ele alınmaktadır.
Sistemin başarısı da bu düzeydeki çözümlemelere bağlı hale gelmektedir. Bu istikrarını
koruyan girdi-çıktı ve geri besleme döngüsünü ürettiği mekanizmalarla kontrol edebilen bir
diktatörlüğü başarılı bir siyasal sistem olarak değerlendirilmesi gibi bir sonuca götürebilir. Bu
da sistem teorisinin, değer boyutu açısından siyasal süreci analiz etmekte yetersiz kaldığını
göstermektedir (Miller, 1971: 234-235).
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal bilimlerde sistem yaklaşımının belirleyici özellikleri ışığında,
yaklaımın en önemli temsilcilerinden David Easton’un siyasal sistem analizi tüm kavramları
ile birlikte ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Belirli bir tarihte ve davranışlar bağlamında birbirleri ile bağlantılı birimlerin
oluşturduğu topluluğa ya da bütüne ne ad verilir?
a)

Sistem

b)

Grup

c)

Siyasal davranış

d)

Kurum

e)

Küme

2)

Bir sistemin çevresi ile etkileşim içinde hayat bulabilmesine ne ad verilir?

a)

Sistem bütünlüğü

b)

Girdiler

c)

Açık sistem

d)

Alt sistem

e)

Çıktılar

3)
Siyasal sistemin talepleri karşılama zorunluluğu sistem üzerinde
aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?
a)

Paylaşım

b)

Gerilim

c)

Karar

d)

Girdi

e)

Geri besleme
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4)

Bir bakanlığın hükümetten daha fazla bütçe talep etmesi ne tür bir girdidir?

a)

Gizli Talep

b)

Destek girdisi

c)

Yaygın destek

d)

Açık Talep

e)

Sistem İçi Talep

5)
Siyasal sistemin herhangi bir talep oluşmadan kendiliğinden ürettiği kararlara
ne ad verilir?
a)

Düzenleyici Çıktı

b)

Hacim gerilimi

c)

Otoriteden Türeyen Çıktı

d)

Dağıtıcı Çıktı

e)

Yaygın Destek

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) e, 5) a
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9. SİYASET BİLİMİNDE BAŞLICA TEORİLER (KURUMSALCILIK –
PSİKO-POLİTİK ANALİZ- RASYONEL TERCİH YAKLAŞIMI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Yeni Kurumsalcılık

9.2.

Psiko-Politik Analiz

9.3.

Rasyonel Tercih Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kurumsalcı teorinin siyaset olgusua yaklaşımını açıklayınız.
2) Tarihsel, sosyal ve rasyonel tercih kurumsalcılığı kavramlarını açıklayınız.
3) Psiko-politik analizi, örnekler yardımıyla açıklayınız.
4) Rasyonel Tercih Yaklaşımı hengi disiplinden doğmuştur? Siyaset bilimine olan
yansımaları ile birlikte açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yeni Kurumsalcılık

Yeni Kurumsalcılık
yaklaşımını tüm kavramları
ile birlikte öğrenmek

Psiko-Politik Analiz

Psiko-politik analizi tüm
kavramları ile birlikte
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Rasyonel Tercih Yaklaşımı

Rasyonel tercih
Yaklaşımının siyaset
bilimine getirdiği yeni bakış
açısını kavramak

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
 Tarihsel Kurumsalcılık
 Sosyal Kurumsalcılık
 Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı
 Siyaset Psikolojisi
 Kimlik
 Zaman Çökmesi
 Anayasal İktisat

147

Giriş
Bu bölümde siyaset bilimi çözümlemelerinde öne çıkan, Yeni Kurumsalcılık, PsikoPolitik Analiz ve Rasyonel Tercih Yaklaşımı incelenmektedir.
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9.1. Yeni Kurumsalcılık
Klasik kurumsalcılık, siyasetin işleyişinde devleti ve onun kurumsal yapılarını öne
çıkartan ve siyaset sürecinde devlet otoritesi tarafından konulmuş kuralların belirleyici
olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede anayasalar, siyasal süreçle ilgili yasal
düzenlemeler ve yasal yetki dağılımı siyasal hayatı belirleyen özerk bir niteliğe sahip
bulunmaktadırlar. Klasik kurumsalcılık temelde devlet örgütlenmesini oluşturan kurum ve
kurallara dikkat çekerek, yönetimi esas alan siyaset yaklaşımının bir uzantısıdır. Bu yaklaşım
1940’lı yıllardan itibaren özellikle davranışçı akımın eleştirilerine maruz kalsa da, gerek bu
eleştiriler karşısında teorisyenlerin kendi görüşlerini revize etmeleri, gerekse özellikle Avrupa
Birliği süreci ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Sovyet sonrası ülkelerde yaşanan
gelişmeler yeni kurumsalcılık yaklaşımının güç kazanmasına kaynaklık etmiştir. 1992 tarihli
Maastricht Anlaşması ile siyasal bütünleşme ve genişleme sürecine giren AB, kurumsal,
hukuksal entegrasyon ve uyum sorunlarının gündeme gelmesinde belirleyici olmuştur. Brüksel
merkezli kurumsallaşma politikası, birçok ülke için referans olarak alınmış, kurumsal reform
siyasal tartışmaların merkezine yerleşmiştir. Aynı dönemde hakim paradigma olan geçiş süreci
yaklaşımı ve buna Sovyet sonrası dünyada, Doğu Avrupa’da ve Latin Amerika’da gelişen
tepkiler kurumsal tartışmalar etrafında şekillenmiştir. Bu arka planda yeni kurumsalcılık siyaset
biliminde öne çıkan bir yaklaşım olmuştur.
Yeni kurumsalcılık öncelikle kurumların sürekliliğine ve kolay değişmezliğine dikkat
çekmektedir (Tarihsel Kurumsalcılık). Bu özellik iki yönlüdür. Öncelikle var olan kurumlar
büyük toplumsal dönüşümlerde dahi varlıklarını korumakta, işlev değiştirerek yeni dönemlerde
varlıklarını sürdürebilmektedirler. İkinci olarak belli bir yerde, belli koşulların ürünü olarak
ortaya çıkan kurumlar, başka toplumları etkilemekte ve zamanla siyasal hayatın
şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilmektedirler. İngiltere, ABD ve Fransa’da yaşanan
anayasal gelişmelerin ortaya çıkardığı kurum ve tanımlamaların kısa bir süre içinde
Avrupa’daki monarşik yapılara aktarılması, yeni anayasacılık hareketlerine kaynaklık etmesi
ve zamanla o ülkelerdeki yöneten – yönetilen ilişkilerinde bir referans kaynağına dönüşmesi bu
duruma örnek olarak gösterilmektedir (Beyme, 2006: 744-745). Kurumlar aktörleri belli bir
yönde hareket etmeleri noktasında teşvik etmekte veya tersine onların hareketlerine bazı
sınırlamalar getirmektedirler. Aynı zamanda kurumlar, istenildiği biçimde hareket etmeyen
aktörlere karşı yaptırım uygulayabilmektedirler. Bu özelliğin sonucu kurumların sosyal aktörler
için “yol bağımlılığı” adı verilen bir hareket tarzını zorunlu kılabilmeleridir. Kural ve pratikler
aktörlerin davranışlarını yönlendirir, bu hareketleri anlamlandırır ve meşruiyet sağlar.
Kurumların geliştirdiği kurallar, standartlar ve prosedürler toplumsal ve siyasal hayatı doğrudan
etkiler. Sosyal aktörlerin yalnızca hareketlerine değil, söylem ve ilişkilerinde belirleyici olur.
Dolayısıyla kurumlar, siyaset sürecinin istikrarı veya istikrarsızlığı, sürekliliği veya
kesintilerinin açıklanmasında anahtar öneme sahiptirler (March ve Olsen, 2006: 4-5).
Otoritelerin kararları tek bir kurum tarafından değil, kurumlar arasındaki etkileşimin bir sonucu
olarak şekillenir. Bu anlamda kurumların kendi içinde farklı öncelikler, farklı yorumlar ve
rekabet söz konusudur. Dolayısıyla kurumların, çevrelerinden özerk biçimde kendilerine özgü
kimlikleri, tercihleri ve sistem içinde geliştirdikleri roller bulunmaktadır. Kurumlar farklı
adalet, rasyonalite ve çıkar perspektifleri çerçevesinde hareket etmekte, çıkarlarını üst düzeye
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çıkarmaya çaba harcamaktadırlar (Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı) (Arabacı, 2008: 77). Hiçbir
siyasal sistemde kurumlar arasında tam bir uyum sağlanamaz. Demokrasiler sürekli olarak
kurumlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve çatışmalara sahne olmaktadır. Yeni Kurumsalcılığa
göre siyaset yalnızca kaynakların dağıtımı süreci olarak da görülemez. Siyaset en az onun kadar
hayatın anlamlandırılması, anlamların geliştirilmesi, amaçları belirleme ve yön gösterme
faaliyetidir. Bu nedenle yeni kurumsalcılık pozitif yaklaşımlara karşı çıkar, idealist
yaklaşımlardan yana tutum alır. Son olarak, yeni kurumsalcılık her yerde geçerli olduğu ileri
sürülen evrensel denge modellerine karşıdır. Tarihsel deneyimin etkisel bir değeri
bulunmaktadır. Süreklilik bir yerde deneyimin kurumsal hale gelmesinin bir sonucudur (March
ve Olsen, 6).

9.2.Psiko-Politik Analiz
Psiko-politik analiz, bireylerin, toplumsal grupların, milletlerin birbirleriyle ilişkilerinin
şekillenmesinde rol oynayan psikolojik etkenlerin üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımdır. Bireyin
toplumla, toplumlar arasında ve milletler arasında algı ve ilişkilerin görünür olandan daha derin
psikolojik nedenleri bulunduğunu ileri sürmektedir. Disiplinler arası olarak nitelense de özü
itibari ile Psikanaliz ile uğraşan bilim insanlarının çalışmaları ile gelişme göstermiştir. Bu
anlamda siyasal davranışın ve algıların insanların psikolojik gelişimi ile kurumsal etkilerin bir
bileşimi olarak ortaya çıktığı varsayımından hareket edilmektedir. Harold Lasswell, Freudçu
kişisel gelişim kuramı ile sosyo-siyasal gelişim arasında ilişki kurmuş ilk isimlerdendir. O
Freud’un kişisel gelişim kuramını izleyerek, insan gelişiminin bir evresinde eğer bu gelişimin
normal gidişi kesintiye uğrarsa, bireyin o kesintiye takılıp kalmış olarak gelişimine devam
edeceğini ve bu nedenle aksatılmış süper ego nedeniyle suç işlemeye eğilimli olacağını ileri
sürmüştür. Lasswell (1986), Psiko-politik analiz bu çerçevede bireyin çekirdek kimliği ile grup
kimliği arasındaki bağa dikkat çeker. Bireyin çekirdek kimliği yaşamının erken dönemlerinde
ayrımlaşma ve bütünleşme olarak nitelenen iki temel görev tarafından şekillendirilmektedir.
Ayrımlaşma ile birey kendine ait olanla ötekine ait olanı birbirinden ayırt etmektedir. Paralel
olarak birey, duygusal yönden iyi imgelerle kötü imgeleri de ayırt ederek, kendine ait iyi ve
kötülerle, diğerine ait iyi ve kötüleri de birbirinden ayrıştırmaktadır. Araştırmacılar çocuğun
36. aydan itibaren özbenlik imgeleri ile nesne imgelerini bütünleştirebildiğini ileri
sürmektedirler. Bundan sonra çocuk başkaları ile özdeşim kurarak özbenlik duygusunu,
bilinçdışında çevresindeki kişilerin imge ve işlevleriyle birleştirerek zenginleştirmektedir.
Buna karşılık her yeni imge ve değişim başarılı bir şekilde bütünleştirilemeyebilir. Böyle bir
durum özbenliğe yönelik bir tehdittir ve insan bu tehditlerle dışsallaştırma yolu ile baş etmeye
çalışır. Başka bir ifade ile psikolojik olarak kendi konumuna tehdit içeren bir değişimle
karşılaştığında özbenliğindeki gerilimi başka bir şeye yansıtarak aşmaya çalışır. Bireyler
çocukluk dönemlerinden itibaren çevre ile özdeşim kurmak suretiyle geniş grup üyeliğini
edinirler. Birey özdeşim yolu ile önceki kuşakların geçmiş tasarımlarını da edinmektedir
(Volkan, 2009, ss. 45-78). Örselenen gruplarda ebeveynler ve grup liderleri özbenlik imgelerini
aynı olaylara gönderme yaparak çocuklarına aktarırlar ve onlarda ortak bir trajedi imgesinin
gelişmesine neden olurlar. Bu şekilde trajedinin zihinsel tasarımı geniş grup kimliğinin
belirleyici unsuruna dönüşür. Bu aşamada trajedinin tasarıma ne kadar uyduğu,
dışsallaştırmanın doğru olup olmadığı önemini yitirmektedir. Tarihsel geçmiş aynileşmenin
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temel belirleyicisi konumuna gelir. Bu aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan intikamcılık
düşüncesini de pekiştirebilir. Bu gruplar Volkan’ın (2006) zaman çökmesi olarak adlandırdığı
bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Grup bu durumlarda, tarihteki örselenme daha dün
yaşanmış gibi davranır ve bu da akıl dışı politik karar ve uygulamalara, yıkıcı davranışlara yol
açabilir (Sırpların 1389 Kosova yenilgisi ile güncel sorunlar arasında bağ kurmaları gibi).
Geçmişte yaşanmış örselenmeler bireysel veya grup kimliği içinde intikamcı bir
dışsallaştırmayı üretebilir ve bireysel ve kitlesel şiddet eylemlerine zemin hazırlayabilir. Psikopolitik analiz, toplumsal anlamda şiddeti besleyen bu tip travmalara sistematik şekilde
müdahale edilerek, travmanın yumuşatılması suretiyle bireyler ve gruplar arasında kalıcı bir
şiddet dalgasına dönüşmesinin engellenebileceğini ileri sürmektedir.
Psiko-politik yüzleşme, bireyler, gruplar ve uluslararasındaki şiddetin
çözümlenmesinde psiko-sosyal unsurların çözümlenmesi yolu geliştirilecek politikaların
önemine dikkat çekmektedir. Ancak bu metodun, kitleleri yönlendirmekte, toplum içinde
kutuplaşmayı derinleştirici politikaların üretilmesinde bir algı yönetimi aracı olarak da
kullanılabileceği unutulmamalıdır. Psiko-politik yöntemlerin daha çok 11 Eylül saldırıları
sonrasında ABD yönetiminin büyük finansal desteğiyle uygulamaya sokulması, Hz.
Muhammed’in hayatı ve O’nun bir biyografisi gibi yorumlanan Kuran’ı Kerim ayetleri ile
İslam kimliği, intihar bombacıları ve dini şiddet arasında zorlamaya varan bağlantılar
kurulması, kriz bölgelerinde yaptırılan çalışmalar, aslında ötekini tanımak ve ona karşı uygun
savaş stratejilerinin geliştirilmesine hizmet eden çalışmalardır. Sosyal medya üzerinden algı
yönetimi konusunda da psiko-politik çalışmalar önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yöntemlerin
diğer bir sorunlu yönü, araştırmayı yapan kişilerin olguya hangi yönden yaklaştıklarına göre
göreceli, yönlendirilebilir sonuçlar verebilmesidir.

9.3.Rasyonel Tercih Yaklaşımı
Ampirik yöntemlere dayalı bir siyaset bilimi arayışının güncel yansıması Rasyonel
Tercih Yaklaşımıdır. Bu yaklaşım siyasal aktörlerin davranışlarında ve izledikleri politikalarda
çıkarlarını maksimize etmek amacıyla hareket ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Gerek
siyasal otoriteler, gerekse seçmenler ortaya yeni bir durum çıktığında kendi konumlarını
kazanç-kayıp; kâr-zarar ekseninde yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda
belirlemektedirler. Bu yaklaşım siyasette, kültürel ya da psikolojik unsurların etkisini göz ardı
etmekte veya görece önemini yadsımaktadır (Roskin, 2013: 52). Rasyonel tercih yaklaşımı
birey ve grup rasyonelliğini öne çıkarmakla grup teorisine yaklaşmakta, siyasal davranışları
ölçme ve genel modeller oluşturma çabasıyla da davranışçılığın izlerini taşımaktadır.
Yaklaşımın takipçileri özellikle iktisat alanının yardımıyla siyasal karar alma süreçlerinin
modelleştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadırlar (Rowley ve Schneider, 2003). Siyaset farklı
liderler ve partiler arasında oy kazanmaya yönelik bir rekabet sürecidir. Dolayısıyla hiçbir
politikacı oy kaybıyla sonuçlanacak politikaları savunmayı ve izlemeyi göze alamaz. Bu siyasal
süreci seçmen taleplerine bağımlı kılmaktadır. Bir siyasal parti, tıpkı piyasada faaliyet gösteren
bir şirket gibi, rekabetin gereklerine uygun hareket etmek zorundadır. Bu gerçek karar alıcıları
yüksek düzeydeki ideallerin peşinden gitmekten alıkoyar.
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Rasyonel Tercih yaklaşımı siyasetin doğasını, piyasa koşullarından esinlenerek
açıklarken, siyasal otoritelerin rasyonel eğilimlerinin etkin bir devlet yönetiminin oluşturulması
üzerindeki bozucu etkilerine dikkat çekmektedir. Bunun için siyasetin karar alanının
sınırlanması, devletin küçültülmesi, anayasal iktisat ilkesinin benimsenmesi gibi bazı öneriler
getirilmektedir. Yaklaşımın ölçülebilir-matematiksel iktisat yöntemleriyle devletin
sınırlanması gereğini açıklamaya çalışan liberal bir girişim olduğu söylenebilir. Bu anlamıyla
1980’lerden sonra gelişme gösteren refah devleti karşıtı eğilimin siyaset bilimine bir
yansımasıdır. Rasyonel tercih yaklaşımı sosyal olayın matematiksel modeller üzerinden
okunması arayışının taşıdığı bütün boşlukları içermektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyaset biliminde son dönemde öne çıkmaya başlayan üç yaklaşım, Yeni
Kurumsalcılık, Psiko-politik Analiz ve Rasyonel Tercih Yaklaşımları ayrı ayrı incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsalcılık yaklaşımının öncelik verdiği
konulardan biridir?
a)

Seçmen davranışı

b)

Talepler

c)

Kamuoyu

d)

Anayasa

e)

Sosyal psikoloji

2)
Yeni Kurumsalcı yaklaşıma göre siyasal kurumların çıkarlarını maksimize
edecek şekilde hareket etmeleri aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?
a)

Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı

b)

Yol Bağımlılığı

c)

Sosyolojik Kurumsalcılık

d)

Tarihsel Kurumsalcılık

e)

Kurumsal idealizm

3)
Bireylerin, toplumsal grupların, milletlerin birbirleriyle ilişkilerinin
şekillenmesinde rol oynayan psikolojik etkenlerin üzerinde yoğunlaşan siyaset bilimi
yaklaşımına ne ad verilmektedir?
a)

Sosyal Psikoloji

b)

Psiko-politik Analiz

c)

Rasyonel Tercih Yaklaşımı

d)

Psikiyatri

e)

Davranış Psikolojisi
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4)
değildir?

Rasyonel Tercih Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öncelikli bir konu

a)

Grupların çıkar perspektifi

b)

Maksimum Kazanç

c)

Rasyonalite

d)

Rekabet

e)

Kültürel dinamikler

5)
Siyasal aktörlerin rasyonel kararlarının bozucu etkilerine dikkat çeken
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sistem Teorisi
b)Marksist Teori
c)Psiko-poltik Analiz
d)Modernleşme Teorileri
e)Rasyonel Tercih Yaklaşımı

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) e, 5) e

157

10. KÜRESELLEŞME VE SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Küreselleşme Olgusu

10.2. Küreselleşme ve Ulus Devlet
10.3. Küreselleşmenin Negatif Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşmeyi doğuran faktörleri açıklayınız.

2)

Küreselleşmenin doğurduğu sonuçları ve siyasal yansımalarını belirleyiniz.

3)

Küreselleşme – Ulus Devlet etkileşimi için neler söylenebilir? Açıklayınız.

4)
Küreselleşmenin negatif sonuçları konusundaki görüşler ışığında, küreselleşme
olgusunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Küreselleşme Olgusu

Küreselleşmenin
dinamikleri ve sonuçlarını
kavramak

Küreselleşme ve Ulus
Devlet

Küreselleşme sürecinin
ulus devlet üzerindeki
etkilerini çözümlemek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Küreselleşmenin Negatif
Sonuçları

Küreselleşme üzerinde
yapılan tartışmaları
yorumlamak.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Ulus Devlet



Küresel Aktörler



Yerel Aktörler



Uluslararasılaşma
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme olgusu, küreselleşmenin siyasal sonuçları ve küreselleşme
konusundaki tartışmalar ele alınmaktadır.
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10.1. Küreselleşme Olgusu
Küreselleşme, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen çok boyutlu sosyal, ekonomik ve
teknolojik değişikliklerin bir sonucu olarak şekillenen bir olgudur. Küreselleşmeyi güncel
anlamda besleyen temel siyasal dinamik, Sovyetler Birliğinin dağılmasının bir sonucu olarak
iki kutuplu dünyanın son bulmasının ardından ortaya çıkan Yeni Dünya Düzeni olmuştur. Yeni
Dünya Düzeni, devletlerin ve toplumların barış içinde yaşadıkları kolektif dünya güvenliğinin
olduğu bir sistem ya da devletlerin birbirlerinin sınırlarını gözettikleri ve güvenliğini
sürdürdükleri bir sistem olarak ileri sürülmektedir. Çernobil faciası, ozon tabakasının
delinmesi, asit yağmurları gibi bütün toplumları ilgilendiren çevre sorunları küreselleşmenin
dinamikleri arasında gösterilse de, bu olguyu soğuk savaş sonrası dünya ölçeğinde siyasal ve
ekonomik süreçlere yeni bir şekil verme arayışının beslediğini söylemek daha gerçekçi bir
yaklaşım olur. Bu bağlamda, Birinci Körfez Savaşı’nın Yeni Dünya Düzenini kurmak adına
yapıldığı söyleminin güncel tartışmalarda sıklıkla dile getirilmesi anlamlıdır (Farazmand, 1999:
510). 11 Eylül saldırıları da Afganistan’da başlayan, İkinci Körfez Savaşı ile sürmekte olan,
İran’ın nükleer programının uluslararası denetime alınmasına varan bir dizi uluslararası
müdahalenin başlangıcını oluşturmuştur. Bu gelişmeler hep uluslararası işbirliği söylemi
altında şekillendirilmiş olaylardır. Gerçekte Soğuk Savaş’tan sonra ABD’nin uluslararası
güvenliği sağlamak için tek başına hareket edememesi veya bu görüntüyü vermek istememesi,
diğer devletlerin de yine Soğuk Savaş sonrasında karşılaştıkları terör ve etnik çatışma, sınır
sorunları, küresel ölçekte, insan, silah ve uyuşturucu ticareti ve savaş tehditlerini ortadan
kaldıracak kadar güçlü olmamaları uluslararasılaşmayı gündeme getirmiştir.
Küreselleşme olgusunun teknolojik boyutu iletişimde görülen gelişmeler ve yeni
teknolojilerin küresel ölçekte kullanılması ile ilgilidir. Kettl’in dediği gibi küreselleşmenin
merkezinde iletişimde şimşek hızı ile yaşanan gelişme ve internet aracılığı ile bilgilerin yerel
telefon görüşmesi ücreti kadar bir fiyatla anında değişimini sağlayabilen organizasyonların son
on yıldaki gelişimi yatmaktadır. Dünyanın her yerindeki bilgiye kolaylıkla ulaşma ve elde etme
olanağı tanıyan iletişim devriminin bir sonucu olarak normlar, ideolojiler, değerler ve kurumlar
parçalanmaktadır (Kettl, 2000: 491). İletişim devrimi, beraberinde kültürel homojenleşme ve
küresel ölçekte yönlendirilebilir bir tüketim anlayışının yaygınlaştırılmasına hizmet etti. Bu
niteliği ile küreselleşme olgusu bir kültürel alış verişi beraberinde getirdi (Yetim, 2002: 134).
Küreselleşme sürecini hızlandıran bir başka gelişme uluslararası organizasyonların, çok
uluslu şirketlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının dünya politikaları içinde önemlerinin
artması olmuştur. Bu kuruluşlar aynı zamanda uluslar üstü otorite merkezleri olarak ortaya
çıktılar. Dünya, ulus devlet politikalarının ulus üstü organizasyon uzmanları tarafından
belirlendiği ve kararların şekillendiği bir sürece doğru gitmektedir. Bu gelişme aslında, ulus
devlet hazinelerini besleyen kapitalist sistemde finansal genişlemenin meydana geldiği 1970’li
yılların sonlarına doğru başladı. Farazmand’ın ifade ettiği gibi:
Küresel sermaye herhangi bir ulusa, bir topluluğa, bir yere bağlı olmadığı
gibi onlara sadık da değildir. Geçmişte, paranın belli bir bölgeye ve iç işlere-ticari
işlere, toplum değerlerine ve ticari aktivitelere – tahsis edildiği zamanın aksine
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küresel sermaye belirli bir bölge ile olan bağını gevşetmiş ve bilgisayar
bankacılığında sanal alemde daha rahat hareket edebilir hale gelmiştir
(Farazmand, 513-514).
Özellikle 1980’lerden beri gelişmekte olan ülkeler ya da sözde yeni küreselleşen ülkeler
mamul mal ve hizmet pazarına çekildiler. Gelişmekte olan ülkelere ihracatta üretim sürecinde
bir yükseliş yaşandı. Bu değişimin bir sonucu olarak düşük gelirli ülkeler yüksek gelirli ve
ticarette uzmanlaşmış ülkelerle yarışır hale geldiler. Günümüzde bu ülkeler arasındaki ilişkiler
her zamankinden daha çok birbirlerine entegre olmuş durumdadır (World Bank 2002: 24).
Gerçek bir sorun olarak, askeri faaliyetlerin arkasında, dünya piyasalarına dal budak salmış olan
küreselleşme yatmaktadır. Bu gün bir firma kendi mamullerini birden çok ülkede imal edip,
dünyanın her yerine pazarlayabiliyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu firmaların
ürettikleri ürünleri tüketebiliyoruz. Bu, küreselleşmenin bizi toplumsaldan önce ekonomik
olarak yaşamaya zorladığı anlamına gelmektedir (Kettl, 490).
Bu bağlamda küreselleşme, herhangi bir ulusal yasak ve sınırlama ile karşılaşmaksızın
mal, hizmet ve sermayenin uluslararası alanda özgürce dolaşımına olanak sağlayan küresel bir
pazarlama sürecini ifade etmektedir. Bu 1940’ların koruyucu sosyal devlet ve Keynesyen
politikalara karşı konumlanmış ideolojik bir davranışı içermektedir. Piyasaları kontrol etme
konusunda devlet gücünü sınırlama, kamu sektörünün etkisini azaltma, kamu kuruluşlarını
özelleştirme, hatta kamusal mal ve hizmetleri bile doğrudan özel sektöre ve uluslararası
kuruluşlara devretme ve devlet iktidarını ulus üstü kuruluşlara ve yerel birimlere devretme gibi
ifade ve politikalar, ideolojik söylemler olarak öne çıkarılarak vurgulanmaktadır. Tüm bunlar
ulus üstü organizasyonların politika belirlemeleri karşısında, ulus devletlerin politika yapma
güçlerinin erozyona uğramasına neden olmaktadır. Ulus devletlerin yeni fonksiyonları ulus üstü
örgütler, çok uluslu şirketler ve uluslararası finans kuruluşları ile yapılan ortaklıklarla
sınırlanmaktadır.

10.2. Küreselleşme ve Ulus Devlet
Küreselleşme, Weberyan yasal bürokratik sistemin şekillendirdiği modern ulus devlet
için bazı tehditler içermektedir. Küreselleşme ile ilgili olarak en fazla tartışılan konu ulus
devletlerin gelecekte önemlerini sürdürüp sürdürmeyecekleridir (Guéhenno 1995; Ohmae,
1995), bununla ilgili olarak bazılarının görüşleri de ulus devletlerin şekil değiştirecekleri, ancak
tamamen ortadan kalkmayacakları yönündedir (Boyer - Drache 1996). Hangi açıdan bakılırsa
bakılsın, küreselleşme ulusal topluluğa aidiyet bilincini zayıflatan bir süreçtir ve vatandaşlık
olgusu ile şekillenen siyasal ve sosyal haklar kavramı temelinde şekillenmeyen yeni bir
kozmopolit etkileşim alanı oluşturmaktadır (Falk, 2001: 52).
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Küreselleşme sürecinden dolayı ulus üstü organizasyonların önemi artmaktadır ve bu
da kamu politikalarını belirlemede devlet otoritesini sınırlayacak gibi gözükmektedir. Ulus
devletlerin düzenleyici gücüne rağmen küresel politikaların mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı
için yasal sınırlamaların kaldırılmasına ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Kamu otoriteleri, ulus
üstü organizasyonlarca belirlenen kriterlere göre uluslararası pazar entegrasyonu önündeki
engelleri kaldırmaya zorlanmaktadırlar. Küreselleşme, sadece mal, hizmet ve sermayenin
küresel dolaşımını değil aynı zamanda bilgi, fikir ve hatta insanların dolaşımını da ifade
etmektedir (World Bank, 2000:1).
Bu bağlamda, ulus devlet otoriteleri gerçekten
sınırlanmaktadırlar. Kısaca dünya birleşiyor ve ulus devletler kendi ilişkilerini yönetmede,
sosyoekonomik ve politik kuruluşlarını belirlemede, kaynakların paylaşımında, makro ve
endüstriyel politika yapmada kendi otoritelerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Yine ulus devletler, diğer ülkelerle rekabetin ve Dünya Ticaret Örgütü’nün
baskısına daha açık bir hale gelmişlerdir. Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin ve Sınır Ötesi
Ortaklıkların uyguladıkları baskılarla sıklıkla karşılaşmaktadırlar (Yusuf, 2005: 1). Bazı
uzmanlar küreselleşmenin dünya genelinde kamu yönetiminin doğasını değiştirdiğini kabul
ederler. Küreselleşmiş ekonomik yapı, kendi yapısal değişiklikleri ile yönetim üzerinde derin
etkilere yol açmaktadır. Bu durum refah devletinden yarışmacı devlete geçiş olarak
tanımlanmaktadır. Bu süreçte siyasal seçkinler ulus devlette artık otorite değillerdir. Yeni
seçkinler, küresel ortak yapının ortaya çıkardığı “örgütsel seçkinler” ya da “yönetsel
seçkinler”dir (Farazmand, 513). Küreselleşen kapitalizmle birlikte egemenliğe bu meydan
okuma, ulus devletlerin kapsamlı makroekonomik politikaları uygulamak için tek belirleyici
olma yeteneklerini kaybetmelerini beraberinde getirmektedir. Çoğu devlet ulusal politika
yapma yetkisini bölgesel ya da küresel organizasyonlara teslim etmiş durumdadır. Örneğin
geçen birkaç on yıl boyunca IMF ve Dünya Bankası gibi ulus üstü örgütler az gelişmiş ülkelerin
mali ve parasal politikaları hakkında çok sayıda otoriter önlem uygulattılar ve bu gelişmeler
ilgili ülkeleri küreselleşmeye doğru değişiklikler ve politikalar yapmaya zorladı (Farazmand,
515-516).
Küreselleşme olgusu, kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektör girişimlerinin lehine
bir ortam doğurmuştur. Bu bir tarafta uluslararası mali kuruluşların ve ortaklıkların sunduğu
ulusal hizmetleri, diğer tarafta yerel kamusal hizmetlerin özel sektöre devrini içermektedir.
Böylece devlet idareci ve paylaştırıcı olmaktan vazgeçmekte ve uluslararası ticari sözleşmelere
göre çalışan bir işveren ve uygulayıcı konumuna gelmektedir. Devletin planlayıcı rolünden
vazgeçilmekte, bunun yerini yerel projeler almaktadır. Yeni Kamu Yönetimi anlayışı Carter
döneminde ABD’de ve Thatcher ve Reagan dönemlerinde ABD ve İngiltere’deki
uygulamalarla şekillenmiş, bu uygulamalar BM ve OECD uzmanları tarafından geliştirilerek,
uluslararası platformda ve küreselleşmeye paralel olarak bir küresel yönetim yaklaşımına
dönüştürüldü. Yeni Kamu Yönetimi, kamu yönetiminden çok işletme yönetimi teknik ve
yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu şartlar altında kamu hizmetleri piyasa mekanizması
ile sınırlanmaktadır. Bu bağlamda, Yeni Kamu Yönetimi kamu sektörü ve özel sektör
uygulamaları ve değerleri arasında yüz yıllık eski bir gelenekten keskin bir biçimde ayrılığı ima
etmektedir (Salskov et al, 2000: 1).
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Ulusal düzeyde politika yapmada sorumluluk daha çok merkezden yerel yönetimlere
doğru akmaktadır. Yine küreselleşme trendi, birçok ulusal politikayı uluslararasılaştırmakta ve
bir çoğunu da yerelleştirmektedir. İktidar yapısı, örgütsel ağ ve örgütsel pratikler arasında bir
koordinasyon birimine dönüşmektedir. Yeni Kamu Yönetimi kavramından başka, 1990’lı yıllar
boyunca iyi yönetişim de sadece politik yasal ve demokratik bir konu olarak değil, aynı
zamanda yönetimde etkinliğin bir gereği olarak Üçüncü Dünya ülkelerine politika ödünç veren
bir kavram olarak ortaya çıktı. Yönetişim kavramı, Dünya Bankası tanımlamasına uygun
olarak, sosyal ve ekonomik gelişme için yönetim ve yönetim kaynakları ile ilgili olarak toplumu
kontrol uygulamaları ve siyasi otorite kullanımını ifade için kullanılmaktadır. Yönetişimin üç
yönü arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar; politik rejim, ülkede sosyal kaynakların ve
ekonomik yönetimin uygulandığı otorite süreci ve son olarak yönetimin yönetim
fonksiyonlarını devretme ve politika belirleme kapasitesidir(Salskov et al, 10-11).
Yerel yönetimler üzerinde küreselleşmenin bir diğer etkisi, uluslararası yatırımı
çekmede yerelin artan rolünün bir sonucu olarak yerel seviyede kamusal hizmetlerin
özelleştirilmesi ve bölgeler ve şehirlerarasında rekabetin önem kazanması olmuştur. Bir
gerçeklik olarak küreselleşme hem tamamlayıcı hem de rekabetçi faaliyetleri kucaklamaktadır.
Bu bağlamda bazı şehirler, küresel stratejilerle tamamlayıcı rekabetçi avantajlar
kazanmaktadırlar. Bu ulusal sınırlara karşı küresel kent ittifaklarının oluşması anlamına
gelmektedir. Yine şehirler dünya kent hiyerarşisi içerisinde meydana gelen yatırımları kapma
yarışı içerisindedirler. Buradaki başarı da, yatırımları ve girişimleri çekme noktasında küresel
sermayeye cazip gelecek kurumsallaşmayı başarabilmeye bağlıdır (Keivani et al, 2001: 24572458). Bu bölgesel farklılıklar nedeniyle avantajlı kentler ile dezavantajlılar arasında eşitsizliğe
neden olmaktadır. Bazı bölgeler ve şehirler uluslararası sermaye bakımından cazip
görülebilmektedir. Bu yüzden bu süreç bazı bölgelerin lehine bazılarının da aleyhine
işlemektedir. Türkiye’de dış piyasalara entegrasyon sürecinde, dış kredi kullanma bakımından
gelişmiş ve azgelişmiş bölge belediyeleri arasındaki fark dikkate değerdir. 1997 yılı itibariyle,
eskiden neredeyse tamamı kamu kesimince karşılanan belediyelerce elde edilen kredilerin
içinde kamunun oranı %13’e gerilerken dışarıdan alınan kredi oranı %67 ile birinci sıraya
yükselmiştir. Ancak yabancı kredi kullanan belediyelerin sayısı 20-25 civarındadır ve bunların
çoğu metropol belediyeleridir. Belediye sayılarının 2800’den fazla olduğunu düşündüğümüz
zaman küreselleşmenin neden olduğu kazanan-kaybeden ayrımı daha açık bir şekilde kendini
gösterir (Güler, 1998: 149-150).
Emlak piyasasının özellikleri ve yasal altyapısı bu rekabette belirleyici öneme sahiptir.
Emlak yatırımları riski yaymak ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyen uluslararası
kurumsal yatırımcılar için cazip bir seçenek oldu. Etkili bir çeşitlendirme stratejisi, farklı
ekonomilerin yerel avantajları üzerinde şekillenen bir seçimdir. Rekabetçi küresel ekonomi
kapsamında, yerel avantajlar uluslararası yatırımcıların yatırım kararları almalarında çok
önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni, bu özel avantajlar uygulanabilir yatırımların
ekonominin diğer sektörlerine kıyasla karda maksimum verimi sağlamasıdır (Keivani et al,
2458). Metropol alanlar bu değişim sürecinde merkezi önem kazandılar. Küresel yönelimlerin
ilk uygulama alanı olarak ortaya çıkmakta, küresel politikaların yön verdiği kurumsallaşma ve
ilişki biçimleri metropollerde görünür hale gelmektedir (Hacısalihoğlu, 2000: 101). Küresel
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metropoller arasındaki ağ, borsaların bulunduğu merkezler arasında şekillenmektedir, bu ağa
eklemlenen diğer metropoller ve bunların her birinin kontrolünde bulunan alt sistemler, ulus
devlet sınırları dışında bir bütünlük oluşturmaktadırlar.
Yabancı sermayenin yerele gelmesini kolaylaştıran başka çekicilikler de vardır.
Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: Eğitimli insan, ucuz ve hareketli işgücü
mevcudiyeti, teknik ve temel hizmetlerde yeterli bir durum ve en önemlisi küresel taleplere
duyarlı karar alabilen ve uygulayabilen yöneticilerin mevcudiyeti. Sosyo ekonomik çatı altında
tartışılan ve yerel avantajlar bağlamında ele alınan en önemli faktör şehirlerin sahip olduğu
uluslararası ekonomik faaliyetlere desteği çekebilen insan ve kurumsal altyapıdır. Başarılı bir
küresel rekabet için şehrin ihtiyaç duyduğu altyapı tasvirinde şehirlerin yüksek katma değerli
endüstrilere ve üretim bakış açısına yoğunlaşmış hizmet ekonomilerine ve çeşitli üretimlere
hazır hale gelmeleri öne çıkartılmaktadır. Bunlar kalifiye işgücü, iletişim olanaklarının
çeşitliliği, kurumların ve geliştirilen politikaların sürekliliği, kültür ve diğer yetenekleri arz
edebilecek eğitsel altyapı, tanımlanmaktadır (Keivani et al, 2458-2459). Bu yönelim
beraberinde, ulusal hükümet otoritelerinin birçok düzenleme yetkisini, özellikle yerel kamu
hizmetlerini düzenleme ve uygulamak, kentsel emlak piyasasının oluşturulması gibi konularda,
yerel otoritelere devretme konusunda düzenlemelere gitmelerini gündeme getirdi. Sonuç
olarak, mevcut otorite ilişkilerindeki bu değişme, ulusal sermaye ve emek piyasasının gücünde
ve etkinliklerinde ve ücretlerdeki gerileme ile kendini gösteren bir değişime neden oldu. Yerelin
gücündeki artış ve uluslararası piyasalarla entegrasyonundaki başarısı, yerelin rakip şehir ve
bölgelere karşı avantajlarının etkin kullanılabilmesi, ya da pazarlayabilmesiyle ölçülür oldu.

10.3. Küreselleşmenin Negatif Sonuçları
Farazmand, küreselleşmenin negatif etkilerini, Üçüncü Dünya Ülkeleri diktatörlerinin
desteklenmesini, uluslararası sermaye organizasyonları ile yakın ilişki içinde olan ulusal
bürokratların otoritelerinin artışını ve kamu kurumlarında bozulmaya neden olan
özelleştirmenin etkisi olarak sıralamaktadır (Farazmand, 516-517). Dahası, küreselleşmenin
kendi doğrularını, DTÖ, Dünya Bankası, İMF ve diğer uluslararası organizasyonlar tarafından
şekillendirilen politikalar olarak gelişmekte olan ülkelere dayatması gibi bir otoriter ilişkinin
ortaya çıkması söz konusudur. Uluslararası organizasyonlar, küresel bir prensip olarak
yönetimin ulusal önceliklerini dikkate almaya gönüllü değillerdir. Bu organizasyonlar, ulus
devlet otoritelerinin kendilerinin belirlediği ön koşullara uygun olarak hareket etmesini
öncelemektedirler. IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları otoriter tutumun temel dayanağı olarak
işlev görmektedir. Ulus devlet otoriteleri bir taraftan uluslararası örgütlerin, diğer taraftan
yönetilenlerden kaynaklanan taleplerin çapraz baskıları arasında sıkışmaktadırlar.
Uluslararası örgütler, ulus devletin şekillenmesinde rol oynayan demokratik birikimden
yoksundurlar. Bunların demokratik standartlara bağlı işlev görmelerinin sağlanması, kişilerin
ve partilerin iktidar mücadelelerinde gösterdikleri ulusal siyasal rekabete eşdeğer uluslararası
bir özgürlük alanının şekillendirilmesine bağlıdır. Bugünkü şekliyle uluslararası örgütler
demokratik kuruluşlar olmaktan çok bürokratik, pazarlık sistemi ile işletilen örgütsel bir
kimliğe sahip bulunmaktadırlar (Keohane - Nye, 2001: 1). Bu ilişkinin bir başka yönü, özellikle
168

1980’lerden beri ulus devletlerde üst düzey karar alma organlarında veya bürokratik kurullarda
görev alan ayrıcalıklı kamu görevlilerinin davranış biçimidir. Bu bürokratlar, özerk yönetsel
yapılar içinde konumlandılar ve uluslararası otoritelerce üretilen stratejiler lehine tavır aldılar.
Bu nedenle ülkelerin bir çoğunda uluslararası örgütlerin isteklerine daha duyarlı, dolayısıyla
küresel sistemin otoriter eğilimlerine güç veren bir kadro işbaşında bulunmaktadır.
Ulus devlet ile küreselleşme arasındaki ilişki pratikte, teorik olarak tartışıldığı kadar
eritmeye dönük tek yönlü değildir. Her şeyden önce, yeni küresel otorite merkezleri güçlü
ulusal hükümetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun temel nedeni, geniş alanda, küresel
politikalara uyumlu karar alabilen hükümetlerin sağladığı kolaylıktır. Paradoksal olarak, ulus
devletin merkezi otoritesini zayıflatan küreselleşmenin başarısı, bizzat hükümetlerin küresel
politikalar lehinde olmalarına bağlıdır. Küreselleşme süreci sivil toplum örgütlerinin işlevleri
üzerinde bazı farklılaştırıcı etkilerde bulunmaktadır. Demokratik eğilim içinde yerele yetki
transferinin en önemli sonucu, yönetişim kanallarını açarak topluluk üyelerinin yerel karar alma
süreçlerine aktif katılımlarını sağlamaktır (Tekeli vd., 1998: 52). Ancak, gelişmekte olan
ülkelerde olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin iyi organize olamadığı, hatta örgütlü bir sivil
toplumdan söz edilemediği durumlarda bu işlevin yerine getirilmesi mümkün değildir (Ibrahim
- Wedel, 1997). Bu ülkelerde toplum genellikle yöneticileri etkileyecek kurumsal kanallara
sahip değildir. Bu gerçek küreselleşmenin demokratik temellerini tartışmalı bir hale
getirmektedir. İkinci boyut sivil toplum örgütlerinin doğası hakkındadır. Latin Amerika
uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, birtakım sosyal ve ekonomik projelerle
şekillenen yatırım birliklerinin bu ülkelerde küreselleşme sürecinde ortaya çıkan önemli
organizasyonlar oldukları görülecektir. Bu projeler, gelişmiş olan ülkelerde konumlanmış
uluslararası örgütler veya gelişmede uluslararası işbirliği örgütlerince finanse edilmektedir. Bu
yüzden, sivil toplum kuruluşları, toplum dinamiklerinden gelen örgütlülükten çok, uluslararası
finansın yönlendirdiği örgütler olarak etkinlik göstermektedirler. Kalkınmada Uluslararası
İşbirliği Kuruluşlarının (ECDI), yerel örgütlerle otoriter ilişkiler kurdukları ve yerel örgütleri
kendi öncelikleri doğrultusunda işbirliğine zorladıkları iddia edilmektedir (Carsino, 2002: 60).
Burada küreselcilerce konulan kurallara göre işleyen bir mekanizma üretilmektedir.
1990’lı yıllardan sonra Güney Asya, Türkiye, Rusya ve Arjantin gibi farklı ülkelerde ve
bölgelerde birer birer finansal krizlerin yaşanması küreselleşmenin zorlukları konusunda diğer
bir göstergedir. Bir gerçek olarak küreselleşme, bizzat kendinden kaynaklanan sorunlar ile ülke
ve bölgelerin sınırlı dezavantajlarını bir araya getirdi. Bu durum, finansal akış, bilişim
teknolojisi ve ticaret bağlamında Dünya Bankası tarafından şöyle vurgulanmaktadır:
“Geçen 30 yılı aşkın bir süredir küresel ekonomiye aktif bir biçimde katılan
ülkelerle katılmayanlar arasındaki mesafe genişlemiştir. En yoksul ülkelerin çoğu
için ve çok az gelişmiş ülkeler için problem sadece küreselleşmenin neden olduğu
fakirleşme olmamış, bu süreçten dışlanma da ciddi bir tehlike olarak belirmiştir.
Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelere de finansal akış dramatik bir şekilde
gelişmektedir. Başta Doğu Asya, Latin Amerika ve Avrupa olmak üzere 1997’de
gelişmekte olan ülkelere net olarak özel sermaye akışı %83’tür. Hızlı teknolojik
değişme ve küresel bağlanabilirlik ülkeler arasında bilgilendirme ve bilgi uçurumu
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oluşturdu ve bu “dijital bölünme” olarak adlandırıldı. Afrika dünya telefon
anahatlarının %2’sine sahip iken, dünya nüfusunun yarısı hiç telefon görüşmesi
yapmıyor. Dünya nüfusunun sadece %2,4’ü internet kullanıcısı ve bunların hemen
hemen tamamı OECD ülkelerinde bulunmaktadır. Kabaca internet hizmeti
sağlayan bilgisayarların %90’ı yüksek gelirli ülkelerde bulunmakta ve bu da
sadece dünya nüfusunun %16’sına karşılık gelmektedir. Bu dijital bölünmenin
üstesinden gelebilmek, önümüzdeki yıllarda gelişmekte olan ülkeler için büyük bir
sorun olacaktır”(World Bank, 2000: 2-3).
Bununla birlikte, büyük finansal krizlerin tamamına yakını entegrasyon sürecinde
başarılı oldukları düşünülen ülke ve bölgelerde meydana geldi. Gerçekte ekonomik göstergeler
küresel ekonominin genel sürecinde durgunluğun bazı sinyallerini vermektedir. Economist’te
tartışıldığı gibi, küresel entegrasyonun modern döneminde ilk kez dünyanın en büyük
ekonomileri aynı zamanda durgunlaşıyorlar (Economist, 2002: 65). Terörizm ile savaşın
küresel ekonominin arterlerini tıkadığı iddia edilmektedir. Daha yüksek sigorta primleri,
sınırlarda daha uzun beklemeler, seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve daha yüksek ulaşım
maliyetleri, insan hakları ihlallerinin gelişmiş ülkelerde yaygınlaşması, “güvenlik” vergilerinin
gündeme gelmesi, üçüncü dünya ülkelerine yatırımların risk oranlarının yükselmesi bu
durumun birer sonucu olarak değerlendirilebilir.
Bu krizler, gelişmiş ülkelerin kontrolü altındaki sermayenin nasıl hareket ettiğini de
göstermektedir. IMF’nin Türkiye ve Arjantin’e yönelik finansal krizde her iki ülkeye farklı bir
şekilde yaklaşması ve bu farklılıkta Türkiye’nin terörizmle savaşta stratejik öneminin
belirleyici olması yukarıda tanımlanan durumun bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Küreselleşme süreci henüz herhangi bir denge oluşturmuş değil ve daha da önemlisi dünyanın
herhangi bir bölgesinde oluşabilecek ve küresel ekonominin bir sonucu olarak zincirleme bir
dalga başlatabilecek böylesi krizlere karşı bir mekanizmaya da sahip değildir. Başka bir ifade
ile ülkeler böylesi krizlerde kendi kaderleri ile baş başa kalmaktadırlar.
Yerel ve bölgesel gelişme bağlamında bu farklılıklarla birlikte küresel entegrasyona
bakıldığında sorun önemli bir hal alıyor. Rekabette zayıf düşen bölgeler ve şehirler finansal
krizlerden daha çok etkileniyorlar. Eğer bir bölgeye ya da kente kendi avantajlarından dolayı
bir sermaye akışı olursa orası yerel veya ulusal herhangi bir engelle karşılaşmadan kriz
durumundan hızla çıkıyor. Dezavantajlı bölgeler ise ağır bedeller ödüyorlar. Bu akış ağırlıklı
olarak finansal niteliktedir. Hatta büyük sanayi tesisleri, birkaç hafta içinde kuruldukları
yerden, daha avantajlı bir bölgeye taşınabiliyor veya tamamen kapatılabiliyor (Şengül, 2001:
155)
Bu çerçevede küreselleşmenin kendi karşıtlarını üreten bir süreç olması da anlamlıdır.
İslam ile Hıristiyanlık, totaliter devletlerle demokrasi, bireysel kültüre dayalı Kuzey ile
dayanışmacı Güney arasındaki kırılmalar (Yetim, 2002: 135), bizzat küresel politikalara yön
veren siyasetçiler ve düşünce insanları tarafından üretildi ve temel karşıtlık alanlarına
dönüştürüldü. Yine bu çerçeveden, küresel-yerel ilişkisinin (Glokal) her zaman olumlu bir ilişki
olacağının da iddia edilemeyeceği görülmektedir. Küresel süreçlere uyum sağlayamayan, daha
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da önemlisi bu süreçlere direnç oluşturabilecek yerel istenmemekte ya tamamıyla dışlanmakta
veya ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Politika tercihi ise yerelin ekonomik olarak küresel
açıdan sahip olduğu önem tarafından belirlenmektedir.
Siyasetin aktörleri üzerinde küreselleşme önemli etkilerde bulunmuştur. Bu süreçten
öncelikle kırsal tarım üreticileri ve korumacı- dayanışmacı ilişkiler zarar görmektedir.
Hükümetlerin kırsalı koruyucu ve destekleyici politikalar üretmemesi, tarımsal ekonomiyi ve
sosyal dengeleri olumsuz etkilemektedir. Büyük kentlerde vasıfsız işçiler, küçük esnaf ve artan
işsizler de bu süreçten olumsuz etkilenmişlerdir. Artan iç göç, yoksullaşma, marjinal grupların
toplumsal bir soruna dönüşmesi gibi gelişmeler öne çıkmaktadır (Erbaş, 2002: 195).
Küreselleşmenin yerelleşmeyi desteklemesi veya aralarındaki işbirliği paradoksal bir ilişkidir.
Küresel sürecin ulus devlet yapılanmasında değişimi zorlaması sonucu görülen yerelliğin öne
çıkmasının bir boyutu, etnik ayrılıkçı siyasetin güç kazanması ile ilgilidir. Ancak bu türlü yerel
tepkinin küresel bir unsur olarak değerlendirilmesi son derece zordur. Bu talepler daha önce de
vardı. Ancak ulus devlet bir yerde bu siyasetin yerine daha homojen kurum ve kimlikleri
koyarak, etnik temelde farklılaşmayı bastırabilmişti. Etnik siyaset, temelde modern bir olgudur
ve postmodern ayrışma ve kimlik farklılaşmasıyla çok az ilintilidir. Bu siyaset özünde kendi
ulus-devletini kurma arayışının bir sonucudur. Küresel politikalarla ne derece uyum
sağlayabileceği ise belirsizdir. Bu iki olgu arasındaki ilişkinin geçici bir birliktelik, en azından
politik olduğunu, özünde ise çelişki taşıdığı belirtilebilir. Küreselin sevdiği yerel daha farklı bir
olgudur. Bu yerelleşme geçmişe ait kodlara bağlanarak aidiyet sorununun aşılması ile ilgilidir
(Ökmen, 2005: 56). Özünde bir kapanma, farklılıklara göreceli iyimserlik, katılım ve talep
bileşiminde iddialı genel çağrılara yer vermeyen bir topluluk arayışı yer almaktadır. Bu neoliberal küresel politikalarla da uyum sağlamaktadır. Dinsel kimliklerin öne çıkması için de
benzer şeyler söylenebilir. Orta Doğu, Asya ve Balkanlarda dine dönüş ve bu temeldeki çatışma
ve siyasal söylemin yükselişi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen dini hareketler aynı
kökenlerden kaynaklanmamaktadır. İslam'ın yükselişi, Polonya'da Katolik milliyetçilik,
Kaliforniya'da narsist, sportif, oryantal karışımlar taşıyan topluluklar, Fransa'da astroloji merakı
ve benzeri olguları aynı ortak payda içinde görmek bir illüzyondur (Bilgin, 1994: 52). Daha
iddiasız, insanları modern toplum içinde, bulunduğu belirsizlik ortamında bir teselli, bir anlam
verme çabasındaki ikincil gruplar ile, daha geniş ve bir hesaplaşma çağrısı yapan büyük ve
yerleşik dinlerin siyasal ve toplumsal yayılımı arasında bir ayırım söz konusudur. Birinciler,
modernliğin bunalımı ile, postmodern tepki ile yakından ilgiliyken, ikinciler geleneğin güncel
ile hesaplaşmasını seslendirmektedirler ve en azından yeni veya küreselleşmenin bir sonucu
değildirler.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

173

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşmenin dinamikleri, sonuçları, farklı boyutlarda siyasal etkileri
ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin bir sonucu sayılamaz

a)

İletişim imkanlarının yaygınlaşması

b)

Kültürel homojenleşme

c)

Uluslararası organizasyonların öneminin artması

d)

Yeni Kamu Yönetimi anlayışını güçlendirmesi

e)

Devletlerin piyasa üzerindeki denetim gücünü pekiştirmesi

2)
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin küreselleşme sürecine bağlı olarak
öneminin arttığını söyleyebiliriz?
a)

Dünya Ticaret Örgütü

b)

Atom Enerjisi Kurumu

c)

Devlet Planlama Teşkilatı

d)

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı

e)

Bağımsız Devletler Topluluğu

3)
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine bağlı olarak ulus devletlerin
zorlanmaya başladıkları konulardan biridir?
a) Demokratik seçimlerin yapılması
b) Siyasal otoritelerin karar alma özerklikleri
c) Siyasal partilerin örgütsel yapıları
d) Sendikaların hükümetler üzerindeki baskısı
e) Kamu gelirleri

175

4) Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin özelliklerinden biri değildir?
a) Küresel ölçekte yatırım çekebilmesi
b) Nitelikli işgücü kapasitesine sahip olması
c) Kapalı bir ekonomik sisteme sahip olabilmesi
d) Ulaşım kapasitesinin yüksek olması
e) Uluslararası kuruluşlardan kredi bulabilme kapasitesinin yüksek olması
5) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından biri sayılamaz?
a) Demokratikleşme dalgası oluşturamaması
b) Küresel örgütlerin otoriter baskısını artırması
c) Gelişmiş – gelişmemiş bölge farklılıklarını derinleştirmesi
d) Toplumların farklı küresel uygulamalardan haberdar olabilmeleri
e) Küreselleşmeye uyum sağlamaya çalışan ülkelerde ekonomik krizlere neden olması

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d
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11. SİYASAL SİSTEM – SİYASAL KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Başkanlık Sistemi

11.2.

Parlamenter Sistem

11.3.

Yarı Başkanlık Sistemi

11.4.

Demokrasi ve Siyasal Sistemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Açıklayınız.

Siyasal sistemler kurumsal özelliklerine göre nasıl sınıflandırılırlar?

2)

Başkanlık sisteminin belirleyici özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

3)

Parlamenter sistemin özelliklerini açıklayınız.

4)

Yarı Başkanlık sistemi neden karma bir sistemdir? Açıklayınız.

5)
belirleyiniz.

Hükümet sistemlerinin demokratik bir model altında işleme koşullarını
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Siyasal Sistemlerin
Kurumsal Özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
okuyarak
ve
Yasama – Yürütme ilişkisine Kazanım
araştırarak
geliştirilecektir.
göre siyasal sistemlerin
farklılıklarını öğrenmek

Başkanlık Sistemi

Başkanlık Sisteminin başlıca
özellikleri ve işleyiş şeklini
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Parlamenter Sistem

Parlamenter Sisteminin
başlıca özellikleri ve işleyiş
şeklini öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yarı Başkanlık Sistemi

Yarı Başkanlık Sisteminin
başlıca özellikleri ve işleyiş
şeklini öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal Kurumlar



Yasama – Yürütme İlişkisi



Başkanlık Sistemi



Parlamenter Sistem



Yarı Başkanlık Sistemi
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Giriş
Bu bölümde kuvvetler ayrılığını benimseyen ülkelerde ortaya çıkmış siyasal sistemler
ele alınmaktadır. Başkanlık ve Parlamenter sistem ve bir karma sistem tipi olarak, bazı yönleri
ile başkanlık, bazı yönleriyle de parlamenter sisteme benzeyen bir diğer sistem tipi YarıBaşkanlık sistemi başlıca konuları oluşturmaktadır.
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11. SİYASAL SİSTEM – SİYASAL KURUMLAR
Kurumsal anlamda siyasal sistemlerin sınıflandırılmasında bir ülkedeki yürütme ve yasama
ilişkilerinin düzenlenme biçimi önem kazanır. Bu çerçevede siyasal rejimler iki temel gruba
ayrılmaktadırlar. Yasama ve yürütmenin tek bir organın çatısı altında toplandığı kuvvetler birliğine
dayalı sistemler ve yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirlerinden değişik düzeylerde özerk kılınmış,
ayrı kurumlar eliyle yürütüldüğü kuvvetler ayrılığına dayalı sistemler.
Kuvvetler birliğine dayalı sistemler değişik sınıflandırmalara tabi tutulsalar da, diktatörlükler
ve mutlak monarşiler dışında, bu sistemlerin demokratik bir modele fırsat tanıyan tek bir biçimi
bulunmaktadır. O da halk tarafından seçilen yasama organının yasama ile birlikte yürütme iktidarını da
temsil ettiği Meclis Hükümeti sistemidir. Günümüzde demokratik anlamda İsviçre’de hayat bulmuştur.
Ancak biz bu bölümde daha yaygın sistemler olarak kuvvetler ayrılığına dayalı sistemleri yakından
göreceğiz.
Kuvvetler ayrılığını benimseyen ülkelerde temel olarak iki farklı siyasal sistem tipi
birbirlerinden ayırt edilmektedir; Başkanlık ve Parlamenter sistem. Bu iki temel tip dışında, bir karma
sistem tipi olarak, bazı yönleri ile başkanlık, bazı yönleriyle de parlamenter sisteme benzeyen bir diğer
sistem tipi Yarı-Başkanlık sistemi bulunmaktadır.

11.1. Başkanlık Sistemi
Şekil 10: Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı
SEÇİM

PARLAMENTO
IMPEACHMENT - SORUŞTURMA KOMİTELERİ
------------------------- ORTAK ATAMA YETKİSİ
VETO

SEÇİM

BAŞKAN

Başkanlık sistemin özellikleri konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da, bu tipin en
belirleyici özelliği sistem içinde yasama ile yürütmenin arasında statü olarak katı bir ayrılığın
yapılandırılmış olmasıdır (Tulis, 1987: 41-45). Buna paralel olarak, yasama ve yürütme iktidarı
iki ayrı seçimle halk tarafından belirlenmektedir. Başka bir ifade ile yürütme otoritesi meşruiyet
açısından yasama iktidarına bağımlı değildir. Yürütme otoritesi kişi tarafından temsil edilir ve
bu kişi doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından seçilmektedir (Siaroff, 2003: 289). Bu
durumun sistemin işleyişi üzerinde bir takım yansımaları söz konusudur. Öncelikle
parlamentonun yürütmenin başı olan başkanın görev süresine herhangi bir müdahale yetkisi
bulunmamaktadır. Başkanın da parlamentoyu fesih yetkisi yoktur. Başkanlık sisteminde erken
seçim söz konusu olamaz. Başkan ve yasama organı kendi görev sürelerini doldururlar
(Lijphart, 1999: 17). İkinci yansıma, yürütme otoritesinin seçilmiş başkanın otoritesine tabi
olmasıdır. Saf başkanlık sistemin belirleyici özelliklerinden biri parlamento üyelerinin bakanlık
gibi yürütme ile ilgili görevlere getirilememeleridir. Bakanlar parlamento dışından atanır ve bir
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kurul olarak çalışmazlar. Bireysel olarak başkanın sekreterleri konumundadırlar (Verney, 1959:
46-47; Ashbee, 2004: 146-148). Kararlar başkan tarafından alınır ve bakanlar bu kararların
yürütülmesinden sorumludurlar. Diğer bir yansıma birbirlerinin işlerine karışmayan yasama ve
yürütme iktidarına birbirlerini dengeleyecek bir takım karşılıklı yetkilerin tanınmış olmasıdır.
Parlamentodan çıkan yasalara karşı başkana güçleştirici ya da geciktirici veto yetkisi
tanınmıştır. Bazı ülke örneklerinde başkan belli konularda doğrudan referanduma gitme
yetkisine sahiptir. Buna karşılık yasama organı cezai konularda, sınırlandırılmış bir biçimde,
başkanı yargılayıp görevden alma yetkisine sahiptir. Yine başkan tarafından atanacak bakan,
üst düzey bürokrat ve yargıçlar için yasama organına onay yetkisi tanınmıştır. Ayrıca,
parlamentonun başkanlık kararnamelerini denetleme yetkisi bulunmaktadır (Greeg, 1996: 149).
Kısaca bu sistemde biçimsel olarak yasama ve yürütme iktidarları arasında bir geçişkenlik
kabul edilmezken, birbirlerini frenleyecek bazı mekanizmalara yer verilmiştir.
Başkanlık sistemin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, başkana bazı güçlü yetkilerin
tanınmış olmasıdır. Veto yetkisine yukarıda değinilmişti. Buna ek olarak başkanın yürütmenin
alanına giren konuları kararname ile düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Bazı ülke örneklerinde
yasamanın onayı ile belirli konularda kanun çıkarma yetkisini devralması bile söz konusu
olabilmektedir (Carey and Shugart, 1998). Sartori, bu özelliğin başkanlık sisteminin temel bir
özelliği olduğunu belirterek, başkanın halk tarafından seçildiği, ancak yasama karşısında güçlü
yetkilere sahip olmadığı örneklerin başkanlık sistemi olarak değerlendirilemeyeceklerini ileri
sürmektedir (Sartori, 1994: 106-107 ).
Başkanlık sistemi yürütme alanına giren konularda hızlı karar alabilme, gereken
düzenlemeleri yapabilme, değişimler karşısında icracı kurumların revizyonu ve yeni
kurumların oluşturulması yönleriyle etkinlik sağlamaktadır. Yine aynı şekilde hukuki ve siyasi
sorumluluğun üstlenilmesinde ve hesap sorulabilmesinde muhatap tekliği sağlanarak etkin bir
denetim süreci oluşturulabilmektedir. Aynı zamanda politika oluşturulması sürecinde,
uygulamada ve hesap verebilirlik açısından işlevsel bir yürütme mekanizmasının oluşturulması
bu sayede mümkün olabilmektedir.
Başkanın yürütme üzerindeki hakimiyeti, izlediği politika ile bürokrasi arasındaki
uyumun sağlanması açısından da avantaj sağlamaktadır. Başkan politikasını hayata geçirmekte
etkin çalışacak uzmanları atayabilmekte, başarısız personeli görevden alabilmekte ve personel
revizyonuna gidebilmektedir. Bu durum özellikle krizlerin yönetiminde yürütme otoritesinin
elini güçlendirmektedir.
Başkanlık sisteminde başkan belli bir dönem için seçildiğinden ve güvensizlik oyu ile
düşürülemediğinden yürütmenin istikrarı seçime dayalı olarak önemli ölçüde garantilenmiş
olmaktadır (Lijphart, 2006). Parlamentoda bir partinin çoğunluğu sağlanamadığı taktirde
hükümetin çok partili bir koalisyon biçiminde kurulması, hatta kurulamaması, koalisyon
pazarlıkları, hükümet etkinliğinde zayıflama, yine bu dönemlerde parlamenter denetimin
hükümeti bloke etmek amacıyla kullanılması, milletvekili transferleri, parti içi anlaşmazlıkların
neden olduğu kopmalar, siyasal parti enflasyonu gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlar söz
konusu olmadığından, başkanlık sistemi hükümet istikrarsızlıklarına karşı oldukça dirençlidir.
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Yine belirtildiği gibi, bu sistemde, izlenen politikaların sorumluluğu doğrudan başkana
ait olduğundan, hesapverebilirlik açısından daha işlevseldir. Başkan sorumluluğu başkasına
delege edemez. Buna ek olarak seçmen, bizzat kişiler üzerinden oy verdiğinden, iktidara geçen
kişinin eğilimlerini daha açık görebilir ve daha doğru karar verebilir (Uluşahin, 1999). Bazı
Latin Amerika ülkelerinde görülen başkanlık koalisyonlarının sistemi bloke edici etkisi
parlamenter sistemlere göre çok daha zayıf kalmaktadır.
Başkanlık sistemlerinde yürütme, yasamanın içinden çıkmadığından, bazı ek
düzenlemelerle desteklendiği takdirde yasama organının yürütmeye olan bağımlılığını
zayıflatmaktadır. Bu durum, temsilcilerin yasama faaliyetine yoğunlaşmalarını sağlarken, daha
etkin bir yasama denetiminin gerçekleştirilmesini de mümkün kılmaktadır. Parlamenter
sistemlerde prosedürel alt organlar olan komisyonlar, başkanlık sisteminde yasama sürecinin
etkin bir aktörüne dönüşebilmektedirler.
Başkanlık sisteminin en önemli sonuçlarından biri de halkın meşruiyetine dayanmayan,
siyasal otoritenin denetimi dışında güçlü yetkiler kullanan özerk vesayet alanlarının oluşumuna
fırsat tanınmamasıdır. Delege edilen yetki alanlarının bulunmaması, her bir iktidarın kendi
alanında otorite sahibi olması ve hesapverebilir konumda yapılandırılmaları, sistemi, nüfuz
edilemeyen, hesap sorulamayan, ama politika üreten ve uygulayan güç alanlarının oluşumuna
karşı dirençli kılmaktadır.
Linz (1994: 7), başkanlık sisteminin çifte meşruiyet anlayışına dayandığını
belirtmektedir. Yasama ve yürütme iktidarları ayrı seçimlerle belirlendikleri ve meşruiyetlerini
birbirlerinden almadıkları için bu durum ortaya çıkmaktadır. Böylelikle halkın denetimi dışında
güçlü yetkiler kullanan özerk otoritelerin sistem içinde etkinlik kazanabilmesi önlenmiş
olmaktadır.
Buna karşılık, birbirleriyle yarışan, ayrı meşruiyet iddialarında bulunan iki otorite
arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar sistemde bir kilitlenmeye yol açabilmektedir.
Yasama ve yürütmenin ayrı siyasal partiden ya da eğilimlerden geldiği durumlarda veya
parlamentoda çok partili bir bileşim ortaya çıktığında, başkanlık sisteminde bir çifte meşruiyet
krizinin ortaya çıkması kolaylaşmaktadır. Kuvvetler arasındaki yetkilerin katı bir biçimde
birbirlerinden ayrıldıkları, sistem içinde arabulucu kurumlara yer verilmediği böyle bir
sistemde kamu hizmetleri aksayabilmekte, bazen en hayati kararlar dahi alınamamaktadır.
Nitekim 1995 ve 1996 yıllarında bütçe konusunda Başkan ile Kongre arasındaki anlaşmazlık
yüzünden ABD hükümeti maaşlarını ödeyemediği için federal memurlara izin vermek zorunda
kalmıştır (Aktaran Kalaycıoğlu, 2007: 1). Yine parçalanmış bir parlamentoya karşı yetkilerini
daha rahat kullanabilen başkan, sistemin yönlendiricisi konumuna gelebilmektedir, O’donnell
(1997: 51), başkanlık sistemi uygulamalarında, başkan üzerindeki diğer devlet kurumlarının
denetim fonksiyonlarını yitirmeleri sonucunda, sistem içinde yönlendirici bir konum edindiği
sistemleri delegasyoncu demokrasiler olarak nitelemektedir.
Başkanlık sistemin kurumsal özelliklerinin bir diğer sonucu, siyasette “kazanan her şeyi
alır” ilkesini pekiştirmesi ve yarışmacı güçlü bir sivil toplum yapısı ile desteklenmediğinde
çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını yerleştirmesidir (Colomer and Negretto, 2005: 62).
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Yapılan başkanlık seçimlerinde küçük oy farkları ile güçlü bir yürütme iktidarına ulaşılabilmesi
karizmatik liderleri öne çıkarmaktadır.

11.2.Parlamenter Sistem
Şekil 11: Parlamenter Sistemin Kurumsal Yapısı
CUMHURBAŞKANI
SEÇİM

PARLAMENTO
HÜKÜMET

Parlamenter sistem kuvvetler ayrılığına dayanmasına rağmen, kurumsal özellikler
açısından başkanlık sisteminden belirgin farklılıklar taşımaktadır. Öncelikle parlamenter
sistemde yasama organının belirlenmesine yönelik bir genel seçim yapılır. Yürütme otoritesi
parlamentoya dayalı olarak belirlenir ve ona karşı sorumludur (Epstein, 1968). Parlamenter
sistemde yürütme bir kişi tarafından temsil edilen monist bir yapıda değildir. Bu sistemde bir
kanadın kurul olarak çalıştığı (hükümet), diğer kanadın ise kişi tarafından temsil edildiği (devlet
başkanı, cumhurbaşkanı ya da kral) ikili-düalist bir yapı söz konusudur. Bu nedenlerle
parlamenter sistemde, başkanlık sisteminin aksine, yasama ve yürütme otoritelerinin arasında
katı ayrılıktan çok bir geçişkenlik bulunmaktadır (Cutler, 1986: 4-5). Özellikle ülke siyasetinin
yürütülmesinde siyasal açıdan sorumluluk sahibi olan hükümetin görevde kalabilmesi,
parlamentodaki kendine yönelik güveni koruyabilmesine bağlıdır. Bunun pratikteki anlamı
parlamentoda çoğunluğu sağlayan grubun hükümeti yani yürütmenin sorumlu kanadını
oluşturmasıdır. Başbakan’ın meclis üyeleri arasından belirlenmesi zorunludur ve bakanlık ile
milletvekilliği bir arada aynı kişide bulunabilir. Dolayısıyla, parlamenter sistemlerde
hükümetin görev süresi dolmadan parlamentonun güvenini kaybetmesi durumunda görevinden
alınması mümkün olabildiği gibi, parlamento çoğunluğunu elinde tutan hükümetin, kendi
çıkarları için uygum gördüğü bir anda erken seçim kararı alarak parlamentonun görevine son
vermesi de mümkündür. Hükümette tüzel kişiliğe sahip bakanlıklar bulunmaktadır ve kurul
olarak kararlar alınmaktadır. Kolektif sorumluluk taşıyan bir yürütme yapısı söz konusudur. Bu
sistemde, başbakan teorik olarak eşitler arasında birinci, uygulamada ise yürütme otoritesinin
en güçlü figürü olarak öne çıkar (Bealey, 1999: 115). Bu nedenle iyi işleyen parlamenter
sistemlere bazı yazarlar “başbakanlık sistemi” adını vermektedirler.
İkili bir yürütme yapısına sahip olması klasik parlamenter sistemde bir kilitlenmeye yol
açmaz. Parlamenter sistem kurul olarak çalışan hükümet ile, kişi tarafından temsil edilen diğer
kanat arasındaki bu sorunu, kanatlardan birinin güçlerini zayıflatarak aşmıştır. Tercih ise kişi
tarafından temsil edilen, devlet başkanı, cumhurbaşkanı ya da kralın yetkilerinin zayıflatılarak
siyasal açıdan sorumsuz bir yürütme olarak yapılandırılması şeklinde olmuştur. Bu tercihin iki
nedeni bulunmaktadır. İlki parlamenter sistemlerin Avrupa’da kraliyet otoritesine karşı
parlamentonun yetkilerinin geliştirilmesi mücadelesi içinde gelişme göstermeleridir. Bu süreç
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kralların zaman içinde temsili yetkilerle donatıldıkları, buna karşılık siyasal gücün
parlamentoya ve ona bağlı olarak çalışan ikinci bir yürütme otoritesine geçmesi ile
sonuçlanmıştır. İkinci neden bu tarihsel sürece bağlı bir sonuçtur. Doğrudan halk oyu ile seçilen
parlamentoda çoğunluğu oluşturan ve hükümeti kurabilen grubun ülke politikasını yürütmekte
daha demokratik bir meşruiyete sahip olmasıdır (Gözler, 2000: 11-12). Parlamenter sistemde
devlet başkanı, cumhurbaşkanı veya kral sorumsuz kabul edilmektedir. Bu açıdan anayasada
belirtilen bazı suçlar dışında yargılanamaz. Hükümet ise hukuki, cezai ve siyasi sorumluluğa
sahiptir ve bu açılardan parlamento denetimine tabidir. Parlamenter sistemlerde yürütmenin
sorumsuz kanadı, yürütme işlemlerinin geçerlilik ve yürürlülüğünün ilanı anlamında ona
yetkileri ile devlet otoritesini temsil, devlet organları arasında işbirliğini sağlama,
saygınlığından kaynaklanan bir arabulucu ve hakemlik gibi ikincil fonksiyonları yerine getiren
bir otorite görünümündedir. İki yürütme otoritesi arasındaki bu denge anayasal olarak
sağlanamazsa parlamenter sistem içinde yürütmenin iki kanadı arasında anlaşmazlıkların
doğurduğu çatışmalara her zaman rastlanabilir.
Parlamenter sistemde seçimlerin her an yenilenebilecek olması nedeniyle disiplinli parti
sistemlerinin oluşmasına neden olur (Schleiter and Morgan-Jones, 2009: 668). Bu durumun
olumlu yönü, köklü siyasal partilerin kurulabilmesi ve deneyimli siyasal kadroların
yetiştirilebilmesidir. Ancak disiplinli partiler, zaman içinde parti içi demokrasinin zayıflayarak,
siyasetin parti yönetimlerini elinde tutan sınırlı sayıdaki kadroların üzerinden yapılmasına
zemin hazırlayabilir. Parlamenter sistem özellikle çok partili sistemlerde partiler arasında
uzlaşmaya fazlasıyla gereksinim gösteren bir sistemdir. İyi işleyen bir parlamenter sistemde
“kazanan her şeyi alır” mantığının siyasal hayatta yer edinmesi oldukça zordur. Parlamenter
sistemin işleyebilmesi ve demokratik bir model altında yürütülebilmesi uzlaşmacı bir siyasal
kültüre ve çoğulcu demokrasi anlayışına bağımlıdır. Partiler arasında uzlaşma kültürünün zayıf
olduğu, liderlerinde partilerine hakim oldukları bir zeminde parlamento bileşiminden
kaynaklanan anlaşmazlıklar bir yürütme istikrarsızlığına dönüşebilir.
Parlamenter sistem başkanlık sistemi ile karşılaştırıldığında kurumsal olarak daha esnek
bir yapıya sahip bulunmaktadır. Hükümetin parlamentodaki çoğunluk desteğini kaybettiğinde
güvensizlik oyu ile düşürülebilmesi nedeniyle bir yürütme- yasama çatışmasından doğan bir
kilitlenmenin ortaya çıkma olasılığı çok düşüktür. Yine hükümet erken seçim silahı ile
yasamadan kaynaklanan bir direnmeyi aşabilir. Yeni bir seçime gerek kalmadan, parlamento
yeni bir hükümet oluşturarak hükümet krizini çözümleyebilir. Parlamento bireysel sorumluluk
denetimini harekete geçirerek, hükümeti değil, bir bakanının görevden alarak hükümete bir
uyarıda bulunabilir.
Parlamenter sistem parlamento merkezli çatışmaların öne çıktığı bir sistem türüdür.
Hükümetin oluşmasında parlamentonun rolü dikkate alındığında bu durumun en belirleyici
sonucu hükümet istikrarsızlıklarının bu sistemde sıklıkla görülmesidir (Lijphart, 2004: 103).
Özellikle koalisyon hükümetleri ve çok parçalı bir parlamento yapısı söz konusu olduğunda,
hükümeti yıpratmaya dönük faaliyetler öne çıkmakta, bazen icraatları nedeniyle kamuoyu
tarafından desteklenen hükümetler yıpratıcı muhalefeti aşamadıklarından başarılı
olamamaktadırlar. Bu arka plan, çatışmacı, iktidarın nimetlerinden yararlanmaya dayanan bir
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siyaset anlayışını güçlendirmektedir. Parlamenter sistemin başarısı siyasal aktörler arasında
uzlaşmacı ve kurala saygılı bir siyaset anlayışın siyasal kültürde yer edinmiş olmasına fazlasıyla
bağımlıdır. Bu gerçekleştirilemediği ölçüde bu sistemde istikrarsız hükümetler sorunu öne
çıkmaktadır.
Hükümet istikrarının sağlandığı durumlarda da diğer bazı olumsuz sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Parlamenter sistemde parlamento çoğunluğu anahtar bir güçtür. Çoğunluğu
sağlayan kadrolar, pratikte parlamento tarafından denetlenememekte, buna karşılık hükümet,
parlamento çalışmalarına tam anlamıyla nüfuz edebilmektedir. Bu durumda yasama faaliyeti
fiili olarak hükümetin kontrolüne girmektedir (Schlesinger, 1992: 91). Yine parlamenter
sistemlerde, erken seçim, başka bir ifade ile hükümetin istediği zamanda seçime gidilmesi bir
kural haline gelmektedir. Bu durumun bir sonucu olan disiplinli parti sistemlerinin güçlenmesi,
özellikle uzlaşmacı bir siyasal kültürün oluşmadığı ülkelerde lider partilerinin öne çıkmasına
neden olabilmektedir. Parti içi demokrasinin gelişme imkanı bulamadığı durumlarda, parti içi
çatışmaların partiden kopmalarla sonuçlandığı, seçmen bölünmelerinin yaşandığı bir suni parti
enflasyonuna yol açılmaktadır.

11.3.Yarı Başkanlık Sistemi
Şekil 12: Yarı Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı
Seçim

Parlamento

Seçim

Cumhurbaşkanı

Hükümet

Yarı başkanlık sistemi, belirtildiği gibi parlamenter sistem ile başkanlık sistemi
özelliklerini bir arada barındıran bir ara sistem tipidir. Bu sistemde de iki seçim yapılmaktadır.
Ancak burada seçimler daha çok yürütmenin her iki kanadının belirlenmesine yönelik bir işlev
edinmişlerdir. Yürütmenin hükümet kanadının seçimi parlamenter sistemlerde olduğu gibidir.
Parlamento seçimleri sonucunda çoğunluğu oluşturan grup hükümeti kurmaktadır. Yürütmenin
diğer kanadı cumhurbaşkanı ise ayrı bir seçimle, başkanlık sistemine benzer şekilde doğrudan
halk tarafından seçilmektedir (Siaroff, 2003: 292). Yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı,
klasik parlamentarizmden farklı olarak güçlü yetkilerle donatılmıştır. Parlamenter sistemin
sorumsuz, başkanlık sisteminin ise güçlü başkanı bu sistemde bir araya gelmişlerdir. Karma bir
sistem tipi olması nedeniyle yarı başkanlık sisteminde klasik bir modelden bahsetmek güçtür.
Bu nedenle sistemin özelliklerinde, alt sınıflandırmasında ve isimlendirmede farklı yaklaşımlar
görmek mümkündür. Bazı yazarlar, parlamenter çoğunluğa sahip bir hükümetin, halk
tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı ile birlikte çalışmasını yarı başkanlık sistemi için yeterli
özellikler olarak görürken (Elgie, 1999a:13), yaygın bir yaklaşım olarak bunlara ek olarak
cumhurbaşkanın güçlü yetkilere sahip olması gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır (O’neil,
1993: 197-1999). Bu konuda bir başka sorun sistemin uygulama biçiminden doğmaktadır. Bazı
ülkelerde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesine ve anayasada güçlü yetkilere sahip
bulunmasına rağmen, uygulamada parlamenter sistemlerin cumhurbaşkanı gibi hareket
etmekte, bu durumda sistem yarı başkanlık yapısına sahip olmasına rağmen parlamenter sistem
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gibi işlemektedir. Daha genel bir ifade olarak, bu sistem tipinde cumhurbaşkanın kendi rolüne
bakışı, hükümetin parlamentoya hakimiyet derecesi, cumhurbaşkanı ile hükümetin aynı
partiden gelip gelmemesine göre sistemin işleyişinde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Elgie,
2004: 317). Duverger (1980: 165-187), Avrupa’daki yedi yarı başkanlık sistemi ile yönetilen
ülke ya da dönemin cumhurbaşkanın anayasal yetkileri ve uygulamadaki rolü açısından yapmış
olduğu karşılaştırmada, örneğin anayasasında cumhurbaşkanına güçlü yetkiler tanıyan
İzlanda’da uygulamada cumhurbaşkanlarının yetkilerini kullanmayarak parlamentoya öncelik
veren bir tutum içinde olduklarını, buna karşılık cumhurbaşkanlığı yetkilerinin daha sınırlı
olduğu Fransa’daki uygulamada cumhurbaşkanının etkili bir lider olarak öne çıktığını ileri
sürmektedir. Duverger bu analizden hareketle, yarı başkanlık sistemlerini cumhurbaşkanına
sembolik yetkiler verilen veya bu şekilde hareket eden cumhurbaşkanlarının bulunduğu ve
uygulamada parlamentonun etkin olduğu sistemler (Avusturya, İrlanda ve İzlanda); zaman
zaman cumhurbaşkanının, zaman zaman da parlamentonun öne çıktığı değişken sistemler
(Portekiz ve Finlandiya) ve cumhurbaşkanın belirleyici bir güç olarak öne çıktığı sistemler
(Fransa) olarak üçe ayırmaktadır.
Shugart ve Carey (1992) yarı başkanlık sisteminde görülen bu farklı uygulamaların, tek
bir sistem tipi altında sınıflandırılamayacağını belirtmektedirler. Buna göre yürütmenin iki ayrı
seçimle belirlendiği bu sistemleri kendi içlerinde başbakancı-başkanlık ve başkancıparlamenter sistem olarak ikiye ayırmak mümkündür. Başbakancı-başkanlık sistemi halk
tarafından seçilen ve önemli yetkilere sahip bulunan cumhurbaşkanına karşı hükümetin
özerkliğinin korunabildiği bir sistemdir. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma
alanı daha sınırlıdır. Başkancı-parlamenter sistemde ise halk tarafından seçilen ve önemli
yetkilere sahip bulunan cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin yapısına ve görevlerine
müdahale edebilmektedir.Yine cumhurbaşkanının güçlü kararname çıkarma ve parlamentoyu
fesih gibi yasamaya müdahale edebilecek yetkileri bulunabilmektedir.
Yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanına, meclisi feshetme; olağanüstü durum ilan
ederek bazı yasama yetkilerini kullanma; anayasa mahkemesine doğrudan başvurabilme;
anayasa değişikliklerinde bazı stratejik yetkilere sahip olma; yargı ve bürokraside geniş atama
yetkileri kullanma; atama kararnamelerini bir tür veto aracı olarak kullanabilme gibi geniş bir
hareket alanı tanınarak yetkili ikinci bir yürütme otoritesi oluşturulmaktadır (Knapp and
Wright, 2001: 84-88). Cumhurbaşkanının yetkilerinin güçlendirilmesine paralel olarak bu
sistemde sorun kaynağı yürütmenin iki kanadı arasındaki ilişkilerden doğmaktadır.
Yarı başkanlık sisteminde, başkanlık sisteminde farklı olarak yürütme ve yasama
arasında katı bir ayrım söz konusu değildir. Yürütmenin hükümet kanadının parlamenter
sistemdeki gibi oluşması sistemi bu açıdan esnek kılmaktadır. Cumhurbaşkanına tanınan fesih
yetkisi iyi işletildiği takdirde, kamuoyu desteğini yitirmiş, ancak meclisteki çoğunluğa
dayanarak iktidarda kalmakta ısrar eden bir hükümete karşı denge ve baskı unsuru olarak
kullanılabilir. Yetkileri arttırılmış, buna karşılık sürekli seçimlere girebilme hakkının tanındığı
cumhurbaşkanının yetkilerini kullanırken halka hesap verebilir bir konuma getirilmiş olması
yukarıdaki durumu dengelemektedir (Yazıcı, 2002: 109).
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Buna karşılık, bu sistemin güçlüğü cumhurbaşkanı ile parlamentoda çoğunluğa sahip
bulunan hükümetin farklı siyasal eğilimlerde olması durumunda sistemde çatışma olasılığının
artmasıdır (Elgie, 1999b: 69-71). Böyle bir durumda cumhurbaşkanı meclisi fesih yetkisine
başvurma, hükümetin atama kararnamelerini engelleme, yargı ve bürokrasideki atama
yetkilerini hükümete karşı kullanmak suretiyle hükümetle açık bir çatışmaya girebilir. Yarı
başkanlık sistemi de yürütmenin iki kanadı arasında yaşanacak çekişmelerden dolayı çifte
meşruiyet krizine açık bir sistemdir. Bu sistemde cumhurbaşkanı arabulucu bir hakem değil
çatışmanın tarafı konumundadır. Dolayısıyla güçlü yetkilerini hükümete karşı kullanması bir
krizi gidermekten çok, daha da derinleştirebilir.
Yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı ile hükümetin aynı partiden olmaları sistemin
başkanlık sistemi gibi işlemesine neden olmaktadır. Hatta, bu sistemde yürütme ile yasama
arasında katı bir ayrım bulunmadığından, bu durumda parlamentonun bir denge unsuru olması
da mümkün olmamaktadır. Güç yürütmede toplanmakta, sistemin otoriterleşmesi
kolaylaşmaktadır. Yarı başkanlık sistemleri kurumsal anlamda parlamentonun silikleşmesi gibi
bir sonuç doğurmaktadır. Beşinci cumhuriyet döneminde Fransız siyasal sisteminin en belirgin
özelliği yasama iktidarının zayıflatılması ve yürütme otoritesine tabi kılınmış olmasıdır (Bkz.
Eroğul, 1987).

11.4.Demokrasi ve Siyasal Sistemler
Çalışmanın giriş bölümünde değinildiği gibi, bir siyasal sistemin istikrarlı bir demokrasi
modeli halinde işleyebilmesi yalnızca kurumsal faktörlerle açıklanamaz. Bir sistemin sahip
olduğu kurumsal yapının sonuçlarının yanında o ülkedeki sistemsel özelliklerin kurumsal
işleyişe etkilerinin de ele alınması gerekmektedir. Örneğin, yukarıda belirtildiği gibi, Fransa’da
yürütmenin her iki kanadının yetkilerinin güçlendirilmesi sonucunda yasama organı oldukça
zayıflatılmıştır. Ancak pek çok ülke için büyük tehlikeler doğurabilecek böyle bir durum
Fransa’yı bir diktatörlüğe dönüştürmemiştir. Bunun nedenini ancak Fransa’nın sistem
özelliklerine bakarak belirleyebiliriz. Bu başlık altında siyasal sistemlerin demokratik bir model
altında işleyebilmesinin sistemsel koşullarının neler olabileceğini belirlemeye çalışacağız.
Sistemsel özellikleri belirlerken başkanlık sistemi için ABD örneğini, yarı başkanlık sistemi
için de Fransız örneğini merkeze alacağız.
ABD örneğinde ilk dikkatimizi çeken özellik ülkenin federal bir devlet yapısına sahip
bulunmasıdır. Amerikan federalizmi, federal devlet ile federe devletler arasında hiyerarşik bir
ilişkiye dayanmamaktadır. Bunun yerine yetkilerin paylaşıldığı bir federal anlayış ülkede
hakimdir (Wheare, 1964: 80-81). Dolayısıyla federal hükümetin yetkilerinin karşısında federe
devletlerin yetkileri bir sınır oluşturmaktadır. Ayrıca ABD’de federe devletler düzeyinde de
yerel yönetimler güçlü yetkilerle donatılmış bulunmaktadırlar. ABD yürütme yapısı bu
nedenlerle yerel-federe ve federal düzeyde parçalanmış ve paylaştırılmış bir iktidar yapısına
sahiptir (Ashbee, 157). Buna ek olarak, ABD’de toplum koloni geleneklerine ve dışarıdan göçe
dayanan tam anlamıyla mozaik bir yapı sergilemektedir. ABD siyasal sistemi de bu çok etnikli,
çok kültürlü farklı sosyal gruplar ve bunların örgütledikleri organizasyonların etkileşimine
paralel olarak şekillenmiştir. Bu durumun bir sonucu ülkede, sosyo ekonomik ve etnik temelde
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çoğulcu bir sivil toplum ve baskı grubu sisteminin gelişmiş olmasıdır (Wilson, 1993: 131-132).
ABD’de güncel siyasetin şekillenmesinde baskı grupları ve etnik lobilerin siyasi liderlerle
yapmış oldukları pazarlıklar belirleyici rol oynamaktadır. Seçim kampanyalarının maliyeti ve
hazine yardımının oldukça sınırlı olması siyasi partileri ve siyasetçileri baskı grupları ve
lobilerle düzenli ilişkiler kurmaya yönlendirmektedir. Bunun sonucu olarak ABD’de yasama
ve yürütme etkinliği farklı grupların birbiriyle yarışan taleplerinin uzlaştırılması, dengelenmesi
çevresinde yapılan pazarlıklarla öne çıkmaktadır. Bu çoğulcu sistem yürütme ve yasama
iktidarının karşısında sistemsel bazı sınırlar koymaktadır. Koloni geleneğinin bir diğer sonucu
bireyciliğin güçlü bir toplumsal eğilim olarak ülkede yerleşmiş olmasıdır. Amerikan toplumu
içinde pazarlıklarla sonuca ulaşmayı meşru gören, buna devletin müdahale etmesine sıcak
bakmayan eğilimler güçlüdür (Ellis, 1996). Dolayısıyla sıradan bir ABD vatandaşı için yasama
ve yürütme iktidarları arasındaki anlaşmazlıklar, yürütülen pazarlıklar, hatta yaşanan
tıkanmalar sistemin iyi işlediğine ilişkin göstergeler olarak algılanabilmektedir. Kuvvetler
birbirini dengeleyip durdurabildiği ölçüde bireyin özgürlüğü güven altındadır. Durdurulabilen
iktidar iyi iktidardır.
ABD’nin sahip olduğu sistemsel özelliklerden bir diğeri ülkede disiplinli parti
sisteminin gelişmemiş olmasıdır. ABD’de ulusal düzeyde hiyerarşik bir parti örgütlenmesi
bulunmamaktadır. Partiler federe devletler düzeyinde örgütlüdür. Ancak bu düzeyde de
uygulanan seçim sistemi nedeniyle disiplinli bir parti yapısı gelişmemiştir (Aldrich, 2006: 558).
ABD seçim sistemi dar bölge çoğunluk sistemine dayanmaktadır. Yalnızca bir kişinin seçildiği
seçim çevresi nedeniyle o bölgede yaşayan halkın beklentilerine uygun adayların gösterilmesi
partiler için büyük önem taşımaktadır. Bu durumun sonucu olarak parti örgütlerinde, seçim
çevresinde görev yapan komitelerin belirleyici olduğu bir örgütlenme yapısı öne çıkmaktadır
(Aldrich, 565). Yapılan seçimler sonucunda seçilen kişiler aynı partiye mensup olsalar da, bir
parti temsilcisi olmaktan çok seçildikleri çevreyi temsil eden veya o bölgenin özelliklerini
yansıtan birer temsilci konumundadırlar. Dolayısıyla aynı partiden seçilmelerine rağmen farklı
eğilimlere sahip birçok senatör veya temsilci Kongrede bulunabilmektedir. İngiltere’de olduğu
gibi yasamaya dayalı bir hükümet yapısı da söz konusu olmadığından bu durum disiplinsiz parti
sisteminin gelişmesine neden olmaktadır. ABD’de yürütme hiçbir zaman parlamentodaki parti
bileşimine güvenemez. Bu durum ülkede kuvvetler ayrılığının somut, uygulanabilir bir olguya
dönüştürmektedir. ABD Kongresi, yalnızca partilerin değil, seçim çevrelerinin, baskı
gruplarının, etnik lobilerin, hatta yabancı ülkelerin etkileşimine açık karma bir temsil yapısına
sahip bulunmakta ve bu yürütmenin yasama karşısında daha dikkatli hareket etmesini zorunlu
kılmaktadır. Kısaca, ABD örneğinde başkanlık sistemi, güçlü yerel yönetim geleneği,
bireycilik, güçlü ve çoğulcu baskı grubu sistemi, disiplinsiz parti sistemi gibi etkenlerle birlikte
demokratik bir model olarak işletilebilmektedir.
Yarı başkanlık sistemine, Fransız örneği ışığında bakıldığında öncelikle belirtilmesi
gereken nokta, bu ülkenin merkeziyetçi bir devlet yapısına sahip bulunmasına karşılık, siyasetin
yerel siyasetçilere dayalı bir işleyişe açık olmasıdır (Négrier, 2000: 129-137). Her şeyden önce
iki kamaralı yasama sisteminin Senato kanadı yerel meclislerin temsil edildiği bir organdır.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için getirilen en az otuz ili temsil eden ve
seçimli görevlerde bulunan beş yüz kişi tarafından aday gösterilme koşulu deneyimli, tanınan
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ve yerel örgütlerin desteğine sahip kişilerin bu makama aday olabilmelerini desteklemektedir.
Ülkenin etkili siyasetçilerinin belediye başkanlığı gibi görevlerden gelmeleri ya da yerel
tabanları güçlü isimler olmasının bu siyasal işleyişle yakından ilgisi bulunmaktadır. Dolayısıyla
Fransa’da siyasetin şekillenmesinde yerel ve bölgesel dengeler hem yasama hem de yürütme
otoritelerinin belirlenmesinde önem kazanmakta, bu durum siyasette otoriter eğilimlerin
merkeziyetçi yapıyla örtüşmesini önlemektedir. ABD’den farklı olarak Fransa’da yerleşik,
ideolojik, çatışmacı ve örgütlü bir sivil toplum yapısı baskındır (Wiseman, 1966: 143;
Birnbaum, 1988: 187). Ülke çatışmacı bir siyaset geleneğine sahip bulunmaktadır. Çatışmada
taraflar oturmuş siyasal geleneklere ve ideolojik yaklaşımlara sahiptirler. Fransa’da toplum bu
anlamda çatışma geleneğinden beslenen hassas dengeler üzerinde konumlanmaktadır. Fransız
Devriminden sonra yaşanan uzun süreli ve kanlı kralcı-cumhuriyetçi çatışması, Katolik Kilisesi
ile laik gruplar arasında yaşanan kurumsal ayrışma ve çatışma, güçlü tarımsal grupların yön
verdiği muhafazakar-liberal ayrışması, liberal gruplarla sosyalistler arasındaki ideolojik
çekişmeler, sosyalistlerle bir zamanlar Avrupa’nın en ideolojik ve güçlü Komünist partisi olan
Fransız Komünist Partisi arasındaki tartışmalar, ülkede son yıllarda daha çok öne çıkan Afrika
kökenli Fransız vatandaşları, göçmenler, küreselleşme karşıtı yerelcilerle AB taraftarı liberal
siyasetçiler ve yer yer ırkçı siyasal oluşumlar arasında yaşanan çatışmalar ülkenin başlıca
kırılma noktaları olarak sıralanabilirler. Fransız toplumunda bu ideolojik ayrımlar örgütlü bir
yapıya sahip bulunmaktadır. Bu yapı uzantı tipi baskı grubu sistemi adı verilen (Birnbaum, 187188) her ideolojik eğilimin sosyal, mesleksel, eğitim ve ekonomik alanlarda kendine bağlı
örgütler oluşturabildiği bir sivil toplum yapısı doğurmaktadır. Ülke siyasetinde belirleyici olan
kırılma çizgileri üzerinde yaşanan bir çatışmada, taraflar kendi uzantıları olan örgütleri
mobilize ederek toplumu bloke edebilmektedirler. Bu gün ülkede Katolik Kilisesine bağlı bir
işçi sendikası bulunmakta, işveren grupları dahil bir çok grup siyasal ayrımlar paralelinde
şekillenmiş farklı örgütlerce temsil edilebilmektedir (Hall, 1993: 163 ). Ülkede siyasetin işleyişi
açısından bu yapı sosyal anlamda önemli bir denge unsurudur. Oturmuş siyasal roller ve
tarafların örgütsel tepkiyi harekete geçirme yetenekleri güçlü yürütme otoritesini sınırlamakta,
gerek sağ, gerek sol siyasetçiler yetkilerini bu hassas dengelere dikkat ederek kullanmaya
zorlanmaktadırlar. Fransa örneğinde güçlü yetkilerin kullanıldığı alanlar da bu açıdan üzerinde
durulması gereken diğer bir konudur. Fransa yarı başkanlık sistemi, bu ülkenin
sömürgelerinden kanlı bir geri çekilme yaşadığı dönemde, bu krizle baş edemeyen istikrasız
parlamenter hükümetlerin yol açtığı krizlere tepki olarak yapılandırılmıştır (Knapp and Wright,
24-31). Aynı zamanda Fransa, barındırdığı tarımsal nüfus, sanayileşme derecesi, uluslararası
rekabet koşullarına uyum gibi konularda birçok Avrupa ülkesinin, ABD ve Japonya’nın
gerisinde kalmıştır. AB içinde İkinci Dünya Savaşından ağır bir yenilgiyle çıkan rakibi
Almanya’ya üstünlüğü kaptırmış bir ülke olarak hızlı karar alabilen, diğer ülkelerle rekabet
edebilir bir altyapının oluşturulması isteği parlamentodan daha özerk hareket edebilen güçlü bir
yürütme yapısının oluşturulmasının itici güçlerinden birini oluşturmuştur. Dolayısıyla sistemin
işleyişinde güçlü yürütme otoritesinin iç siyasal dengelerde daha özenli, buna karşılık
Fransa’nın uluslararası ilişkilerde ve ekonomik yapılanmada daha hızlı hareket edebilen,
yetkilerini bu alanda daha etkin kullanan bir meşruiyet zemininde hareket ettiği belirtilebilir.
Son yıllarda Fransız cumhurbaşkanlarının uluslararası ilişkilerde etkin bir figür olarak öne
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çıkarken, başbakanların ikinci planda kalmaları bu meşruiyet ayrımının bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.
Parlamenter sistem açısından konuya istikrarlı bir hükümet yapısına dayalı demokratik
bir modelin oluşma koşulları açısından yaklaşmak gerekmektedir. Bu sistemde hükümet
istikrarı ile birlikte demokratik bir sistemin işleyebilmesi her şeyden önce uzlaşmacı bir siyasal
kültürü zorunlu kılmaktadır. Kuzey Avrupa ülkelerinin çok partili-parçalı parlamento
bileşimlerine rağmen istikrarlı koalisyon hükümetleri tarafından yönetilebilmelerinin temelinde
bu dinamik bulunmaktadır (Arter, 1999: 148). Bu sistem kurumsal anlamda disiplinli parti
sistemlerinin yerleşmesine imkan tanımaktadır. Belirtildiği gibi, disiplinli parti sistemlerinin
oligarşik parti yönetimlerini, lidere bağımlı partilerin güç kazanmasını kolaylaştırma gibi
tehlikeleri söz konusudur. Bu nedenle parlamenter sistemin demokrasi açısından sahip olması
gereken koşullardan bir diğeri parti içi demokrasinin yerleşmiş olmasıdır. Seçimlerde başarısız
olan parti liderinin görevinden alınabildiği, parti içinde lider, program ve politika değişiminin
partiden kopma yaşanmadan gerçekleştirilebildiği, seçimlerde parti adaylarının
belirlenmesinde seçmenlere ve üyelere inisiyatif tanındığı durumlarda parti içi demokrasiden
bahsedilebilir. Bu şekilde, seçmen tabanındaki değişime paralel bir politika değişimi
sağlanırken, seçmen tabanını koruyabilen köklü partilerin istikrarlı hükümetler
oluşturabilmeleri mümkün olur. Hükümet istikrarının sağlanması için parlamenter sistem içinde
bazı ek düzenlemelerin yapılması zorunlu olabilir. Seçim sistemlerinin, uzlaşmayı ya da tek
başına hükümet kurulmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemesi, hükümetin kurulmasını
kolaylaştıran, buna karşılık görevden alınmasını zorlaştıran anayasal düzenlemelere gidilmesi
gibi aklileştirilmiş parlamentarizm dediğimiz bu tip yöntemlerle sistemin hükümet istikrarı
açısından daha işleyebilir olması mümkün olabilmektedir (Huber, 1996).
Bütün bunlara ek olarak uygulanan siyasal sistem tipi ne olursa olsun, demokratik bir
sistemin uzlaşmacı bir siyasal kültüre, kentsel ekonomiye dayalı güçlü bir orta sınıfın varlığına,
güçlü ve örgütlü bir sivil toplum geleneğine ve yapısına gereksinim duyduğu unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yasama, yürütme ilişkileri çerçevesinde başlıca siyasal sistemler ve bu sistemlerin temel
özellikleri karşılaştırmalı şekilde ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Kurumsal yapılanma açısından siyasal sistemler sınıflandırılırken hangi iki
kurumun ilişkisine dikkat edilmektedir?
a)

Yasama – Yürütme

b)

Yasama – Yargı

c)

Yürütme – Yargı

d)

Hükümet- Yürütme

e)

Hükümet – Sivil Toplum

2)
Yasama ve yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve katı kuvvetler ayrılığına
dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Parlamenter Sistem

b)

Başkanlık Sistemi

c)

Yarı Başkanlık Sistemi

d)

Meclis Hükümeti Sistemi

e)

Başbakanlık Sistemi

3)
Yasama ve Yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve çift kanatlı yürütmenin
hükümet kanadının Meclise karşı sorumluluğunun kabul edildiği sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Parlamenter Sistem

b)

Başkanlık Sistemi

c)

Yarı Başkanlık Sistemi

d)

Meclis Hükümeti Sistemi

e)

Başbakanlık Sistemi
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4)
Yürütmenin her iki kanadının meşruiyetini parlamentodan aldığı ve ona karşı
sorumlu olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Parlamenter Sistem

b)

Başkanlık Sistemi

c)

Yarı Başkanlık Sistemi

d)

Meclis Hükümeti Sistemi

e)

Başbakanlık Sistemi

5)
Cumhurbaşkanına Meclisi tek taraflı fesih yetkisi verilmesi hangi siyasal
sistem tipinde yaygın bir uygulamadır?
a)

Parlamenter Sistem

b)

Başkanlık Sistemi

c)

Yarı Başkanlık Sistemi

d)

Meclis Hükümeti Sistemi

e)

Başbakanlık Sistemi

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c
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12. SİYASAL PARTİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

Kurumsal Siyasal Parti

12.2.

Siyasal Partilerin Ortaya Çıkış Nedenleri

12.3.

Siyasal Partilerin İşlevleri

12.4. Siyasal Parti Tipleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyasal partileri tanımlayınız.

2)

Kurumsal siyasal partinin özelliklerini belirtiniz.

3)

Siyasal partilerin ortaya çıkış nedenleri ile ilgili teorileri açıklayınız.

4)

Kadro partileri – kitle partileri kavramlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Siyasal Parti Kavramı

Siyasal partileri diğer
örgütlerden ayırt edici
özelliklerini kavramak

Kurumsal Siyasal Parti

Kurumsallaşma faktörleri,
kurumsal partiler demokrasi
ilişkisini kavramak

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Siyasal Partilerin Ortaya
Çıkış Nedenleri

Bu konuda öne çıkan
Kurumsal teori ve bunalım
teorisini öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Siyasal parti tipleri

Farklı yönlerden başlıca
siyasal parti tiplerini
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal Parti



Kurumsallaşma



Çıkar/Talep İfadelendirme – Birleştirme



Siyasal Devşirme



Kadro – Kitle Partileri



Komite – Ocak – Hücre – Milis Partiler
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Giriş
Bu bölümde siyasal parti kavramını, siyasi partilerin doğuşu ile ilgili teorileri, siyasal
parti işlevleri ve siyasal parti tiplerini inceleyeceğiz.
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12. SİYASAL PARTİLER
Siyasal partiler, Sigmund Neumann’ın tanımı ile toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal
eylemliliği üzerinde oluşmuş, yaygın halk desteğini sağlayarak iktidar olmayı hedefleyen ve
yine bu amaçla rakip toplumsal grup ve görüşlerle mücadele eden örgütlerdir (Maor, 2005: 5).
Siyasal partilerin demokrasinin gelişimi sürecinde de facto olarak bu kadar güçlenmelerinin en
başta gelen nedeni karmaşık sosyal ilişkileri ve çıkar çatışmalarını açık, görünür ve anlaşılır
hale getirmeleridir. Siyasal partiler yine konumlarının bir sonucu olarak yalnızca karmaşık
toplumsal etkileşimleri anlaşılır kılmazlar, aynı zamanda var olan sorunları anlamlı talep
bileşimlerine dönüştürerek bunların siyasal otoritelere karşı ileri sürülmesinde hayati rol
oynarlar. Siyasal partiler dile getirdikleri taleplere yönelik politika seçenekleri geliştirerek
bunları program haline dönüştürürler. Siyasal partilerin taleplerin toplanması, ifade edilmesi ve
bunları somut politika seçeneklerine dönüştürmesi işlevleri, onları önemli bir siyasal
toplumsallaşma kanalı işlevi edinmelerine de neden olmuştur. Birey ve grupların taleplerinin
kamu politikalarına dönüşmesinde elde ettikleri bu stratejik konum siyasal partilerin yaygın
toplumsal destek bulmalarının ve siyaset sürecinin ağırlıklı olarak parti politikaları üzerinden
şekillenmesinin başlıca nedenidir. Tüm bu özellikler demokrasi içinde, teorik olarak
öngörülmemiş olmalarına rağmen, siyasal partilerin güçlenmelerine ve siyaset sürecinin
şekillenmesinde belirleyici olmalarına neden olmuştur. Onların bu niteliği zaman içinde siyasal
partilerin çevrelerinden belli bir özerklik kazanmalarına yardımcı olmuş, bu da partilerin talep
– politika sürecini bloke eden kurumlara dönüştükleri yönündeki eleştirileri öne çıkarmıştır.
Dolayısıyla siyasal partilerin siyasal sistemle olan ilişkileri bir ülkede demokrasinin işleyişi
açısından anahtar öneme sahip bulunmaktadır.
Kurumsal siyasal partilerin demokrasinin yerleşmesindeki önemi bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Sovyet sonrası ülkelerde demokratik sisteme geçiş sürecinde yaşanan zorlukların
başında siyasal partilerin zayıf olmasının bu ülkelerde lider eksenli otoriter yönetim
sistemlerinin yerleşmesinde belirleyici rol oynadığına ilişkin birçok analiz yapılmıştır. Yine
kurumsal siyasal partilerin ve siyasal eğilimlerin gelişmediği çok partili sistemlerde istikrasız
demokrasilerin ortaya çıktığına ve bazı örneklerde bu yapının demokrasiye dışarıdan
müdahalelere zemin hazırladığına ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. Kurumsal siyasal
partilerle demokratik işleyiş arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi için öncelikle kurumsal siyasal
partinin ne olduğu sorusu üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir.

12.1. Kurumsal Siyasal Parti Nedir?
S. Huntington kurumsallaşmayı; örgütlenme ve yerleşik prosedürler vasıtasıyla bir
değer ve istikrara ulaşma süreci olarak tanımlanmaktadır (Huntington, 1968: 12). Bu tanımı
esas alacak olursak kurumsallaşma olgusunun beş unsura dayandığı söylenebilir: örgütlenme
düzeyi; yerleşik prosedürler; değer; istikrar ve süreç. Kurumsallaşma her şeyden önce bir
deneyim edinme sürecidir. Bu şekilde örgüt, sorunlarla baş edebilmekte, yerleşik kural ve
gelenekler geliştirebilmekte, tabanını konsolide edebilmekte, kurum dışı çevre ile ilişkilerde
istikrarlı ve tutarlı bir hareket zemini oluşturmakta ve en önemlisi düşünsel ve kültürel anlamda
ayırt edilebilir bir konum edinebilmektedir. Süreç kurumsal yaş ile yakından ilgilidir. Yukarıda
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belirtilen unsurların yerleşiklilik kazanması her şeyden önce belli bir sürenin geçmesine
bağlıdır. Örgütlenme düzeyi ve yerleşik prosedürler kurumsallaşmada diğer bir önemli
göstergedir. Örgütlenme açısından dikey ve yatay büyüme, hiyerarşik yapının oluşması,
danışman ve yardımcı birimlerin gelişmesi, örgüt içinde kural ve prosedürlerin yaygın kabul
görmesi ve uygulanması, kurum kültürünü yeni katılanlara aktaran mekanizmaların
geliştirilmesi örgütsel açıdan kurumsallaşmanın birer göstergesidir. Değer, kurumun total
olarak gerek kendi bileşenleri, gerekse dış aktörlerce tanınır ve saygı duyulur bir konum
edinmesidir. Değer aynı zamanda, kurumdan soyutlanamaz bir düşünce ve sosyal etkileşimin
geliştirilebilmiş olmasını ifade etmektedir. Son olarak tüm diğer unsurlarla birlikte kurumun
istikrarlı bir görünüm kazanması, bir bütün olarak karşılaştığı sorunların üstesinden
gelebilmesi, stratejik kararların örgüt bütünlüğü kaybolmadan alınabilmesi anlamına
gelmektedir. Kurumsallaşma bütün bu unsurların total bir sonucudur.
Yukarıdaki kurumsallaşma unsurlarını gerçekleştirebilmiş siyasal partilerin siyasal
hayatta belirleyici olduğu bir sistemde demokratik kurumların işleyişi de yerleşik, istikrarlı,
düşünsel ve geleneksel anlamda ayırt edilir şekilde ve işbirliğine dayalı olarak işleyebilir.
Kurumsal aktörler sistemin kurumsallaşmasına olumlu katkı yaparak, işleyişi
şekillendireceklerdir.
Bu noktada siyasal parti kurumsallaşmasının ölçülebilmesinde yukarıdaki unsurları
içeren bir analiz için Basedau ve Stroh’un (2008), geliştirdikleri model hareket noktası olarak
alınabilir.
Basedau ve Stroh’un analizine göre siyasal partilerin kurumsallaşmasında dış ve iç
etkenlere bağlı olarak dört farklı boyut ortaya çıkmaktadır (Tablo 1). Bu boyutlar kurumsal
istikrar ve kurumsal değer temelinde şekillenmektedirler. Dış etkenler parti dışı sosyal, grupsal,
ekonomik aktörleri ifade ederken, iç etkenler parti içi bileşenleri tanımlamaktadır. Buna göre
bir siyasal partinin seçmen desteğini koruması ve geliştirmesi anlamında toplumsal tabanı ve
örgütlenme düzeyi onun istikrara bağlı sırasıyla iç ve dış boyutlarını oluşturmaktadır. Değer,
bir siyasal partinin üyeleri ve seçmenleri arasında oluşturduğu ortak paylaşımı ifade etmektedir.
Bu paylaşım öyle bir hale gelmiştir ki, partinin değerini oluşturan bileşenlerden biri
olmadığında o partinin varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Değer de sırasıyla dış ve iç
etkenlere bağlı olarak özerklik ve tutarlılık olmak üzere iki boyutta ortaya çıkmaktadır.
Özerklik, partinin karar almasını zorlaştıran ve ona nüfuz edebilen birey ya da baskı gruplarının
var olup olmadığını ifade etmektedir. Buna karşılık tutarlılık, parti yönetimi, parti grubu ve
örgütü arasında politika ve temel düşünceler konusunda bir uyumun var olup, olmamasıyla
tanımlanmaktadır.
Tablo 2. Parti Kurumsallaşmasının Boyutları
İstikrar
Değer
Dış Etkenler

Toplumsal Köken

Özerklik

İç Etkenler

Örgütlenme Düzeyi

Tutarlılık
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Tablo 3. Siyasal Parti Kurumsallaşmasının Göstergeleri

Boyutlar

Göstergeler

Ülkenin bağımsızlık tarihine göre siyasal partinin yaşı
Toplumsal Köken
Ülkede çok partili sisteme geçilen tarihe göre siyasal partinin yaşı
Son iki seçimde seçmen desteğindeki değişim
Sivil toplum örgütleri ile ilişki düzeyi
Parti liderliğindeki değişim sayısı
Özerklik
Parti liderliğindeki değişimlerin seçmen desteğindeki değişimle
ilişkisi
Birey ve gruplar karşısında karar alma özerkliği
Popüler beğeni düzeyi (kararlara ilişkin)
Üyelik gücü
Örgütlenme Düzeyi Düzenli parti kongrelerinin yapılması
Maddi ve personel yapısı açısından kaynak düzeyi
Yaygın örgütlenme düzeyi, seçim kampanyaları yönetimi
Parti yönetimi ile parti grubu arasındaki tutarlılık
Tutarlılık
Parti içi gruplar arasındaki ilişkilerin ılımlı olup, olmaması
Parti içinde farklı görüşlere tolerans derecesi
(Basedau ve Stroh, 2008)
İfade edilen her dört boyutun göstergeleri bulunmaktadır (Tablo 2). Partinin istikrarlı
bir toplumsal tabana sahip olup olmadığı, ülkenin bağımsızlığa ve çok partili hayata geçiş
tarihlerine göre partinin yaşı arasındaki ilişki; son iki seçimde seçmen eğilimindeki değişim ve
sivil toplum örgütleri ile partinin geliştirdiği ilişki düzeyi gibi göstergelerle belirlenmektedir.
Buna karşılık özerklik boyutu, parti liderliğindeki değişim sayısı; lider değişimlerinin seçmen
desteği üzerindeki etkisi; parti kararlarının birey ve baskı gruplarının nüfuzundan ne ölçüde
özerk alınabildiği ve alınan kararların popüler destek üzerindeki etkisi gibi değişkenlerle
ölçülmektedir. Üyelik gücü; düzenli olağanüstü kongrelerinin yapılabilmesi; maddi donanım
ve personel gücü; yaygın örgütlenme ve kampanya organizasyon becerisi örgütlenme düzeyi
ile ilgili göstergelerdir. Son boyut olan tutarlılık ise parti yönetimi ile parti grubu arasındaki
uyum; parti içi gruplar arasında ılımlı ilişkilerin yerleşmiş olması ve parti içindeki farklı
görüşlere tolerans derecesi gibi göstergelerle tanımlanmaktadır.
Bu analiz çerçevesini izlersek, bir siyasal partinin kurumsallaşabilmesi;

Partinin ülkedeki siyasal hayata ve çok partili sürece mümkün olduğunca uzun
süreli dahil olması,


Bu çerçevede istikrarlı bir seçmen tabanı oluşturup genişletebilmesi,



Sivil toplum örgütleri ile etkili iletişim kurabilmesi,


Barışçıl lider değişimini seçmen tabanını koruyarak veya genişleterek
gerçekleştirebilmiş olması,
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Birey ve baskı gruplarının nüfuzuna karşı karar alma inisiyatifini koruyabilmesi,



Bu şekilde aldığı kararlara yaygın halk desteği sağlayabilmesi,


Geniş bir üye tabanına sahip olması, düzenli parti kongrelerinin yapılmış olması,
güçlü bir maddi ve personel alt yapısına sahip bulunması,


Yaygın örgütlenmesi ve etkili seçim kampanyaları düzenlemesi,


Parti yönetimi, parti örgütü ve parti grubu arasında görüş birliği oluşturup
sürdürebilmesi,

Parti içi grupların, bölünmeye yol açmayacak şekilde ılımlı bir rekabet kültürüne
sahip olması,

Parti içinde farklı düşüncelere belli bir toleransın gösterilebilmesine bağlı olarak
ortaya çıkan bir durumdur.

12.2.Siyasi Partilerin Ortaya Çıkış Nedenleri
Siyasal iktidarı ele geçirmek veya iktidarı ele geçirdikten sonra sürdürmek amacıyla
değişik adlar altında gruplar oluşturulmasının tarihi çok eskiye kadar gider. Fakat bu grupların
siyasal parti halinde örgütlenmeleri modern dönemin bir olgusudur. 19.yüzyılın ortalarından
itibaren çağdaş anlamda siyasal partilere rastlanılmakta olup, daha önceki iktidarı ele geçirmek
için ortaya çıkan gruplaşmalar genellikle "hizip" niteliğinde olmuştur (Dursun, 2006: 252).
Siyasal partilerin ortaya çıkmasında etken olan en önemli husus, siyasal iktidarın
kaynağı ve egemenlik anlayışındaki gelişmeler olmuştur. Egemenliğin aristokrasi, teokrasi ve
oligarşi gibi sınırlı alanda cereyan ettiği ve toplumun iktidarın kullanımına iştirak edemediği
toplumlarda partilerin varlığından söz edilemezdi. İktidarın kaynağının halka indirilip
kullanımında toplum üyelerinin katılımının önünün açılması durumunda insanların iktidar
yarışına katılmaları, iktidarı ele geçirmek veya sürdürmek için örgütlenmeleri söz konusu
olmuştur. Bu bakımdan siyasal partilerin doğuşu ile demokratik düşüncelerin yaygınlaşması
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Demokrasi düşüncesinin gelişmesi siyasal iktidarın
kaynağını kutsallık alanının dışına çıkararak toplum üyelerinin kendi gelecekleri için iktidarın
kullanımına katılmaları gerektiği anlayışı yaygınlaşmıştır.
Siyasal partilerin doğması için iktidarın paylaşılmasına toplum kesimlerinin dahil
edilmesi gerekmiştir. İktidarın kaynağının tanrısal bir çerçeve içinde anlaşıldığı bir ortamda
iktidarı kullananlar sınırlı sayıda ve olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan az sayıda
insandan oluşmuştur. Böyle bir ortamda benzer siyasal düşünceleri paylaşanların iktidarı ele
geçirmek için bir araya gelmeleri, isteklerini birleştirmeleri, kendi temsilcilerini devlet
mekanizmasına yerleştirmeleri ve kamu politikalarını belirlemek için bir çaba içerisine
girmeleri beklenemez. Bunların olabilmesi için iktidarın kaynağının halkta olduğuna inanılması
ve iktidarın paylaşılmasına herkesin katılabilme hakkının tanınmış olması gerekmektedir. Bu
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temel ilkeden hareketle genel oy ilkesinin yaygınlaşması, temel hak ve özgürlükler alanının
genişlemesi partilerin doğuşunda ve gelişmesinde Önemli katkılar sağlamıştır (Dursun, 2006:
253).

12.2.1.Kurumsal Teori
Kurumsal teori, siyasal partilerin ortaya çıkısını kurumsal birtakım etkenlerle
açıklamaya çalışan bir teori olarak algılanmaktadır. Siyasal sisteminin işleyişinde belirli rol
oynayan kurumlarda yapılacak bazı düzenlemelerin, diğer kurumların niteliğini ve isleyişini
etkileyerek, siyaseti biçimlendirdiği varsayılır (Tosun, 1999 :42). Duverger’e göre siyasal
partilerin doğuşu 19. yüzyıl Avrupası’nda kendini gösteren iki önemli gelişmenin sonucudur.
Bunlardan ilki temsili ve sorumlu hükümet ilkesinin gelişmesi, ikincisi oy hakkının
genişletilmiş olmasıdır. Öte yandan mutlak monarşiler döneminde siyasal partilerin ortaya
çıkmasını beklemek zaten pek gerçekçi bir düşünce olarak görünmemektedir ( Yanık, 2002
:29).
Bundan sonraki süreçte ortaya çıkan sanayi devrimi İngiliz toplumunda bir sosyal güç
yaratarak toplumsal gelişmenin yepyeni boyutlar kazanmasına neden olmuştur. Yasalar
tarafından açıkça yasaklanmasına ve suç kabul edilmesine rağmen isçiler örgütlenerek iş verene
karsı bir blok oluşturmaya başlamıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru isçiler düşük ücretlere, 16
saatlik işgününe karsı önemli sayılabilecek gösteriler düzenlemeye başladılar (İnanç ve
Diğerleri, 2007 : 8). Bu olay parlamentoda sert tartışmalara yol açmış ve isçilere sendikalaşma
hakkını tanıyan kanun parlamentodan geçmiştir. Öte yandan yine aynı dönemde parlamento
içinde iki farklı grubun ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar kendilerini siyasal parti olarak
adlandırmasalar da ayrı toplumsal grupların çıkarlarını temsil etmektedirler. Büyük toprak
sahipleri ve soyluların çıkarlarını temsil eden grup muhafazakarlar (Tory) adını taşırken, ticaret
burjuvazisini temsil eden grup liberaller (Whig). Dolayısıyla parlamentoda birbirlerine yakın
politikalar çerçevesinde toplanan gruplar, zamanla örgütlenmeye giderek günümüz siyasi
partilerinin nüvesini oluşturmuşlardır.
Kurumsal teori genellikle siyasi partilerin parlamento içinde nasıl geliştiğini açıklamaya
çalışır. Duverger'e göre çağdaş siyasi partilerin doğuşu 19. yüzyıl Avrupa'sında kendini
gösteren iki önemli gelişmenin sonucudur. Bunlardan ilki temsili ve sorumlu hükümet ilkesinin
yerleşmesi, ikincisi ise oy hakkının genişletilmesidir. Gerçekten mutlak monarşi çağında siyasi
partilerin ortaya çıkması beklenemezdi.
Temsili hükümet ilkesinin parlamentoyu güçlendirmesiyle parlamento içinde hizipler
de ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir. Yani önce parlamento grupları, sonra bu grupların
oluşturdukları seçim komiteleri, en sonunda da bu iki unsur arasında sürekli bağlantıların
kurulması ile partiler doğuş aşamalarını tamamlamışlardır. Kurumsal teori, siyasi partilerin 19.
yüzyıl batı ülkelerinde ortaya çıkışlarını doğru olarak yansıtmaktadır. Teori "parlamentoda
doğan partiler" "parlamento dışında doğan partiler" ayrımına dayanmaktadır. Bu bağlamda kurumsal teorinin Amerikan ve ingiliz partilerinin doğuşunu doğru olarak yansıttığını
söyleyebiliriz. Ancak Duverger'in kendisinin de belirttiği gibi, günümüzde partilerin Amerika
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ve İngiltere'de olduğu gibi parlamento içinde doğmaları İstisna, parlamento dışında kurulmaları
kural haline gelmiş bulunmaktadır (Özcan ve Yanık, 2007: 27)

12.2.2.Bunalım Teorisi
Siyasi gelişme teorilerinden biri de bunalım teorisidir. Bu teoride bunalım kavramıyla
siyasi sistemlerin geleneksel biçimlerden modern yapılara geçerken genellikle karşılaştıkları ve
sistemin işleyiş yeteneklerini ciddi olarak zorlayan birtakım tarihsel durumlar kastedilir. Buna
göre, siyasi elitlerin bu krizler karşısında takındıkları tutum, sistemin gelecekteki gelişimini
yakından etkiler. La Palombara ve Weiner, partilerin doğuşunun ve gelişiminin temel
faktörünün tarihsel krizler olduğunu İddia etmektedir. Bu bağlamda yazarlar üç tane önemli
bunalımın varlığını kabul etmektedirler. Bunlar "meşruluk", "bütünleşme" ve "katılma"
bunalımlarıdır.
Meşruluk bunalımı, toplumun kimler tarafından ve nasıl yönetileceği konusundaki
anlaşmazlıktır. Bir kısım partilerin temeli bu anlaşmazlığa dayanmaktadır. Örneğin, Osmanlı
Devletinde İttihat ve Terakki Fırkası böyle ortaya çıkmıştır.
Bütünleşme bunalımı uluslaşma sürecini ya da ulusal bir devlet kurma girişimlerinin
karşılaştıkları sorunları dile getirmektedir. Örneğin dil, din ve ırk ayrılığı üzerine temellenen
azınlıklar, bazen ulusal devlet kurma girişimine karşı koymak, bazen de ulusal devlet içinde
kendi kültürel konumlarını korumak amacıyla parti olarak örgütlenme yoluna gitmektedirler.
Afrika ülkelerindeki partilerin bazıları bu ayrım temeline dayanmaktadırlar.
Katılma krizi ise siyasi seçkinlerin siyasi sisteme katılma isteğindeki kişi ve grupların
bu istek ya da çabalarını onaylamamasından doğan krizdir. Tarihsel süreç içerisinde ülkemizde
veya batıda sınıf, din veya ideolojik temel üzerine kurulan bir çok parti bu teoriye göre
kurulmuşlardır.
Özbudun'a göre siyasi partilerin doğuşuna siyasi katılmanın genişlemesi açısından
bakmak gerekir. Parlamentonun yetkilerinin artması ve oy hakkının genişletilmesi neticesinde
siyasi katılımın artmasıyla siyasi partilerin ortaya çıkışı arasında bir İlişki görülmektedir. Bu
nedenle denilebilir ki, modern siyasi partilerin çoğunun katılma krizlerinden, yani siyasi
sistemde etkin bir rolden yoksun bulunan grupların, sistemin işleyişinde söz sahibi olma
çabalarından doğduğu bir gerçektir. Ülkemizde Demokrat Parti'nin doğuşunu ve iktidara
gelişini buna örnek verebiliriz.
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12.3.Siyasi Partilerin İşlevleri
12.3.1.Çıkarların Birleştirilmesi
Siyasi partilerin, modern siyasi sistemlerde gördükleri İşlevlerden biri çıkarların
birleştirilmesidir. Çıkarların birleştirilmesi, çeşitli kişi grup ve kuruluşların siyasi sistem
karşısındaki isteklerinin, genel siyaset alternatiflerine dönüştürülmesidir. Bu bağlamda partiler
bireysel ve toplumsal tercihleri bir araya getirerek genel politikalar üretirler.
Gerçekten, toplumdaki çıkarlar o kadar çok ve çeşitlidir ki, bunların siyasi kararlar
haline dönüştürülmeden önce birbirleriyle birleştirilmesi, bağdaştırılması ve belli başlı birkaç
siyaset alternatifine indirgenmesi gerekir. Bu nedenle, seçim yoluyla siyasi iktidarı ele
geçirmeyi hedefleyen siyasi partiler, genellikle tek bir sosyal çıkarı temsille yetinmezler. Oy
oranlarını artırabilmek için, farklı çıkar gruplarını kendi saflarına çekmeye çalışırlar. Bu da
parti politikasının belirlenmesinde çeşitli grupların çıkar ve isteklerinin parti tarafından
birleştirilip bağdaştırılması sonucunu doğurur. Ancak hemen belirtelim ki, siyasi kültürün
parçalanmış olduğu bir toplumda, siyasi partilerin uzlaşmaz görünen çıkarları
birleştirebilmeleri çok güç olacaktır. Bu da siyasi iktidarın önemli kararlar alabilme ve bunları
uygulama yeteneğini kaybetmesine neden olabilir (Özcan ve Yanık, 2007: 43).
Çağdaş toplumlarda siyasal partiler, toplumun farklı kesimlerinden siyasal sisteme
yönelmiş çok çeşitli istekler ve talepleri alırlar. Partilere çeşitli yollarla ulaşan istekleri ve
talepleri belli süreçler dahilinde işleme tabi tutan partiler benzerleri birleştirir, elemeye tabi
tutar, yeniden sistemin anlayacağı şekilde formüle eder ve sonunda siyasal sisteme, intikal
ettirirler. Farklılıklar üzerine oturan toplumda birbirinden farklı nitelikteki taleplerin ve
isteklerin bütünleştirilmesi, birleştirilmesi, sistemin anlayacağı forma göre ifade edilmesi,
önceliklere göre tasnif edilmesi ve belli bir sistem içerisinde karar mekanizmalarına
ulaştırılması gerekir. Çıkarların birleştirilmesi bir yandan farklı toplumsal talep ve isteklerin
uyumlaştırılmasını, diğer yandan da konusu talep ve isteklerin alternatifler oluşturacak şekilde
önerilere dönüştürülmesini kapsamaktadır (Dursun, 2006: 259).

12.3.2.Siyasî Devşirme
Siyasi devşirme, siyasi sistemdeki çeşitli rolleri yerine getirecek kişilerin seçimi
sürecidir. Partilerin siyasi elitleri devşirmeleri, demokratik siyasi sistemlerde aday gösterme ve
seçim mekanizmalarıyla gerçekleşir. Bütün modern siyasi sistemlerde siyasi kadrolar ve liderler
genellikle partiler içinden çıkarlar. Bu işlev açısından siyasi partiler, liderlerin ve politik
kadroların devşirildiği ve yetiştirildiği “ocak” lar olarak nitelenebilir. Partisiz sistemlerde,
siyasi devşirme işlevi, doğal olarak parti dışı kurumlarca (geleneksel elitler, feodal aileler, dini
kuruluşlar, ordu, bürokrasi) yerine getirilebilir (Özcan ve Yanık, 2007: 44).
Siyasi Partilerin, seçimlerde aday göstermek suretiyle, siyasi iktidarı kullanacak
kadroların yetiştirilmesi ve seçmenlerce tanınmasına yardımcı olmalarının yanısıra, seçmenleri
ve toplumu eğitici işlevleri de vardır. Ancak parti içi demokrasinin kurumsallaşmaması ve
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işlememesi nedeniyle partiler, toplumun dinamik ve yetenekli kadrolarını yetişmelerini
sağlayamamaktadırlar.
Partilerin en Önemli işlevlerinden bir diğeri siyasal devşirme kavramı ile ifade edilen
siyasal sistemde çeşitli rolleri yerine getirecek görevlilerin seçimidir. Siyasal partiler siyasal
yönetici veya adamı yetiştiren, eğilen ve siyasal yönetici kadroları oluşturan merkezler olarak
faaliyet göstermektedirler. Siyasal liderlerin, onların etrafındaki kadroların ve siyasal
sorumluluk üstlenecek kişilerin yetiştirilmesi ve seçimi partilerin temel görevleri arasında yer
almaktadır. Hatta bu işi başka herhangi bir kurumun veya örgütün yerine getirmesi söz konusu
değildir. Partisiz sistemlerde siyasal kadroların belirlenmesi değişik mekanizmalarla gerçekleştirilirken demokratik sistemlerde bu işlevi partiler yerine getirirler. Bazı sistemlerde partilerin
yanında ordu, bürokrasi, monarşi ve güçlü geleneksel aileler gibi geleneksel kurumlar siyasal
elitlerin seçiminde önemli rollere sahip olabilmektedirler. Hatta partilerin bu konuda işlevi şekli
olarak kalmakta ise de modern demokrasilerde siyasal devşirme konusunda en etkin rolü
partilerin oynadığı gözlenmektedir. Siyasal pozisyonlara gelecek kişilerin belirlenmesi aday
gösterme ve seçim mekanizmasıyla gerçekleşmektedir (Dursun, 2006: 259).

12.3.3.Siyasi Toplumsallaşma
Siyasi partilerin işlevlerinden biri de, siyasi sistemdeki rollerin öğrenilmesi, siyasi
kültürün benimsenmesi ve devam ettirilmesi süreci olarak İfade edilen, "siyasi
toplumsallaşma”dır. Günümüzde siyasi katılmanın başlıca kanalları haline gelmiş olan siyasi
partiler, hemen hemen bütün sistemlerde, halk kitleleri ile iktidar arasında bir köprü görevi
görürler. Bu roller, siyasi partileri, toplum içinde siyasi kültürün yayılması veya
değiştirilmesinde etkili bir kuruluş haline getirmektedir (Özcan ve Yanık, 2007: 44).
Siyasal sistemdeki rollerinin neler olduğunun öğrenilmesi, siyasal kültürü oluşturan
değerlerin, inançların ve davranış kalıplarının benimsenmesi ve "devam" ettirilmesi "sürecini
ifade eden siyasal toplumsallaşma sürecinde aile, okul, arkadaş grubu, medya araçları gibi
kurumların yanında siyasal partilerin de önemli işlevleri bulunmaktadır. Birey ile siyasal sistem
arasında bir etkileşim çerçevesinin kurulmasına imkan veren siyasal parti siyasal sistemde
bütünleşmenin sağlanmasına önemli etkide bulunmaktadır. Birey bu yolla içinde yaşadığı
siyasal sistemi algılayabilmekte, sistemin işleyişiyle ilgili normları, değerleri ye kurları
öğrenmekte, siyasal kültürü edinmekte ve devamının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Siyasal parti, bireylerin sisteme katılmalarını sağlamaktadır. Bireyler, tek başlarına
bırakıldıklarında sisteme katılma konusunda isteksiz, olumsuz ve ilgisiz bir tutum içinde
bulunurlarken partiler bunları harekete geçirerek sandığa gitmelerini, oy kullanmalarını,
sisteme çeşitli yollarla katılmalarını ve sistemi etkileyecek davranışlar göstermelerini
sağlamaktadır. Bu bakımdan siyasal partiler siyasal katılmayı artıran bir etkiye sahiptirler.
Özellikle kitle partileri yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle bireylerin belli bir siyasal kültür,
bilinç ve tutum kazanmaları, belli tür siyasal davranış göstermeleri, içinde yaşadıkları siyasal
ortamı algılamaları ve etkin katılım göstermelerinde etkili olmaktadırlar (Dursun, 2006: 261262).
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12.3.4.İktidarı Kullanma, Eleştirme ve Denetleme
Siyasi partilerin belirtebileceğimiz bir diğer işlevi de, seçimlerde çoğunluğu elde eden
partinin, siyasi iktidarı kullanma sorumluluğunu yüklenmesidir. Bu durum bir gün iktidar
sorumluluğu yüklenebilecek muhalefet partilerinin de daha sorumlu ve dikkatli davranmalarını
sağlar. Zira siyasi iktidarı ele geçirmek kadar onu yetkin, işlevsel ve başarılı bir şekilde kullanmak da önemlidir. Aksi durumlarda partilerin iktidar görevi uzun soluklu olamaz ve tekrar
muhalefete düşmek oldukça olasıdır (Özcan ve Yanık, 2007: 44).
Diğer yandan disiplinli partilere dayanan siyasi sistemlerde, gerçek kuvvetler ayrılığı
yasama ile yürütme arasında değil, iktidar ile muhalefet arasındadır. Bu nedenle demokratik
sistemlerde siyasi partilerin muhalefette bulundukları sürece iktidarın kullanılışını denetlemek
işlevleri ve görevleri vardır. Muhalefet partileri iktidar partisinin(veya partiler koalisyonunun)
icraatını devamlı olarak kontrol ederler ve eleştirirler. Bunu yaparken başlıca iki amaç
güttükleri söylenebilir: Birincisi, alınacak siyasi kararları kendi görüş açılarından etkilemek,
ikincisi ise alternatif çözüm yollan göstermek suretiyle kamuoyu oluşturmak ve geliştirmek.
Böylece kendi politikalarına taraftar toplayabildikleri ölçüde İleride iktidara gelme imkanlarını
da hazırlamış olacaklardır (Özcan ve Yanık, 2007: 45).

12.3.5.İletişim ve Etkileşim Sağlama
Siyasi partiler yönetilenlerle yönetenler arasında aynı zamanda bir iletişim kanalıdır. Bu
kanal vasıtasıyla yönetilenler taleplerini, düşüncelerini, yukarılara doğru iletirken, yani siyasi
sisteme taşırken, parti yönetimleri de seçmen tabakalarını bilgilendirir, eğitir ve yönlendirir. Bu
bağlamda, 2002 seçimlerinde Genç Parti'nin sürpriz bir şekilde kısa sürede büyük bir başarı
göstermesinin altında iletişim ve etkileşim konusundaki başarısı yatmaktadır.

12.4.Siyasi Parti Tipleri
Maurice Duverger’in analizinden hareketle, partileri sahip oldukları çıkar bileşenlerine
göre kadro ve kitle partileri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kitle partileri üyelerinin niteliğine
önem veren partilerdir. Üyelerin eğitimi, siyasal ideoloji ve davranış açısından parti ilkelerine
uyumlarının sağlanması, bu üyeler arasından aktif siyasal kadroların yetiştirilmesi ön plana
çıkan etkinliklerdir. Kitle partileri mali açıdan üye aidatlarına dayanırlar ve bu nedenle yaygın
bir üyelik yapısına sahip olmayı amaç edinmişlerdir. İdeolojik amaçlar taşıyan partiler
genellikle bu tip işlevlere ağırlık vermektedirler.
Buna karşılık kadro partileri seçkinlere dayanır. Parti adaylarının seçilmesini
sağlayabilecek nüfuzlu kişilerin desteğine ve özel finansal yardımlara gereksinim duyar. Seçim
dönemlerine odaklanan kampanya örgütlenmesi bu tip partilerin benimsediği örgütlenme
biçimidir (Duverger, 1974: 109-110). Duverger bu ayırımı yapmakla birlikte, genel oy
eğilimine doğru yaşanan gelişmenin kadro partilerini, zamanla kitle partilerine benzer bir
görünüm almaya zorladığını ve günümüzde heterojen parti yapılarının ortaya çıktığının da altını
çizer.
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Çıkar bileşimleri ve bileşimlerin üzerinde parti tutarlılığının sağlanması, partilerin üst
düzeyde organize olmalarını zorunlu kılmaktadır. Çeşitli çıkarların ve taleplerin parti içinde
temsil edilebilmesi, taleplerin alınma biçimi, parti liderliğinin seçimi ve yönetim şekli, parti
merkezi ile yerel birimler arasındaki ilişkilerin düzenleniş ve işleyişi bu açıdan önem kazanır.
Bu bir yerde parti içinde iktidarın dağılımı ve karalara katılım sorunudur. Kay Lawson,
katılımın yüksek tutulduğu örgütlerde, örgüt yapısının daha gevşek, aksine örgütlenmeye önem
verilen yapılarda ise katılımın düşük düzeyde kalacağını ileri sürmektedir (Lawson, 250).
Roberto Michels, Alman Sosyalist Partisini inceldiği ünlü çalışması “Siyasal Partiler: Modern
Demokrasilerdeki Oligarşik Eğilimlerin Sosyolojik İncelemesi” adlı eserinde siyasal parti
örgütlerinin yönetici bir azınlığın iktidarını sürekli kılacak şekilde oligarşik bir eğilim içinde
bulunduğunu ileri sürer (Oligarşinin Tunç Yasası)(Unat, 1959: 115).
Duverger ise, siyasal partilerin kuruluşlarına yön veren dinamiklerin, onların
örgütlenme ve politika üretme işlevlerinde de belirleyici olacağını belirtir. O, nispeten özerk,
seçim dönmelerine odaklanmış, az sayıda üyeden oluşan komite tipi örgütlenmeleri liberal
eğilimli partilerin, yaygın örgütlenen, üye kaydetmeye odaklanmış bulunan ocak tipi
örgütlenmeyi merkezi partilerin, coğrafi farklılıktan çok meslek ve aynı yerde çalışmayı esas
alan ve ocak tipi örgütlenmeden daha küçük birimlerde örgütlenen hücre örgütlemesini katıideolojik sol partilerin ve son olarak askeri esaslara göre örgütlenen milis tipindeki
örgütlenmeleri de faşist eğilimli partilerin ayırt edici özelliği olarak vurgular (Duverger, 5278).
Parti yapısının niteliği konusunda en belirleyici unsur parti disiplinin düzenleniş
biçimidir. Liderliğin yapısı, merkezileşme düzeyi, disipline ilişkin liderin sahip olduğu
yetkiler, parti içi denetim, parlamento grubu ile parti ilişkileri, üyeliğin yapısı bu açıdan
belirleyici olgular olarak karşımıza çıkar (Ball, 1986: 88). Parti disiplini, partinin birliğini
sağlamak amacıyla, parti üyelerinin ve partinin parlamentodaki temsilcilerini, herhangi bir
farklı görüş ve eğilimleri nedeniyle partisi ile uyuşmazlığa düşmemesi için eğiliminden ya da
görüşünden vazgeçirme yolu olarak tanımlayabiliriz (Teziç, 1976: 83). Başka bir ifade ile,
parti disiplini parti yönetiminin emirlerinin grup üyeleri tarafından kabul edilmesini ve yerine
getirilmesini sağlama mekanizmasıdır. Parti disiplini öne çıktıkça örgüt içinde parti liderinin
veya lider kadrosunun otoritesi güç kazanır. Parti disiplini olgusu parti merkezi ile yerel
birimlerin arasındaki ilişkiler açısından ele alındığında, öncelikle ülkede geçerli bulunan
mevcut yasal düzenlemelerin rolü üzerinde durmak gerekir. Yasalar ne ölçüde parti
yönetimine yetki tanıyorsa o oranda yönetimin yerel örgütler üzerindeki yaptırım gücü artar
(Turan, 1968: 93). Parti merkezinin yerel örgütlerine karşı kullanabileceği en güçlü yetki
yerel örgütü feshedebilmesidir. Yine yerel birimlerce sunulan adayları veto edebilme, aday
sıralamasını değiştirebilme, kendiliğinden aday atayabilme, merkez örgütün yerel birimler
karşısındaki diğer otorite sağlama silahları olarak sıralanabilir (Özbudun, 1968: 59). Siyasal
partilerde merkez örgütün gücünü pekiştiren diğer bir unsur mali gücün kimden geldiği ile
ilgilidir. Parti merkezinin mali açıdan güçlü ve üye aidatlarına bağımlı olmadığı durumlarda,
disiplinsiz olarak kabul edilen yerel örgütlerin mali destekten yoksun bırakılması disiplini
sağlayıcı bir mekanizma olarak kullanılabilmektedir. Kısaca yerel parti örgütlerinin
konumlarının analizinde sahip bulunulan parti disiplinin yapısı önem kazanmaktadır
214

Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyasal parti kavramı, partilerin ortaya çıkış dinamikleri, başlıca işlevleri
ve siyasal parti tipleri ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)Toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal eylemliliği üzerinde oluşmuş, yaygın halk
desteğini sağlayarak iktidar olmayı hedefleyen ve yine bu amaçla rakip toplumsal grup ve
görüşlerle mücadele eden örgütlere ne ad verilir?
a) Sivil Toplum Örgütü
b) Çıkar Grubu
c) Siyasal Parti
d) Kamu Kurumu
e) Demokratik Kitle Örgütü
2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal parti kurumsallaşmasında toplumsal köken
göstergesi sayılamaz?
a) Ülkenin bağımsızlık tarihine göre siyasal partinin yaşı
b) Ülkede çok partili sisteme geçilen tarihe göre siyasal partinin yaşı
c) Son iki seçimde seçmen desteğindeki değişim
d) Sivil Toplum örgütleri ile ilişki düzeyi
e) Üyelik gücü
3) Siyasi partilerin ortaya çıkışında Parlamentoların ortaya çıkışı ve parlamento içi
mücadelenin önemine vurgu yapan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurumsal Teori
b) Sistem Teorisi
c) Bunalım Teorisi
d) Parlamento Teorisi
e) Grup Teorisi

218

4) Siyasal partilerin çeşitli kişi grup ve kuruluşların siyasi sistem karşısındaki
isteklerinin, genel siyaset alternatiflerine dönüştürülmesi işlevine ne ad verilmektedir?
a) Çıkarların Birleştirilmesi
b) Siyasi Devşirme
c) Siyasal Toplumsallaşma
d) İktidarı Eleştirme
e) Siyasal İletişim
5) Mümkün olduğunca çok üyeye ulaşmak amacıyla yaygın örgütlenmeye giden parti
örgütü tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Komite
b) Ocak
c) Hücre
d) Milis
e) Kadro

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) a, 5) b
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13. SİVİL TOPLUM, ÇIKAR GRUPLARI VE SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sivil Toplum Kavramı, Çıkar Grupları ve Siyaset
13.2. Çıkar Grubu Tipilojileri
13.3. Çıkar Grubu Etkinlikleri
13.4. Çıkar Grupları, Siyasal Otoriteler ve Siyasal Partiler
13.5. Çıkar Grupları Dolaylı Etkileme Yöntemleri
13.6. Çıkar Grubu Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
açıklayınız.

Sivil toplum kavramı ve sivil toplum örgütlerinin demokrasideki önemini

2)

Çıkar gruplarını tanımlayınız.

3)

Başlıca çıkar grubu tipleri nelerdir? Açıklayınız.

4)

Çıkar grupları etkinliklerini belirleyen faktörleri açıklayınız.

5)
Çıkar grubu sistemleri ne demektir? Başlıca çıkar grubu sistemleri
hangileridir? Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Sivil Toplum Kavramı

Sivil toplumun anlamı ve
modern devletteki önemini
kavramak

Çıkar Grubu Kavramı

Çıkar gruplarının
tanımlanmasına yönelik
farklı yaklaşımların
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çıkar Grubu Tipilojileri

Çıkar gruplarının
örgütlenme özelliklerine
göre sınıflandırılmasını
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çıkar grubu etkinlikleri

Çıkar gruplarının başlıca
etkinlikleri ve bu etkinlikleri
yönlendiren unsurları
öğrenmek

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

223

Anahtar Kavramlar


Sivil Toplum



Çıkar Grubu – Baskı Grubu



Lobicilik



Propoganda
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Giriş
Bu bölümde sivil tolum, çıkar grupları kavramları, çıkar gruplarının tipleri, etkinlikleri
ve başlıca çıkar grubu sistemleri ele alınmaktadır.
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13. SİVİL TOPLUM, ÇIKAR GRUPLARI VE SİYASET
Sivil toplum, üzerinde birçok farklı yaklaşımların geliştirildiği bir kavram olarak dikkati
çekmektedir. Hegel’de Devletin üstünlüğü karşısında tikelliği (Yenişehirlioğlu, 1985: 160),
Marks’ta sömürünün somut karşılığıdır (Skirbekk - Gilje, : 422-423). Gramsci’ye göre devlete
egemen olan hegomonik güçlerin sosyal, kültürel, düşünsel işlevlerinin yansıması, devleti
oluşturan ögelerden biridir (Hall vd., 16-20). Sivil toplum kavramına olumlu yaklaşan liberal
teoride bile kavramın ele alınışı zaman içinde farklılıklar göstermiştir. Liberalizmde sivil
toplum, başlangıçta mutlak iktidara karşı başta ekonomik olmak üzere sözleşme özgürlüğü,
siyasal katılma hakkının tanındığı vatandaş bireyin siyasal süreçlerde etkin konuma geçmesi
olarak ele alındı (Tosun, 2001: 52; Mardin, 1992c; Küçükömer, 1994: 134). Bu anlamıyla sivil
toplum siyasaldan soyutlanmamış bir içeriğe sahiptir. Sivil toplum, bireylerden oluşmuş
toplumun sahip olduğu özgürlükler alanının devlet iktidarına karşı özerkliğini ifade etmektedir.
Bu karşıtlık devleti ele geçirme amacını gütmeyen bir karşıtlıktır. Temelde devlet iktidarının
toplumsal aktörlerin çabaları ile oluşmuş özgürlük alanını boğma olasılığına karşı bir ürkekliğe
sahiptir. Dolayısıyla, böyle bir kuşkunun beslediği devletten özerkleşebilmiş, bu şekilde onunla
ilişkiye geçebilen, bu ilişkide kendini destekleyen mekanizmaları üretebilmiş örgütlü bir
toplumsal yapılanmanın varlığına gereksinim duyulmaktadır (Sarıbay, 2000:101). Sivil toplum,
bireylerin herhangi bir otoriter baskı olmaksızın, kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler
temelinde örgütlenebildikleri, sosyal, ekonomik ve kültürel bir etkileşim alanı
oluşturabilmelerini ifade etmektedir (Kalaycıoğlu, 2000: 119). Sivil toplum bu şekliyle,
kamusal alan ile özel alan arasındaki bir kesişmeyi, bir ara bölgeyi temsil etmektedir. Sivil
toplumun güçlü olması demek, devlete karşıtlık içermeyen bir güç merkezinin varlığına işaret
eder. Doğal olarak, toplumun kendi içinde özerk toplumsal yapılar üretebildiği, ekonomik ve
sosyal sorunlarını bu mekanizmalar aracılığı ile çözümleyebildiği koşullarda devlet iktidarının
özel alana müdahale inisiyatifi kendiliğinden sınırlanacaktır. Aksine, sivil toplum alanının
zayıflığı devlet iktidarının özel alana nüfuz edebilmesini kolaylaştıracak, hatta tümüyle hakim
olması gibi bir sonuç doğurabilecektir. Böyle bir yapının oluşabilmesi şüphesiz bir takım
koşulların varlığını zorunlu kılmaktadır. Yerel özerklik geleneği, ekonomide devlet
müdahalesinin sınırlılığı, başka bir ifade ile, ekonomide devlet dışında güçlü bir finans ve pazar
mekanizmasının ortaya çıkması, pazar ilişkilerinin doğurduğu eşitsizliklerin karşı örgütlenmeyi
besleyerek, çatışmadan uzlaşmaya geçişi sağlayan bir dengeleyici gücü oluşturması, yine bu
durumu destekleyecek hukuki ve siyasal yapıların ortaya çıkması, hak ve özgürlükler
anlayışının kabul görmesi ve siyasal kültüre ait normlar, davranış ve değerlerin varlığı ilk
sıralanabilecek olanlardır. Dikkat edilirse bütün bu çerçeve özünde siyasal kavramlar etrafında
şekillenmektir.
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13.1.Çıkar/Baskı Grupları ve Siyaset
Siyasal Bilimde "Çıkar Grubu" kavramı, oldukça geniş bir anlama sahip olan, aynı
zamanda ülkelerin siyasal gelişmişlik, siyasal kültür ve siyasal davranış eğilimleri konularında
yapılacak bilimsel araştırmalarla da yakından ilgisi bulunan bilimsel bir terimdir. Çıkar
gruplarını kriter alarak yapılacak herhangi bir siyasal sistem analizi; gerçekte o siyasal sistemin
sosyoekonomik yapısı ile bireylerle devlet arasındaki ilişkilerin genel seyrini bize açıklar.
Çıkar gruplarını tanımlamada genel bir eğilim, bu yapıları siyasal partilerle
karşılaştırarak tanımlamaktır. Burada genellikle çıkar gruplarının iktidara geçmeyi
amaçlamadan, siyasal otoritelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileme çabası
içerisinde bulunan örgütler oldukları vurgulanır. Siyasal partiler ise kamu siyasasını otorite
mekanizmasına geçmek suretiyle yönlendirmeyi amaç edinmişlerdir ve ağırlıklı olarak çok
çeşitli sorunlara yönelik projelere sahiptirler. Siyasal partiler ile çıkar grupları arasındaki bir
diğer farklılık da siyasal partilerin iktidara geçtikten sonra farklı çıkarlar ve talepleri genel bir
siyasa altında koordine etme sorumluluğunu üstlenmesidir. Oysa çıkar grupları yönetme
mekanizmasına doğrudan geçmeye yönelik olmadıkları gibi daha dar ve spesifik veya alan
olarak belirli bir konudaki çıkarlarını gerçekleştirmek için yönetim organlarını etkilemeye çaba
harcarlar. Buna paralel olarak siyasi partiler kendilerine oy veren farklı toplumsal bileşenlerin
taleplerini ortak bir söylem altında ifade etmeyi hedeflerler ve farklı toplumsal unsurlara duyarlı
kuruluşlar olarak öne çıkarlar. Buna karşılık çıkar grupları yalnızca üye bileşimlerine bağımlı
olduklarından daha sınırlı bir çıkar perspektifini ifade eden bir talep bileşimini temsil ederler.
Çıkar grubu ortak ilgi veya çıkar ekseninde birbirleriyle bağlantılı ve ortak
çıkarlara sahip olduklarının bilincinde olan bir grup birey tarafından oluşturulur. Bu gruplar
örgütlenerek veya zaman zaman görünür hale gelen faaliyetlerle siyasal otoritelere
yönelebilirler Bu anlamda; İlter Turan, çıkar gruplarını; "Üyelerinin ortak çıkarlara sahip
olduklarını algılayan, iktidara geçmeyi amaçlamadan siyasal sistemi etkilemeye çalışan bir
topluluk" olarak tanımlamaktadır. Benzer bir yaklaşımla Ersin Kalaycıoğlu, çıkar gruplarını;
"Çıkar veya baskı grubu, belirli bir topluluğun çıkarlarını savunmak veya taleplerini siyasal
otoritelere iletmek veya ifade etmek suretiyle kamu siyasasını etkilemek için var olan gruptur"
biçiminde tanımlamaktadır.
Çıkar gruplarının tanımlanmasında diğer yönelim baskı grubu ve çıkar grubu
kavramlarını birbirlerinden ayırarak, tanımı bu ayırımın üzerine bina eden yaklaşımdır. Bu tür
tanımların ortak yönü, baskı gruplarının için isteklerini örgütlü bir şekilde siyasal otoritelere
iletme çabası içerisinde bulunmasını kavramsal bir zorunluluk olarak görmeleridir. Örgütlülük
baskı grubunu, çıkar grubundan ayıran temel kriterdir.
Esat Çam çıkar gruplarını "Kuruluş
nedenleri bakımından baskı yapmak, iktidarı etkilemek, bu amaçla örgütlenmeye gitme ve bu
örgütü sürekli olarak yaşatmak amacını güden gruplaşmalar" olduklarını vurgulamaktadır.
Yukarıdaki tanımlar ışığında ulaşabildiğimiz sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz;
öncelikle çıkar grupları siyasal karar alma mekanizmalarına doğrudan geçmeyi amaçlamayan,
siyasal otoritelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye yönelik faaliyette
bulunan gruplardır. Bu gruplar çoğunlukla, yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir örgüt içinde
227

bulunurlar. Örgüt niteliği açısından bu gruplar özel bir amaçla oluşturulabildikleri gibi devlet
eliyle örgütlendirilmiş bulunan kuruluşlar da zaman zaman çıkar grubu davranışı
gösterebilirler. Çıkar grupları sadece çoğulcu demokrasilerde değil hemen hemen her rejimde
kendi özel koşullar altında var olabilirler ve yine kendi ayrımları içinde siyasal birimlerle
etkileşimde bulunabilirler.

13.2.Çıkar Grubu Tipilojileri
Almond ve Powell'in tipilojisi organizasyon biçimlerini kriter almaktadır. O'na göre
çıkar grupları dört ana düzeyde açıklanabilir. Birinci düzey Anomik Gruplardır. Bu gruplar
organize edilmemiş bireylerden oluşur. Alışılagelmişin dışında aniden, kendiliğinden meydana
gelir ve genellikle şiddet eğilimli bir görünüme sahiptirler. Bu gruplar başka bir organizasyona
dönüşmedikleri müddetçe süreklilik göstermezler. Bir tarik kazası nedeniyle, o bölgede
yaşayan insanların yolu ulaşıma kapatarak, yaya geçidi veya sinyalizasyon sistemi kurulması
yönündeki taleplerini dile getirmeleri bu tip gruplara örnek verilebilir.
Organizasyon yönünden biraz daha ileri olan ikinci düzeydeki çıkar grupları ise
Örgütlenmemiş Çıkar Gruplarıdır. Ülkenin demografik karakterini paylaşan birimlerin kendi
karakterleri namına, hükümete yönelik olarak, bazen ortaya çıkan yönlendirme girişimleriyle
belirginleşmektedirler. Organizasyon bu gruplarda oldukça düşük düzeydedir. Lawson,
ABD'deki Meksikalılar arasında zaman zaman açığa çıkan eğitimde ikinci dil taleplerinin bu
duruma örnek teşkil edebileceğini belirtir.
Daha kompleks bir organizasyon düzeyine sahip üçüncü tip çıkar grubu ise Kurumsal
Çıkar Gruplarıdır. Bunlar; Üniversiteler, Ordu, Bürokrasi gibi, kuruluş amaçları çıkarların
birleştirilmesi olmayan ancak üyesi oldukları kurumlar gereği zaman zaman hükümete yönelik
faaliyetlerde bulunan gruplardır. Grup üyeleri kurumlarının politik çıkarları için çeşitli ilan ve
reklamlar verme, gösteri yürüyüşleri düzenleme gibi faaliyetlerde de bulunabilirler.
Dördüncü ve son düzey ise; Örgütlenmiş Çıkar Gruplarıdır. Bu Gruplar tamamıyla
organize olmuşlardır. Örgütlenmeleri, çıkarlarını en iyi şekilde savunabilmek amacıyla
organize edilmiştir. Kendilerine has personel, maddi güç ve doğrudan veya dolaylı bir çok
etkileme silahıyla donatılmışlardır. Ayrıca bazı kamusal gruplar daha etkili mücadele
verebilmek amacıyla bu tür örgütler oluşturabilirler. İşadamı örgütleri, işçi ve memur
sendikaları, tüketici dernekleri bu tip çıkar gruplarına örnek olarak verilebilir.
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13.3.Çıkar Grubu Etkinlikleri ve Bunları Etkileyen Faktörler
Çıkar gruplarının etkinliklerini geliştirebilme dereceleri çok önemlidir. Bu grupların
otoriteler karşısında sürekli başarısız olduğu bireylerin katılımdan soğuması ve olağandışı
siyasal katılıma yönelmesi her zaman mümkündür. Buna karşılık çıkar gruplarının etkinliğinin
çok artması da bir siyasal sistem açısından çok olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Güçlü çıkar
gruplarının sivrilerek karar alma süreçlerini manipüle etmesi toplumsal huzursuzluklara neden
olabilir.
Bir çıkar grubunun etkinliği grubun içinden ve dışından kaynaklanan bir çok faktöre
bağlı olarak şekillenir. Bunların başında çıkar gruplarının içinde yaşadıkları siyasal sistemin
özellikleri gelir.İçinde faaliyet yürütülen siyasal sistemin güçlü veya zayıf kurumlara sahip
olması çıkar gruplarının sistem içindeki gücünü yakından etkiler. Çıkar gruplarına ilişkin yasal
düzenlemeler, sistemin ve siyasal kültürün hoşgörü sınırı bu grupları hem örgütlenme düzeyi
hem de etkinlik derecesi ve yöntemleri açısından etkiler. Siyasal sistemin kurumsallaşma
düzeyi, siyasal partilerin gücü ve nüfuz alanı, ülkenin yönetim yapısının merkezi ve yerel
yönetim konusundaki yetki dağılımı, çıkar gruplarının etkinliğinde rol oynayan siyasal
sistemden kaynaklanan faktörlerdir. Ülkenin genel siyasal yapısı ve sahip olduğu rejim çıkar
grubu faaliyetlerini çeşitli biçimlerde etkiler. Örneğin İngiltere'de üniter bir yönetim yapısı
hakimdir. Özellikle disiplinli parti sistemi ve yürütmenin parlamentoya hakimiyeti nedeniyle
çıkar grupları çabalarını ağırlıklı olarak kabine üyeleri ve bürokratlar üzerinde yoğunlaştırırlar.
Buna karşılık Dördüncü Cumhuriyet Anayasası döneminde Fransa'da parlamentonun çıkacak
yasalar konusundaki gücü, İngiltere'nin aksine milletvekillerini çıkar gruplarının bir numaralı
hedefi haline getirmişti. Güçler ayrılığı prensibinin katı bir biçimde uygulandığı ABD'de çıkar
grupları, yürütme birimleri, Kongre üyeleri ve hatta yargı merciilerini çok yönlü bir etkileşim
içinde birbirlerine karşı kullanabilme mekanizmalarına sahip durumdadırlar. Örneğin 1974
yılında çıkartılan bir yasa ile (Kampanya Finansmanı Yasası) çıkar gruplarına bağlı çalışan
siyasal faaliyet komitelerinin (PAC) partilere aday başına onbin dolar yardım yapabilmelerine
izin verildi. PAC'lar bu yasaya dayanarak ve aralarında ittifaklar oluşturmak suretiye bu
miktarın çok üzerinde finansal desteği partilere kampanya döneminde verebilmektedirler. Yine
Fransa'da Beşinci Cumhuriyet'de karar yapım sürecinde yürütmenin konumunun
güçlendirilmesi çıkar gruplarının hükümet ve bürokrasi ile yüzyüze ilişkiler kurmak yolu ile
faaliyet yürütmeye yönlendirmiştir.
Çıkar grubunun etkinliğini belirleyen diğer bir faktör, temsil ettiği kitlenin büyüklüğü,
niteliği ve sahip olduğu pazarlık kozları gibi grup içi faktörlerdir. Grup üyelerini maksimize
etme derecesi ve rakip organizasyonların bulunup bulunmaması siyasal otoriteler tarafından
muhatap alınmakta önemli bir faktördür. Örneğin İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği, İngiltere ve
Galler'deki çiftçilerin yaklaşık %80'nini temsil etmekte ve gerektiğinde hükümet üzerinde güçlü
baskı oluşturabilmektedir. Buna karşılık ABD'de çiftçileri temsil eden örgütler üç büyük
organizasyonun çatısı altında toplanmışlardır ve birbirlerine karşı yarışmacı eğilim göstermeleri
onların hükümete karşı gücünü sınırlamaktadır. Üyelerinin toplumsal katman olarak itibarlı
kesimlerden geldiği gruplar isteklerini kabul ettirmekte daha avantajlı konuma sahiptirler. Buna
karşılık sendikalar gibi gücünü nitelikten çok sahip olduğu kitlenin baskı gücünden alan gruplar
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da bulunmaktadır. Çıkar gruplarının etkinlik derecesinde rol oynayan bir diğer grup içi faktör,
grubun sahip olduğu maddi güçtür. Etkinliklerde bulunma, personel istihdamı, haberleşme
kanallarını etkin bir biçimde kullanma, kampanya benzeri faaliyetleri organize etmekte ve
sosyal faaliyetler yürüterek kamuoyu desteği sağlamada sahip olunan maddi güç gruba önemli
avantajlar sağlar.
Çıkar grubunun temsil ettiği kitle üzerinde otorite sahibi olduğuna siyasal birimleri
inandırmış olması gerekir. Yine çıkar grupları siyasal parti nüfuzundan bağımsız olabildikleri
ölçüde çok yönlü ve çıkar öncelikli etkinliklerde bulunabilirler. Graham Wilson çıkar
gruplarının bu niteliği kazanmaları için siyasal parti ve hükümetlerin nüfuzundan özerk faaliyet
yürütebilme yeteneğine sahip olmaları gerektiğini ileri sürmektedir. Siyasal parti nüfuzunun
çıkar grupları sistemi üzerindeki etkisine en iyi örnekleri İtalya'daki ve Fransa'daki çıkar grubu
siyasal parti ilişkilerinde kendini göstermektedir. Örneğin İtalyan işçi sendikaları parti
bağlılıklarının paralelinde üç büyük konfederasyona ayrılmış durumdadırlar. Fransa'da da
sendikalar gibi tarım organizasyonları ve işadamı grupları da siyasal parti ayrımı paralelinde
çok sayıda küçük örgüte bölünmüştür. Grup üyelerinin aralarında gösterdikleri dayanışma ve
fedakarlık düzeyi çıkar grubu faaliyetlerini kolaylaştıracaktır.
Çıkar gruplarının etkinliğini belirleyen bir diğer faktör de ilgilenilen sorunların türüdür.
Bir sendika ile kuş sevenler derneği siyasal otoriteler açısından aynı derecede muhatap alınmaz.
Buna paralel olarak çıkarlarını kamusallaştırabilme yeteneği arttıkça siyasal otoriteler üzerinde
etkileme gücü de o oranda artacaktır. Grup faaliyetlerini geniş bir siyasal ve toplumsal etkileşim
ağı içinde yürütmek zorundadır ve bu ortamda başarısını yükseltebilmek için kendi çıkarlarını
ulusal çıkarlar düzeyinde tanımlamaya çaba harcar. Özellikle rakip gruplar arasında karar alma
süreçlerini etkilemek amacıyla yürütülen mücadelelerde bu eğilim kendini daha açık bir
biçimde gösterir. Örneğin işadamı grupları sendikal grevlerin ülke ihracatının sürekliliğine
vurduğu darbeyi vurgulayarak,kendi özel çıkarlarını ikinci plana iterler. Başka bir ifade ile;
"General Motors için iyi olan, Amerika için de iyidir".

13.4.Çıkar Grupları, Siyasal Otoriteler ve Siyasal Partiler
Çıkar grupları siyasal otoritelere yönelik olarak çeşitli faaliyetler yürütürler; bu
faaliyetlerin başında lobi çalışmaları gelir. Bazı çıkar grupları, sistem içinde kendilerini
ilgilendiren kararları alabilecek kişi ve birimlerle yüz yüze ilişkiler kurarak, onları amaçlarına
inandırmaya, kendilerine yardımcı olanları maddi ve manevi yönden ödüllendirmeye çaba
harcarlar. Lobi faaliyetleri yöneldikleri birimlere göre farklılıklar gösterirler; hükümetin siyasa
yapımında baş aktör olduğu sistemlerde kulis faaliyetleri ağırlıklı olarak yürütmenin başına ve
bakanlara yönelik olarak gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu tip sistemlerde parlamento üyeleri
ikincil derecede muhatap alınırlar. Örneğin yürütmenin oldukça güçlü olduğu İngiltere'de
hükümet organları ve onlara yakın bürokratik birimler çıkar gruplarının öncelikli hedefidirler
ve etkileme çalışmaları onlara yönelik olarak yapılır. Yürütmenin siyasa yapımında daha sınırlı
yetkilere sahip olduğu ülkelerde ise lobi faaliyetleri daha değişik birimlere yönelebilir. Örneğin
parti disiplinin zayıf olduğu ABD'de parlamento üyeleri en az yürütme birimleri kadar çıkar
gruplarınca muhatap alınırlar. Hatta özellikle eyaletlerde yargı birimleri de çıkar gruplarının
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lobi faaliyetleri yürüttükleri birimler arasındadır. Kulis faaliyetlerinin bir diğer muhatabı yasa
yapımında ve yürütmeyle ilgili stratejik kararların alınmasında etkili olan bürokratik
birimlerdir. Çıkar grupları gerek danışmanlık ve hazırlık dönemlerinde gerekse alınan
kararların uygulanmasında bürokratik birimleri etkilemek için yoğun çaba harcarlar.
Çıkar grupları, siyasal karar alma birimlerine geçme amacıyla proje üreten ve
birbirleriyle yarışan siyasal partilerle de değişik etkileşimler kurabilirler. Bu etkileşimler bazen,
bir parti ile sürekli ve sıkı bir bağ oluşturmak şekline dönüşebilir. İkinci ilişki biçimi üyeleri
üzerinde söz sahibi grupların siyasal partilerle giriştikleri pazarlıklar sonucunda üyelerini seçim
dönemlerinde belli bir partinin desteklenmesine yönlendirmesi şeklindedir. Diğer bir yöntem
ise çıkar gruplarının kendi üyeleri arasından belli sayıda kişiyi seçim listelerine sokmak
amacıyla siyasal partilerle ilişki kurmalarıdır. Bazı siyasal partiler de desteklerini sağlamak
amacıyla bazı güçlü çıkar gruplarına kontenjan ayırabilirler. Çıkar grupları iyi ilişkiler
kurdukları siyasal partilerin iktidarda veya muhalefette olmalarına göre hükümet siyasalarına
yönelik olarak zorlaştırıcı veya destekleyici tavırlar geliştirerek de yardımcı roller
oynayabilirler. Bazı çıkar grupları ise partilerden özerk bir örgüt stratejisi geliştirmeye özen
gösterirler. Bu politikanın arka planında iktidar değişimlerinden grup çıkarlarını korumak
düşüncesi vardır. Çıkar gruplarının partiler üstü bir strateji takip etmelerinin bir diğer nedeni
özellikle gevşek parti örgütlenmelerinin ağırlıkta olduğu ülkelerde aday desteklemeye yönelik
olarak faaliyet göstermeleridir. Böylelikle, ulusal düzeyde örgütlenmiş bir çıkar grubu ülkenin
değişik bölgelerinde değişik partiden adaylara oy verilmesini üyelerine öğütleyebilir.

13.5.Çıkar Grupları, propaganda Faaliyetleri, Doğrudan ve Dolaylı
Etkileme Yöntemleri
Çıkar gruplarının yürüttükleri faaliyetlerden bir diğeri propaganda faaliyetleridir. Çıkar
grupları kendi lehlerine kamuoyu oluşturmak ve bu şekilde isteklerini daha etkili bir biçimde
dile getirmek amacıyla propaganda faaliyetlerine yönelirler. Bu faaliyetlerin başında broşür,
kitap, dergi çıkartmak gibi yayın faaliyetleri, televizyon ve basına reklam vermek gibi
faaliyetler gelir. Yine çeşitli güncel konularda toplantılar, sempozyum ve seminerler
düzenlemek de bu tip kamuoyu oluşturmaya örgüt etkinliğini artırmaya yönelik propaganda
faaliyetleridir. Bir diğer propaganda faaliyet tipi de doğrudan grubun çıkarlarıyla ilgili olmayan,
ancak kamuoyunun sempatisini kazanmaya yönelik etkinliklerde bulunmaktır; çeşitli sosyal
yardım faaliyetleri, yarışmalar düzenleme, eğitim bursları dağıtma bu tip etkinliklere örnek
olarak verilebilir. Çıkar grupları kamuoyu oluşturmaya yönelik olarak sivil itaatsizlik tipinde,
boykot, kitle gösterileri ve protesto eylemlerinde de bulunabilirler. Bu tip eylemler grubun
niteliği ve sorunun boyutu oranında tedhiş hareketlerine de dönüşebilirler. Bazı çıkar grupları
olağan üstü yöntemlere sıklıkla başvururlar; bu tip çıkar grupları genellikle sistemin tümünü ya
da bazı boyutlarını reddetme eğiliminde olan gruplardır.
Çıkar grubu etkinlikleri, otoriteleri muhatap alma biçimlerine göre doğrudan ve dolaylı
faaliyetler olarak da sınıflandırılabilirler. Doğrudan etkileme çabaları, seçimler esnasında
kendilerine yakın siyasal parti veya adayları desteklemek ve yardımda bulunmak şeklinde
olabileceği gibi, bizzat grup üyelerinden bazı kişilerin parlamentoya girmesine çalışmak
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şeklinde de olabilir. Doğrudan siyasaları etkileme yöntemlerinin bir diğeri yasa tasarılarının
hazırlanması sırasında parlamentoya heyetler yollama, kulis faaliyetlerinde bulunma yönünde
girişimlerde bulunmaktır. Bir siyasal partiye sürekli parasal yardımda bulunmak, bilgi ve
doküman aktarmak da bu tür faaliyetler arasında sıralanabilir. Doğrudan etkileme yöntemleri
genellikle kararların alınmasında siyasal sistem içinde güçlü birimlere yönelik olarak yapılırlar.
Yukarıda da belirtildiği gibi bu tip faaliyetler parlamentoyu, hükümeti veya bürokratik
kurumları etkinlik düzeylerine göre önceleyen bir karakter gösterir. Doğrudan yöntemlerin
açıklıkla ve yoğunlukla yapılabilmesi ise o sistemde siyasal kültürün bu tip çalışmalara
hoşgörülü olmasına ve bunun yasal çerçeve içine alınmasına yakından bağlı bulunmaktadır.
Dolaylı etkileme yöntemleri ise otoritelerin öncelikle muhatap alınmasından çok, onlar
üzerinde çıkar oluşturabilecek birimlerin hedef seçildiği, öncelendiği faaliyetleri ifade
etmektedir. Dolaylı çıkar grubu faaliyetlerinin en güçlü silahı kamuoyudur. Kamuoyu baskısı
siyasal otoritelerin kolayca göz ardı edebilecekleri bir şey değildir ve genel olarak iyi organize
edilmiş kamuoyu baskısı siyasal birimlerden aksi yönde kararlar çıkmasını engeller. Çıkar
grupları bu amaçla kamuoyunu hükümete ulaşma kanallarında veya ikna etmede güçlükler
yaşanması durumlarında çıkarlarını kamusallaştırma eğilimi gösterirler. Grup öncelikle kendi
üyeleri arasında bir düşünce birlikteliği oluşturmaya çalışır; bu kamuoyu oluşturmanın ilk
adımıdır. Bu amaçla çıkar grupları iç bilgi akışını sağlamak amacıyla bülten, broşür, dergi gibi
yayın faaliyetlerinde bulunurlar; eğitim toplantıları ve uzmanlara hazırlatılan seminerler de
grup içi ayniyet sağlamaya yönelik olarak yapılır. Çıkar grupları yayın faaliyetlerine, gazete ve
TV ilanları verme gibi etkinliklere kamuoyu oluşturmada sıklıkla başvururlar. Yine basın
kuruluşlarına üyelerinin reklamlarını vermek, hatta maddi yardımlarda bulunmak suretiyle bu
tip kuruluşlarla iyi ilişkiler geliştirmeye çaba harcarlar. Son olarak çıkar grupları toplantı,
gösteri yürüyüşleri, sivil itaatsizlik tipinde protesto eylemlerinde bulunmak gibi dolaylı
yöntemlere de başvurabilirler. Bu eylemlere çıkarları aleyhine çıkartılan veya çıkmak üzere
olan bir kararın engellenmesine yönelik olarak başvurulabileceği gibi, sistemi tümüyle ve
kısmen ret eğiliminde olan gruplar bu tip eylemleri sıklıkla kamuoyu gündeminde kalmak
amacıyla yapabilirler.

13.6.Çıkar Grubu Sistemleri
Çıkar grubu-devlet ilişkilerinin farklı ülkelerde şekillenme biçimleri ortaya değişik
çıkar grubu sistemlerinin çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sistemlere göre çıkar grupları üç temel
düzeyde incelenebilir. Bunlardan ilki plüralist sistemdir: Plüralist sistemde çıkar grupları
siyasal merkezden, bürokratik birimlerden görece özerkleşmiş, örgütlenme ve çıkar ifade
düzeyleri yüksek, birbirleriyle de açık bir rekabet içinde olan örgütler olarak faaliyet yürütürler.
Sistem çıkar grubu faaliyetlerine karşı hoşgörülüdür, hatta bu faaliyetleri yasal güvenceye
almıştır. ABD'deki çıkar grupları sistemi bu türe en iyi örneği oluşturur. İkinci tip çıkar grupları
sisteminde çıkar grupları kendilerinden güçlü diğer örgütlenmelerin vesayeti altına alınmıştır.
Üst örgüt bir siyasal parti veya toplumsal bir grup olabilir. İtalya'daki sendikaların Komünist
Parti ve Katolik Kilisesi arasında etkinlik açısından paylaşılmış olması bu duruma örnektir.
Türkiye'de de her siyasal eğilimin değişik alanlarda örgütlenmeye giderek uzantı biçiminde
çıkar grupları örgütlenmesine gitmeleri oldukça yaygındır. Üçüncü çıkar grubu sistemi neo232

korporatist sistemdir. Burada kamu siyasası hükümet, bürokrasi ve çıkar gruplarının düzenli
görüşmeleri sonucunda oluşturulur. Gruplar sistemin işleyişinde yasal bir unsur haline
getirilmiştir. Neo-korporatist sistemde bazen gruplar daha özerk bir statüde işleyişe katılırken,
diğer bazı modellerde işleyiş devletin bu grupları çeşitli yöntemlerle kontrol etmesi ve
yönlendirmesi ağırlık taşımaktadır. İlk duruma İsveç ve Hollanda gibi ülkeler uygulanan
modeli, ikinciye de Japonya ve G. Kore'de uygulanan korporatist ilişki modelini örnek olarak
verebiliriz.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sivil toplum ve çıkar grubu kavramları, siyasal otoritelerle olan ilişkileri,
bu çerçevede ortaya çıkan çıkar grubu sistemleri ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Sivil toplumu devlete egemen olan hegomonik güçlerin sosyal, kültürel,
düşünsel işlevlerinin yansıması, devleti oluşturan ögelerden biri olarak ele alan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hegel

b)

Marks

c)

Gramsci

d)

Bentley

e)

Dahl

2)
İktidara geçmeyi amaçlamadan, siyasal otoritelerin kararlarını kendi çıkarları
doğrultusunda etkileme çabası içerisinde bulunan örgütlere ne ad verilmektedir?
a)

Sivil Toplum

b)

Çıkar Grubu

c)

Siyasal Parti

d)

Kamu Kurumu

e)

Dernek

3)
Mahallelerinden geçen yola üst geçit yapılması talebiyle yolu kapatan ve bu
taleplerini dile getirdikten sonra dağılan gruplar hangi tip Çıkar/baskı grubudur?
a)

Anomik Grup

b)

Örgütlü Grup

c)

Kurumsal Grup

d)

Örgütlenmemiş Grup

e)

Sosyal Grup
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4)

Aşağıdakilerden hangisi bir lobicilik faaliyetidir?

a)

Çıkar grubunun üyelerinden bazı isimleri bir partinin seçim listesine aldırması

b)
Çıkar grubunun belli sayıdaki milletvekili ile yüz yüze temas kurarak kendi
doğrultusunda hareket etmelerini sağlaması
c)

Çıkar grubunun bir talebini kamuoyu açıklaması yaparak duyurması

d)

Çıkar grubunun açık hava toplantısı düzenlemesi

e)

Çıkar grubunun bir gazeteye ilan vermesi

5)
görülebilir?

Lobicilik faaliyeti aşağıdaki baskı grubu sistemlerinden hangisinde daha açık

a)

Çoğulcu Sistem

b)

Vesayetçi Sistem

c)

Neo-korporatist Sistem

d)

Devletçi Sistem

e)

Parlamenter Sistem

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) b, 5) a
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14. SİYASAL KATILMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma

14.2.

Siyasal Katılma Kavramı

14.3.

Siyasal Katılma Tipleri ve Dereceleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyasal kültür ve siyasal toplumsallaşma ilişkisini açıklayınız.

2)

Siyasal katılma koşulları nelerdir? Açıklayınız.

3)

Siyasal katılma biçimleri nelerdir? Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Siyasal Kültür – Siyasal
Toplumsallaşma

Siyasal kültür ve
toplumsallaşma kavrmalarını
ve bu iki kavram arasındaki
ilişkiyi öğrenmek

Siyasal Katılma Kavramı

Siyasal katılma tanımı,
siyasal katılmanın koşullarını
öğrenmek.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Siyasal Katılma Dereceleri

Siyasal katılmanın hangi
biçimlerde ortaya çıktığını
kavramak

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal Kültür



Siyasal Toplumsallaşma



Siyasal Katılma



Olağan – Olağandışı Siyasal Katılma



Siyasal Katılma Dereceleri
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Giriş
Bu bölümde siyasal kültür, siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılma kavramları,
siyasal katılma biçimleri ve dereceleri ele alınmaktadır.

244

14.1. Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma
Siyasal katılma konusunu ele almadan önce, daha önce zaman zaman değindiğimiz
siyasal kültür ve toplumsallaşma kavramlarını kısaca hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bir
toplumda siyasi olayların, süreçlerin ve unsurların analizinde siyasal kültür de değerlendirme
kapsamına alınmalıdır. Çünkü siyaset toplumsal bir olgudur ve toplumsal yaşamda da kültürün
önemi herkes tarafından kabul edilmektedir (Şentürk, 2008: 200).
Huntington ve Dominguez’e göre ise bir toplumun siyasal kültürü, toplum üyelerinin
siyasal nesneler karşısındaki değer ve yönelimleri ile siyasal semboller hakkındaki
inançlarından oluşmaktadır. Siyasal kültür hem kamusal olaylardan hem de özel tecrübelerden
beslenmekle birlikte aynı zamanda bir toplumun temel siyasal değerlerine de şekil vermektedir
(Huntington, Dominguez, 1995: 19). Diğer bir tanım ise, bir toplumun üyelerinin siyasete
ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer yargılarının oluşturduğu bütüne siyasal kültür denir (Turan,
İ. 2000: 359). Bir toplumun olaylar karşısındaki tutumu, tepkileri, davranışları siyasal kültürü
ile ilişkilidir. Siyasal kültür, toplumda var olan inançlar ile kişinin siyasal olaylar karşısında
nasıl davranması gerektiğini öğreten bir köprüdür (Yücekök, : 179).Yukarıdaki tanımlardan
anlaşıldığı üzere her siyasal sistemde, toplum üyelerinin siyasal sisteme ilişkin inançları ve
tutumları olduğu gibi siyasete ilişkin davranış kurallarının tümü siyasal kültürü
oluşturmaktadır.
İlter Turan, siyasal kültürün siyasal süreç açısından iki temel işlevi olduğunu
belirtmektedir. Birincisi; kültür, bazı inanç ve davranış kurallarının standartlaşması yoluyla
siyasal sürecin isleyişini kolaylaştırmaktadır. İkincisi de; siyasal kültür, mevcut siyasal sistemin
benimsenmesini, yönetmekte haklı görülmesine ve dolayısıyla devamlılığını sağlayan bir araç
niteliğini taşımaktadır (Turan, İ. 1977: 33).
İnsanın doğuştan sahip olduğu bir toplumsal ve siyasal kültürü yoktur. Değer yargıları,
inançlar, tutumlar ve toplumsal davranış kuralları zamanla öğrenilir. Bu öğrenim süreci aile
içinde başlar, okulda, okul sırası ve sonrası bireyin kurduğu toplumsal ilişki çerçevesinde
devam eder ve duygusal bir kapsamdan bilgisel duygusal bir kapsama doğru gelişme gösterir,
kişinin yaşamı boyunca devam eder (Turan, İ. 2000: 61-62). Bireyin içinde yaşadığı siyasal
kültürü edinme süreci siyasal toplumsallaştırmayı oluşturur.

14.2.Siyasal Katılma Kavramı
Günümüzün en yaygın toplumsal-siyasal örgütlenme biçimi olan devletlerin özünü
oluşturan ilkelerden bir tanesi, siyasal iktidarın gücünü yönetilenlerden almasıdır. Sanayi
devriminden sonra, yönetimden etkilenenler, giderek toplum adına uyulması zorunlu kararlar
alma işlemine katılmak isteği göstermişler ve birçok toplumda uzun hatta zaman zaman kanlı
çatışmalar meydana gelmiş, sonuçta yönetilenler siyasal sürece katılım hakkına sahip oldukları
anlayışı gelişmiş ve yerleşmiştir. Bütün, modern siyasal toplumlarda siyasal katılma veri olarak
benimsenmekten öteye, iyi vatandaşın katılımcı bir vatandaş olduğu düşüncesi yerleştiği
görülmektedir (Turan, İ. 1987: 67).
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Siyasal katılma, bir toplumun üyesi ile o toplumdaki siyasal otorite arasındaki bir bağdır
(Kalaycıoğlu, 1983: 10). Bireyler, otoritelerin aldığı siyasal kararları, emirler, tüzükler, yasalar
vb. şekillerde görüntülenen kararları etkileyebilmek üzere davranışlarda bulunmaya
başladıkları andan itibaren siyasal yaşamda oluşan faaliyetlere katılmaya başlamış olmaktadır
(Kalaycıoğlu, 1984: 200)
Özbudun, siyasal katılmanın siyasal bilim ve onun bir alt dalı
olarak belirttiği siyasal gelişme araştırmalarında en çok kullanılan kavramlardan biri olduğunu
söylemektedir. Hatta birçok yazarın, haklı olarak, modern devletin ayırıcı özelliğinin siyasal
katılmaya dayanması olduğunu ileri sürdüklerini belirtmektedir.
Bireyin otonom karar ve tercihlerinin siyasal otorite üzerinde etkisinden oluşan bir ilişki
olan (Kalaycıoğlu, 1984: 10.) siyasal katılma, dar anlamda yalnızca seçimlere katılma olarak
tanımlanabileceği gibi geniş anlamda bürokrasi ve siyasal karar alma sürecinin her aşamasına
katılım olarak da tanımlanabilir. Katılma özel kişilerin ve etkinlikleri etkilemek üzere
giriştikleri yasal davranışlardan oluşur. Bu tanım eksik olsa bile siyasal kurumları etkilemeyi
amaçlayan davranışları kapsadığında, gerçekte yeterli görülmektedir. Yurttaşların, devletin
çeşitli düzeylerdeki karar ve uygulamalarını etkileme eylemlerine siyasal katılma denmektedir.
Mahalle ya da köy yöneticisinden devleti yönetenlere kadar, çeşitli düzeylerde yapılan seçimler,
siyasal katılma olgusunun yalnızca bir bölümünü oluştururlar (Kışlalı, 1993: 186).
Başka bir tanımda da vatandaşların siyasal sistem karşısındaki durumlarını, tutumlarını
ve davranışlarını belirleyen bir kavram olarak tanımlanmakta ve katılmanın basit bir meraktan
yoğun bir siyasal eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanından oluştuğu
belirtilmektedir (Kapani, 1998: 130- 131). Demokrasilerde siyasal katılma, bütün ergin
vatandaşların hür ve eşit iradeleriyle toplum yönetimine katılmaları anlayışına dayanır. Ancak;
uygulamada bu durum böyle değildir (Kapani, 1998: 137).
Geniş anlamıyla siyasal katılım, vatandaşların siyasi sistem karşısındaki durumlarını,
tutumlarını ve davranışlarını gösteren bir kavram olarak izah edilmektedir. Siyasal katılma
kişilerin siyasal ilgi, bilgi ve tutumlarının da eklenmesiyle oluşur. Çünkü yapılacak tanımın
kişinin siyasetle ilgi derecesi, kendini siyasi bakımdan etkin hissetmesi, çevresindeki insanlara
güvenmesi gibi katılma ile ilgisi olan olguları kavraması gerekir. Her türlü davranışı ilgilerden
ve tutumlardan ayırmak mümkün değildir. Bu manada siyasi davranış da belli bir süreç
içerisinde gelişen ahlakın ve tutumların harekete geçirilişi şeklinde belirlenen bir ifade tarzıdır
(Kalaycıoğlu, 1983: 11).

14.3. Siyasal Katılma Tipleri ve Dereceleri
Kısaca söylemek gerekirse siyasal katılma, vatandaşların, merkezi ya da yönetsel devlet
organlarının personelini yahut kararlarını etkilemek üzere kendilerince veya başkalarınca
tasarlanmış hukuki (Olağan Siyasal Katılma) ya da hukuken tanınmamış yöntemlerle
(Olağandışı Siyasal Katılma) başarılı ya da başarısız faaliyetlere girişmeleridir.
Siyasal katılmada birey ile sistem değerleri ve süreçlerinin bütünleşmesi amaçlandığı
için bu iki unsur arasında değer ve görüş birliğinin oluşturduğu bir uyum, birey davranışlarında
siyasal sürecin devamı ve işlerliği için uygunluk, devamlılık ve yaygınlık kazanacaktır. Bu
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sebeple bireyin siyasal katılımı, bireyin beklentilerini, taleplerini, tutum ve değerlerini ve
bunların geliştirip şekillendirdiği biçimde sisteme ve eyleme yönelişini kapsayan bir bütün
(Uysal, 1984: 4) olarak karşımıza çıkacaktır.
Siyasal katılmaya insanları sevk eden bazı nedenler bulunmaktadır. Bunlar kişisel
bağlılık, dayanışma, çıkar ve vatandaşlık duygusudur. Kişisel bağlılığa dayanan katılımda,
seçmen grupları, geleneksel liderlere karşı kişisel bağlılıkları ve bağımlılıkları sonucu,
seçmenler, liderler tarafından siyasal katılıma yöneltilirler (Uyarılmış Katılma). Dayanışmadan
doğan katılım ise ferdin, mensup olduğu sosyal gruba (köy, dini cemaat, sosyal sınıf, vb.)
bağlılığını göstermek üzere o grubun çoğunluğu yönünde katılım faaliyetlerine girişmesidir.
Bir başka şekilde, insanlar çıkar duygusundan hareketle siyasi katılımda bulunabilirler. Söz
konusu çıkarlara, kayırma, iltimas, çeşitli bayındırlık ilişkileri, eğitim hizmetleri, af vb. gibi
gösterilebilir (Tatar, 1997: 100).
Bireylerin siyasete katılmaları çeşitli yoğunluktadır. Bazı kimseler siyasetle hiç
ilgilenmezken, diğerleri siyasal faaliyetlere büyük zaman, emek ve maddi olanak ayırmaktadır.
Verba ve Nie, Amerika üzerinde yaptıkları bir araştırmada bireylerin siyasal yaşama altı
düzeyde katılabileceklerini öne sürmüştür: (Turan, İ. 1996: 68).
1-Siyasal sürece hiç katılmayanlar: Bu kişiler siyasetle hemen hiç ilgilenmemekte,
seçimlerde oylarını dâhil kullanmaktan kaçınmaktadırlar.
2-Sadece oy kullananlar: Oldukça geniş bir vatandaş kitlesi için siyasal katılma
seçimden seçime oyunu kullanmaktan ibaret kalmaktadır.
3-Kişisel sınırlı katılmacılar: Bazı kimseler oylarını kullanmaya ek olarak, daha çok
kişisel sorunlarını çözmek üzere özellikle devlet memurlarıyla ilişkide bulunmaktadırlar.
4-Topluluk düzeyinde katılmacılar: Bazı vatandaşlar çevresel ya da belirli toplumsal
sorunların çözümü için kısmen bireysel olarak fakat genellikle örgütler, gruplar aracılığıyla
siyasal süreci etkilemeye çalışmaktadırlar.
5-Kampanyacılar: Bir kısım vatandaş, seçim kampanyalarına da faal olarak
katılmaktadır.
6-Son bir grup vatandaş ise, saydığımız faaliyetlere ek olarak siyasal partilerde görev
almakta, her türlü siyasal faaliyette yer almaktadır.
Baykal, Milbright’ın sınıflandırması paralelinde siyasal katılmayı eylemin zorluk
derecesine göre üç aşamalı bir süreç olarak ele almaktadır (Baykal, 1970: 33-34):
1-Siyasal olayları izleme: Dergi, gazete, radyo gibi kitle iletişim araçları kanalıyla
siyasal olayları takip etmeyi, dinleyici sıfatı ile çeşitli nitelikteki siyasal toplantı ve mitinglere
katılmayı, özel temaslarla siyasal konularla ilgilenmeyi kapsar. Siyasal olaylardan haberdar
olma amacıyla, bir çeşit siyasal haber tüketicisi konumundadır.
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2- Siyasal olaylar hakkında tavır takınma: Burada siyasal olayları izlemenin yanında,
belli siyasal alternatiflerin yanında ya da karşısında yer alarak tavır takınmayı içerir. Bu grupta
yer alan bireylerin özelliği, siyasal olayları izlemekle yetinmeyip, yeni siyasal olaylar
oluşturmadan bunu açıklama gereksinimi duymalarıdır.
3-Siyasal olayların içine karışma: Siyasal katılmanın en yoğun şekli olarak, örgüt ya da
eylem boyutunda aktif rol oynamayı gerektirir. Siyasal parti veya siyasal derneklere üye olmak,
siyasal görevlerde bulunmak, yürüyüş, gösteri ve mitinglerde etkin olarak yer almak gibi
faaliyetler bu kategori içinde sayılabilir.
Eylemin kolaylığı ya da zorluğu, katılma eyleminin sınıflandırılmasında önemli bir
ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Milbrath, en kolay katılma eylemlerine izleyici
davranışları, zor eylemlere geçiş eylemleri, daha zor olanlara da gladyatör eylemleri
demektedir. Gladyatör eylemleri içerisine, bir partiye üye olmak, bir siyasal organ için aday
olmak ve siyasal eylemlerde etkin rol almak girmektedir. Siyasal yaşamla ilgili aktif davranışlar
sergileyen yurttaşlar, bu sınıflandırmaya girmektedirler. Bir siyasal toplantıya katılmak, parasal
yardımda bulunmak ve siyasal organlarla ilişkide bulunmak geçiş eylemlerindendir. Siyasal
katılma eylemi niteliği taşımaktan çok, destek niteliği taşıyan eylemler, gladyatör eylemlerinin
bir önceki aşamasını oluştururlar. Bir siyasal partinin rozetini taşımak ya da oy kullanmak gibi
eylemler ise izleyici eylemlerdir. Bu üç tür eylem biçimi, siyasal olayları izleme, onlara karşı
tutum gösterme ve etkin katılım biçiminde görülür. İzleme eylemleri, neredeyse yalnızca
siyasal alanla ilgili bilgilenmelerden oluşur. Siyasal olayları izlemekle yetinmeyip tavır alanlar
ise belli bir siyasal eylemde bulunmaktansa yönlendirme, yandaş toplama ve kamuoyu
oluşturma gibi yolu benimserler. Gerçek anlamda katılma olarak tanımlanabilecek etkinlik,
siyasal alanla ilgili organların oluşumu, eylemleri ve etkileri üzerinde belirleyici olmayı
amaçlar.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyasal katılma ile ilgili kavramlar, siyasal katılmanın koşulları ve siyasal
katılma dereceleri konuları ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Bir toplumun üyelerinin siyasete ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer
yargılarının oluşturduğu bütüne ne ad verilmektedir?
a)

Siyasal Toplumsallaşma

b)

Toplumsal Hareketlilik

c)

Siyasi Devşirme

d)

Siyasal Kültür

e)

Siyasal Katılma

2)

Aşağıdaki alanlardan hangisi siyasal katılmanın konusu değildir?

a)

Kamusal bir taleple ilgili Belediyeye dilekçe vermek

b)

Seçimlerde oy kullanmak

c)

Şirket yönetim kuruluna adaylığını koymak

d)

Bir partinin açık hava toplantısına katılmak

e)

Bir partiye üye olmak

3)

Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılmanın bir ön koşuludur?

a)

Kişinin yaşadığı olaylara siyasal otoritelerin kararları arasında bağ kurabilmesi

b)

Kişinin oy verme hakkına sahip olması

c)

Kişinin bir siyasal partiye üye olması

d)

Kişinin siyasal otoritelerle temas kurması

e)

Kişinin kent merkezinde yaşaması

252

4)
Bir köy ahalisinin, toprak sahibinin istemi doğrultusunda seçimlerde tek bir
partiye oy vermesi nasıl bir siyasal katılma biçimidir?
a)

Sınırlı katılma

b)

Uyarılmış katılma

c)

Gladyatör faaliyet

d)

İzleme

e)

Topluluk düzeyinde katılma

5)
Bir partinin il temsilcisi ile talebi için görüşen kimse Milbriht’a göre ne tür bir
siyasal katılma davranışı göstermiştir?
a)

İzleyici

b)

Gladyatör

c)

Geçiş

d)

Kampanyacı

e)

Topluluk düzeyinde katılma

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c
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