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Emine'ye 





ÖNSÖZ 

Siyaset  bilimi, nerede,  nasıl ve hangi koşullarda,  kimin kime 
hükmedebileceğim  öğrenmeye çalışan bir ilim alanıdır.  Bu nedenle, 
insan gelişiminin tarihi boyunca geliştirilmiş,  sınanmış ve yenilenmiş 
teorik  bilgilerin  yanısıra saha araştırmalarına,  gözlemlere  ve ampi-
rik  verilere  dayanarak  bilimsel  yaklaşım  ve niteliklerini  pekiş-
tirir.  Bir toplum bilimi olduğu  için de  tüm veri kaynakları  toplumun 
bizatihi kendisi  olmaktadır. 

Bu nedenle,  toplumsuz siyaset olamıyacağına göre, toplumu kay-
nak olarak  almıyan siyaset bilimi de  olamaz. Böylelikle  taban top-
lum, siyaset de  onun, toplumsal  değişimle  farklılaşan  ürünü olmak-
tadır. 

Eskilerden  bir söz vardır"Bana  arkadaşını,  ya da  okuduğun 
kitabı  söyle, sana kim olduğunu  söyliyeyim." 

Toplum  ve siyaset bilimi de  özellikle  böyledir.  Bir siyaset bilim-
cisine toplumun gelişim endekslerini  verin, size az bir yanılgı  ile 
siyasal yapısını tarif  edebilir.  Ya  da  tam tersini yapın. Yani  toplu-
mun siyasal yapısını bilgi  olarak  verin, size o toplumun gelişmenin 
neresinde  olduğunu  beş aşağı, beş yukarı  tahmin edebilsin. 

Hem  ders,  hem de  yardımcı  okuma kitabı  niteliğinde  hazırladı-
ğımız bu kitapta  biz de  siyasal kurumların  ve siyasal davranışın 
toplumsal  boyutlar  ile olan yakın ilişkilerini  vurgulamaya  çalıştık. 
Daha çok ana kavramlar  ve temel kurumlar  açısından  ele aldığımız 
bu toplumsal  ile siyasal arasındaki  etki-tepki  ilişkisi  umarız ki  siya-
setin değişen  koşullara  olan "muayyeniyetine"  az da  olsa bir ışık 
tutar. 

Ama, yararlı  olmasını dilediğimiz  bir başka husus da  şu: Siya-
set bilimini, hangi koşullarda,  kimin kimi nasıl yönlendireceğini 
inceliyen bir disiplin  olarak  tanımlamıştık.  Bu gerçeklerin  bilincin-
de  (!)  olmadan,  "Hayır,  ben!" diye  evi çekip çeviren dört  yaşındaki 
kızım,  çok ileride  yazdıklarımı  okuma şaşkınlığına  düşüp  aklı  karı-
şırsa, belki  evdeki  gerçek  iktidarın  o değil,  ben olduğum  yanılgısına 
kapılabilir. 

A h m e t N. YÜCEKÖK 
Çeşme, Ağustos 1937 
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BÖLÜM I 

G İ R İ Ş 





SİYASET SOSYOLOJİSİNİN TEMEL UNSURLARI 

Söze ilk olarak siyaset bilimi ile siyaset sosyolojisinin tanımlarını ya-
parak girmek gerekiyor. Günümüzde siyaset sosyolojisi; sosyal teori ve 
sosyolojinin geniş kapsamlı olan ve ilkelerine dayanan ve sosyal yapılan-
manın ürettiği siyaseti incelemeyi hedefleyen  bir disiplindir. Siyaset bi-
limi de kuşkusuz siyaasl yapılanmayı ve siyasal hayatı incelemeyi konu 
olarak ele alır. Fakat buna rağmen, siyaset bilimi, siyasetin bağımsız ve 
otonom bir olay olduğu görüşüne dayanan siyasal teorilere sıkıca bağım-
lıdır. Bugün her iki disiplin de birbirlerine giderek daha fazla  yakınlaş-
makta ve dayanmakta iseler de aralarındaki bazı ayrılıkları vurgulamak 
yine de mümkün olabilmektedir. Bu görüşleri şöyle sıralayabiliriz.1 

A. Sıyase; bilimi temelde meşru kurumlar ve liderler tarafından  uy-
gulanan ve kullanılan "iktidar" olayı ile ilgilidir. Siyaset sosyolojisi ise 
"siyasal gücün" daha çok gizli ve "nedensel" yapısı ile ilgilidir. Siyaset bi-
limi daha çok "yönetim mekanizması", "kamu yönetimi" gibi alanlarla 
ilgili iken, siyaset sosyolojisi toplumsal yapılanmanın niteliği, iktidar mü-
cadelesinde gurup ilişkileri, toplumsal süreç ve fonksiyonlar  üzerinde dur-
maktadır. 

B. Siyaset sosyolojisi, iktidar oluşumunu ve siyasal yapılanmayı değiş-
ken bir olay olarak görür ve bu nedenle belirli zamanlarda ortaya çıkan 
değişik siyasal sistemlerin incelenmesine yönelir. Bu durumda siyaset 
bilimcilerinin ana suali "Bu siyasal sistem nasıl çalışır?" yaklaşımıyken, 
siyaset sosyologları "Bu siyasal sistem nasıl ortaya çıktı?", "Bu yapılan-
madan kim kazançlı, kim zararlı çıkar? sorularını sorarlar. 

C. Değişime verdikleri önem nedeniyle siyaset sosyologları, siyaseti 
bir "çatışma" alanı olarak görürler. Onlara göre "çatışma", "uyumsuzluk" 
"radikal tepki" siyasal sistemin işleyişinde kaçınılmaz olarak var olan un-
surlardır. Siyaset bilimi ise daha muhafazakâr  bir değerlendirmeye tabidir. 
Çünkü siyaset bilimcilerine göre siyasal ilişkiler daha çok "mutabakata" 
ve işbirliğine dayanan eylemlerdir. Bu nedenle siyasal bilimcinin öne sür-
düğü birçok teori mevcut durumu meşrulaştıran açıklamalar olma duru-
munda kalmaktadır. 



Siyaset sosyolojisi günümüzde belki en doğru ve gerçekçi anlamda 
"siyasalla toplumsalın karşılıklı etki-tepki ilişkisi" olarak tanımlanabilir. 
Toplumun sosyal ve ekonomik konumu ve niteliklerinden kaynaklanan bir 
takım dürtüler, aracı siyasal kurumlar tarafından  siyasetin oluştuğu alt 
ve üst düzeydeki yapılanmalara ulaştırılmakta, oradan da toplu-
mu ihtiyaçları doğrultusunda biçimleyecek siyasal uygulamalar olarak tek-
rar topluma dönmektedirler. Bu karşılıklı etkilenme siyasetin toplumsal 
tabanını da ortaya çıkardığı için, biz bu zincirleme etkilenmenin anali-
zine siyasetin sosyolojisi adını vermekteyiz. 

Çatışma ve Uyum 

Siyasal analizin belli başlı unsurları; siyasal iktidarın bölüşümü, oto-
rite, etkinlik, siyasal değişi mve meşruiyettir. Toplumda iktidar sahipleri 
kimlerdir, bu iktidar ne tür mekanizmalardan geçerek uygulanır, hangi 
amaçla kullanılır, iktidar nasıl el değiştirir, güçlü nasıl güçlü olarak kalır, 
iktidarın meşru iyeti nerede yatar, soruları siyaset sosyologu için temel yak-
laşımlar olmaktadır. 

Siyaset sosyologları bu soruların cevaplarını sosyolojinin iki ayrı ana 
yaklaşımı içinde değerlendirebilir ve orta boy teoriler denilen yaklaşımlar 
eldri edebilirler. Sosyolojinin bu iki ana yaklaşımı ise, ilerdeki bölüm-
lerde daha etraflı  olarak görebileceğimiz gibi, özetle; yapısal-görevsel 
yaklaşımın "denge" ya da "mutabakat-uyuşum" teorisi, ya da özellikle 
marxist analizin ortaya attığı "çatışma" teorisidir. 

Uyuşumcu teoriye göre toplumsal sistem içindeki bütün unsurlar, in-
san vücudundaki tüm organlar gibi karşılıklı gereksinim, uyum ve da-
yanışma içindedirler. Birinin iflâsı  bütün sistemin aksamasına yol açabi-
lir. Böyle bir teorik yaklaşımda toplumsal değişimin açıklanması zor ol-
makla birlikte, imkânsız da değildir. Uyumsuzluk gösteren unsur, teoriye 
göre yenilenmiş bir görev anlayışına sahip bir başka unsur tarafından  eli-
mine edilince, sistem yenilenmiş olarak uyumluluğuna devam edebilecek-
tir. 

"Çatışmacı" teoriye göre ise sistem birbiri ile çatışan, tezatlar oluştu-
ran unsurlardan meydana gelmiştir. Bu bir "sınıf"  ya da "guruplar-arası" 
çatışma modelidir. Bu modelde unsurların "karşıtlığı" esastır ve toplum 
sürekli olarak bu sürtüşme nedeni ile yenilenir. Siyasal güç meşruiyetini 
baskı ile sağlar ve çatışma sonucu yeni bir siyasal güç baskı araçlarını, 
yani iktidarı ele geçirinceye kadar iktidarını sürdürür. 

Toplumların yapılanmalarını, ve değişim mekanizmalarını tahlil için 
kullanılan bu iki ana yaklaşım içinde, üç ayrı teorik guruplaşmanın yer 
aldığını öne sürebiliriz.2 Bunlar sınıf  tahlilcileri, pluralistler ve elitistler-
dir. 



Bunlardan "sınıf  tahlili" yaklaşımı marxist siyaset sosyolojisinin te-
mel unsurudur. İktidar değişiminin köklerini ekonomik düzenin yarattığı 
sınıf  ve gurup çatışmalarında arar ve bu nedenle "Çatışmacı" toplum 
modelinin içinde yer alır. 

"Pluralist" yani "çoğulcu" yaklaşımlar ise daha çok "uyuşumcu" mo-
del içinde görünürler. Geleneksel pluralism baskı gurupları yaklaşımına 
dayanır ve demokratik düzenin yaşaması için gönüllü kuruluşlar ve ikincil 
gurupların varlığını şart koşar. Günümüz pluralistleri ise "elit" kavra-
mını da toplumsal çoğulculuk içine katmışlardır. Bu anlamda demokratik 
çok gurupluluk bir elit çoğulculuğudur. Bir başka deyişle elitlerin de-
mokratik biçimde iktidar savaşı vermeleri olayıdır. 

Üçüncü gurup teorik yaklaşım ise "elitisf'lerin  yaklaşımı olmaktadır. 
Geleneksel elitistler kitleleri mantıksız ve bilinçsiz olarak kabul eder ve 
elitlerin üstünlüğü ve işlevselliği üzerinde dururlar. Sadece elitlerin 
"uyumlu" olarak görev yapabildiği bir toplum analizi kuşkusuz dengeci ve 
uyuşumcu bir yaklaşıma girebilir. Çağdaş elitistler ise elitlerin varlığını 
sosyal yapılanmaya ve ekonomik nedenlere bağlarlar. Bu anlamda elitler 
de çoğulcu sistemde yer alan diğer sosyo ekonomik guruplardan başka bir 
şey değillerdir. Böyle bir yaklaşım da ise elitist teoriler "çatışmacı" mo-
deller içinde daha kolaylıkla yer alabilirler. 

Siyaset sosyolojisi "iktidar" incelemesini kişilerarası ilişkilerde değiL 
toplumsal düzeyde ele alır. Kişiler arası iktidar ilişkisi daha çok mikro 
siyasal davranış modellerinin ve siyaset psikolojisinin ele aldığı bir konu-
dur. İktidarı. ı topiumsal düzeyde ele alınması ise günümüzde sadece dev-
letin "gücü ilo ilgili olmamaktadır. Siyasal ve ekonomik kurumlar ve bun-
ların oluşturduğu guruplaşmalar ister devletin elinde olsun isterse de özel 
girişimin, iktidar yapılanmasına yön veren unsurların başında gelmek-
tedirler. Çağımızın modern toplumunda böylece iktidar oluşumunu ya 
da dağılımını etkileyen bir çok "birincil" ve "ikincil" gurup, çoğulcu top-
lumun yapısını oluşturmaktadır. 

Modernleşmenin de belirli bir kriterini oluşturan bu çoğulculuk iliş-
kilerinin sosyo-siyasal tahlili iktidarın nasıl oluştuğu ve kimler tarafın-
dan nasıl kullanıldığını açıklamak kadar üzerlerinde iktidar uygulanan 
unsurların da bu gücü neden ve nasıl kabullendiklerini ortaya koyabil-
mektedir. 

SİYASET SOSYOLOJİSİNDE MUKAYESELİ YAKLAŞIMLAR 

Siyaset sosyolojisinin ilgilenmekte olduğu diğer alanlar kadar siyasal 
sistemlerin kıyaslanması olayı da uzun bir entellektüel tarihe sahiptir. Ama 



kıyaslamak fi  yasal tahlile ampirik bir yaklaşım daha çok ondokuzuncu 
yüzyılın ürünü olmuştur. Çünkü ancak bu yüzyılda Avrupalı düşünürler 
yeni, yeni şu soruları sormaya başlamışlardı: Amerika Birleşik Devletle-
rinde demokrasi başarılı olabilecekmiydi? İngiltere'de aristokratik gele-
nekler ve demokratik eğilimler karşılıklı bir özveri dengesine girebilecek-
lermiydi? Kıta Avrupasında bu denge şimdiye kadar neden hep başarısız 
olmuştur?11 

Bu sorulara çeşitli cevaplar verilebiliyordu. Amerika Birleşik Dev-
letleri'nin feodal  bir geleneği yoktu. İngiltere'nin merkezi ve mahalli güç-
ler arasında kurduğu çok uzun tarihli bir denge ve karşılıklı özveri sis-
temi bulunmaktaydı. Amerika'nın gelişmesi, toplumun büyük kesimleri-
nin siyasal süreç içerisinde doğrudan rol alması ile mümkün olmuştu. 
Başka yerlerde tepeden buyrukçu devlet uygulamaları olan idari fonksi-
yonları, İngiltere'de ve Amerika'da, mahalli idarenin özerkliği geleneğine 
dayanan gönüllü kuruluşlar yürütmekteydi. 

Siyasetin kıyaslamalı tahlili daha sonra Alexis de Tocqueville gibi 
düşünürler sayesinde daha sistematik bir hale dönüşmekle birlikte halâ 
eklektik ve betimlemeci olarak nitelendirilebilir. 

On dokuzuncu yüzyılda yalnızca Marxsizm kıyaslamalı siyasete siste-
matik bir teori getirebilmişti. Kısaca açıklamak gerekirse Marxizm kapi-
talist bir ekonomide demokrasiyi, burjuvazinin sınıfsal  çıkarları ile özdeş-
leştirmekteydi. Serbest ticarete olan ilgi ve özlem serbest siyasal hayata 
olan ilgiyi de pekiştirmekteydi. Marxistler burada durmadılar; işçi sını-
fı  ciddi bir iktidar alternatifi  olma yolunda yeterince örgütlendiğinde 
burjuvaların demokrasiye olan ilgileri ve sevgileri aynı ölçüde azalmak-
taydı. Böylece, Fransa, Almanya, İtalya örneklerinde de görüldüğü üzere 
burjuvaların işçilrden korkmaları, demokrasi özlemlerinin üstüne çıkınca, 
demokrasiler kesintilere uğradılar. Böylece Marxist tarih şemasında artık 
demokratik kurumlar için mücadele bur juva sınıfından  işçi sınıfına  geç-
miş oluyordu. 

Fakat Marx'ın bu teorisini yaşatmak için başlıca kanıt olarak öne 
sürdüğü ülkede, İngiltere'da, işler böyle görünmedi. Ekonomik bakımdan 
en gelişmiş olan bu ülkede işçi sınıfı  siyasal olarak en az radikal bir kim-
liğe bürünmüştü. Böylece radikalizm belki de ekonomik az gelişmişliğin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktaydı. Buna dayanarak endüstrileşmekte 
olan toplumlarda değişen sınıf  yapılanmasına belki de yeni yaklaşımlar 
gerekmekte, yeni toplumsal bağlılıkların, dürtülerin kaynakları aranma-
lıydı. 

Kıyaslamalı siyaset sosyolojisinin çağdaş yaklaşımlarından biri de 
büyük kitle hareketleridir. Bu olayı yakalamak için bir çok siyaset bilim-



cisi tekrar siyasal sistemler ye bu sistemlerin yer aldığı toplumsal yapı-
lanma ilişkilerine eğilme zorunluluğunu duymaktadırlar. Bazı teorisyen-
ler ikincil gurupların yaygın bir biçimde yurttaşların emrinde olmadığı 
toplumsal bünyelerde totaliter diktatörlüklerin daha kolay kurulabileceği-
ne dikkat çekmektedirler. Böyle gönüllü kuruluşların olmadığı toplumlar-
da kişiler yaygın bir "kitle-toplumu" içinde siyasal sistemde rol ya da pay 
alamamakta ve sonuç olarak da hükümet ya da totaliter partiler gibi kit-
lesel örgütler karşısında çaresiz ve etkisiz kalmaktadırlar. Anglo- Saxon 
ülkelerinde bu tür gönüllü kuruluşların olması demokrasileri düze çıkar-
mış fakat  Çarlık Rusyasında ve Hitler öncesi Almanya'da yeterince bu-
lunmaması demokrasileri yaşatmaya yetmemiştir. Bu siyasal çoğulculuk 
teorisi bugün Anglo-Amerikan siyaset bilimcileri arasında oldukça popü-
ler bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ana noktalarından biri de demokrasi-
nin kuralları üzerinde olan "mutabakat" yani "consensus" dur. Rejime 
ait temel değerlerin paylaşılması ve bu konularda mutabakat sağlanmış 
olması, değerlerin ve inançların "çatıştığı" bir topluma kıyasla daha ba-
rışçı ve kalıcı çözümler bulunabileceğini ortaya koyabilir. En azından bir 
çok batılı siyasal bilimci bu görüşten hareket etmektedirler. 

Siyaset sosyologları, farklı  ülke ve toplumlarda siyasal hayat ve ör-
gütlenmede değişiklikler yaratan faktörlerin  neler olduğu sorusunu sü-
rekli sormalıdırlar. Ya da belirli bir süreç içerisinde tek bir toplumda bu 
farklılaşmaları  yaratan kurumlardan tutun, davranışlara kadar olan de-
ğişimleri etkileyen toplumsal faktörleri  arayıp bulmalıdırlar. Çünkü bü-
tün siyasal sistemler, aile sistemleri, endüstriel örgütler ya da bütün di-
ğer toplumsal örgüt ve kurumlar, toplumsal yapılanmanın her unsuru ile 
karşılıklı etki-tepki ilişkisi içindedirler. Bunlardan herhangi biri hakkın-
daki anlamlı bir bilgi, sistemin diğer unsurlarına da bilimsel bir ılışk tu-
tacak nitelikte olacaktır. 
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BÖLÜM II 

SİYASAL TOPLUMSALLAŞMAYA MAKRO 
MİKRO DÜZEYDEKİ YAKLAŞIMLAR 





SİYASAL TOPLUMSALLAŞMANIN GELİŞME SÜRECİ 

Bir toplumun içerisinde eğer herkes amaçlar ve bu amaçlara açılan 
yollar hakkında tam bir anlaşmaya varacak olurlarsa, o toplumdaki bir 
kimse bir diğer kimsenin ne türlü hareket ettiğine, nasıl davranması ge-
rektiğine karışma, etkileme gereğini duymayacaktır. Böylelikle o toplum-
da iktidar ve etkileme ilişkileri oluşmayacaktır. Bunun sonucu olarak da 
bir hakem, meşru baskı örgütü ya da egemen sınıfların  aracı olarak nite-
lenen devletin ve siyasal sistemin böyle bir ortamda var olamayacağını 
iddia edebiliriz. Fakat diyelimki o toplumun üyelerinden biri, bir diğer 
üyenin çıkarlarını engellemeye kalkmış olsun, işte o zaman, Prof.  Dahl'ın 
da dediği gibi o toplum siyaset mikrobunu kapmıştır.1 Çünkü üyelerden 
biri diğer bir üyenin davranışını değiştirmeye çalışmıştır. Bunu yaparken 
de ya bir takım mükâfatlar  vaadetmiş ya da zor yoluyla bazı kısıtlama-
larda bulunmuş, davranışı değiştirilmek istenen kişiyi bazı şeylerden mah-
rum bırakmakla tehdit etmiştir. Böylece bu iki üye arasındaki ilişki bir 
iktidar ilişkisi haline dönüşmüştür. 

Çatışmanın başladığı yerde siyaset de başlar. Bu çatışma ortamının 
değiştirilmesi, yumuşatılması, kontrol altında tutulması ve hatta ezilerek 
ortadan kaldırılması o toplumdaki üst yapı kuruluşlarına düşen bir gö-
revdir. Bu siyasal görev her zaman aynı derecede etkenlik sağlayamaz. 
Çünkü değişen toplumsal koşullar toplumda yeni patlamalar, meşruiyet 
savaşları, değişik itkidar ilişkileri ve yeni denge sorunları yaratmaktadır. 
Alt yapısal değişme artık kendine uygun üst yapı kurumları oluşturma ça-
bası içindedir. 

Strüktürel yeteneksizlik alt yapıdan gelen zorlamalarla giderilir. Top-
lumsal koşulların nitelediği yeni üst yapı ise denetim ve yönetim görevle-
riyle toplumu etkileyecek ve yeni alt yapı gelişmeleri ve yeni sorunların 
oluşmasına araç olacaktır. Bu toplumsalla siyasal arasındaki etki-tepki, 
başka bir deyimle input-output oluşumu o toplumun siyasal davranışını 
etkileyecek ana koşulları da yaratacaktır. 

Yapısal ve toplumsal değişmeler, etki-tepki ilişkileri, değişik toplum-
larda değişik türlerde meydana gelmektedirler. Diktatörlük, demokratik 
yönetim, evrimler ve devrimler kendilerine en uygun ortamlarda gelişir-
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ler ve uygulanırlar. Bir başka deyişle bunlar kendilerini yaratan alt yapı-
nın üst yapı ürünleridirler. Toplumu da kendilerine özgü bir şekilde etki-
leyip yön vereceklerdir. Toplumlar arasındaki bu farklılık  ve değişik si-
yasal davranış boyutları, o toplumların değişik sosyo-ekonomik tabanla-
rından ötürüdür. Yine bir başka deyişle siyasal sistemler ve sistemlerin 
içinde yer alan ve onları oluşturan siyasal davranış boyutları, o toplumun 
sosyo-ekonomik hayatının yarattığı bir üst yapı olan siyasal ve toplumsal 
kültürün etkisindedirler. 

Kanaat oluşumu, davranış ve tutumlar endüstriel bir toplumda, geliş-
mekte olan bir toplumda başka başka olacaktır. Değişme yokluğunun, 
ilkel tekniğin, yatay dikey toplumsal hareketsizliğin, tarımsal üretimin, 
feodal  bir siyasal yapının, geniş aile düzeninin, kaderci zihniyetin hâkim 
olduğu toplumlarda genel ve siyasal kültür de bu unsurların getirdiği ni-
telikte olacak ve toplumun siyasal davranışına geleneksel bir taban sağ-
lıyacaktır. Oysaki gelişmiş bir ekonomi ve teknolojinin hâkim olduğu, ke-
sif  iş bölümü yapılan, iktidarın paylaşıldığı bir siyasal yapısı olan, dikey 
ve yatay hareketliliğin yoğun, bölgesel ve mahalli ilgi ve çıkarların ulusal 
düzeye çıktığı toplumlarda siyasal davranışın daha etkili, kapsayıcı, yoğun 
ve geleneksel tabanlı siyasal davranışa göre de çok daha karmaşık olduğu 
görülmektedir. 

Değişik toplumsal koşulların değişik siyasal davranışlar oluşturmasını 
açıklayabilmek için sorunu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak ve siyasal 
davranışı etkileyen unsurlara, kültür boyutlarına ve bireyle toplum ara-
sındaki ilişkilere ayrı ayrı inmemiz gerekmektedir. 

SİYASAL TOPLUMSALLAŞAMAYA MAKRO VE MİKRO 
DÜZEYLERDE YAKLAŞIM : 

Davranışçı yaklaşım metodu siyasal bilimlerde hem makro hem de 
mikro düzeyde kullanılabilir. Çünkü her toplum değişik sosyo-ekonomik 
yapısı nedeniyle kendine özgü davranış kalıplarına sahiptir. Bu davranış 
kalıplarını bütüncü, geniş kapsamlı, etki-tepki ilişkilerini bütün bir sistem 
içerisinde inceleyen analizlerle saptamak makro bir yaklaşımla gerçekle-
şebilir. Davranış kalıplarının bu şekilde saptanması o toplumun gelişme 
süreci içerisinde hangi noktada bulunduğunu da bize gösterecektir. Top-
lumun kurumsal yapısına bakarak hangi gelişme düzeyinde olduğunu sap-
tayabildiğimiz gibi davranışların niteliği de bize toplumsal ve ekonomik 
yapı hakkında fikir  verebilecektir.2 

Fakat aynı zamanda sorunları açıklayabilmek için onlara şu açıdan 
yanaşmakta gerek vardır : Kişi psikolojisi ve toplum sosyolojisini kaynaştı-



rarak. Bu açıdan bakıldığında beliren sorun şudur : Toplumsal yapı kişi-
nin davranışını nasıl etkiler ve bunun bir sonucu olarak da millî devleti 
yaşatabilmek için gerekli olan kurumlar nasıl etkilenir ve etkilenen ku-
rumlar kişilerin siyasal davranışlarına yeniden nasıl yön verir? Bütün 
bunları incelemek üzere ele alacağımız SİYASAL KÜLTÜR, toplumun ge-
leneklerinin, toplum kurumlarının ruhunun, vatandaşlarının arzu ve ortak 
çıkarlarının ve liderlerinin siyasal stilinin yalnızca rastlantı bir tarihi tec-
rübe sonucu olmayıp, anlamlı bir bütün olarak birbirlerine uymaları, an-
laşılır, açık bir ilişkiler ağı meydana getirmesiyle belirmektedir. 

Siyasal kültür hem bir toplumun top yekûn tarihinin, hem de toplumu 
meydana getiren insanların sosyo-ekonomik yaaşntılarmın bir ürünüdür. 
Böylelikle siyasal kültür eşit olarak hem toplum olaylarında hem de kişi-
sel tecrübe ve davranışlarda kök bulur. İşte bu kişisel tecrübe ve davra-
nışlara inildiğinde de yaklaşım metodu mikro düzeyde olacaktır. Burada 
davarnışçı metoda giren hem makro hem de mikro analizleri tek bir başlık 
altında toplamakta kolay anlaşılır olması bakımından yarar vardır. 

Burada mikro analizi kişilerin siyasal davranışlarının psikolojik de-
ğerlendirilmesinde kullanıyoruz. Makro analiz ise siyasal sosyolojiye özgü 
değişkenler üzerinde kurulmuştur. Sonuç olarak da davranışçı (Behavi-
oral) bir analiz şekli doğmuştur. Genel olarak kültür toplumsal hayatta 
nasıl bir bütünlük ve beraberlik sağlıyorsa aynı anlamda siyasal kültür 
de siyasal hayata anlam ve bünye sağlar. Bu alanda gittikçe ar tan tema-
yül kişinin davranışı üzerinde durmaktır. Kişi ister lider, ister seçmen, 
isterse kanaat sahibi olsun bu böyledir. Fakat bu arada siyasal toplumun 
aynı derecede önemli bir dinamik, toplu varlık olduğu gerçeği gözden 
kaçırılmamalıdır. Burada da açıkça belirdiği gibi ortaya bir biraraya ge-
tirme, toplama problemi çıkmıştır. Bu problem kişi psikolojisinin bulgu-
larını belli bir yöntemle toplayıp, toplum davranışını kişisel davranışların 
ışığında anlaşılabilir duruma getirmeyi kapsamaktadır. 

Burada, ilerde tekrar değineceğimiz siyasal sosyalizasyon önemli bir 
rol oynamaktadır. Siyasal kül türün temelinde ana unsur olan siyasal sos-
yalizasyon çocukluktan kalma değerler, tahsil, çevre, kitle haberleşme gibi 
faktörlerle  belirir, nitelenir. 

Kısa bir şekilde açıklamak mümkünse bunu şöyle sıralayabiliriz : Si-
yasal sosyalizasyon siyasal kültürü meydana getirir. Siyasal kültür ise 
kurumları ve kurumlar tekrar siyasal sosyalizasyonu etkiler; böylece si-
yasal kültür üzerinde değişmeler yaratır. Bütün bu etki ve tepki ilişkileri 
ise siyasal davranışı meydana getirirler. 
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Bu şemada da görüldüğü gibi gelişme süreci sürekli olarak toplumun 

siyasal kül türünün ve siyasal kül tür de gelişme sürecinin etkisi altında-
dır.3 Bu nedenle farklı  siyasal kültürler değişme sürecine farklı  tepkiler 
göstermişlerdir. 

SİYASAL TOPLUMSALLAŞMADA SİYASAL KÜLTÜR 

Siyasal kültürü burada incelerken amacımız siyasal yapının ötesine 
bakmak, o siyasal yapıyı hazırlayan ve kişilerin davranışlarına yön veren 
inançları, kanaatleri incelemektir. Yalnız, şu unutulmamalıdır ki siyasal 
yapı da siyasal kültür kadar önemli bir olgudur ve daima birbirini etki-
leyen bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için siyasal kül türün tahlili ya-
pılmalıdır. 

Toplumun kültür yapısı, o toplumun sosyo-ekonomik yapısının bir 
yansıması olduğuna göre, onu ayrı ve bağımsız bir bütün olarak ele almak 
olanaksızdır. Yine aynı şekilde, toplumdaki kişilerin davranışlarını, tu-
tumlarını, vaziyet alışlarını etkileyen, toplumu bir arada tutup, bir bütün 
olarak kaynaştıran ve toplumun değerlerini ve normlarını içeren kültür 
yapısından toplumu ayırarak tek başına ele almak mümkün değildir. Bu 
anlamda üzerinde durduğumuz sorun toplumun mu yoksa kültürün mü 
daha önemli olduğu değildir. Toplumun en iyi kültür açısından mı yoksa 
kültürün toplum açısından mı anlaşılacağının tartışmasını da yapmıya-
cağız. 

Kültürün toplumla içinde bulunduğu karşılıklı etki süreci birbirle-
riyle ilişkili ve birbirlerine dayanan unsurlarla çok karmaşık bir bütünü 
meydana getirmiştir. Bu karmaşık bütün içerisinde hiç bir örf,  adet, yasa, 
davranış ve kurum tek başına diğerlerinden soyutlanmış olarak buluna-
maz. Ekonomik koşullar, aile düzeni, dinsel telkinler, siyasal hedefler  hep 
birbiri içine geçmiş unsurlardır. 



Kişinin toplum içerisinde oynadığı rol de toplumsal ve kültürel sis-
temden soyutlanmaz. Kişinin rolü o kişinin toplum içerisinde işgal ettiği 
mevkiin gerektirdiği davranıştır. Buna göre ekonomik bakımdan gelişmiş, 
ihtisaslaşmış ve yoğun iş bölümü nedeniyle farklılaşmış  toplumlarda ki-
şilerin rolleri de geleneksel ve statik toplumlardaki kişilerin rollerinden 
farklı  olacaktır. Lucien Pye siyasal gelişmelerin üç ana koşulu olarak 
a) Eşitlik, b) Yetenek, C) Farklılaşma ve ihtisaslaşmayı öngörmektedir. 
Burada eşitlikten anlaşılan yasalar karşısında eşitlik, başarıya göre ta-
yin ve halkın siyasal sürece katılma yoğunluğudur. Yetenek ise, rasyonel 
idare, laik siyaset ve kamu yönetiminde eşitlik ve başarılı olmayı içer-
mektedir. Farklılaşma ve ihtisaslaşma ile anlatılmak istenen ise atomize 
bir toplumda çok değişik rollerin, sistem içerisinde, kaynaştırılmış bir 
bütün olarak karşılıklı etkileme ilişkileri içinde bulunmasıdır. 

Böyle bir toplumda kişilerin sahip oldukları roller ve davranışlar, yal-
nızca statik, kendi kendine yeten bir toplumdaki kişilerin rol ve davra-
nışlarından farklı  olmakla kalmayacak, kişiler arasındaki bağların şekil-
leri ve nitelikleri de değişik olacaktır. 

Toplumun sosyo-ekonomik koşulları o toplumdaki davranışları, rolleri, 
siyasal yapıyı ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen adetleri ve ku-
ralları etkilemektedir. Bu nedenle bir toplumda değerler bireyci ve ba-
şarıya yönelik iseler o toplum farklılaşmış  ve sanayileşmiş bir yapıya sa-
hip demektir. Sorunların dinsel bir yaklaşımla çözüldüğü kaderci kültüre 
sahip bir toplum ise büyük bir olasılıkla kendini feodal  üretim ilişkilerin-
den henüz kurtaramamış bir toplumdur. Böyle bir toplumda yaygın olan 
geleneksel değerler o toplumdaki kişilerin rollerine ve kişiliklerine etkide 
bulunacak ve böylece kişinin davranışlarının temelinde yatan o toplumun 
değer sistemi olacaktır. Toplumdaki ekonomik gelişmeyle birlikte toplu-
mun kültüründe ve değer sisteminde de bir değişim olacak ve benimsenen 
yeni değerler toplumda yeni kurumlar oluşturacak, kişi davranışlarını 
çok değişik biçimlerde etkileyeceklerdir. Böylece bir zamanlar topluma yön 
vermiş egemen (dominant) değerler, gelişimle gerçekleşen yeni değerlerle 
çatışacaktır. Bu, toplumdaki egemen değerlere ait olmayan yeni değerle-
rin gelişmesi ve yeni bir değer sistemine yöneliş, toplumu yeniliklere açan 
başlıca etkendir. Bu anlamda gelişen sosyo-ekonomik koşullar, yarattık-
ları yeni değerler sayesinde kişiyi, geleneksel kültürde önemli bir yeri 
olan dinsel değerlerin etkisinden kurtaracaklardır. Doğal ve sosyal çevreyi 
açıklamada ve bunlara etkide insanın ar tan olanakları, dini davranışların 
sosyal düzendeki rolünü gittikçe azaltma eğilimi doğuracaktır. 

Çevrenin, kişinin değerleri ve zihinsel yapısı üzerinde ne ölçüde etkili 
olduğunu E.C. Banfield'in  İtalya'da yaptığı bir araştırma bütün açıklığı 
ile ortaya koymaktadır. (Banfield,  E.L. The Moral Basis of  a Backward 



Society, The Free Press, Univ. of  Chicago, 1958) Güney ve Kuzey İtalya'da 
yapılan bu araştırmada deneklere keman çalan bir çocuğun resmi gösteri-
liyor ve denekten bu resimle ilgili bir öykü anlatması isteniyordu. Fakir, 
çoğunluğu köylü, ve okuma yazma bilenlerin oranının düşük olduğu Gü-
ney italya'da araştırma duygusal ve otoriter unsurların ağır bastığı öykü-
lere tanık olmuştur. Güneylilerden daha yüksek gelirli ve daha yüksek 
oranda okumuş-yazmış olan sanayileşmiş Kuzey İtalya'da ise resimle il-
gili öyküler daha rasyonel, hoş görülü, şansa dayanmayan, bireyci de-
ğerlerin ve çatışmanın hakim olduğu konular kazanmışlardır. Bu örnekten 
sosyo-ekonomik koşulların, değerler ve zihinsel yapı üzerinde ne ölçüde 
etkili oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu, çevrenin zihinsel yapı ve 
kültür üzerinde oynadığı etkin rol, tekrar tekrar belirtilmiş olduğu gibi, 
tek yönlü değildir. Toplum içerisinde sosyalize olan kişi, edinmiş olduğu 
kişilik ve yönelimleri gene toplum içerisinde kullanacak ve toplumun 
kendisine verdiği yeteneklerle yine toplumu etkileyecektir. Kişinin de-
ğerlerindeki ve davranışlarındaki değişimi sağlıyan sosyo-ekonomik ge-
lişmeler, yaşamak ve süreli olmak için gerek duydukları desteği, yarat-
tıkları yeni kişilik ve değerlerde bulacaklar ve yeni gelişmeler oluşuna 
kadar bu böyle devam edecektir. 

DİN VE SİYASAL KÜLTÜR 

Toplumun kültür sistemi içinde yer alan ve az gelişmiş toplumlarda, 
farklılaşmamış  sosyal yapı nedeni ile tek yaygın değer durumunda bulu-
nan din, kuşkusuz, gelişmiş toplumlara nazaran insan yaşantısına yöıı 
veren en büyük etkenlerden biri olacaktır. 

Bunun en büyük nedeni, gelişmiş toplumlarda kişinin sadakatini ve 
inancını yönelteceği çok sayıda değişik kurumların, farklılaşmama  nede-
niyle az gelişmiş toplumlarda bulunmamasıdır. Böyle bir ortamda kişi 
bağlılık hislerini tatmin ve aynı zamanda koruyucu bir güce sığınmak için 
dinden başka kapsamlı bir sistem bulamayacaktır. Bu, özellikle, bir hukuk 
ve ekonomi sistemini içeren islâm dininde böyle olmaktadır. 

Küçük yaşlarda, anne ve babayı, her şeyi yapmaya kadir bir güç ola-
rak gören çocuk, bu alışkanlığını ileri yaşlarda da sürdürecek, ancak bu 
ihtiyacını geleneksel toplumun yalın kat yapısında, yalnızca dinde gider-
mek olasılığını bulacaktır. Ayrıca çocuğun küçüklükten beri gördüğü ve 
tanıdığı çevre ve ailesinden aldığı görgü ve eğitim, gene farklılaşmamış 
bir yapının sonucu dinsel ve kaderci bir eğilim taşıdığı için, çocuğun sos-
yalizasyon süreci dinsel bir özdeşleme ile başlıyacaktır. Ailenin, çocuğun 
üzerinde siyasal eğilim, davranış benzerliği ve değerler konusunda çok 
etkili olduğunu ispatlayan sayısız araştırma ve yapıt bulunmaktadır. Bu 



anlamda, dinsel inançların egemen olduğu toplumlarda, özellikle dinin ha-
yatın her safhasını  kapsadığı islam toplumlarında, çocuğun aileden ve çev-
reden edindiği dini bilgi ve görgülerin kendisini ileriki yıllarda ne yönde 
etkileyeceği açıktır. Çocuk, ilerde, kimlik sorununu çözümlerken durgun, 
statik bir sosyal yapının da yardımıyla, herkes gibi olmaya karar verecek, 
babasına ve çevresine benzemeye çalışarak onlar gibi saygıdeğer bir mü-
min olmaya yönelecektir. 

Fakat ihtisaslaşmanın ve işbölümünün yarattığı farklılaşmış  bir top-
lumda kişi bağlanacak başka kurumlar ve değerler bulacağından din artık 
etkili bir sosyalizasyon aracı olmaktan çıkacaktır. 

Sosyo ekonomik gelişme ile değişen çevre, toplumda bir kültür de-
ğişimi de1 sağlayacak ve yeni kültürle birlikte gelişen yeni değerler, top-
lumu, o değerlerin zorunlu kıldığı düzeye itecektir. Toplumla kültür ara-
sındaki bu karşılıklı etkileşme, gelişim nedeni ile farklılaşıp  çok boyutlu 
hale geldikçe, geleneksel niteliğini kaybedecek, geleneksel değerler yerle-
rini giderek modern teknolojinin etkilediği çağdaş değerlere terkedecek-
lerdir. 

Siyasal kül türün tahlili bizi, daha önce de belirttiğimiz gibi, siyasal 
sosyalizasyona, yani siyasal kültürün kuşaktan kuşağa, geçişine ve siyasal 
kültürü değiştiren etkenlere götürür. Ayrıca siyasal kültür bizi bir ulusun 
siyasal tarihine de götürür ki burada toplumsal olayların hatırasının si-
yasal davranışı nasıl etkilediğini görürüz. 

SİYASAL KÜLTÜRÜN BOYUTLARI 

Siyasal kültür bir toplumda var olan inançlar sistemini içerir. Bu 
inançlar siyasal ortamın ne durumda olduğu ya da olması lâzım geldiğini 
saptayan inançlardır. Siyasal kültür, siyasal olaylar ve bu olaylar karşı-
sında etkilenen kişilerin davranışları arasında bir köprüdür. Bu davranış-
lar da insanların olayları nasıl yorumladıklarına dayanmaktadır, örneğin 
yeni bir Anayasa kişilerin siyasal kül türü çerçevesinde anlam kazanır. 
Çünkü siyasal kültür incelemesi toplum içerisinde kimin kimi etkiledi-
ğini de inceleyen bir unsurdur. 



Siyasal Kanaatler: 

Siyasal kanaatler siyasal kül türün bir parçasıdır. Siyasal hatıralar, 
olaylar ve çevrenin etkisiyle meydana gelen bu siyasal kanaatler a) tanı-
yıcı, b) değerlendirici, c) ifade  edici diye üç kısma ayrılırlar.4 Kişi bu ka-
naatlerini dış dünya ile yaptığı temaslar sonucu elde eder. Burada kişinin 
üzerinde etki yapan unsurlar şunlardır : 

1) Üretim biçimi 

2) Kitle haberleşme 

3) Çevre genişliği ya da darlığı 

4) Meslek, gelir, statü 

5) Yaş, sex eğitim v.b. gibi kişisel niteliklerin kişinin kanaatleri üze-
rindeki etkisi 

6) Stereotipler5 

Siyasal olmayan olaylar ve ortamlar da siyasal kanaatleri hazırlamak-
ta büyük etken olurlar. Yukarıda belirttiğimiz gibi okul, aile, iş yeri, çevre 
gibi unsurlar dolaylı olarak siyasal kanaatleri yaratabilirler. Ayrıca bir 
diğer siyasal kanaat yaratıcı unsur da siyasal mekanizmayla ilişki sonucu 
belirir. Siyasal ilişkiler, başkalarının siyasal tecrübelerinin izlenmesi, ida-
recilerle temas etmek; bunlar da siyasal kanaatleri etkileyebilecek unsur-
lardır. Aynı zamanda bu unsurlar kişinin siyasal hatırasını da şekillendi-
rirler. 

Siyasal kültürün, siyasal kanaatlerden başka üç ana boyutu daha 
vardır. Bunlardan biri toplumun genel kültür sistemidir.6 Siyasal kanaat-
ler de köklerini çoğu zaman toplumun bu genel kültüründen almakta-
dırlar. 

Genel Kültür-Genel Kanaatler; 

Tabiat ve dünya görüşü, zaman mefhumu,  ahlâk anlayışı gibi unsurlar 
toplumun genel kültürüdürler. Eğer o toplumun üyeleri, örneğin, fatalist 
iseler devletle ilişkileri olumsuz ve kaderci olacaktır. 

Devlet işlerini, zelzele fırtına  gibi şeyler olarak ele alacaklardır. Üre-
timi tarımsal olan kırsal toplumlarda bu genellikle böyledir. 

Fakat eğer tabiata hakimiyet, siyasal ve toplumsal süreci etkileme 
yeteneği, genel kültür içinde yer alan birer unsur ise bu toplumda idare 
kuşkusuz aktif  ve sürükleyici bir rol oynayacaktır. Kişi kendi toplumsal 
yetersizliğine inanmışsa, siyasal yaşantıdan da uzak kalacaktır. Kendine 



güvenen kişi, ortak çıkarlarını beraberce savunacakları kişilere de gü-
venecek, işbirliği yapabilecektir. Bir çok az gelişmiş ülke yazarının gıpta 
ettiği, batılı, sorumlu, başarı azmi olan bireyci insan tipinin aslında sa-
nayi devrimini gerçekleştirebilmiş toplumların insanları olduğuna şaşma-
malıyız. 

Gerçekte siyasal kanaatler ve genel kanaatler ile siyasal davranış 
arasındaki ilişkiler değişik olabilirse de birbirlerinden bağımsız olmadığı 
gerçeği de apaçıktır. Aslında ilerde de göreceğimiz gibi siyasal kanaatler, 
genel kanaatler, siyasal stil ve siyasal hatıra hep birbirlerini etkileyip 
tamamlayarak siyasal kültürü meydana getirirler. 

Siyasal Sti l: 

Siyasal stil, siyasal kül türün üçüncü boyutunu meydana getirir.' Si-
yasal stili iki ana türe ayırmak mümkündür. 

a) İdeolojik 
b) Pragmatik 

Radikal ve ideolojik partiler bir takım siyasal değerleri bir dünya gö-
rüşü olarak bütün bir hayat sahasına kapsatırlar. Bu stil ideolojiktir. Prag-
matik görüş ise sorunları teker teker kendi değerleri ölçüsünde ele alır 
ve bunları bütün şemanın bir parçası olarak görmez. 

Bir inanç sistemi ne kadar kapalı ise o kadar ideolojik olur ve böyle 
bir sistemde yenileşme zor meydana gelir. Pragmatik sistemler daha ko-
lay değişebilir ya da toplumsal taleplere açık tuttukları çeşitli kanallarla 
tutumlarını daha kolay değiştirebilirler. 

İdeolojikle pragmatik arasındaki bir başka ayrılık da kanaat sistem-
leri arasındaki şu ayrı lmadır : İdeolojik sistemde, kurumlar ve normlar 
sırf  kendi açılarından önemlidirler. Sloganlar da öyledir. Örneğin : "Ne 
Mutlu Türküm Diyene". Pragmatik sistemlerde ise normlar ve kurumlar 
yararlı oldukları ölçüde önemlidirler. Örneğin : "Her ülkeye açık bir pa-
saport". 

Anglo-Saxonlar siyasi istikrarı bu pragmatik düzende bulmaktadırlar. 
Böyle bir sistemde bir muhalifi  yalnızca tek bir nokta üzerinde karşılayıp 
tartışabilir ve görüşlerini kabul etmiyebilirsiniz. Fakat ideolojik bir sis-
temde bir muhalif  bütünüyle muhaliftir  ve görüşleri bütün noktalardan 
reddedilir. Böyle bir ortamın daha fazla  sürtüşme ve tansiyon yaratacağı 
olağandır. 

Siyasal stilin niteliği hakkında başka bir araştırma da şu çerçeve için-
de ve şu soru sorularak yapılabilir: Kişi yaşantısının ne kadarını siyaset 
saptar ve idare eder? 



İngiltere'de siyasî partilerarası kişisel ilişkiler olağandır. Yani kişi 
ilişkilerini siyasal bağlılık saptamaz. Bu istikrara ve yeniliğe kolay geçişi 
sağlar. Fazla sert sürtüşmeler olmaz. Fakat partizanlığın kişi ilişkilerini 
saptadığı toplumlarda sürtüşmeler ve yenileşme hareketleri sert olabilir. 

Siyasal Hatıralar ve Siyasal Tarih 

Siyasal kül türün dördüncü boyutu ise siyasal hatıralardır. Siyasal ha-
tıraları geniş ölçüde siyasi tarih ve o tarih içinde yer almış olan toplum-
sal krizler etkilemektedir. 

Örneğin ulusal özgürlük uğraşıları ulusal bir bütünlük, bir savaş ba-
zen büyük bir birlik yaratabilir. Öbür taraftan  fethedilerek  birleştirilmiş 
ülkelerde bölünme ve iç çatışma siyasal kül türün bir parçası halindedir. 

İtalya'da insanların birbirlerine olan güvensizliği, olayların daima bö-
lücü olmuş olmasındadır. Örneğin Rönesans, bir kuzey İtalya orta sınıf 
hareketi idi ki kültürel bir birlik sağlıyacağına ayırıcı olmuştur. Faşizm 
de direnme yaratarak bölücü olmuş, İtalya'da birlik kuracağı yerde "ay-
rılık adaları" meydana getirmiştir.8 

Üretim biçimlerinin değişimi sonucu beliren ve siyasal mekanizmaya 
katılmak istiyen yeni sınıflar  bütün toplumlarda görülebilir. Bütün mesele 
iktidar sahiplerinin davranışlarmdadır. Yeni sınıflara  böyle bir olanak ve-
rilirse krizin doğmayacağı olasılığı kuvvetlidir. Aksi olursa katılma isti-
yen gruplarda çatışma zorunluğu belirecek, aynı zamanda bir "meşruiyet 
krizi" yaratılacaktır. Bundan böyle de o toplumda iktidar mücadelesi kanlı 
bir olay olarak benimsenecektir. Dışarda bırakılan grupların tu tumu ideo-
lojik ve sert olur. Halbuki sağlanacak bir katılma hakkıyla bu yeni grup-
larda sorumluluk duygusu sağlanabilir ve sert sürtüşmelerin önüne ge-
çilebilinir. 

Ayrıca devlet out-put'u da siyasi hatıra olarak siyasal kültürü etkili-
yebilir. (Devlet out-put 'unu idari tasarruf,  devletçe üretilen karar ve ey-
lemler olarak niteleyebiliriz.) Devlet out-put'u iki tür lüdür9 

a) Sızma (penetration) 

b) Dağıtma (Distribution) 

Halka inme, vergi toplama, kanun uygulama sızma olarak tanım-
lanabilir. Bu sızma eksikse ya da zorbaca gerçekleştiriliyorsa o zaman halk-
ta da bir yabancılaşma ve bıkkınlık belirir. 

Refah  devleti kanalıyla, progresif  vergiler usulüyle dağıtım, tam 
ve adil değilse, ya da siyasal sistem böyle bir dağıtımı öngörmüyorsa halk 
idarecilere ve elite karşı bir güvensizlik duyacaktır. Bu şekilde beliren si-



yasal hatıralar da siyasal kanaatler üzerinde etkide bulunarak siyasal kül-
türün önemli bir boyutunu meydana getirirler. 

Sidney Verba siyasal kültür sorununu daha etraflı  bir şekilde incele-
mek için Political Culture and Political Development adlı kitabında başka 
bir yaklaşım önerisinde bulunmaktadır. Buna göre bir toplumun siyasal 
kül türünü tanımlıyabilmek için birtakım kültür ölçüleri vererek üzerinde 
çalıştığımız sistemin bunlardan hangilerine uyduğunu saptayabiliriz. Ver-
ba'nın önerdiği bu ölçü de dörde ayrılmaktadır.10 

(1) Milli Özdeşleşme 

(2) Vatandaş Özdeşlemesi 

(3) iktidar Uygulaması 

(4) Karar Alma Süreci 

SİYASAL KÜLTÜRÜN ÖLÇÜLERİ 

Milli Özdeşleme: 

Burada en önemli sorun, kişilerin kendilerini ne ölçüde ulusal bütün-
lüğün bir parçası saydıklarını saptamaktır. Eğer toplumun fertleri  kendi-
lerini milli devletin birer üyesi saymayıp, bağlı hissetmiyorlarsa, siyasal 
gelişim çok ızdıraplı ve sürtüşmeli bir süreç olarak belirecektir. Modern-
leşen bir ülkede, özellikle kitle haberleşmenin yoğunlaşmaya başladığı bir 
ülkede, milli özdeşleşmenin olmaması oldukça zorluk çıkarmaktadır. Çün-
kü toplumun fertleri  ulusal sorunlar karşısında kaygısız, ilgisiz kalıp ken-
dilerini yalnız kendi bölgesel çevrelerine ve ilksel kurumlara karşı so-
rumlu hissetmektedir. Böyle bir durumda, ulusun içine düştüğü herhangi 
bir kriz, halkta en ufak  bir tepki yaratmadığı anda çözülmesi çok güç 
problemler doğmuş olur. 

• 
Kabile, etnik grup bağlılığı (ulusal düzeyin altındaki bağlılıklar ulu-

sal düzeyin altındaki kültürlere bağlılıktır.) ulusal özdeşmeyi sekteye uğ-
ratır. Bu durum genellikle kapalı pazar ekonomilerinin, ilkel teknolojinin 
ve ulusal düzeyde iş bölümü yokluğunun güçlendirdiği ayrı diller, değişik 
kast çıkarları ve ayrı dinler yüzünden meydana gelir. Bazen de egemen 
sınıflar  bazı grupları kendi milletlerinden saymazlar. Böyle bir durumda 
da ulusal özdeşleşme yerini iç çekişmelere bırakır. Ulusal düzeyin altındaki 
yapıya bağlılık, ulusal devlete olan bağlılıkla çatışır. 

Fakat ekonomik gelişme hızlandıkça, kitle haberleşme ulusal düzeyde 
etkili olmaya başladıkça, kişiler ve yabancılaşmış gruplar zamanla "sub-
National bağlılığın" yetersiz olduğunu görürler. Bu ulusal özdeşleşme 



aynı anda Apter'in "Political Religion" dediği siyasal totemler ve sembol-
lerle de hızlandırılabilir." Toplumun gözlerini ulusal düzeye çevirebilmek 
için semboller, sloganlar yaratılır. Meksika'daki ulusal birliği sağlamak 
için bu sembollerden bol bol faydalanılmaktaydı.  Örneğin, "Milli İhtilâl", 
"Tek Part i" "Devrimci Elit" gibi. 

Fakat ulusal bağlılık da, Sub-National bağlılıkla bir arada buluna-
bilir. Yalnız Sub-National bağlılığın ulusal gelişmeyi kösteklememesi sağ-
lanmıştır. Örneğin bir Texas'lınm kendi eyaletine duyduğu bağlılık A.B.D. 
nin ulusal çıkarlarını baltalayacak nitelikte değildir. Yalnız yeni gelişen 
bir toplumda hızlı siyasal ve ekonomik gelişme için Sub-National bağlı-
lıklar hızla tasfiye  edilmelidir. Böyle bir durumda "Political Religion" ya-
ratmak da pek tatmin edici olmayabilir. Asıl etkenlik üretim ilişkilerin-
deki modernleşme ve pazar ekonomisine geçilerek sağlanacaktır. 

Kişinin Vatandaşları ile Özdeşleşmesi: 

Yukarıda sözü edilen ulusal özdeşleşme yukarıdan aşağıya "dikey" 
bir gelişmedir. Vatandaş özdeşleşmesi ise, "yatay" bir kaynaşmadır. Bu-
rada sorulacak soru, toplumdaki fertlerin  o toplumun diğer fertlerine  ve 
yöneticilerine güven duyup duymadıklarıdır. 

Yarı feodal  bir yapıya sahip Habeşistan'da Amhara Kültürünün, aile-
nin dışında herkesten şüphe etmeyi öngördüğünü bilmekteyiz.12 Birbir-
lerine güvenmiyen gruplar arasında iktidar çekişmesi hırçın olur, çünkü 
iktidar sahipleri güven duymadıkları gruba iktidarı devretmeye hiçbir 
zaman cesaret edemiyeceklerdir. Ayrıca elite duyulmayan güven, elitin 
zor kullanmasına da yol açacaktır. 

Bir sanayi toplumu olan ingiltere'de ise durum tamamen aksidir. Kişi 
ilişkilerinin çok büyük önemi olan bu ülkede vatandaş özdeşleşmesi tam 
anlamıyla gerçekleşmiştir.13 

Bazen de ulusal özdeşleşme olduğu halde vatandaş özdeşleşmesi ger-
çekleşmez. Tarih boyunca toplumsal bünye sert çatışmalarla devamlı bö-
lünmüşse böyle bir ortam doğar. Fransızların bir sözü bu durumu gayet 
iyi belirtmektedir." Her Fransız Fransa'yı sever. Fakat diğer her Fransıza 
kuşkuyla bakar". 

İktidar Uygulaması: 

Siyasal kültür açısından, kişinin hükümet hakkındaki yargıları, hü-
kümetin ne yapmasını istediği ve özellikle hükümetin ne yapması gerek-
tiğini düşünmesi önemlidir. Sub-National birimler, yani mahalli gruplar 
ve kültürleri merkezi kurumlardan herhangi bir uygulama beklemezler, 



gözetmezler, onları yalnızca aileleri, kabileleri ya da etnik grupları ilgi-
lendirir. Bunun tersi olan bir durumda ise fert,  devleti toplumsal ilişki-
lerde bir hakem rolünde görmek ister. İşte ilksel gruplardan ve mahalli 
düzeyden bu ulusal düzeye geçiş, toplumsal kül türün ve modernleşmenin 
önemli süreçlerinden biridir. 

Devlet-toplum ilişkileri bazen Mısır, Türkiye ve Meksika'da olduğu 
gibi elit tarafından  topluma kabul ettirilmeye çalışılır. Ekonomik geliş-
meyle kapalı ekonominin sınırları kırıldıkça kültürde de belirgin değiş-
meler olacaktır. 

Çıkarlar ulusal düzeyde görülmeye başladıktan sonra hükümet out-
putları toplumun fertleri  için bir anlam ifade  edecektir. Bunun sonucu 
olarak da o outputları etkileme gereği belirecek ve bunu yapabilmek için 
de siyasal katılma yoğunlaşacaktır. 

Bazı hükümet uygulamaları kişiyi yalnız kendi yerel birimlerini il-
gilendirdiği sürece ilgilendirir. Bu ilgiler ulusal düzeye çıktığında modern-
leşmenin önemli bir aşaması gerçekleştirilmiş olur. 

Bir de bu ilgilerden daha da fazla  olarak kişi, devletin sorunlar kar-
şısında ne yapması gerektiğini düşünebiliyorsa o zaman o toplumun siya-
sal kül türünün oturmuş ve sağlam bir kültür olduğunu söyliyebiliriz. 
Çünkü kişi çıkarlarını ulusal düzeyde görebilen ve yalnızca bununla ye-
tinmeyip o çıkarları elde etmek için hangi siyasal yolların zorlanması ge-
rektiğini de kavrUyabilen bir kül türün üyesidir. Buna daha açık olarak 
aşağıda görebileceğiz. 

Karar Alma Süreci: 

Bazı toplumlarda siyasal kararların nasıl alındığı büyük bir çoğunluğu 
ilgilendirmez. Burada kişiler, gruplar, yalnızca hükümet uygulaması ya-
rarlı olacak mı endişesi içindedirler. Kendilerini devlet uygulamalarına 
körü körüne bağlı kişiler olarak görürler. Hükümet kararlarına katılma 
haklarının olabileceğinden kesinlikle haberleri yoktur. Tokugawa Japon-
yasında da devletin, insanların başında bulunması izah edilmez bir kurum 
olduğu düşünülmekteydi. 

Kişilerin böyle bir ortamda ne düşündüklerini anlayabilmek için on-
lara siyasal süreçte kendi rollerinin ne olduğunu sormak gerekmektedir. 
Bu siyasal süreçte kendini türlü nedenlerle güçsüz ve etkisiz gören kişi 
genellikle merkezi kurumlara soğuk ve uzak kalır. Bu da sonuç olarak si-
yasal katılmayı kısıtlayarak hükümet uygulamalarının etkisiz olmasını ve 
halka inememesini meydana getirir. Bunun ana nedeni siyasal katılma 
yokluğu sonucu halkın talep ve dertlerinin karar alan organlara ulaşamaz 
maşıdır. 



SİYASAL TOPLUMSALLAŞMAYA MİKRO DÜZEYDE YAKLAŞIM 

Kişinin ve toplumsal grupların davranışlarını etkileyen siyasal kül-
türe bu genel yaklaşımdan sonra şimdi bütünüyle mikro düzeyde olan bir 
inceleme yanaşımıyla kişinin davranışları altında yatan nedenleri çıkarma 
sorunu belirmiştir. 

Siyasal kanaatlerin, siyasal kül türün bir parçası olduğunu görmüştük. 
Kişinin siyasal kanaatlerinin de nasıl oluştuğuna eğilmiştik. Bunu şimdi 
tamamiyle mikro bir düzeyde daha sistematik bir şekilde ele almalıyız. 

KİŞİNİN SİYASAL YAŞANTISI: ETKİ - BİRİKİM - TEPKİ = 
DAVRANIŞ 

Yukarıda siyasal katılmanın siyasal süreç üzerinde ne türlü etkide 
bulunabileceğine değinilmişti. Siyasal katılma yalnızca her zamanı geldi-
ğinde, sandık başına gidip oy kullanmak değildir. Siyasal katılma, siyasal 
tartışmalara katılmak, baskı gruplarına üye olmak, siyasal l i teratürü izle-
mek, kanaat önderliği yapmak v.b. gibi davranışları da içerir. 

Batı demokrasilerinde siyasal katılma sonucu yalnız ulusal kadere 
hükmedecek hükümetler yaratılmaz, fakat  onlara yön de verilir. Bu tür 
bir siyasal katılma kendini giderek hızlandırır. Bunu daha iyi anlayabil-
mek için ekonomik alt yapının oluşturduğu psikolojik faktörleri  göz önün-
de bulundurarak, kişi kanaatlerini oluşturan ve bunun bir sonucu olarak 
da kişi davranışlarını meydana getiren nedenleri incelemeliyiz. 

Kişinin bu gelişmesini üç kısma ayırabiliriz.14 

a) Çevre ve etki ler i : İlksel ve ikincil gruplar" 
b) İnsanın kişiliğinin yaratılması 
c) Kişinin siyasal davranışı, 

a) ÇEVRE VE ETKİLERİ 

Toplumun Tipi: 
Toplum eğer yönetici olarak geleneksel bir elit grubunun elindeyse 

ve siyasal güce tek başlarına bunlar hakimseler ait tabakaların siyasal 
süreec katılmaları önlenmeye çalışılır. Öbür taraftan  idare ne kadar adil 
ve yasal, toplum ne kaadr refah  içindeyse katılma o kadar az olur. Çün-
kü bu durumda düzeltilmesi gereken sivri noktalar ortadan kalkmış ve 
halkın elde etmek istediği haklar önemlerini kaybetmişlerdir.16 



Bunların dışında şehirleşme katılmayı etkilemektedir. Çünkü büyük 
metropoller kitle haberleşmeye açıktır. Bunun kişinin dünya görüşü ve 
kanaatleri üzerinde büyük etkileri olur. Ayrıca şehirleşme kırsal bölgeler-
den şehirlere göçleri öngörür. Kendi ilksel gruplarını, çevrelerini terke-
den insanlar yeni muhitlerinde yepyeni sorunlarla karşılaşırlar. Bu so-
runları çözmek için örgütler kurmaları, aynı çıkarları savunan insanlarla 
birleşerek siyasal eyleme katılmaları olasılığı artar. Ayrıca şehre göç so-
nucu kişi üzerinde çapraz baskılar da meydana gelebilir.17 Çarpaz baskı-
lar genellikle kişilerin sert, bükülmez olan tutumlarını yumuşatıp onlara 
daha geniş kapsamlı bir dünya görüşü getirirler. Bu durum genellikle ki-
şinin sert ideolojik görüşlerini yumuşatır.1 8 Her türlü çapraz etkiden uzak 
kırsal bölgelerde, kentlerden çok uzaktaki tek tek kurulmuş fabrikalarda, 
toplumdan tamamen uzak, kendi içine kapanmış balıkçı köylerinde siya-
sal kanaat ve tutumlar çoğunlukla sert ve bükülmez olur.19 Başka grup-
larla bir kaynaşma, değişik çevreyle ilişki ve çapraz baskı olmadığı için 
dünya görüşü genişlemez, yumuşamaz. 

Ayrıca toplumdaki azınlıkların rolü de katılmanın şekli ve yoğunluğu 
üzerinde büyük etki sağlar. Göçmenler ve azınlıklar sürekli olarak ezilme, 
parçalanma tehdidi altında bulunduklarını sandıklarından durumlarını 
daima kollarlar. Göçmeni fazla  olan yerlerde sürekli olarak bir siyasal sü-
rece katılabilme, etkili olabilme çabası vardır. Bu da siyasal katılmayı 
artırır. 

Çevreden Etki 

SEKS 

Çevreye Tepki 
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Ayrıca toplum içerisindeki büyük çatışmalar ve problemler de siyasal 
katılmayı hızlandırmaktadır. Amerikan sivil savaşında katılma yüzdesi-
nin çok büyük oranda arttığı bir gerçektir. 

Grup Üyeliği: Aile, Sınıf,  Etnik : 

Bir toplum içersinde etnik çatışma ne kadar büyükse siyasal katılma 
da o kadar fazla  olur. Etnik grup kendisine yönelecek baskılara her zaman 
karşı koyabilecek bir titizlikle sarılmıştır sorunlarına. Etnik grubun üyesi 
bu titizliği ve ırk şuurunu her zaman taşır ve o toplum içinde ne kadar 
fazla  temsil edilirse o kadar güvenlik altında olacağını bilir. 

Alt sınıflarda  genellikle katılma az olur. Bunlarda siyasal çevrelerini 
kontrol edememe, etkili olamama inancı vardır. Bu çoğunlukla ekonomik 
güvensizlikten gelen ve endüstriel toplumlara özgü "Anomie" adı verilen 
bir sosyal hastalıktır.20 Ayrıca alt sınıflar  çapraz baskılardan daha kolay 
etkilenirler. Çünkü sınıf  bilinçleri egemen sınıflarmki  kadar güçlü değil-
dir. Alt statü sübjektif  etkilere ve propagandaya daha açıktır. Çünkü eği-
tim yetersizliği, dünya görüşünün darlığı onları kolayca etkilenebilecek 
duruma düşürmüştür. 

Kişi moral değerlerini temel olarak aileden alır. Eğer aile içinde dikey 
sosyal mobilite gibi değişiklikler olmamışsa ailenin siyasal görüşünü ge-
nellikle çocuk da benimser. Bu özellikle alt sınıf  ailelerinde böyledir. Çün-
kü çocuk görüşünü değiştirecek ekonomik ve eğitim yeteneklerinden uzak-
tır. Hep aynı, kendi gibi düşünen çevrenin dışına çıkmamıştır. Böyle aile-
lerde çocuğa üst sınıflardaki  gibi bir vatandaşlık kültürü, sorumluluğu 
aşılanmamıştır. Bu nedenledir ki, aşağı sınıflar  kaderci bir dünya görü-
şüne sahipken, üretim ilişkilerini denetleyen sınıflar  ülke kendilerininmış 
gibi hareket eder, siyasal süreci etkilemeyi bir hak ve görev olarak bi-
lirler. 

Orta ve üst tabakalara nazaran aşağı tabakalarda çok partili sisteme 
rağbet daha azdır. Dünya görüşleri daha katı olduğu için otoriter rejim-
leri tercih ederler. Sosyal statü merdiveninde yükseldikçe hoşgörü art-
maktadır.2 1 Hoşgörü, toplum yapısı açık ve dikey mobilite olursa gerçek-
leşebilir. Ama toplum kapalıysa, tatminsizlik artıyorsa alt sınıflar  dogmatik 
ve sert olacaklardır. Milli gelirden alman düşük pay, eğitim yetersizliği, 
ekonomik güvensizlik, dikey hareketlilik yokluğu, alt sınıfların  otoriteci, 
hoşgörüsüz ve yabancı düşmanı olmalarını oluşturur. Bunun sonucu otori-
ter aile kalıpları, bıkkınlık ve bükülmez, dar dünya görüşü belirir.22 

Konuşma ve tartışma bu tip insanlarda sabırsızlık yaratır. Uzun va-
deli yatırımlardan şüphelenir, amacına çabuk varmak isterler. Ayrıca aynı 



sınıf  içerisinde değişik partileri tutanlar, farklı  görüşlere sahip olanlar da 
bulunur. Bunda gelir, din, çapraz baskı gibi faktörler  etken olurlar. Böyle 
durumlar aynı sınıfın  insanlarını bazen solcu bazen tutucu yapabilir. 

Meslek ve Statü: 

Statü, gelir, tahsil birbirlerini karşılıklı etkileyen unsurlardır. Bu 
unsurlara sahip kişilerin kendilerine harcayacakları zaman da çok olur. 
Böyle bir kişi kitle haberleşmeye açıktır. Dünyayı anlamak ister. Siya-
sal etkinliğine inancı vardır. Siyasi sürece etkili olabilecek davranışlarda 
bulunur. "Euphoria" adı verilen bu durum siyasal katılmayı artırır.23 

Düşük statülerde ise durum böyle değildir. Bu durumda gelir ve eğitim 
eksikliği, olumsuz etkilerde bulunurlar. 

Siyasal Örgütler: 

Yoğun iş bölümü sonucu atomize olmuş sanayi toplumlarında üst ya-
pı örgütleri de yoğunlaşır. Bu örgütler toplum içinde kaynaşmayı sağ-
larlar. Bu siyasal katılmayı artırır. Kişi toplantılara gider, sendika ya da 
parti bültenine abone olur, sınıf  bilinci gelişmeye başlar. Arkadaşlarıyla 
örgüt içinde siyasal tartışmalar yapar. Etkiler ya da etkilenip grubun 
siyasal ideallerini benimser. îyi bir tahsil daha geniş görüşler getireceği 
için bu bağ zayıflayabilir. 

Kitle Haberleşme: 

Kitle haberleşme katılmayı, katılma ise kitle haberleşmeyi arttırır. 
Kitle haberleşme siyasal görüşleri aksettirir, kişiyle siyasal örgütler ara-
sındaki mesafeyi  kısaltır. Siyasal materyali okuyucuya ya da dinleyiciye 
ulaştırır. Hazmettirir. Punto aranjmanları , resimler, süreli olarak bir ko-
nuyu işliyerek kitle haberleşme, bir sorun üzerinde taraftar  toplama faali-
yetine de girişir. Kişiye "empati" diye nitelenen, kendini kendi çevresinin 
dışında görebilme yeteneklerini kazandırarak sorunları daha iyi kavra-
yabilmek olanaklarını verir.24 

b) ORGANİZMA 

Yukarıda belirtilen çevre kişiyi etkiler ve onda birtakım birikimler 
meydana getirir. Bu birikimler kişiyi ya siyasal katılma sürecine sokar 
ya da o süreçten uzaklaştırır. Genellikle kişi eğer bir kısım katılma un-
surlarını yerine getiriyorsa genellikle bütün katılma işlerini yapacak de-
mektir. Örneğin: eğer seçim çalışmalarına katılıyorsa, genellikle parti 
propagandalarına da katılıyordur. Öyleyse görevlilerle ilişki kurmakta-
dır, öyleyse siyasal baskı grubu üyesidir. Ayrıca organizmada bulunan iki 
önemli etken de kişinin davranışlarına büyük ölçüde katkıda bulunacak-
tır. Bunlar cinsiyet ve yaş etkenleridir. 



Seks: 
Kişinin cinsiyetinin de siyasal katılmada önemli bir rolü vardır. 

Toplumsal koşullar ekonomik bağımlılık, kadını eğitmeyen, bir mal 
gibi gören toplum görüşü, kadını siyasal süreçten genellikle uzak tutar. 
Bu geri kalmış toplumların ortaya çıkarttığı bir durumdur. Fakat ileri 
toplumlarda da kadınlar genellikle daha çok yerel sorunlar üzerinde du-
rurlar. Kasabaya yapılacak bir okul onları bir dış politika sorunundan 
daha fazla  meşgul eder. Ayrıca cinsel sorunların kişi üzerinde çok 
etkili olabileceği ileri sürülmektedir. Böyle bir insan toplum hayatında 
aktif  olarak psikolojik boşalma yollarını arar ve bu da onu siyasal katıl-
maya iten bir unsur olabilir 

Yaş : 

Gençler genellikle siyasal katılmaya nisbeten az katılırlar. Norm-
lara ve örgütlere ilgisizdirler. Yaşlılara nazaran iş arama nedenleriyle da-
ha fazla  yer değiştirir, seyahat ederler. Bu yüzden çevre hissi yoktur. 
Mahalli yaşantının sıcaklığından, yüz yüze temasından nisbeten yoksun-
durlar. Gelirleri daha henüz düşüktür. Ev, bark kurmamışlarsa koruya-
cakları mülkleri, çıkarları da pek yoktur. Bu yüzden katılmaları düşük 
olur. Ama orta yaşlı bir adam genellikle yerleşmiş, belli bir statü ve mes-
leğe kavuşmuş adamdır. Dolayısı ile koruyacağı çok şey vardır, toplumda. 
Bu nedenle orta yaşlarda siyasal katılma artacaktır. Her tabakanın, et-
nik grubun, ırk topluluklarının içinde ayrı, ayrı yaş gruplarının siyasal 
davranışı arasında büyük farklar  vardır. Yaşlılar emeklilikleri dolayısı ile 
iktisadî buhranlardan daha fazla  etkilenirler. Diğer kişilerle olan temas 
eksikliği, soyutlanmış olmaları, onları batı ülkelerinde sol akımları daha 
fazla  benimsemeye götürmüştür. 

c) SİYASAL KATILMA 

Siyasal katılma üçüncü kısımda inceliyeceğimiz bir çevreye tepki ha-
lidir. Kişi buna göre siyasal katkıda şu nedenlerle bu lunur : 

a) Çıkarlarını korumak için, 
b) Arkadaş edinme, sosyal dayanışma için, 
c) Dünyayı anlamak için, 
d) Çeşitli psikolojik tatminsizlikleri ikame etmek için, 
e) Toplumsa kendine bir yer yapmak için. 
f)  Yabancılaşmak istemediği için, 
e) Toplumda kendine bir yer yapmak için. 

Siyasal katılmanın belli başlı göstergeleri ise şunlar olmaktadır : 



Politikacıyla Temas Sıklığı: 

Siyasal katılmanın bir unsuru idarecilerle, siyasal temsilcilerle ilişki 
kurmaktır. Bu genellikle mektup yazma usulü ile olur. Düşük statü ço-
ğunlukla mahalli idarelerle ve önderlerle temas kurar. Bunun ötesine geç-
mek kendilerine zor ve yeteneklerinin üstünde bir durummuş gibi gelir. 
Öbür yandan yüksek statü, gelir, meslek ve eğitim sahibi toplum üyeleri, 
ulusal düzeydeki temsilcilerle rahatça ilişkiler kurabilir. 

Seçimde Oy Verme ve Çalışma : 

Siyasal katılmanın bu unsuru, seçim propaagndası yapmak, kanaat 
önderliğinde bulunmak, siyasal örgütün mektup yazma ve yayın işlerin-
de çalışmak gibi görevleri kapsar. Kanaat önderliği çoğunlukla kendi sı-
nıfları  içerisinde tahsil durumu ve statüsü iyi olan kişiler tarafından  ya-
pılır. Çünkü kanaat önderinin etkili olabilmesi diğer toplum üyelerinden 
daha yetenekli bir insan olmasıyla yakından ilgilidir. 

Siyasal Literatürü İzleme: 

Toplum ve dünya sorunlarıyla ilgilenme bir siyasal katılmadır. Statü, 
gelir ve tahsilin yoğunlaştırıp azalttığı bu durum sırasıyla kanaatleri 
etkiler, kişinin vaziyet alışlarını tayin eder ve siyasal sürecin diğer un-
surlarını benimseyip yerine getirmesini sağlar. 

Siyasal Tartışma: 

Gördüğümüz gibi gelir, statü ve tahsil insanı siyasal materyale daha 
fazla  açmaktadır. Bu nedenle aynı statüde olmayan insanların tartışma-
larında yüksek statü fikrini  genellikle karşısındakine kabul ettirecektir. 
Ya da tartışma hiç bir zaman bir etki-tepki niteliğinde olmayacaktır. 
Çoğunlukla aynı statünün insanları birbirleriyle siyasal tartışma yap-
maktadırlar. Bu ortam daha fazla,  kitle haberleşmeye nispeten kapalı, 
tahsil ve dünya görüşleri daha dar alt sınıfların  zararına olmakta, içine 
kapanık, dünyalarını değiştirebilecek bir etkenden mahrum kalmaktadır-
lar. Bu nedenle sol akımların ağırlık kazandığı ülkelerde solcu aydın, 
köylü ve işçi tabakalarına inmeyi ve onları eğitmeyi siyasal bir görev 
saymaktadır. 

Siyasal Örgüte Üye Olma: 

Irk, din ve sınıf  çatışmalarının normal demokratik koşullar altında 
yapıldığı ülkelerde siyaasl katılmanın en etkili şekillerinden biri olan 
siyasal örgüte üye olma kiiş ve grup çıkarlarının kavranmasıyla yakından 
ilgilidir. 



Bu çıkarların kavranması için de gerekli olan koşullardan yukarıda 
söz edilmiştir. 

Siyasal Eylem ve Siyasal Katılma : 

Siyasal davranışın bu türü başlıca ikiye ayrılır. 

a) Kişi olayları izler, haber alır, fakat  başkalarına iletmez. Duyduğu 
ilgiyi eyleme dökmez. 

b) Kişi çok aktiftir.  Partizanca davranır. Oy verme bu iki davranışın 
kesiştiği yerde belirir. 

Bağışta Bulunma 

Siyasal katılmanın genellikle varlıklı kişilere özgü türüdür. Herkes 
bağlı olduğu baskı grubuna, siyasal partiye, aidat ödeyerek, dergisine 
abone olarak yardımda bulunabilir. Ama varlıklıların daha fazla  bağışta 
bulunmalarının başlıca iki nedeni şunlardır : 

a) Varlıklıların korunacak daha büyük çıkarları vardır. Bu nedenle 
destekledikleri siyasal örgütlere daha fazla  yardımda bulunmak çıkarları 
gereğidir. 

b) Siyasal örgütler kendilerine yakın varlıklılardan daima daha faz-
la yardım talep ederler. 

Yukarıda söylenenlerin ışığında siyasal hayata en fazla  şu niteliklere 
sahip insanların katılacağı ortaya çıkmaktadır. 

Sanayileşmiş tüketim toplumlarında : 

a) Boş vakti olanlar 

b) Erkekler 

c) Eğitilmişler 

d) Şehirleşenler 

e) Orta yaşlılar 

f) Evliler 

g) Yüksek statü ve gelir sahipler; 

h) Kurumlara üye olanlar 

Siyasal kanaat ve davranışların bu şekilde mikro düzeyde incelen-
mesi bize siyasal katılmanın hangi koşullar altında yoğunlaşıp, azaldığını 
göstermektedir. 



SİYASAL TOPLUMSALLAŞMAYA MAKRO DÜZEYDE 
YAKLAŞIMLAR 

Toplumsal yapı ile siyasal yapı arasındaki ilişkiyi temel uğraşı alanı 
olarak almış bulunan siyaset sosyolojisinin bu alanda iki ana yaklaşım 
modeline sahip olduğunu önerebiliriz. Bunlar "çatışmacı" ve "uyuşumcu" 
toplumsal analiz modelleridir. 

ÇATIŞMACI TOPLUM YAKLAŞIMI 

Kökleri 19'uncu yüzyıla uzanan çatışmacı toplum teorileri, temelde 
Avrupa'daki sanayi devriminin yarattığı sosyo-ekonomik koşulların ve 
gelişimlerin incelenmesine dayanmaktadır. 

Bu konuda en önemli yapıtları Kari Marx vermiştir. Hegel'in top-
lumsal ile siyasal yapıyı bütünleyici bir devlet kavramı içinde biraraya 
getirmesi görüşüne karşı gerçi Feurbach, Kierkegaard, Ven Stain gibi 
düşünürler de önemli katkılarda bulunmuşlardır ama siyasal ile toplum-
sal arasındaki ayrımın kesinlikle ortaya konulması Marx'ın Hegel'i ilk 
eleştirilerinde görülmektedir. Bu nedenle gerçek bir siyaset sosyolojisinin 
Marx ile başladığı rahatça önerilebilir. 

Toplumu dialektik bir metotla inceleyen Marx onu devamlı bir akış 
ve gelişim içinde görmüş ve değişimin kaynağını iktisadi koşulların ya-
rattığı sosyal güçlerle, onların antitezleri olarak beliren sosyal güçlerin 
çatışmasında aramıştır. Böyle yaparken de M.Ö. 6. yüzyılda Batı Anadolulu 
ünlü düşünür Heraklit ' in bir derenin akıp gidişine bakarak kurduğu "ha-
yatta hiçbirşey aynı kalmaz, devamlı akış ve değişim içindedir" görüşünü 
19. yüzyıl toplumlarına uygulamıştır. 

Diyalektik bir görüş olan bu hiçbirşeyin olduğu gibi kalmadığı, sü-
rekli bir değişim içinde olduğu görüşü insan topluluklarına uygulandığı 
zaman yalnızca değişimin niteliği belirtilmekle kalınmayacak fakat  o de-
ğişimi sağlıyan toplumsal dinamikler de açıklanacaktır. 

Diyalektiğin ilk kanunu şu gözlem ile başlar : "Hiçbir şey olduğu 
yerde ve olduğu gibi kalmaz. Diyalektik görüş açısından bakmak demek 
nesnelere hareket, değişim açısından bakmak demektir."26 Nesnelere di-



yalektik açıdan bakmanın "her şeyi geçici, geçmişte bir tarihi olmuş ve 
gelecekte bir tarihi olması gereken, başlangıcı olmuş ve bir sonu olması 
gereken şeyler olarak görmek demek olduğunu anlıyoruz." Tarihi mater-
yalizm, bu sözünü ettiğimiz diyalektik metodun insan toplumlarının ta-
rihine uygulanmasından başka birşey değildir. Marxsist öğretimin te-
melinde yatan bu metod bize, toplumun hep bugünkü gibi olmadığını ve 
belirli bir çizgi üzerinde ekonomik koşulların yarattığı sürekli bir evrim 
içinde olduğunu gösterecektir. 

Çatışan Sınıflar 

Marx kendi sosyal davranış kavramını genellikle klasik iktisatçıla-
rın amaç-araç yaklaşımından elde etmiştir. Yaptığı şey bu inceleme tü-
rünü ekonomik çevrenin dışına çıkararak bütün bir sosyal sistemi ince-
leyen bir yaklaşım haline getirmesidir. İnsanların maddî dünyayı etki-
leyen ve gene bu maddî dünya tarafından  etkilenen bir süreç içerisinde 
olduklarını öne sürer. Bu süreç içerisinde insanların davranışı üretim 
ilişkileri sonucu karşılaştıkları ortamlardan ve bu ortamların getirdiği 
sorunları çözme çabaları ile açıklanabilir. Değişen alt yapı kendine özgü 
bir üst yapı değişikliğini gerçekleştirecek, hukuk, siyaset, kültür yeni 
boyutlar kazanacaklardır. Kişinin davranışını etkileyecek olan bu yeni bo-
yutlar toplumdaki üret im ilişkilerinin birer ürünü olduklarından toplu-
mun siyasal kül türüne de yön verecekler, değişen üret im ilişkileri ile 
birlikte kültür ve davranış kalıpları da değişecektir. Siyasal yapının top-
lumsal sosyo-ekonomik koşulların üst yapıya yansıması şeklinde belirdiği 
bu determinist yaklaşımda değişmenin dinamiği üretim ilişkilerinin ya-
ratacağı sosyal güçlerde yatmaktadır. Marxist anlamda sınıf  çatışmaları 
çıkar çatışmalarıdır. Ortak çıkarların bilincine varmış, ortak kültür ka-
lıplarını paylaşan, sınıf  adını verdiğimiz bu sosyal güçlerin birbirleriyle 
yaptıkları çıkar çatışması toplumdaki sürekli değişimi sağlıyan itici güç-
tür. 

Geleneksel ve kapalı pazarcı tarımsal toplumlarda siyasal yapı ge-
leneksel güçlerin paylaşılmayan iktidarı olarak belirir. Üretim ilişkileri 
kapitalist, pazar için üreten tarım sayesinde değiştikçe feodal  sistem zor-
lanacak, yeni üretim ilişkilerine uyamıyan toprak soylular sınıfı  iktidar-
dan giderek uzaklaşacaklardır. Pazar için üretim sonucu özellikle şehir-
lerde bir ticaret burjuvası doğacak ve bunlar giderek ekonomik hayata 
egemen olacaklardır. Ayrıca tarım fazlasının  sanayi yatırımlarına dönüş-
mesi üzerine tarım ve ticaret burjuvazisinin yanısıra bir sanayi burju-
vazisi de doğacak ve bunlar kendilerine artık dar gelen geleneksel ka-
lıpları yıkıp yeni üretim ilişkilerine egemen olan sınıfların  iktidarını ku-
racaklardır. Yine Marx'ı özetle vermeye devam edersek bur juva devrimi 



sonucu iktidarın paylaşıldığı parlamenter sistem burjuvaziye hizmet eden 
bir siyaasl yapı olarak işleyecek, bu arada gelişen teknoloji ve sanayileş-
menin diyalektik sonucu, kapitalizm kendi antitezi olan Proletarya sını-
fını  meydana getirecektir. Bu anlamda kapitalist gelişme burjuvaziyi ken-
di "mezar kazıcısı" durumuna düşürmüştür. Daha sonra Lenin'in de teori-
ye katkısı doğrultusunda Politik bilinçli proletarya kendi partisinin ön-
cülüğünde örgütlenecek, burjuvaziye ve "burjuvazinin iktisadi egemenli-
ğinin silâhlı bekçisi olan devlete" karşı çıkacaktır.27 Bu şekilde burjuva-
zinin antitezi olarak beliren proletarya, makinanın ve kapitalin emeğe 
egemenliğine "proleter devrimle" son verecek ve üretim araçlarını ele 
geçirecektir. 

Üretim ilişkilerinin egaliter bir düzeye ulaşması ile toplumda çıkar 
farklılaşması  kalamayacak, bunun bir sonucu olarak da çıkar çatışmala-
rını yansıtan sınıflar  ortadan kalkacaktır. Çıkar çatışması olmayan, sınıf-
sız bir toplumda "egemen sınıfların  kötü bir baskı aracı olan devlete" de 
artık gerek yoktur ve bu nedenle gerçek bir komünist toplumda devlet 
görülmeyecektir. 

Marx'ın üret im ilişkilerini yansıtan sınıfların  çıkar çatışması ile kur-
duğu değişim modeli günümüze kadar ütopik bir model olarak kalmış, 
bir çok düşünür ve teorisyen tarafından  geliştirilmiş ve değişime tabi 
tutulmuş, uygulanmak istenen toplumların sosyo-ekonomik niteliklerine 
göra yeniden yorumlanmıştır. Fakat çatışmanın ve dolayısıyla değişimin 
kaynağı olan üretim ilişkileri ve ekonomik çıkarlar ve onları yansıtan 
sınıf  çatışmaları, değişmez bir evrensel kural olarak çatışmacı toplum 
yaklaşımlarında ana unsurlar olarak kalmışlardır. 

SOSYALİST TOPLUMA YÖNELMEYEN ÇATIŞMACI MODELLER 

Uyuşumcu modelin tam bir karşıtı olan çatışmacı modeli Marxist 
ekolün dışında bazı düşünür ve teorisyonler de kullanmaktadırlar. Bu 
alanda siyasal sistemin temelini grup çatışmasına oturtan Earl Latham'dan 
iktidar oluşumunu kişiler, kurumlar ve gruplar arası Etki-tepki ilişkileri 
ile izah eden R. Dahl'a ve sınıflar  arası çatışmanın kaçınılmaz olarak sı-
nıfsız  topluma ulaşacağını kabul etmeden, sınıf  çatışmasının kapitalist bir 
toplum içerisinde sürekli olarak bulunabileceğini öneren Dahrendorf'a  ka-
dar bir çok teorisyen ve siyasal bilimciden söz edilebilir.28 Bu tür düşü-
nürlerin teorilerinde, sınıf  toplumu görünümünü koruyan toplumlarda, 
sınıf  kavramı Marxist öğretideki özel mülkiyetle olan bağını kaybetmiş 
ve toplumda yeni iktidar unsurları, modern sınıflar  belirmiştir. Örneğin, 
Marx'da öngörülen özel mülkiyete sahip olmakla mülkiyeti kontrol etme 
ayniyeti toplumda gelişen teknoloji ile beliren bir yönetici sınıf  tarafın-



dan parçalanmış ve mülkiyetle kontrol ayrılmışlardır. Bu yeni hizmet 
sınıfının,  yani mülkiyete sahip olmadan onu kontrol eden sınıfın  belir-
mesi ile toplumda güç dengesi değişmiş ve Marxist anlamın dışında bir 
çatışma türü oluşmuştur, Marxist anlamda sınıf  çatışmasının dışında si-
yasal sistemi işletecek buna benzer pekçok çatışma tü rü öneren bu siya-
sal bilimciler, toplum içerisinde kişilerin tam bir uyum içinde olabilmesi 
halini de, "ya bir ütopya, ya da dinlerin öbür dünya için vaad ettikleri bir 
cennet" olarak görmektedirler.29 

Çatışmanın bittiği yerde siyaset de biter demiştik. Gerçekten de bir 
toplumda herkes nasıl davranılacağı konusunda tek ve bağlayıcı bir kıs-
tasa sahipse o toplumda siyaset kesin olarak ortadan kalkmıştır. Ama çı-
kar ve değer farklılıkları  söz konusu olduğu sürece çatışma kaçınılmaz 
olarak sürecek, "siyasal sistem belli ölçüde otorite, iktidar ya da nüfuz'a 
dayanan insan ilişkilerinin meydana getirdikleri sürekli örgütlenme" ola-
rak kalacaktır. 

M. Djilas, The New Class, New York 1957 yapıtında Sosyalist sistem 
içinde ve C. W. Mills, White Collar, The American Middle Classes, New 
York, 1951 yapıtında kapitalist sistem içinde bürokrasilerin güçlenmesini, 
Burnham ise, The Managerial Revolution, New York, 1941 yapıtında 
Entrpreneurlerin sınıflaşmasını  anlatır. 

Yalnız, önceden de belirtildiği gibi bu tür çatışma modellerinde ça-
tışma, Marxist anlamda devleti ortadan kaldırmaya kadar varan ideolo-
jik düzeyde yer alan çatışmalar olmayıp iktidar ilişkilerini ve iktidarın 
nerede toplandığını inceleyen, yorumlayan yaklaşım modelleridir. Böyle-
sine bir çatışma modeli, toplumsal değişimin ekonomik, siyasal, kültürel ve 
sosyal çevrenin etki-tepki ilişkisi içerisinde gerçekleştiğini, çatışmanın 
meşru baskı ile kontrol edilip kanalize edildiğini ve toplumu sadece ve 
tek bir yöne itecek herhangi bir toplumsal dinamiğin var olmadığını öne-
rir. Bu anlamda bu tü r çatışma modelleri bize bir toplumda gelişmenin, 
modernleşmenin toplumsal dinamiklerini verir. Toplumun bünyesindeki 
grupların, kurumların iktidar savaşındaki rollerini ve etkilerini inceler, 
çatışmanın siyasal yapıda nasıl kontrol edilerek demokratik ve barışçı 
yollardan çözümlenebileceğini açıklar. 

Çatışmacı modelin içinde yer alan bu iki çatışma türü, uyuşumcu ola-
rak nitelediğimiz fonksiyonel  modelin tam karşıtı olarak belirirler. 

YAPISAL-GÖREVSEL YAKLAŞIM (UYUŞUMCÜ YAKLAŞIM) 

Siyasal bilimlerde günümüze kadar, Marxismin dışında, çok yönlü 
ve geniş kapsamlı bir teoriye yalnız tek bir aday gösterebiliriz. Siyasal 



davranışa daha anlamlı bir açıklık getirebilecek genel önerilerle donatıl-
mış bu teori nitelik bakımından birçok yönleriyle "determinist" bir yak-
laşıma benzemektedir. Çünkü bütün toplumsal sürece bir anlam, açıklık 
kazandırabilme amacı taşımaktadır. Bir toplumdaki etki-tepki sistemi için-
deki bir unsur kendi başına çok birşey ifade  edemez. Ancak onu toplu-
mun yaşantısını sürdürmesine katkıda bulunan bir unsur gözüyle bakar-
sak önemini anlamaya başlıyabiliriz. Buna göre siyasal parti ya da der-
nekler kendi başlarına siyasal ve sosyolojik yönden çok anlamlı değiller-
dir. önemleri , gerek iç gerekse de uluslararası çevrelerde diğer kurum-
larla ilişki kurarak kamusal görevlerini gerçekleştirirken belirir.30 Bu 
anlamda görevsel bir yaklaşım olan fonksiyonel  yaklaşım uyuşumcu bir 
toplum modeline dayanmaktadır. Toplum içerisinde yer alan bir grup, 
bir rol, bir norm, ya da değer, toplumsal sistemin herhangi bir ihtiyacını 
karşıladığı ölçüde fonksiyonel  bir niteliğe sahiptir. Yani toplumsal siste-
min aksamadan işlemesine katkıda bulunmaktadır ve bu katkısını sağ-
lamadığı zaman sistemin o alandaki ihtiyaçları cevapsız kalacaktır. Ör-
neğin eski Çin'de erkek çocuğun evlendikten sonra baba evinde yaşa-
maya devam etmesinin ve onun çocuklarının da aynı adeti sürdürmele-
rinin toprak dağılımını önlediği ve aileyi güçlü kıldığı için görevsel bir 
niteliği vardır. 

Belirli bir sosyal ya da siyasal sistemi incelerken, fonksiyonalist  ya-
naşım, bir davranış kalıbının nasıl meydana geldiğini değil, sistemi biı 
bütün olarak yaşatmada o davranış kalıbının ne gibi bir rolü olduğunu 
inceler. Örneğin, poligamist bir toplumda, poligamiyi normal bir mono-
gamik topluma geçiş süreci içinde bir aşama olarak değil, fakat  poliga-
minin o toplum sisteminin işlemesine ne gibi katkılarda bulunduğunu 
inceler. Bu konuda Radcliffe-Brown  şöyle demektedir :"Bir suça verilen 
ceza, ya da bir cenaze töreni gibi tekrarlanan hareketlerin fonksiyonu 
bütün bir toplumun hayatında oynadığı rol ve bu rol ile sistemin deva-
mını sağlayacak katkıda bulunmasıdır."31 

Bir toplum sisteminin yapısını meydana getiren roller, normlar, top-
lumun kültürü, bu kültürün yarattığı değerler, guruplar ve kurumlar, 
fonksiyonel  teoride sistemin ayakta durmasını sağlayan bir uyuşum için-
dedirler. Böyle bir uyuşumu sağlamada yardımcı olan yapısal unsurun 
bu uyuşuma katkısı onu toplum yapısı içerisinde yokmuş varsayarsak 
meydana çıkacaktır. Böyle bir anlayış içinde olan fonksiyoncu  teorisyen-
ler bu noktadan hareketle kaçınılmaz olarak toplumsal sistemin başlı ba-
şına bir bütün teşkil ettiği görüşüne varmaktadırlar.3 2 

Böyle bir bütünleşme ise bütünü teşkil eden unsurlardan birinde 
oluşabilecek bir "uyuşumu sağlama yeteneksizliği" sonucu bütün sistemi 
etkileyecek, sistemin diğer unsurları da çeşitli ölçülerde değişikliğe uğra-



yacaklardır. Yani fonksiyonunu  yapamayan unsur tarafından  etkilenen 
sistem, uyuşumu tekrar sağlamak için bünyesinde yeni bir ayarlamada 
bulunacak ve bu da sistemin krizi çözümlemedeki tepkisi olacaktır. Böy-
lesine bir etki-tepki ilişkisi bütün unsurların dayanışma halinde bulun-
duğu siyasal ve sosyal sistemin işlevsel gücünü ve bütününü etkileyebile-
cek bir nitelik taşıdığından ve her değişiklik geçiren unsur sistemin işle-
yişinde görevli diğer unsurları da etkileyeceğinden, uyuşumcu toplum 
modelindeki değişimler ancak makro düzeyde, geniş kapsamlı sistem ana-
lizleri ile açıklanabilmektedir. 

Uyuşumcu Toplum 

Uyuşumcu toplum, kendini meydana getiren unsurların tam bir uy-
gunluk içerisinde birbirlerini tamamlayan ve bütünleyen görevsel nite-
likler taşıdığı bir toplumdur. Toplum bütünlüğünü meydana getiren her 
unsur o bütünlüğü sağlayıcı ve sistemin işlemesini sürdürücü bir fonksi-
yonu gerçekleştirdiği sürece toplumsal uyuşumu da sağlamaktadır. Bu 
anlamda toplumsal uyuşumu ve dengeyi sağlamak o unsurun sistemin 
kurgusu içindeki görevdir. 

Radcliffe-Brown  ve Malinowski'nin öncülüğünü yaptığı ve T. Parsons, 
E. Shils, R.K. Merton, Marion Levy, gibi siyasal bilimci ve teorisyenle-
rin geliştirdiği fonksiyonel  yaklaşım,33 bu uyuşumcu toplum modelini 
bütün ve dengeci bir süreç olarak yorumlayan ve toplumdaki rolleri, 
normları, kurumları bu uyuma hizmet eden unsurlar olarak izah eden 
yaklaşımdır. Bu anlamda nedensel bir yaklaşım olan fonksiyonel  yakla-
şım, neden ile tepki arasındaki ilişkileri tanımlamak amacındadır. Örne-
ğin Amerika'daki "Boss-politics" oluşumunu fonksiyonel  bir yanaşımla 
incelersek bunun Amerikan sosyal yapısının karşılayamadığı ihtiyaçlara 
bir cevap olarak belirdiği sonucuna varırız. Yani Amerikan meşru örgüt-
sel yapısının fonksiyonel  yeteneksizliğinin karşılayamadığı ihtiyaçlar, baş-
ka bir gayri meşru sosyal yapının gelişmesine yol açmakta ve tatmin ol-
mamış ihtiyaçlar bu yoldan tatmin edilmektedir.34 Başka bir şekilde be-
lirtmek gerekirse Amerika'da "Boss-politics", Amerikan toplumundaki ge-
niş gurupların ihtiyacını tatmin edemiyen hukukî ve siyasal kurumlara 
bir cevap olarak belirmiştir. Böylelikle bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
tatmin edilen ihtiyaçlar bize belirli kurumsal yapıları ve davranışları 
açıklamada yardımcı olur. T. Parsons ve Marion Levy ihtiyaçların tatmi-
ninin bütün toplumsal sistemlerin fonksiyonel  gereği olduğunu önermek-
tedirler. Onlara göre fonksiyonel  sistem teorisi üç ana koşulu içermek-
tedir : "fonksiyonel  gerekler, karşılıklı dayanışma ve denge".35 Bu anlam-
da sistemin fonksiyonel  çerçevesi tamamen etki-tepki ilişkisi içinde olan 
dört yapısal kategoriye ayrılmaktadır. Değerler, normlar, guruplar ve 



roller diye ayıracağımız bu dört yapısal katagori sistemin işlemesinde 
birbirlerini tamamlayan unsurlardır.56 Üyelerin sahip oldukları rollerden 
yoksun hiç bir gurup olmadığı gibi bir gurubun parçası olmayan hiçbir 
rol yoktur. Öbür taraftan  normlar tarafından  yönetilip disiplin altına 
alınmayan hiçbir gurup ve rol olmadığı gibi, toplumda değer kalıpların-
dan soyutlanmış gurup ta bulmak mümkün değildir. 

Sistemin unsurlarının bir dayanışma içinde olduğu da, sistemi mey-
dana getiren unsurların birinde belirecek bir değişimin sistemin diğer 
bütün unsurlarını da etkileyeceği görüşünde yatmaktadır. Böylece siste-
min işlevsel bütünlüğünü, dengesini ve dayanışmasını sağlayan unsur-
larda fonksiyonel  bir nitelik bulunurken dengeyi bozacak ve sistemin iş-
lemesini aksatacak bir katkı ise disfonksiyonel  olarak tanımlanmaktadır.3 ' 
Başka bir deyişle sistem içerisinde yer alan unsurlardan biri nicelik ya 
da nitelik bakımından bir değişme gösterdiği takdirde bütün diğer un-
surlar da bu değişimden etkilenecek ve sistem ya işlevsel kalıplarını de-
ğiştirecek ya da disfonksiyonel  (yani sistemin işlemesindeki rolünü artık 
yapmayan) unsur disiplin altına alınacak ve sistemin dengesi sağlana-
caktır. 

Böyle bir etki-tepki süreci içerisinde sistem, uzlaştırıcı, birleştirici, 
mutabakatçı ve yumuşak bir ifade  kazanmakta, değişim ancak herhangi 
bir nedenle sistemin işleyişine ve uyuşumuna artık yardımcı olamayacak 
unsurların ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu anlamda uyu-
şumcu modelde siyasal ve sosyal yapıyı meydana getiren unsurların bir-
birlerini bütünleyici, tamamlayıcı ve ahenk sağlayıcı bir şekilde dayanış-
mada bulundukları görüşü, analiz türü olarak toplumsal yapıdaki çatış-
mayı ele alan çatışmacı modelin karşıtı olarak belirmektedir. 

Çünkü çatışmacı modelde değişim ve gelişim, üretim ilişkileri sonu-
cu farklı  çıkarları savunan gurupların ya da sınıfların  sistemi zorlamaları 
ve yeniden kendi lehlerine kurmaları ile gerçekleşmektedir. Uyuşumcu 
modelde ise sistem artık kendine uymayan ve uyuşumu sağlama yetene-
ğini kaybeden toplumsal unsuru bünyesinden atarak değişime gitmektedir. 

Fonksiyonel yaklaşım teorisi yalnızca bir nedensel kurullar dizisi ol-
mayıp sosyal sistemlerin rol yapılarına önem veren bir incelemedir. Bu 
anlamda fonksiyonalizmin  Marxismin bilinçli bir karşıtı olduğu söylene-
bilir. Her iki teori de elde edilen faktörleri  daha iyi bir şekilde açıklayabi-
leceklerini iddia etmektedirler. Fakat Marxism dikkati sınıflar  arasındaki 
köklü çatışmaya çekmekte ve bunu ekonomik determinizmin çelik kanun-
larının meydana getirdiği temel siyasal unsur olduğunu belirtmektedir. 
Fonksiyonel teorici ise toplumun rol yapısındaki temel uyuşuma dikkati 



çekmekte ve bunun bütün insan toplumlarında duyulan ihtiyaçlara cevap 
olarak beliren davranış kalıplarının sonucu olduğunu belirtmektedir. 
Marxist, rol yapısındaki uyuşuma, ekonomik tabanın yarattığı ideolojik 
üst yapıdaki ortak çıkarlar gözüyle bakmaktadır. Fonksiyonalist ise 
Marxist terminolojideki "çatışmaya" toplumdaki gerilimleri hafifletecek 
ve bu şekilde toplumun sıhhatli bir işlevsel nitelik kazanmasını sağlıyacak 
unsur gözüyle bakmaktadır. Prof.  G. Almond ve Coleman'a göre siyasal 
sistem bu anlamda bütün bağımsız toplumlarda bulunan meşru fizikî  gücü 
uygulayarak ya da uygulamakla tehdit ederek toplumsal kaynaşma ve 
adapte olma fonksiyonlarını  gerçekleştiren karşılıklı etkiler sistemidir. Ça-
tışmacı model, uyuşumcu modelden "iktidar" kavramı bakımından da ay-
rılmaktadır. Uyuşumculara göre "iktidar" toplum içerisinde ahengi ve 
harmonoyi sağlarken, çatışmacı modeli kullananlarda "iktidar" kimin elin-
deyse ona hizmet eder. 

Fonksiyonel yaklaşım toplum içerisinde bütünleşme (integration) ve 
mutabakat (consensus) ve değerlere saygıya ağırlık verirken, çatışmacı 
yaklaşım bölünmeye, çatışmaya önem vermektedir. 

Uyuşumcu modelin kritikleri bu modelin değişimi açıklayamayacağını 
öne sürerler. Fonksiyonel model, çatışma yerine dayanışmaya önem veril-
diğinden uyuşum üzerine kurulmuştur ve bu nedenle toplumsal değişimi 
açıklayabilecek yetenekten yoksundur. Eğer bir sistem içerisinde unsurla-
rın var oluş nedeni birbirlerini desteklemek ve tamamlamak içinse çatışma 
yoktur ve bu unsurların hiç biri değişimi sağlıyacak niteliklere sahip 
değildir. Bu nedenle fonksiyonel  bir yaklaşım kendi başına toplumsal dü-
zenin değişimci kökenlerine inemez, ancak ve ancak toplumsal düzenin 
nasıl muhafaza  edildiğini anlatabilir. Halbuki toplum, hakkında bir defa 
yorum yapılabilecek statik bir görüntüden uzaktır. Her an bir değişim 
içindedir, büyümekte ve gelişmekte, değiştikçe de yeni sorunlara açılmak-
ta, onları çözümleme problemleri ile uğraşmaktadır. 

Bu iddialara karşı Uyuşumcu ve Marksist olmayan çatışmacı model 
yaklaşımcıları da geniş sistem analizleri ile değişimin dinamiğini yakala-
maya çalışırlar. 

UYUŞUMCU VE SOSYALİST TOPLUMA YÖNELMEYEN 
ÇATIŞMACI TOPLUMDA SİSTEM ANALİZİ MODELİ 

Toplumların siyasal ve sosyal düzenlerinin sürdürülmesini, gelişmesini 
ve ilerlemesini sağlıyan dinamiğin esasını meydana getiren toplumsal 
etki-tepki ilişkilerine bilim alanında büyük sistem analizleri ile eğilin-
mektedir.38 Böyle bir sistem analizi, etki-tepki, ya da toplumsal talep ve 



destek olarak oluşan girdilerin siyasal yapı tarafından  süzülüp tekrar top-
luma, çıktı olarak intikal ettirilmesi sürecini ve dengesini içerir. Siyasal 
hayat, gayet karmaşık bir süreç sonucu bu "girdi"lerin "çıktı" haline dö-
nüştürüldüğü bir sistem içinde yerini alır. Bu anlamda siyasal hayat, be-
lirli bir çevrenin içinde yer alan ve bu çevrenin etkilerine açık olup ken-
disi de bu çevreyi etkileyen bir davranış sistemidir. Bir toplum içerisin-
deki siyasal ilişkiler ve hareketler bir davranış sistemi meydana getirir-
ler. Ayrıca siyasal hayatı diğer toplumsal sistemlerden analitik olarak 
ayırabilsek bile onun biyolojik, psikolojik, fiziki  ve sosyal çevrenin etkisi 
altında olduğunu ve bu çevrelerin içinde yer aldığını unutmamalıyız. 
Siyasal sistem bu anlamda açık bir sistemdir. Çünkü diğer sistemlerin 
etkilerine açık olduğundan onlardan akıp gelen olaylar ve baskılar sistem 
üyelerinin davranışlarını etkileyecek koşulları meydana getirmektedirler. 
Ayrıca toplumun etkisi ne olursa olsun yaşamaya devam edebilen sistemler 
toplumsal etkileri karşılayabilecek kapasite ve yetenekte olan sistemler-
dir. Bu "respond" yani "cevap" kapasitesi, sistemi, içinde bulunduğu yeni 
koşullara adapte edip, yaşamasını sağlayan bir unsurdur. 

Toplumdaki sosyo ekonomik koşullardan kaynaklanan birikimler ve 
talepler "istekler" halinde siyasal sisteme ulaştırılır ve bunlar "girdi" 
olarak sistem tarafından  süzülür. Bu girdiler, sistemin yaratacağı çıktı-
ların hammaddelerini teşkil ederler. Bu anlamda girdiler bir siyasal sü-
reci harekete geçiren kıvılcımlardır. 

Toplumsal Girdi 

"Girdiler" toplumda beliren değişik üretim ilişkilerinin ve sosyo eko-
nomik gelişmelerin oluşturduğu talep ve desteklerdir. "Girdileri" gözönün-
de bulundurmadan toplumun belirli bölümlerinde olan davranışların siya-
sal sistemi nasıl etkiledikleri açıkça izlenimlenemez. "Girdiler" bu anlam-
da siyasal baskıyı meydana getiren ve çevrenin isteklerini, değer yargıları-
nı, davranışlarını yansıtan toplumsal talep ve desteklerdir. Çevresel etki-
ler ve koşullar "girdiler" aracılığı ile siyasal sistemin işlemesine şekil ve-
rip değiştirirler. "Girdiler" önceden de belirtildiği gibi iki türden mey-
dana gelmektedir. 

a) "Talepler": siyasal sistemi zorlayan ve toplumda beliren değişik 
koşullar sonucu siyasal sistemi koşullara uydurmak isteyen baskılardır. 

b) "Destekler": siyasal sistemin işleyişinden memnun olan toplumsal 
unsurların koşulların değişmemesi için yaptıkları baskılardır. 
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ÜRETİM İLİŞKİLERİ 

ŞEKİL 1 

Siyasal Çıktı 

"Girdi"lerin sonuçları "çıktıları" yaratır. Bunlar siyasal yapının ka-
rarları ve uygulamalarıdır. "Çıktıların" önemi yalnızca siyasal sistemin 
bir parçasını meydana getirdiği büyük toplumdaki olayları etkilemeye 
yardımcı olmasında değildir. Bu etkileme sonucu, tekrar siyasal sisteme 
yöneltilen toplumsal "girdf'leri  de etkileyip değiştirirler, nitelik kazandı-
rırlar. 

Bu "girdi"lerin ve "çıktı"ların sistem içerisinde nasıl taşındıklarını 
ve hangi süreçlerden geçerek bir sonuca vardıklarını daha iyi anlıyabilmek 
için sistemdeki ana etki-tepki ilişkisine bakmalıyız. 

Aşağıda da görüldüğü gibi I'inci aşama toplumu etkileyici "çıktı" olu-
şumu ve onun idari ve yargı organlarıyla topluma indirilmesidir. 2'inci 
aşamada toplum içerisinde bu "çıktının" yarattığı response oluşumunu 



bulmaktayız. Bu response 3'üncü aşamayla çevrenin tepkileri hakkındaki 
bilgiyi siyasal yapıya göndermektedir. 

E T K İ _ T E P K İ S Ü R E C İ N İ N D Ö R T A Ş A M A S I 
ŞEKİL 2 

Son olarak dördüncü aşamada siyasal yapı çevrenin birinci aşama-
daki "çıktıya" gösterdiği respons'a tepki göstermekte ve bunun sonucu 
yeni bir "çıktı" oluşumu topluma tekrar gönderilmektedir. (tekrar-I'inci 
aşama) Tüm siyasal unsurlar da sistemin birer parçası olarak sistemin 
tümünü kapsayan etki-tepki ilişkisi içindedirler ve yukarıda ana boyut-
ları verilen sistem işleyişi içerisinde toplumsal zorunlulukların yarattığı 
talep sonucu "çıktı" olarak siyasal, sosyal ve ekonomik yapıya ulaşırlar. 
Siyasal, sosyal ve ekonomik yapı yarattığı siyasal birikimleri ve diğer 
örgütlerin bu "girdilerini" yani etkilerini oluşturup bir sonuca bağlıyarak 
tekrar topluma "çıktı" olarak verir. Üst yapının bu "çıktısı" toplumun 
tekrar "girdisi" olur. Bu "girdiyle" belirli bir yönde etkilenen ve değişen 
toplum yeni sorunlara tepki olarak, kurumsal kanallar aracılığı ile, yeni 
bir "çıktı" geliştirir. Böylece bu dairevi etki-tepki süreci devam eder. 

Böyle bir etki-tepki ilişkisi içinde bulunan sistem, değişimini görül-
düğü üzere bir bütünleşme içerisinde tamamlıyacak ve sistemi meydana 
getiren her unsur sistemin işleyişinden sorumlu diğer bütün unsurları da 
etkileyen görevsel bir yapıya sahip bulunacaktır. 
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BÖLÜM III 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME 





GELENEKSEL VE SANAYİLEŞMİŞ TOPLUMLARIN NİTELİKLERİ 

Genel olarak ekonomik ve sosyal gelişimden anladığımız geleneksel 
bir toplumun, modern bir sanayi toplumuna dönüşmesi sürecidir. Gele-
neksel toplum tamamen tarımsal bir tabana oturmuş ve üretim ilişkileri-
nin feodal  bir yapı içerisinde sürdürüldüğü kaderci bir kültürün ve pay-
laşılmayan tekelci bir iktidar meydana getiren toprak ağalarının ve ruha-
nî liderlerin egemen olduğu ve yetkinin başarıya değil doğuşan verildiği 
toplumdur. Ekonomik ve Sosyal gelişim doğrultusunda ise modern sanayi 
toplumu yatmaktadır. Yani modern sanayi toplumu, yetkinin ihtisasa ve 
başarıya verildiği ,kan, hısım ve klân bağlılığı düzeninin atomize olmuş 
aile ve ulusal bağlılık düzeyine çıktığı, ihtisasın yoğunlaştığı, iş bölümü-
nün arttığı, sanayileşmenin doğurduğu sınıf  çatışmalı toplumun ürettiği; 
paylaşılan, pluralist bir iktidar yapısına sahip bir toplumdur, işte bu gele-
neksel yapılı toplumdan modern sanayi toplumuna geçiş sürecini sosyal 
ve ekonomik gelişme süreci olarak kabul edersek geleneksel toplumu mey-
dana getiren öğelerin modern topluma geçiş gerçekleştikçe ne tür bir de-
ğişim geçirdiklerini her iki toplumun niteliklerini sıralıyarak şöyle sap-
tamak mümkün olabilecektir. 

Geleneksel Toplum 

a) Değişme yokluğu, 
b) İlkel teknik, zayıf  üretim, 
c) Yatay, dikey toplumsal hareketsizlik, 
d) Tarımsal yapı ve kapalı ekonomi, 
e) Feodal ve paylaşılmayan bir siyasal yapı, 
f)  Geniş aile düzeni, 
g) Kaderci zihniyet ve mahalli kültüre bağlılık, 
h) Yeteneğe değil, doğuma dayanan tayinler. 

Modern Toplum 

a) Gelişmiş ekonomi, sanayi, teknoloji, şehirleşme ve okur-yazarlık, 

b) Yoğun yatay, dikey toplumsal hareketlilik, 



c) Atomize aile düzeni, 
d) İktidarın paylaşıldığı bir siyasal yapı, 
e) Iş bölümü ve ihtisasın artması, 
f)  Mahalli bilincin ve ilginin ulusal düzeye çıkması, 
g) Yeteneğe ve başarıya dayanan tayinler, 
h) Statik bir statü toplumundan çatışmacı, dinamik bir sınıf  toplu-

muna geçiş. 

Modern topluma geçiş bu sayılan öğelerin gerçekleşmesi sonucu beli-
rir ve bu gelişmenin tümü geniş ölçüde bir toplumsal hareketlilik, sefer-
berlik (Social Mobilization) yaratır. Bu toplumsal hareketliliğin temelin-
de ise ekonomik gelişmenin sağladığı işbölümü ve ihtisaslaşma yatmakta-
dır. Iş bölümünün ve ihtisaslaşmanın meydana getireceği hareketlilik ve 
ekonomik çıkar farklılaşması  geleneksel toplumdaki değişim yokluğunu 
parçalayan dinamizmi sağlıyacaktır. 

İşbölümü ve İhtisaslaşma 

Siyasal hareketlilik ve siyasal katılma, modern siyaseti geleneksel si-
yasetten ayırır. Geleneksel toplumda insanlar hısımlık bağlarına göre bir-
birlerinden ve merkezden uzaklaşmışlardır. Kapalı pazar ekonomisi içinde 
kaldıklarından bilinçleri ve ilgileri ulusal düzeye çıkmamış, ekonomik çı-
karları mahalli düzeye bağımlı kılınmıştır. 

Geleneksel toplumun tarıma dayanan ekonomik tabanı ve kapalı pa-
zar ekonomisi içinde kendi ürettiklerini kendileri tüketen insanları, ihti-
saslaşmaktan ve işbölümünü sağlamaktan çok uzak bir yaşantı içindedir-
ler. İlkel bir teknolojiye dayanan tarımsal üretim, yaşama savaşını yalnız 
toprağa ve doğaya karşı veren ve bunun dışında hiç bir yeteneği ve bil-
gisi olmayan, atalarından ne gördüyse onu yapan bir insan türü yarata-
caktır. Bunun sonucu olarak kendi içinde farklılaşmamış  tek yönlü bir 
toplum tipi belirecektir. Feodal üretim biçiminden kapitalist üretim bi-
çimine geçişin başlaması ile toplum bu statik görüntüsünü kaybetmeye 
başlıyacaktır. Makineleşme ve kitle üretim geliştikçe, toplumun yaşantısı 
çok yönlü ve karmaşık olmaya başlıyacak ve artık kişinin bilgisi, enerjisi 
ve ömrü bu her bakımdan parçalanan ye atomize olan toplumu bütünüyle 
kavramaya, yön vermeye ve yaşamaya yetmiyecektir. Bu nedenle bu kar-
maşık dünyanın bir kesitiyle ilgilenmeye zorlanacak ve orda ihtisas sahi-
bi olarak yaşamak için kendi ihtisası karşılığı başkalarının ihtisasından 
yararlanmayı öğrenecektir, ihtisaslaşmanın ve işbölümünün yanısıra okur-
yazarlık oranında, şehirleşmede, sanayileşmede kitle haberleşme araçla-
rında, kişi başına düşen milli gelirde meydana gelen artışlar sonuç ola-
rak kamu hizmeti isteklerini çoğaltacaktır. Bu, artık, bilincin giderek ulu-



sal düzeye çıktığını gösterir. İlgi ve çıkar bilinci yöresel düzeyden ulusal 
düzeye çıktıkça devlet, yeteneklerini arttırıp bir refah  devleti olmaya 
zorlanacak, iktidar daha geniş ve karmaşık, temsil yeteneği daha yüksek 
kadroların eline geçecek, toplumda yoğunlaşan talepler ve yeni gelişen 
toplumsal güçlerin meşruiyet savaşları sonucu siyasal katılma ve siyasal 
hareketlilik artacaktır. Bu siyasal hareketlilik sonucu toplum örgütlenme-
oluşumunu yoğunlaştıracak ve Siyasal Davranış bütün bu gelişme sonu-
cu yeni boj ut lar kazanacaktır. Genelde böyle bir gelişim gösteren toplum-
sal kalkınma ve modernleşme süreci çeşitli yaklaşımlarla ele alınıp ince-
lenebilir. 

MODERNLEŞME TEORİLERİ : AMPİRİK VE 
ANALİTİK YAKLAŞIMLAR 

Çağımızda siyasal bilimcilerin uğraşı alanlarından ve önemlilerinden 
biri toplumların modernleşme süreçleri ve bu süreçlerin saptanması ve 
ölçülmesi için oluşturdukları yaklaşımlar ve çok çeşitli yaklaşımları kap-
sayan modernleşme incelemeleridir. "Modern toplum" kavramında da 
endüstrileşme, şehirleşme, okur yazar yüzdesi gibi nitelikler aranmakta-
dır. Kuşkusuz bu değişkenler teker teker incelendiği gibi modernleşme 
sürecini etkileyecek nitelikteki değişkenlerin karşılıklı etki ortamı içinde 
topyekûn deeğrlendirilmesi de genellikle rastlanan bir yaklaşımdır. 

Modern toplumu, çağdaş yeteneklerin doruğuna ulaşmış bir toplum 
olarak alırsak, toplumdaki kapasitenin ve yeteneğin ölçülebilmesi için 
iki ana yaklaşım olduğunu kabul edebiliriz. 

Bunlardan birincisi "ampirik yaklaşım" ikincisi ise "analitik" yada 
'developmental" diye isimlendirebileceğimiz yaklaşımdır. 

Birinci türe giren incelemeler, söz konusu toplumda, kişi başına düşen 
doktor sayısından, kişi başına tüketilen elektrik ya da kömür miktarına, 
Kişi başına düşen uluslararası haberleşme sayısından millî gelir dağılımı-
na kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca şehirleşme, okuma yazma, 
endüstrileşmenin yoğunluğu, kurumların niteliği ve fonksiyonel  yapısı 
da ya ayrı ayrı, ya da bir bütün tamamlayan unsurlar olarak toptan ele 
alınmakta ve böylelikle toplumun modernleşme sürecinin hangi düzeyin-
de olduğu saptanmaya çalışılmaktadır. 

Analitik yaklaşımda ise toplumun iç dinamiklerine eğilinmekte ve 
geniş kapsamlı sistem incelemeleri yapılmaktadır. Sistemin kriz kaldırma 
kapasitesi nedir, toplumsal kurumlar sistem içerisinde fonksiyonlarını  ne 
ölçüde sağlıyabilmekte ve ne ölçüde etkili olabilmektedir, devlet-toplum 



ve toplumsal sınıflar  arasındaki uzlaşma nasıl sağlanmakta, talep-yaptı-
rım (information-coercion)  dengesi ne ölçüde yaratılabilmektedir? 

Örneğin : iki toplum arasındaki modernleşme farkını  anlamak için 
her iki toplumdaki baskı guruplarının sayısını aritmetik bir hesaplama 
ile saptamanın pek kesin bir açıklık getirmeyeceği tahmin edilebilir. Bas-
kı guruplarının daha az sayıda olduğu bir toplumda bu guruplar eğer sis-
temin işleyişine önemli katkıda bulunabilmekteyseler yaptıkları görev, 
modernleşme sürecinde çok sayıda fakat  etkisiz baskı guruplarına sahip 
topluma nazaran daha etkili olacaktır. 

Bu nedenle geniş kapsamlı sistem incelemeleri olan makro düzey-
deki yaklaşımlar toplumu bütün kurumsal, kültürel ve fonksiyonel  ya-
pısı ile bir tüm olarak ele almaktadır. Toplumların kurumsal, kültürel ve 
ideolojik yapıları o toplumun üst yapısını meydana getirdiklerine göre 
modernleşme sürecine yeni bir ışık getirebilmek için o toplumun tarihi 
süreç içerisinde belirlenmiş alt yapı kurumlarına eğilmekte de yarar 
vardır. Örneğin, toplumun değerlerine yön veren unsurlardan siyasal kül-
tür ve siyasal stil üzerinde önemle durulmuştur. Fakat bunlar da alt 
yapıdan yani üretim ilişkilerinden etkilenen ve ondan kaynaklanan un-
surlardır. 

Burada değinilen "nedensel" yaklaşım işte toplumsal gelişmenin ana 
nedenini meydana getiren alt yapının araştırılmasıdır. 

Toplumların hangi gelişim çizgilerinden ilerlediğini, neden değişik 
ideolojilere yöneldiğini, ne gibi farklı  aşamalardan geçtiğini ve bütün 
bunların temelinde hangi güçlerin yattığını bazı siyasal bilimciler sistem-
analizci bir yaklaşımla açıklama çabasındadır. 

Modernleşme süreci içerisinde de değişik toplumların endüstriel top-
lum yapısına farklı  yollardan yönelişlerinin nedeni kendi bünyelerinin 
yapılanmasında yatmaktadır. Demek oluyor ki modernleşme sürecine top-
lumun kurumsal görüntüsü, kültür yapısı ve ideolojisi hakim olmakta ve 
modernleşmenin lokomotifi  olma görevini üstlenmektedirler. 

Fakat toplumun kültür yapısı, kurumsal görüntüsü, ideolojisi gibi 
kurumlarını ne gibi güçler hangi ortamlarda gerçekleştirmektedirler? Bu 
suale cevap verebilmek için toplumun sosyo-ekonomik yapılanmasına eğil-
mek gerekir. Neden bir toplumun kaderine tepeden inmeci bir askerî bü-
rokrat elit ve toprak soylusu koalisyonu hakim olurken diğer bir toplum-
da sınıf  çatışmasını dengeliyen parlamenter bur juva demokrasisi hakim 
olmaktadır? 

Bu konulara bir önceki bölümde ele aldığımız sistem analizleri ile 
etraflıca  değinilmişti. 



Modernleşmeye giden yolu, ya da modernleşmede ulaşılan düzeyi ge-
niş kapsamlı ve bütüncü sistem analizleri, çatışmacı ya da yapısal-görev-
sel yaklaşımlarla açıklamanın yanı sıra, bir takım başka ampirik yakla-
şımlarla da modernleşmenin ölçülerini saptayabileceğimizi belirtmiştik. 
Şehirleşme gibi, kişi başına tüketilen elektrik, kömür ya da başka tür 
enerj i çeşitleri gibi, eğitim düzeyi, öğretmen sayısı, hastahane yatağı, dok-
tor sayısı, kişi başına düşen gelir ya da dayanıklı tüketim malı sayısı, kişi 
başına düşen posta hizmetleri gibi, ya da çeşitli akla gelebilecek hayat 
standardı ölçüleri gibi ampirik ve daha kapsamlı yaklaşımlar bize b i r 
toplumun modernleşme düzeyini açıklayabilecek bulguları sunmaktadır-
lar. 

Ama bu iki genel yaklaşımın dışında, zaman zaman ampirik yakla-
şımlara, zaman zaman da analitik yaklaşımlara yakınlaşabilen bazı orta 
boy modernleşme teorilerinden söz etmemiz de gerekmektedir. 

MODERNLEŞMEYİ AÇIKLAYAN ORTA BOY TEORİLER 

Bu tür yaklaşımlar günümüzde siyaset biliminde çok kullanışlı ve 
rağbette olan çalışmaları ortaya atmaları bakımından oldukça başarılı 
olabilmişlerdir. 

Örneğin Modernleşme sürecinde "başarının" çok önemli olduğunu 
vurgulayan Mc. Lelland, başarı hırsının kamçılanmasının modernleşme-
yi sağlayan başlıca unsur olduğunu öne sürüyor.1 Başarı duygusu ve hırsı 
ne kadar yüksek olursa toplumsal başarı düzeyinin de o kadar yüksek 
olacağını vurgulayan bu amerikan siyaset bilimcisi, araştırma ve yakla-
şımlarına da genelde ölçü olarak farklı  toplumlardaki yaygın halk hikâ-
yelerindeki "başarı" içeriğini veri olarak ele alıyor. 

Ama bir başka yaklaşım da "başarı" hikâyelerinin toplumdaki mo-
dernleşme sürecinin dinamosu olmayıp sonucu olduğunu iddia eden bir 
yaklaşım. Banfield  bize Kuzey ve Güney İtalya da yaptığı araştırmalar-
da ancak modern, sanayileşmiş ve başarılı toplumların "başarı" hikâye-
leri üretebileceğini kanıtlıyor.2 Keman çalan bir çocuk resmi konusunda 
hikâye uydurmaları istenen ve gelişmişlik düzeyi çok farklı  olan Kuzey 
ve Güney İtalyalı deneklerin uydurdukları hikâyeler epeyce farklı.  Ge-
lişmiş Kuzey İtalya, keman çalan çocuğu başarıdan başarıya koştururken 
az gelişmiş Güney İtalya denekleri duygusal, acıklı ve maraz hikayeler 
uyduruyorlar. 

Bu tür orta boy yaklaşımlar yalnızca günümüz toplumlarına değil, 
fakat  bu toplumların tarihlerine de uygulanabiliyor. Örneğin uygarlık-
ların ana beşiği olan Akdeniz havzasındaki gelişmeleri iklim açısından 
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ya da biyoloji ve anatomi açısından ele alan yaklaşımlar bulabildiğimiz 
gibi, toplulukların ilk yerleşik üretimlerinde kullandıkları araçları kıyas-
lıyarak modernleşme farklılıklarını  ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşım-
lara da rastlıyabiliyoruz. 

Örneğin kıta Avrupasının daha başlangıçta Asya topluluklarına üs-
tünlük sağlamaya başlamasını Avrupalıların pulluğu öküzle çekerken 
Asyalı toplulukların at kullanmasına bağlayanlar var. Öküzün çektiği 
pulluk atın çektiğinden daha derine işlediği için üretimin kişi başına Av-
rupa'da daha yüksek olduğunu vurgulayan bu yaklaşım değerdeki bu 
artışın Avrupa ile Asya arasındaki kapital farkını  doğurduğunu iddia edi-
yor. 

Özel bir yelken açma sanatının ise doğu akdeniz ticaret şehirlerine 
akan zenginlikleri yarattığını öne süren başka yaklaşımlar da aynı özel-
likleri taşıyorlar. 

Ama günümüzün orta boy teorileri bunlara kıyasla çok daha ayağı 
yere basan ve saha araştırmalarına dayanan teoriler. Örneğin sözünü 
ettiğimiz Mc. Lelland ve Banfield'den  sonra çok daha şöhretli bir başka 
siyaset bilimcisi, D. Lerner "Emphaty" kavramını geliştirerek modern-
leşmeye yeni bir boyut getirmekte.3 

"Emphaty" ufuk  genişliğinin yarattığı bir, "kişiyi kendini başkası-
nın yerine koyabilme" özelliği. Kişi bu kültürel ve duygusal cihazlan-
masmı ise "kitle haberleşme" yaygınlığından sağlıyabilmekte. Kitle ha-
berleşme bir toplumda geliştikçe, kişi kendini başkaları ve başkalarının 
sorunları ile özdeşleştirebilmekte, ufuk  genişlemekte, bilgi artmakta ve 
dünya küçülmektedir. Bu da kişiye sorunlarının çözümünde, başkaları 
ile olan ilişkilerde çevresini ve dünyayı algılamakta yeni zenginlikler ve 
olanaklar kazandırmaktadır. Kişi kendini, yakın ve uzak dünyasını, ola-
nak ve becerilerini yaygınlaşan kitle haberleşme ile öğrenmekte ve ne-
ler yapabileceğine de güven duymaktadır. 

Başka orta boy teoriler içinde ise kurumsal yaklaşımlar ağır basmak-
tadır. Bu tür teoriler içinde, baskı grupları, siyasi partiler, çeşitli toplum-
sal, ekonomik ve siyasal kurumlar teker, teker ele alınmakta, modernleş-
meye katkıları incelenmekte ya da hangi tü r bir modernleşmenin sonucu 
oldukları irdelenmektedir. 

Örneğin E. Latham modernleşmenin temel dinamiğinin gurup çatış-
ması olduğunu öne sürmektedir.4 Bu anlamda modernleşme süreci, yal-
nızca baskı guruplarının, siyasi partilerin birer gurup olarak çatışmasıy-
la sınırlı kalmamakta fakat  hayatın her alanında çok daha küçük, çok da-
ha tali kurumun, çıkar çatışması sonucu dinamizm kazanmaktadır. 
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Örneğin başka baskı gurupları ile ve başka siyasi partilerle çıkar ve 
iktidar çatışmasına girmiş her hangi bir baskı gurubu ya da siyasi parti 
içinde bile iktidar mücadelesi veren küçük başka guruplar da bulunmak-
tadır. Buna göre tüm kurumlar ve guruplar içinde ayrıca kendi araların-
da çatışan bir sürü guruplaşmadan sözetmek mümkündür. Bir benzetmey-
le açıklıyacak olursak sosyal, ekonomik ve siyasal hayat onbinlerce bilye-
nin toplanıp dağılması olayını yansıtan atomize bir dinamizm taşımak-
tadır. 

Dahrendorf  ise Marxist modele uymayan bir sınıf  çatışması teorisi 
ile orta boy teorilere katkıda bulunmakatdır.5 Dahrendorf'ta  özel mülki-
yet ve yönetim Marx'ta olduğu gibi aynı kişilerin elinde olmaktan çık-
mıştır. Burjuvazinin mülkiyetini maaşlı teknokratlar yönetmekte bu da 
orta sınıfları  ortadan kaldıracağı yerde güçlendirmektedir. Sonuç olarak 
Dahrendorf'un  çatışmacı toplumu Marx da olduğu gibi sınıfsız  toplumla 
sonuçlanmayacak fakat  sonsuz bir sınıflar  arası mücadeleyle sürüp gide-
cektir. 

Burnham da gelişen yönetici sınıfa  dayanarak benzer bir teori geliş-
tirmiştir.6 Özellikle sosyalist toplumlarda merkezi devlet aygıtının geniş-
lemesi ve planlama örgütünün etkinleşmesi orada da benzer teorilerin or-
taya atılmasına yol açmıştır.7 Yeni bir sınıf  olarak ortaya çıkan bürok-
ratlar, sosyalist toplumlarda da "sınıfsız  toplum" beklentilerini oldukça 
geciktirmişe benzerler. 

Elitler de orta boy modernleşme teorilerinde önemli bir yer işgaî 
ederler. Geleneksel elitlerden modern elitlere geçiş bir gelişme sürecinin 
göstergesidir. Karmaşık kapitalist toplumlardaki yeni "iktidar elitleri"de8 

sosyalist toplumlardakinden çok daha farklı,  karmaşık bir sanayiciler, as-
kerler, politikacılar labirenti'dir. "Beyaz yakalı" olarak bilinen hizmet 
sektörü ve bürokrasi, "mavi yakalı" olarak bilinen işçi sektörü, modern 
toplumunun önemli siyasal ağırlıklı öğeleridir. Ama iktidar eliti içinde 
her zaman kendi sosyal ağırlıklarınca yer aldıkları söylenemez. 

Sistemin bölüşümcü bir sistem olup olmadığı, yani "egaliter" (eşit-
likçi) bir yönetime sahip olup olmadığı bazı teorisyenleri bu konuda mo-
dernleşme tahlilleri yapmaya yönelmiştir.9 Daha çok anayasa hukukçu-
larını ilgilendiren bu modernleşme yaklaşımı klasik liberalizmin çökü-
şünden beri bir çok gelişme teorisine öncelik etmiştir. İşçi haklarının ön 
plâna gelmesi, Anayasal hak ve özgürlüklerin nitelik değiştirmesi, "Ke-
rim" bir refah  devleti anlayışı, yaratılan değerlerin daha adil dağılımını 
sağlayabilecek yolların bulunması, parlamenter demokrasinin sınırları için-
de aranmıştır. 

Kurumsal yaklaşıma bir başka önemli örnek ise Huntington'un yak-
laşımıdır.10 Ekonomik kalkınma ile siyasal ve sosyal gelişme Huntington'a 
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kadar siyaset biliminde doğrusal bir oran ortaya koymuşken bu yaklaşım 
Huntington'la birlikte ters orantılı bir sonucu doğurabilecek şekilde su-
nulmaktadır. Buna göre gereğinden hızlı bir ekonomik gelişmeye bazen 
siyasal ve sosyal kurumlar ayak uyduramamakta ve ortaya yozlaşmış bir 
sistem ve kaotik bir durum çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda : yani ku-
rumlar kriz çözme yeteneğini kaybetmişlerse; toplum yeni kurumlar ya-
ratmada güçlük çekiyorsa; ya da kurumlar (Hindistandaki kongre par-
tisinin yapabildiği gibi) kendilerini ve amaçlarını yeniliyemiyorlarsa; o 
zaman ekonomik gelişmeyi yavaşlatmak tek çare olarak belirtilmektedir. 

Sistem analizi modeline oldukça yaklaşan bir başka gelişme ve mo-
dernleşme teorisi de K. Deutsch'un "Toplumsal Mobilizasyon" kavramı-
dır.11 Bu kavram sosyo ekonomik gelişmenin yarattığı "harekef ' i  ele alır. 
Sosyo-ekonomik gelişme yeni sorunlar, yeni sorunlar da yeni talepler do-
ğurur. Yeni talepler, yeni örgütlenmelere yol açar. Örgütler köklendikçe 
kurumsal yapılar ortaya çıkar. Bu hareketlenme insan faktöründeki  coğ-
rafi  (yatay) ve sosyal (dikey) hareketliliği artırır. 

Sistem analiz modeline çok yaklaşan bir başka gelişme teorisi ola-
rak da M. Weber'in "bürokras is in i ele alabiliriz. Toplumun üst yapısal 
kurumlaşmasını Gleneksel, Karizmatik ve Rasyonel-Otoriter diye ay ı rum 
tabi tutan Weber ,E bunların her birinin farklı  nitelikteki toplumların ürü-
nü olduğunu öne sürer. Örneğin Bürokrasi ona göre, rasyonel ve sana-
yileşmiş bir toplumun ürünüdür. Weber'e göre kişilerin davranışlarını 
anlamak için yalnızca ne yaptıklarını incelemek yeterli olmaz. Kişilerin 
ne gibi amaçlarla hareket ettiklerini de bilmek gerekir. Davranışı etkile-
yen amaçlar ve unsurlar bilindiğinde toplum tipi hakkında da bir yargıya 
varılabilir. Örneğin, eğer davranış geleneksel ise, yani eski davranış ka-
lıpları başka yollar aranmadan aynen uygulanıyor, davranış için bir ne-
den gösterilmiyor ve kişiler duygusal davranıyorlarsa toplum da ihtisasın 
yoğunlaşmadığı, kapalı pazar ekonomisinin egemen olduğu az gelişmiş 
bir toplumu olacaktır. Fakat belirli hedeflere  varmak için kişi hangi yol-
ları seçeceğini biliyorsa, çıkarlarını varmak istediği hedeflerle  özdeşleşti-
rebiliyorsa, davranışı akılcı ve çıkarcı bir davranıştır. Bu tüm davranış-
lar ise genelde modern sanayi toplumlarının üyelerinde görülmektedir.13 

G Almond ve B. Powel'de benzer bir yaklaşımla modernleşme sorununa 
eğilmektedirler. Onlara göre modernleşme değişkenleri; rollerin farklı-
laşması, sistemin içindeki alt-unsurların ihtisaslaşması, çoğalması ve ba-
ğımsızlaşması; çağdaşlaşma ve rasyonelleşme olarak belirtilmektedir.14 Bu 
modele göre toplum modernleştikçe rol dağılımı çoğalmakta, farklılaş-
makta ve uzmanlaşmaktadır. Geleneksel toplumda ise böyle farklılaşmış 
bir rol dağılımına gerek yoktur. Çünkü geleneksel toplum iş bölümüne 
uğramamış, statik, tek düze bir toplumdur. Bu böyle olunca geleneksel 
toplumda alt-siyasal unsurların çoğalması (dernekler, siyasi partiler, bas-
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kı gurupları, ete.) da olanak dışıdır, bağımsız olmaları da söz konusu ola-
maz. Sonuç olarak da rasyonel davranış kalıplarını içeren çağdaşlaşmayı 
beklemek hayal olur. 

Modernleşmeyi "Determinist" bir yaklaşımla sınıfsal  bir tahlil sonucu 
ele alan B. Moore ise15 Marxist modelle gelişen sınıf  çatışmalarının par-
lamenter demokrasiye ya da faşizme  de olanak verebileceğine dikkat 
çekmektedir. Modernleşmeye giden faşist  ve parlamenter demokrat yol-
ların da varlığını öneren Moore'un yaklaşımı ise özetle şöyledir: Toplum-
sal yapıya rengini veren sınıf  çatışmaları birer çıkar çatışmalarıdır. Sı-
nıflar  arası çıkar çatışmaları toplum içerisinde sınıflar  arası çıkar koalis-
yonlarına nazaran daha ayrı niteliklerde ideolojiler ve kurumsal yapılar 
kurar. Demek oluyor ki, modernleşmeye yönelmiş bütün rejimlerin ta-
banını ekonomik çıkar saptamaktadır. Bu rejimlerin de niteliğini ve böy-
le bir modernleşme yönetimi seçmelerinin kaçınılmazlığını anlıyabilmek 
için toplumdaki ekonomik sorunlara ve çıkar kaynaklarına eğilmemiz ge-
rekir. 

Üç Kapitalist Devrim ve Parlamenter Demokrasi 

Parlamenter demokrasiye yönelen üç kapitalist devrim İngiliz Püriten 
devrimi (1688), Fransız devrimi (1789) ve Amerikan iç harbidir (1861), 
Bu üç devrimin de parlamentarizme yönelişi yalnızca kronolojik bir fark-
tan ibaret kalmamış, ayrı ayrı güçlerin, değişik koşullar altında etkili 
olabilmeleri ile sağlanmıştır, ingiltere'de devrimi toprak soylularla bur-
juvalar gerçekleştirmiş, Fransa'da zayıf  bir burjuvazi, orta sınıf  köylüle-
rin ve şehirdeki pleblerin omuzlarında iktidara gelmiş, Amerika'da ise bir 
endüstri sınıfı  toprak soyluları ezerek demokrasiye giden yolu açmıştır. 

Moore, bu üç devrimin de eleştirisini yaparken bize bu farklılıkları 
açıklayabilecek üç ana değişken üzerinde durmaktadır. 

1 — Toprak soyluların kral ile olan ilişkileri, 

2 — Toprak soyluların ticari tarıma dönebiimeleri, 

3 — Tarım burjuvazisinin şehirlerdeki bur juva ile olan ilişkileri. 

Üç Ana Demokratik Koşul ve Nitelikleri 

1. Barrington Moore'a göre demokrasiye geçişin ilk koşulu mutlakiyetei 
monarşinin sınırlandırılmasıdır. Çok güçlü ve "kanun benim" diyen bir 
monarşi, karşısında yeni güçlenmeye başlayan sınıflara  muhalefet  etme 
yeteneğini vermemek için modernleşmeye açılan yeni güçleri yaşatma-
yacaktır. Öbür taraftan  zayıf  bir monarşi ve güçlü bir toprak soylular sı-
nıfı  da demokrasiye yönelen yolları tıkayacak niteliktedir. Merkezin de-
netiminin zayıfladığı  durumlarda toplumun kaderini derebeylerinin bir-
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birleri ile yaptıkları sürekli harpler tayin edecektir. Bu nedenle demok-
rasiye açılan yolun ilk ana koşulu aristokrasi ile monarşinin birbirlerini 
denetleyip sınırlandıracak güçte olmalarıdır. 

2. İkinci ana koşul ise toprak soylular sınıfının  ticari tarıma dönebil-
meleri koşuludur. Bunu gerçekleştirmiş toplumlarda üç önemli durum be-
lirmektedir. 

a) Kapitalist tarıma geçebilen aristokrasi kendi kendine yeterli ola-
bilecek duruma geliyor ve monarşiye tabi olmak durumundan kurtulu-
yordu. Bu da sonuç olarak mutlakiyetçi monarşiyi sınırlayan bir güç'ü 
oluşturuyor ve demokrasiye yönelen toplumun ilk ana koşulu böyle sağ-
lanmış oluyordu. 

b) Ticari tarımın oluşmadığı yerlerde güçlü bir bur juva sınıfı  da 
gerçekleşmemiştir. Pazar için tarımın olmadığı yerlerde pazarlar zayıf 
ve silik kalmış ve bunun nedeniyle kentlerdeki ticaret burjuvası serpil-
memiş ve kapalı pazar ekonomisi gelişecek bir sanayi için yeter talepte 
bulunamaz olmuştur. Böyle bir ortamda aristokratik asalaklık, yâni köy-
lünün sırtından geçinme hali süregelmiş, toplumda çalışmayı, servet için 
çaba göstermeyi hor gören aristokrat kültürü hakim olmuş ve bir bur juva 
potansiyeli gelişmemiştir. 

c) Kapitalist tarıma geçiş geleneksel köylü topluluklarını yıkmış, 
feodal  düzenin kendine özgü işbirliği ve iş bölümü kurumlarını ortadan 
kaldırmıştır. Köylüler ya ücretli işçi durumuna dönüşmüş ya da büyük 
kapitalist çiftçiyle  rekabet edemiyerek ve toprağını ona kaptırarak ku-
rulmakta olan endüstri şehirlerine göç etmiştir. 

Ayrıca kapitalist üretimle beraber topraklar herkesin karnını do-
yurabileceği bir kaynak olmaktan çıkmış, kâr ilkeleri ile hareket eden 
yeni toprak kapitalistleri az sayıda işçi çalıştırır olmuşlardır. Bu nedenle 
topraktan kopmuş bir sınıf,  kapitalist tarıma geçişin büyük sonucu olmuş 
ve birçok toplumlarda demokrasiyi köstekleyen geleneksel kırsal sorunlar 
ve çıkarlar köylü sorununun çözümlenmesi ile tutucu ekonomik ve sosyal 
bağlarından kurtulmuşlardır. 

3. Demokrasiye geçişin üçüncü ana koşulu ise tarım kapitalistinin şe-
hirlerdeki bur juva ile olan ilişkileridir. Nerede zayıf  kalmış bir bur juva 
sınıfı  yaşamak için tarımsal çıkarlara dayanmışsa, o toplumda demokra-
siye geçiş çabaları acılı ve zor olmuş ve çabalar genellikle tepeden inme 
bir faşist  idarenin gelmesini sağlamıştır. Fakat böyle bir bur juva ve ta-
rım çıkarları koalisyonunun gerçekleşemediği yerlerde durum, tar ım ve 
kentsel burjuvazi arası çatışmaya yönelince bir süre sıhhatli bir kuvvet-
ler dengesi meydana gelmiş, işçilerle köylülerin ortak bir elit cephe ta-
rafından  sömürülememesi demokratik yönetime geçiş yollarını açmıştır. 
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Tarıma tabi zayıf  bir kentsel burjuvazinin olduğu toplumlarda ezilen 
köylü ve işçi sınıfları  haklarını koruyacak örgütlerden ve araçlardan 
mahrum kalmaktadırlar. Çünkü başlarındaki demir elit koalisyonu kendi-
lerine herhangi ibr tavizde bulunmakta bir çıkar görmemektedir. İktidarı 
kaybetme korkusu yoktur. Alman ve Japon otoriterizmin kaynağı Moore'a 
göre bu olmaktadır. 

Demokrasiye giden sıhhatli bir ortamda ise özgür ve tarımsal çıkar-
lara tabi olmayacak güçte bir bur juva sınıfı  vardır. Böyle bir bur juva sı-
nıfıyla  toprak kapitalinin çıkarları daimi çatışma halindedir. Bu çıkar 
çatışması Faşist düzene yönelen "elit ortak çıkar cephesini" olanaksız kı-
lar. Toprak çıkarlarına kafa  tutacak kadar güçlenmiş bir burjuvazi en-
düstriel üretimini ucuza mal etmek için toprak ürünlerinin satışını fiyat 
tarifeleri  ile sınırlamak isteyecektir. Geleneksel tarım-sanayi çatışmasını 
başlatan bu ekonomik neden sonucu hakim sınıflar  ortak bir cephe ku-
ramayacak ve bu çatışmadan meşruiyet savaşı vermeye çalışan alt sınıf-
lar yararlanacaklardır. Onlrın desteğini kzanmak için üst sınıflar  adeta 
yarışırcasına reformlar  getireceklerdir. Zamanlar gelişen, makinanın, ek-
meğe olan zaferi  sonucu tarımsal çıkarlar giderek ikinci plâna itilirken, 
siyasal mekanizmaya hakim olmuş bir endüstri burjuvazisi kendisinin 
antitezi olan yeni bir sosyal güçle, emekçi kitlelerle iktidar için yarışmak 
zorunda kalacaktır. 
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BÖLÜM IV 

MODEM v e ÇO&ULCU TOPLUMLARIN MODERN 
SİYASAL KURUMLARI 





GELİŞEN VE FAKKLILAŞAN TOPLUMUN AYNASI OLARAK 
KURUMLAŞMA 

Siyasal ve sosyal yapıyı toplumdaki alt yapısal niteliklerin, üretim 
ilişkileri türünün bir yansıması sayarsak bu siyasal ve sosyal yapının gös-
tergesi olan kurumlar da toplumun niteliklerine ve üretim biçimine bağlı 
olarak gelen üst yapı kuruluşları olarak belirirler. Bu anlamda örgütlen-
me olayı her toplum türünde görebileceğimiz bir oluşum değildir. Mo-
dernleşen toplumun ürettiği kurumlaşma ihtisaslaşmış, atomize olmuş, iş 
bölümünün yoğunlaşıp, siyasal katılmanın arttığı, endüstrileşmiş toplum-
ların ürünüdür ve ancak bu tür toplumlarda görülür. Çünkü bu tür top-
lumlarda toplumsal mobilizasyon artmıştır. 

Geleneksel yaşama düzeyinden modern yaşama düzeyine yönelmiş 
toplumların nüfuslarının  önemli bir kısmında beliren geniş kapsamlı de-
ğişme sürecine toplumsal mobilizasyon denir.* Sosyal mobilizasyon kav-
ramı içine, üretim ilişkilerindeki değişiklikleri, sosyal güçlerde meydana 
gelen değişiklikleri, meslek değişikliklerini, toplumsal yerleşmedeki de-
ğişiklikleri, kurumlardaki, rollerdeki, davranışlardaki, ihtiyaçlardaki ve 
geleneklerdeki değişiklikleri alır. Bütün bunlar sırasıyla siyasal davra-
nışı etkiler ve değiştirir. Bu değişiklik sonucu eski toplumsal, psikolojik, 
ekonomik bağlılıklar yıkılır ve toplum yeni toplumsal davranış kalıpların: 
benimsemeye hazır olur. 

Toplumsal mobilizasyon beraberinde geniş bir "siyasallaşmış" vatan-
daş topluluğu getirir. Bu topluluğun hacmi büyüdükçe siyasal kurumların 
ve işlemlerin değişmesi için gittikçe büyüyen bir baskı başlar. Bunun 
diğer bir sonucu olarak da siyasal sürece yönünü veren insan ihtiyaçla-
rında bir değişiklik olur. Bu değişiklik siyasal süreci de etkileyip değişti-
recektir. insanların ilgileri mahalli bölgelerden ulusal düzeye çıktıkça, 
eski örf,  adet ve geleneklerini terkedip mesleklerinde ve yaşadıkları yer-
lerde değişmeler meydana gelince ihtiyaçlarında da belirgin bir değişme 
olacaktır. Toplum böylesine gelişip değiştikçe ve atomize hale dönüştükçe 
kişi toplum içinde giderek önemini kaybedecek, devasa kuruluşlar, büyük 
çehirler ve gayri şahsi, ulaşılması zor siyasal yapı karşısında cüceleşecek-
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tir. işte böyle bir ortamın doğal sonucu örgütlenme olayının hız kazan-
masıdır. 

Kesif  iş bölümü dolayısı ile çıkar türlerinin çoğaltıldığı böyle bir 
toplumda insanlar eş görüşlere ve eş çıkarlara sahip insanlarla bir ara-
da olmak isteyeceklerdir. Çünkü toplumda yalnızca sosyal, siyasal ve 
ekonomik örgütler, unsurlar devleşmemiş, fakat  kişinin uğraşmak zo-
runda kaldığı problemler de devleşmiştir. Kişi de bu büyük sorunları 
çözebilmek için dayanışma ihtiyacı içindedir. Toplumsal koşulların ya-
rattığı böylesine bir zorunluluk sonucu örgütlenme ve yeniden kurum-
laşma başlar. Kişi, çıkarlarının ve görüşlerinin paylaşıldığı bu kurum 
larda artık o devasa toplum karşısında bir cüce değildir. Artık kendi çı-
karları doğrultusunda başka kuruluşlara, örgütlere baskı yapabilecek, si-
yasal sosyal ve ekonomik yaşantısına yön veren kararları ve unsurları 
etkileyebilecek bir duruma gelmiştir. Kurumlaşma ile birlikte siyasal ve 
sosyal yapıda değişmeler olacak, devletin ve diğer bir kaç kuruluşun dı-
şında kişinin bağlılık duyacağı bir sürü örgüt meydana çıkacak, iktidar 
savaşı bu guruplar aracılığı ile verilecek ve paylaşılan bir siyasi yapı ve 
pluralist bir toplum düzeyine geçilecektir. 

işte kurumlaşma sürecini böyle bir toplumsal zorunluluk olarak ni-
teler ve gelişmiş ve parçalanmış bir toplumun ürünü olarak kabul eder-
sek, kurumlaşma toplumsal sistemin bünyesinden doğan bir "tepki" ola-
rak belirir. Tepki burada toplumdaki gelişmelere yabancı ve erişilmez 
kalan sosyal, siyasal ve ekonomik yapıya karşıdır. Toplumdaki gelişme-
leri yukarıya, üst yapıya taşımak gerekmektedir ve kurumlar bu gereğin 
sonucu olarak doğarlar. Kurumlaşma sürecinin "etki" yönüne gelince 
burada da bunu siyasal sosyal ve ekonomik yapıyı toplumda gelişen yeni 
güçler yararına etkileme şeklinde görüyoruz. 

Şimdi toplumsal gelişmenin kaçınılmaz olarak etkileyip, geliştirdiği 
önemli, önemli olduğu kadar da vazgeçilmez sayılan, modernleşen toplu-
mun siyasal ve sosyal kurumlarından önde gelenlerini, örnek olayları ile 
birlikte ele alıp incelemeye çalışalım. 
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KISIM : A 

BASKI GRUPLARI 





MENFAAT VE BASKI GRUPLARI: ENDÜSTRÎLEŞMİŞ 
TOPLUMLARDA GRUP ÇATIŞMASININ KURUMSAL TEMELİ 

Toplum içerisinde toplumsalla siyasal arasındaki etki-tepki sürecinin 
başlıca unsurları gruplardır. Grupların nitelikleri, nicelikleri ve toplum-
daki iktidar mücadelesine katılma yöntemleri bize toplumsal hareketler, 
baskılar ve o toplumdaki siyasal katılma hakkında fikir  verir. Böyle bir 
dinamik süreci ancak rekabetçi kapitalist toplumlarda görebiliriz. Çünkü 
sosyalist düzeni gerçekleştirebilmiş toplumlarda çıkar çatışmasını doğu-
ran ekonomik eşitsizlik ortadan kaldırılmış olacağı için çıkar farklılıkları 
da yok edilmiş sayılmaktadır. Böyle bir toplumda iktisaden egemen sı-
nıfların  silâhlı bekçiliğini yaptığı iddia edilen devletin de, iktisaden egemen 
sınıflar  artık var olmadığı için rolünü uygulayamıyacağı ve ortadan kal-
kacağı varsayılmaktadır. 

Halbuki siyasal yapısını parlementer demokrasinin meydana getirdi-
ği, üretim ilişkilerine dayanan değişik çıkarlara sahip sınıfların  çatıştığı 
rekabetçi bir sistemde, siyasal iktidar, dengeyi kendi lehine bozacak ağır-
lıklara sahip grupların olacak, iktidarı daha fazla  grup ve çıkar arasında 
paylaştırmasını bilenler siyasal düzeyde egemen olacaklardır. 

Bir iktidar mücadelesi olarak sıyasetr idare edenlerle idare edilen-
lerin, hükmedenlerle i taat edenlerin ilişkilerini kapsar. Bu konuda H.D. 
Lasswell siyaset bilimini etkinin ve etkili olabilenlerin incelenmesi diye 
tanımlamaktadır.1 Bu etkileme kanlı bir güç gösterisinden en yumuşak 
ikna etme türüne göre değişebilir. Öbür taraftan  "iktidar" denince aklı-
mıza yalnızca yukarıdan aşağıya yağdırılan bir sürü emir gelmemelidir, 
iktidar ilişkileri toplumda birbirini tamamlayan bir dinamik süreç içe-
risinde yer alırlar ve tabi olan, idare edeni çok daha somut bir şekilde 
etkileyebilir. Çünkü plüralist bir sistemde iktidar geniş bir alana yayıl-
mış ve birçok kurum tarafından  paylaşılmıştır. Ayrıca iktidar yapısı da 
belirli konularda konpartmanlara ayrılmıştır. Bir soruna en etkili çözüm 
yolları bir kurumun elindeyken başka bir sorun en etkili bir şekilde baş-
ka bir kurum tarafından  ele alınabilir. Bütün bunlar berrak, sağlam ve 
bükülmez bir hiyerarşik iktidar kalıplaşmasına tam karşıt düşmektedir. 
Çünkü bu gruplar toplumdaki siyasal talepleri toparlayıp, bu taleplere 
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taraftar  bulma çabası içinde diğer gruplarla pazarlık ederek ve bu talep-
leri etkili kamu politikası haline dönüştürerek karar alma organlarını 
etkilediği ölçüde, iktidar tek taraflı  hiyerarşik ve basit bir yapıya sahip de-
ğil demektir. Böyle bir ortamda iktidar savaşı veren siyasal partiler de bu 
grup çatışmasından en kârlı bir şekilde çıkmak ve en fazla  grubun sada-
katini kazanmak için çok taraflı  olmak zorunda kalacak ve ideolojik bü-
külmezliklerinden ve tek yönlülüklerinden arınarak, toplayıcı nitelikler 
kazanmaya çalışacaklardır. 

ihtisaslaşma ve kesif  iç bölümü yokluğu sonucu gruplaşmanın ve grup 
çatışmasının gerçekleşmediği toplumlarda demokratik sistemlerin en bü-
yük zaafı  pluralist bir siyasi yapıya sahip olmamalarmda yatmaktadır. 
Çünkü toplumda var olmayan birleştirici, aracılık yapıcı, iletici grup ya-
pısı, toplum çıkarlarını temsilcisiz ve etkisiz kılacak ve siyasal yapıya 
kadar ulaştırılabilen talepler dağınık, belli belirsiz ve eksik olacaktır. Bu 
nedenle karar alma ve etkili siyaset uygulama zorlaşacak, toplumsalla 
siyasal arasındaki bu irtibatsızlık toplumda kesin ve ani patlamalara yol 
açarak iktidar sahiplerinde sık sık değişmeler yaratacaktır.2 Pluralist bir 
yapıya sahip toplumlarda grupları üç görüş açısından yorumlamak müm-
kündür.3 

(1) Toplumda gruplar, grup aracılığı ile, dağılan toplumsal denge-
nin kurulmasına yardım eder. 

(2) Toplumda anayasalar, demokratik kurumlar ve felsefî  belgele-
rin ardında saklı gizli iktidar merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezleri, 
toplumdaki farklı  çıkarların savunmasını yapan değişik gruplar meydana 
getirmektedir. 

(3) Siyasal oluşum süreci, vatandaş ile örgütlenmiş devlet yapısı 
arasında, siyasal partiler, menfaat  grupları, baskı grupları ilişkileri ağı 
içerisinde belirmektedir. Siyasetin bu değişik oluşum noktaları toplum-
sal etki-tepki konusunda grup teorisinin ortaya çıkmasına sebep olmuş-
lardır. 

Toplum içerisinde ana birim olarak grupları ve grup ilişkilerini alan 
sosyoloji ilminin yanısıra bugün diğer disiplinlerin de gruplarla yakın-
dan ilgilendiğini görüyoruz. Örneğin, modern psikoloji teorilerine göre 
kişiliğin kökenleri, kişiler arası ilişkilerin, toplumun ve grup etkilerinin 
meydana getirdiği kültürde yatmaktadır. 

Ekonomik teoriler ise yüzyıllar önce olduğu gibi artık birbirlerinden 
soyutlanmış insanların kişisel çıkarlarını kovalama ilkeleri üzerine ku-
rulmamaktadır. Bugün ekonominin sözlüklerine girmiş, monopol, tröst, 
ortaklıklar, eşit olmayan rekabet deyimleri, ekonomik sürecin de grup 
temelleri üzerinde kurulmuş olarak kabul edildiğini göstermektedir. 
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Siyasal bilimlerde de plüralist düşünürler devletin tek başına kişi-
nin bütün sadakatini ve ilgisini çekmiyeceği tezini savundular. Örneğin 
G. D. H. Cole ve Laski gibi plüralist düşünürler, sendikalar, kilise, der-
nekler gibi, devletten çok daha küçük örgütlerin de siyasal toplum için-
de kişinin bağlılıklarına, güvenine, hitap edebileceğini ileri sürdüler. Böy-
lelikle plüralistler, Hegel gibi idealistlerin yarattığı devasa bir çok ku-
ruluşun tek bir hücre olarak birleştiği, bütünleyici ve bütün kişisel inanç-
ları kendi içinde eriten ve kaplayan devlet görüşünü ortadan kaldırmış 
oldular. Tersine, devlet, grupların iktidar için_ savaştığı toplumsal alan-
da, dengeyi sağlıyacak ve herkesi kurallara uymaya zorlayabilecek bir 
hakem olarak belirdi. 

Örgütlenmiş Gruplar Olarak Baskı Gruplarının Toplumsal Görevi 

Plüralist toplumda grup çatışmasının kurumsal yapısını genellikle 
dernekler meydana getirir. Grup çıkarlarını temsil eden, yön veren si-
yasî partiler, menfaat  ve baskı gruplarının çekirdekleri, toplumdaki der-
nekleşme süresinde ve oluşumunda yatmaktadır. Bir gruptan uyumlu bir 
topluluk olarak söz edilmek için onu belirli bir çatı altında bulma gereği 
doğmaktadır. Bu nedenle bir toplumda grupların kendi içlerinde örgüt-
lenmesi genellikle dernekleşme oluşumu ile gerçekleşmektedir. Gerçi top-
lum içerisinde her dernek belli bir görüşün ve çıkarın sözcülüğünü yap-
maktadır ama her dernek, sözcülüğünü ettiği çıkarı savunmak için eyleme 
geçerek baskı grubu haline dönüşmemiştir. Fakat her iki halde dernek-
ler toplum içerisinde grup ilişkilerini ve çıkarlarını yansıtırlar. Bu grup-
lar yapı olarak basit ve tek hücreli de olabilirler. Öbür yandan karmaşık 
bir çok organlardan meydana gelmiş kaynaşmış ya da federe  olmuş grup-
lara da rastlanır. Dinsel örgütler gibi ya toplumun her zaman gözü altın-
da olmaktan uzak, ya da yasama organları gibi hergün gazetelerde beliren 
örgütlere varana kadar gruplar çeşit çeşittir. 

Derneklerin, örgütlenmiş gruplar olarak toplum içerisindeki iktidar 
savaşına katılmaları doğal olarak bir kısmının iktidarı paylaşmasına ve 
bunun da sonucu olarak sosyal ve siyasal hayata kendi görüşleri ve çıkar-
ları doğrultusunda yön vermelerine sebep olmaktadır. 

Dernekler insan gruplarını, insan zekâsını, enerjisini, çıkarlarını gü-
dülen amaçlara ulaştıracak azmi bir araya getirdikleri için "iktidar" ya-
pıları olarak belirirler. îkt idar 'm devletin dışında olan örgütlerde de var 
olması siyasetin ana sorununun devlet değil "iktidar" olduğunu ortaya 
koymuştur. Çünkü devlet, "iktidar" uygulayan makinalardan yalnız bir 
tanesidir. Bu durumda "iktidar"m ne olduğunu incelemek devleti incele-
mekten daha anlamlı olacaktır. 
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Yukarıda belirtildiği gibi siyasal sistemde gruplararası ilişkileri dü-
zenlemede devlete büyük görev düşmektedir. Devlet, grup ilişkilerindeki 
davranışların normlarını saptar ve bu normları baskı gücüyle destekler 
ve korur. Fakat devlet yükümlendiği bu hakemlik görevi dolayısıyla po-
litikanın yapıldığı tek kurum değildir. Sendika başkanları, odalar yöne-
ticileri, işletmeciler, üniversite yöneticileri, generaller ve din adamları 
da politika yaparlar. Böylece resmî olmayan organlarda da "iktidar" olu-
şumu gerçekleşir. Toplumdaki grupları inceleme bu "iktidar" oluşumunu 
meydana çıkaracaktır. Eğer böyle bir oluşum varsa o zaman toplumda 
tek yönlü bir baskı olmadığı ve toplumun plüralist bir düzen içinde ol-
duğu meydana çıkacaktır. 

Her grup ya tek başına ya da kendi görüşüne yakın diğer gruplarla 
birleşerek toplum düzenini lehine çevirmeye çalışır. Bu süreli bir mü-
cadeledir. Ama devletin hakemliği altında, çatışmaya, sivil savaşa yer 
verilmeden sürdürülür. Bu nedenle kamu politikası, grup mücadelesi so-
nucu beliren bir dengeyi temsil eder. Fakat bu denge kendisini sağlamış 
olan gruplar tarafından  süreli olarak kendi çıkarlarına daha fazla  eğdi-
rilmek için zorlanmaktadır. Gruplar yasama organlarını ve yürütme or-
ganlarını süreli şekilde zorlarlar, halkın daha fazla  sayıda kendi görüş-
lerini benimsemeleri için çaba gösterirler. 

Kalabalık ve düzenli grupların demokratik düzenlerde daha fazla 
ağırlıkları vardır. Fakat bütün bu düzen statik değil dinamiktir ve bugün 
kaybedenler yarın kazanabilirler.4 

işte bu toplumun dinamik görüntüsü, toplumsalla siyasal arasında 
sürekli olarak oluşan bir etki-tepki sürecinin yansıması sonucu meydana 
gelmektedir. Gruplar, üretim ilişkilerinin meydana çıkardığı sosyal yapıyı 
kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek istemekte, bu doğrultuda etkile-
nen siyasal yapı da topluma tekrar kendi nitelikleri yönünde şekil vermeye 
yönelmektedir. Her etki sürecinin altında bir tepki oluşumu bulunduğun-
dan ve bu nedenle etki-tepki sürecini birbirlerinden kesinlikle ayırmak 
ve ayrı ayrı kompartmanlara koymak mümkün olamıyacağından, toplumu 
statik bir resim gibi değil fakat  dinamik bir gelişim ve oluşum içerisinde 
ele almalıyız. 

MENFAAT VE BASKI GRUPLARININ TANIMI 

Menfaat  ve baskı gruplarını en eski devirlerden beri toplumda bul-
mak mümkündür. Fakat bu organize grupların büyük sayılara ulaşması 
ve etkilerinin artması yirminci yüzyıla ait olan bir gelişmedir.5 Bu ge-
lişmeyi toplumdaki büyük değişmelere bağlayacak olursak bu değiş-
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melerin başında ihtisaslaşma, iş bölümü ve giderek artan üretim dağılı-
mının oluşturduğu çıkar farklılaşmasını  buluruz. İhtisaslaşma karşılıklı 
dayanışmayı gerektirdiği ve dayanışmanın da kaçınılmaz olarak sürtüş-
meyi doğurduğu düşünülürse yirminci yüzyılın çatışmacı modern toplum-
larında baskı gruplarının belirli çıkarları savunmadaki önemleri daha 
iyi anlaşılır. 

Toplumun siyasal yapısını meydana getiren örgütler arasındaki ve 
idare edenle, edilenler arasındaki ilişkileri tayin eden resmî mekanizma-
nın, modern devlette, bir sürü gönüllü kuruluşla takviye edilmesi gerek-
mektedir. Bu gönüllü kuruluşlar yalnızca üyelerinin taleplerini resmî 
otoritelere ulaştırma görevini yükümlenmeyecek fakat  onları bu talep-
leri kabule zorlayıcı baskı da icra edeceklerdir. Bu anlamda bir baskı 
grubu, küçük ya da büyük, siyasal ya da siyasal olmayan, kırsal çıkarları 
ya da metropol çıkarları destekleyen bir örgüt, etkileme sahası bakımın-
dan da mahalli, bölgesel ya da ulusal olabilir. Fakat baskı grubu bir siyasî 
parti değildir. Çünkü ulusal ya da mahallî seçimlerde kendi namına aday 
göstermez.6 Yalnızca bir veya birden fazla  siyasî partiyi kendi savunduğu 
çıkarı benimsemesi bakımından etkilemeye çalışır ve bunu da siyasî par t i 
örgütünün dışında kalarak yapar. Hat ta bazı baskı grupları amaçlarına 
ulaştıkları zaman dağılırlar. 

Menfaat  Grubu - Baskı Grubu Ayırımı 

Menfaat  grubu her atomize olmuş karmaşık toplumda, yani statü dü-
zeyinden endüstri çağına ulaşmakla sınıf  düzeyine geçmiş her toplumda 
faaliyet  gösteren, belirli talepleri olan örgütlü ya da örgütsüz bir toplu-
luktur.7 Örneğin, Türkiye Şoförler  Cemiyeti belirli ekonomik çıkarları 
paylaşan, belirli bir statüyü işgal eden grubu temsil eden örgütlenmiş bir 
menfaat  grubudur. Öbür yandan Türkiye'de ziraatle uğraşan büyük köy-
lü yığınları örgütlenmemiş bir menfaat  grubu meydana getirirler. Fakat 
demokratik hayatın çoğulcu yapısı, sayıları çok kabarık olan bu kitleleri, 
örgütlenmemiş olsalar dahi karar alma sürecinin dışında bırakma olana-
ğına sahip değildir.8 Menfaat  grupları kanun koyucuyu ve toplumdaki 
diğer iktidar merkezlerini kendi çıkarlarını gerçekleştirme, koruma ya 
da fazlalaştırma  nedenleri ile etkilemek için örgütlenip eyleme geçtik-
leri an "Baskı Gruplarına" dönüşürler.9 Baskı grubu görevlerini de ye-
rine getirmek için yasama ve yürü tme erkini etkileyecek özel a janlar 
kullandıkları zaman "lobby", ya da Türkçede kullanıldığı gibi "Kanun 
Simsarlığı" kurumunu meydana getirirler.10 Baskı grubunun oluşturdu-
ğu baskı, bir konuda organize olmuş kamuoyunun siyasal yapıya taşın-
ması olayıdır. "Lobby" ise kişisel temas sonucu otoriteleri etkileme amacı-
nı taşımaktadır ve organize olmuş bir kamu oyundan bağımsız olarak da 
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gerçekleştirilebilir. Fakat gerçekte "Lobby" bir baskı grubunun çalış-
masında eylem safhasını  meydana getirir ve bu anlamda bir baskı grubu 
ürünü ve metodudur. Yeni baskı grubunda kıstas amaç, "Lobby" de ise 
kıstas araçtır. 

MENFAAT VE BASKI GRUPLARININ TASNİFİ 

Menfaat  ve Baskı Gruplarının çeşitli kıstaslara göre değişik tasnif-
leri yapılmıştır. Bunlardan örneğin V.O. Key baskı ve menfaat  grupla-
rını öncelikle üç büyükler dediği Tarım, işçi ve işveren sektörleri arasın-
da bölüp önemli bulduğu diğer menfaat  ve baskı gruplarının hepsini de 
dördüncü bir kategoride topluyor. 

Key, baskı gruplarını şöyle katagorileştiriyor.11 

1) Tarım 
2) İşçi 
3) işveren (Business) 
4) Diğerleri 

a — Eski Muharip 
b — Dış politika 
c — Din 
d — Meslekler 

V.O. Key'in dışında daha çoğulcu bir yapıya sahip menfaat  ve baskı 
grubu tasnifi  bulmak mümkün.1 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

işverenler, 
Çiftçiler, 
işçiler, 
Serbest Meslek mensupları, 
Belirli bir dış politika konusunda görüş birliği edenler, 
Ulusal bir davayı güdenler, 
Eski muharipler, 
Dini veya ahlâki bir amaç etrafında  birleşenler, 
Tüketiciler 
Kamu yönetimleri ile belediyeleri yeniden örgütlendirmek iste-
yen vatandaş grupları, 
Hayır kuruluşları 
Devlet bürokrasisi. 
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C. Beard ise baskı gruplarını dörtlü bir ayırıma tabî tutmakta ve 
onları; 

1) İktisadi, 

2) Reformcu, 

3) Meslekî 

4) Dinî 

olarak ele almaktadır.13 

Yukarıda belirtilen ayırımlardan da görüleceği üzere toplumun si-
yasal ve sosyal yaşantısında en etkili olabilecek baskı grupları genellikle 
üretim ilişkilerinin yansıttığı ekonomik sorunları temsil eden baskı grup-
larıdır. Bir grup hareketini belirleyen en önemli etken kuşkusuz ekono-
mik bir etkendir. Bu nedenle kendi ekonomik yaşantılarını geliştirmek, 
içinde bulundukları üret im türü yararına baskı uygulamak, çiftçile-
rin de, işçilerin de, işverenlerin de, memurların da ve küçük esnafın  da 
toplumsal yaşantılarında bir gerek olarak belirecektir. 

Fakat bütün grup hareketlerinin temelinde kesinlikle ekonomik bir 
sorun yattığı iddia edilemez. Çünkü grupları baskı gruplarına dönüştü-
ren unsur yalnızca paylaşılan maddi çıkar değil fakat  aynı zamanda pay-
laşılan tutumlardır. Tutumlar her zaman ekonomik bir çıkarı yansıtma-
dığı için ekonomik sorunlara yönelmeyen baskı gruplarının varlığını da 
izah etmek mümkün olmaktadır. Örneğin "İçkiyle Mücadele Dernekle-
ri", "Hayvanları Koruma Derneği", "Müzik Sevenler Derneği", belli bir 
ekonomik çıkar tabanı olmayan fakat  belirli konularda aynı ahlaki ve 
kültürel tutumları benimsemiş insanların meydana getirdikleri gruplar-
dır. 

MENFAAT VE BASKI GRUPLARININ REKABETÇİ SİYASAL 
HAYATTAKİ ETKİ ALANLARI VE GÖREVLERİ 

Baskı gruplarının toplum içerisinde gerçekleştirdikleri görevleri ve 
etki alanlarını şöylece tanımlayabiliriz. 

(1) İstenilen bir kanunun geçirilmesi ya da istenmeyen bir kanu-
nun iptali için yasama organlarında gösterdikleri faaliyet, 

(2) Modern devletin toplumsal hayatın her safhasıyla  yakından il-
gilenmesine zaman ve ihtisas açısından yeterli olmaması nedeniyle baskı 
gruplarının devlet örgütüne kendi alanları için aydınlatma ve bilgi verme 
faaliyeti, 
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(3) Kendi sosyo-ekonomik çıkarları ile ilgili olan siyasal ve sosyal 
yapıdaki kurumların kendi lehlerine işlemelerini sağlamak, oraya kendi 
görüşlerini destekleyen personelin atanmasını sağlamak, 

(4) İdari yapının kamu politikasından azami ölçüde yararlanabil-
mek için devlet bürokrasisini etkilemek ve bunu sağlamak için idarenin 
soruşturma ve araştırma komisyonlarına temsilci göndermek, 

(5) Yargı organlarına tesir ederek idari işlemlere emsal teşkil ede-
bilecek kararların çıkmasını sağlamak, 

(6) Kamuoyunu devamlı olarak aktif  durumda tutarak ona sosyo-
ekonomik süreç hakkında en yeni, en sağlam bilgileri vermek, belirli ko-
nularda uyarmak, 

(7) Kamuoyunu ve kamu taleplerini siyasal yapıya taşımak ve etkin 
olmasını sağlamak. Bu baskı gruplarının en önemli görevlerinden biridir. 
Çünkü durmadan değişen bir siyasî ortamda seçmen değişen ihtiyaçlarına 
çözüm getirilmesi için dört sene bekleyemiyeceğine göre menfaat  ve 
baskı grupları kamuoyunun değişen his ve ihtiyaçlarını siyasî ve sosyal 
yapıya derhal aksettirme görevini de aksamaksızın yapma durumunda-
dırlar. 

Baskı gruplarının etkilerini yöneltmek istedikleri kurumlar her top-
lumun sosyo-ekonomik koşullarına ve siyasal yapısındaki özelliklere gö-
re değişir. Bunu her toplum için fonksiyonel  ve kıyaslamak bir yaklaşım-
la saptamak mümkündür. Menfaat  ve Baskı Gruplarını her toplumun 
özel bünyesindeki işleyişiyine göre inceleyen siyasal bilimciler böyle bir 
fonksiyonel  ve kıyaslamak yaklaşımdan hareketle o toplumdaki baskı 
gruplarının en etkili oldukları alanı ve bunun nedenlerini saptamaya 
çalışırlar. Örneğin siyasal yapılarının niteliklerinden ötürü baskı grupla-
rı Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da değişik fonksiyonlar  ifa  etmekte 
ve değişik etki alanlarına sahip olmaktadırlar. İngiltere'de çift  partili 
parlementer siyasî yapı ve seçimlerdeki çoğunluk sistemi her zaman güç-
lü iktidarlar yarattığı ve sağlam parti disiplini sonucu bir "başbakan 
diktatörlüğü" meclise egemen olduğundan baskı grupları yasama organ-
ları ile olan ilişkilerden fazla  birşey umut edemezler.14 Bu nedenle baskı 
grupları etkileme ağırlıklarını genellikle yasaların teknik yönlerini geliş-
t irme görevini yükümlenmiş olan İngiliz devlet bürokrasisine yöneltir-
ler. Halbuki Amerika'da temsilciler meclisi üyeleri genellikle İngiltere'de-
ki gibi bir siyasi parti adayı olarak parlamentoya gelmeyip daha çok 
kendi mahallî çıkarlarını kollamak ve sağlamakla görevli bir delege 
olarak seçildikleri için baskı gruplarının etkileme alanına kolaylıkla gi-
rerler. Ayrıca zayıf  bir parti disiplini de kendilerini bu baskıya açık bı-
rakmıştır.15 
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Fransa'da büyük ve karmaşık sosyal bölünmeler nedeniyle içinde 
bulunulan çok partili siyasal hayat kendiliğinden her partiyi belirli bir 
ana çıkarın temsilcisi durumuna sokmuştur. Ayrıca Fransa'da geçerli 
seçim sistemi olan "nisbi" sistem bazı bölgelerde baskı gruplarının müs-
takil parti haline dönüşüp seçimlere girme ve kazanma şanslarını oluş-
turmaktadır.1 6 Böylesine çok ve farklı  çıkarları kollayan partilerin bu-
lunduğu bir sistemde iktidarlar genellikle koalisyonlar halinde belire-
ceklerinden baskı grupları Fransa'da yalnızca yasama organını değil fakat 
değişik çıkarları bünyesinde toparlayan kabineyi ve yürütme organlarını 
da etkileme olanağını bulacaklardır.17 

Baskı gruplarının toplumdaki ihtisaslaşma ve iş bölümü sonucu be-
liren ve grup temeline oturan çatışmacı bir modelde oluştukları önceden 
belirtilmişti. Bu nedenle baskı grupları, dernekler, büyük ölçüde, atomize 
olmuş, kapitalist, sanayileşmiş ya da sanayileşmekte olan toplumların 
ürünleridirler. 

KAPİTALİST VE SOSYALİST ENDÜSTRİ TOPLUMLARINDA 
DERNEKLERİN YERİ 

Kapitalist Toplumlarda 

Şimdiye kadar yer, yer değindiğimiz gibi gönüllü kuruluşların, yani 
derneklerin, kapitalist ve rekabetçi toplumlarda çatışmayı taşıyıcı, sürdü-
rücü ve kanalize edici rolleri vardır. Böyle rekabetçi toplumlarda ihti-
yaçlar, talepler, hoşnutsuzluklar bu tür kurumlar kanalıyla siyasal ya-
pıya taşınır ve orada bu kurumların temsilciliğini yaptıkları sosyal güç-
lerin çıkarlarına uygun şekilde kabul ettirilmeye çalışılır. 

Kapitalist bir toplum bur juva değerlerinin egemen olduğu ve siyasal 
yapısının rekabetçi düzene uygun bir şekilde açık ve serbest olarak işle-
diği bir sisteme sahiptir. Böyle bir sistemde siyasal yapıyı parlamenter 
bir re j im belirler. 

Parlamenter rejimlerde iktidarın seçimlerle el değiştirebileceğini 
gözönünde bulundurarak bu tür rejimlerde sürekli olarak bir iktidar mü-
cadelesi verildiğini ve çeşitli çıkarların kendilerine toplumda uygun müt-
tefikler  arayarak devamlı bir çoğunluk olma çabası içinde bulunduklarını 
söyleyebiliriz. Bu çoğunluk olma çabası demokratik yollardan olduğu için 
başarıya kavuşma hali ancak uzlaşma ile mümkün olabilecektir. Bu ne-
denle iktidar savaşı veren siyasal partiler temsil ettikleri çıkarlarla sağ-
lıyamadıkları çoğunluğu temin edebilmek için çok yönlü olma zorunda 
kalacaklar ve diğer bazı çıkar gruplarını mümkün olabilecek en az tavizle 
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kendi taraflarına  çekmeye çalışacaklardır. Böyle bir ortamda gönüllü 
kuruluşlar, sendikalar, kendilerine en yakın siyasi partiye yanaşacaklar 
ve onunla açık bir pazarlığa girişebileceklerdir. Böylece iktidar değişim-
leri rekabetçi toplumlarda durmadan müttefik  değiştiren, birleşen, ay-
rılan, çatışan, uzlaşan gruplar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Böyle bir or-
tamda derneklerin siyasal sistem içerisinde oynadıkları rolün ne derece 
gerekli ve önemli olduğu açıktır. Açık olan bir başka husus da dernekleş-
menin ve gönüllü kuruluşların sadece sistemi nasıl etkiledikleri ve ikti-
darı nasıl paylaştıkları değil fakat  böyle rekabetçi bir sistemde kaçınıl-
maz olarak meydana çıkacaklarıdır. "Endüstrileşmiş Toplumlarda Grup 
Çatışmasının Kurumsal Temeli" kısmında da üzerinde durduğumuz bu 
konuya daha fazla  değinmeden, sırf  mukayese etme imkânının doğması 
ve dernekleşme sürecinin öneminin asıl çatışmacı toplumlarda belirdiği-
ni görebilmemiz için, derneklerin sosyalist toplumlardaki rolünü de in-
celememizde yarar vardır. 

Sosyalist Toplumlarda 

Sosyal ve siyasal bilimcilerin aile, çevre gibi ilksel grupların dışında 
ikincil gruplar diye niteledikleri sendikalar, dernekler ve bütün gönüllü 
kuruluşların, sosyalist rejimi uygulayan toplumlarda çok başka rolleri 
ve çok farklı  işleyiş şekilleri vardır. 

Bu farklılığın  temelinde sosyalist düzenlerin rekabetçi ve açık bir 
sisteme sahip olmamaları yatmaktadır. Sınıf  çıkarlarının yok sayıldığı yer-
de çatışma da doğal olarak ortadan kalkacaktır. Çatışma kalkınca siyase-
tin yaşaması için gerekli iç dinamik sönecek, siyasal yapı, çıkar savaşları-
nı sürdüren örgütlerin sürekli iktidar uğraşımından yoksun kalacaktır. 
Böylece toplumdaki çıkar hiziplerini siyasal yapıya taşıyan ikincil grupla-
ra sosyalist toplumlarda gerek kalmıyacak, hele "egemen sınıfların  silahlı 
koruyucusu olan devlet, sınıfsız  komünist topluma geçişte tamamen orta-
dan kalktıktan sonra" ikincil gruplar da normal fonksiyonlarını  yitire-
ceklerdir. 

Fakat hiç bir sosyalist toplum birgün geçileceği ümit edilen sınıfsız 
komünist topluma ulaşamadığı için, rekabetçe kapitalist sistemlerde vaı* 
olan ikincil gruplardan tamamen farklı  da olsa bünyesinde bu tür örgüt-
leri barındırmaktadır. Çünkü kapitalist toplumlardaki çıkar tabanına da-
yanan sınıf  çatışmaları artık sosyalist toplumlarda bulunmamaktadır ama 
sosyalist düzenin başlangıç devirlerinde proleterya diktatörlüğünün bu-
lunması gereği, toplumda hala baskı altında tutulması gereken bir takım 
karşı güçlerin bulunduğunu gösteren en açık kanıttır. Fakat bu güçlere 
sosyalist toplumda, rekabetçi toplumda mevcut mücadele şekli tanınma-
maktadır. Bu nedenle sosyalist toplumlarda ikincil örgütler, değişik çı-
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karları siyasal yapıya taşıma görevini değil fakat  o değişik çıkarları eri-
ten, öğüten ve sisteme yabancı olmayacak bir şekle sokmak görevini 
yükümlenmişlerdir. Lenin 1919 başlarında sendikaların bütün olarak millî 
ekonominin organları haline gelmesini gerekli buluyor ve şöyle diyor 
"Sendikalar diğer taraftan  bütün emekçi sınıfın  toplumcu eğitim organ-
ları haline gelmelidirler."18 Bunun dışında gördükleri ve sosyalist top-
lumda çok önemli sayılan bir diğer siyasal görevleri ise siyasal yapıdan 
gelecek her türlü direktif  ve uyarıyı ülkenin en ücre köşelerine kadar 
uzanan bu örgütler kanalıyla her çeşit gruba duyurmak ve onları bu 
yönde eğitmektir. SBKP'nin 1920 Nisanında toplanan 9. kongresi sendi-
kalara hasredilmiş ve Lenin'in bu konuda düşüncesini ifade  eden bir 
karar yayınlanmıştır. Bu karara göre sendikalar komünizmin okulu ola-
rak niteleniyor ve parti ile beraber işçileri komünizmin gerektirdiği dü-
zeye yükseltmek için kültürel, politik, idari eğitim vermekle göervli kılı-
nıyordu. Aynı zamanda bu ikincil örgütlerin diğer bir görevi ise siyasal 
ve yönetici kadrolara girebilecek nitelikteki bilinçli ve başarılı kişileri 
toplumdan süzerek siyasal yapıya göndermektir. Bu anlamda sosyalist 
toplumlarda ikincil örgütler bir "transmission belt" yani "geçiş kuşağı" 
görevi görmektedirler. İkincil örgütler adı altında topladığımız dernekler 
ve sendikaların genel olarak, henüz tam anlamıyla çatışmasız ve sınıfsız 
toplum düzeyine geçmemiş sosyalist toplumlarda eğitici ve birleştirici 
bir rol oynamalarının nedeni sosyalist toplumların bünyesindeki nitelik-
lerde yatar. Gerçi sendikalar sınıflararası  ekonomik çatışmacı temellerini 
bu tür toplumlarda yitirmişlerdir ama tam anlamıyla sınıfsız  ve çatış-
masız topluma henüz geçilemediğinden -ki bunu önerilen proleteryanın 
diktatörlüğünden çıkarmak mümkündür- sendika ve dernekler işçi dev-
letini yozlaştırma eğilimi olan her türlü oluşumun karşısında direnme ve 
onu yoketme görevi yükümlenmiştir. Böyle bir görev yükümlenmenin 
gereğini Lenin 30 Aralık 1920'de Merkezi Sendika Konseyi Üyeleri 8. 
Kongresinde verdiği nutukla şöyle açıklıyordu. "Devlet tamamen işçi 
devleti değildir. Herşey burdan kopuyor. Troçki yoldaşın başlıca hatala-
rından biri burada yatıyor. Gerçekte bizim devletimiz bir işçi devleti 
değildir. Fakat bir işçi köylü devletidir."19 

Lenin sözlerine devam ederken, henüz sınıfsız  topluma ulaşmamış, 
fakat  kapitalist anlamdaki çıkara dayanan sınıf  çatışmasını yok etmiş 
sosyalist toplumlarda, sendikalara ve derneklere düşen görevler oldu-
ğunu belirtiyor. Sendika ve dernekler ancak sınıfsız,  komünist topluma 
geçişte topyekûn ortadan kalkacaklardır. Ama o sınıfsız  toplum düzeyine 
geçene kadar yozlaşmaya karşı kendilerine düşen görevi yapacaklardır. 

"Bizim parti programımıza göre şu sonuç çıkıyor ki biz bürokratik 
yozlaşmaya yüz tutmaya müsait bir işçi devletine sahibiz. Öyleyse pratik 
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olarak bu tarzda teşekkül etmiş bir devlet mevcutken sendikaların savu-
nacak hiç bir şeyi yok mudur? Bütünü ile örgütlenmiş proletaryanın 
maddi ve ideoloji çıkarlarını savunmakta onlardan vazgeçilebilir mi? Bu 
bizi 15-20 yılda ulaşacağımız idealin hayaline götürür."2 0 

Açıkça görülmektedir ki sınıf  çatışmasını kaldırmış sosyalist toplum-
larda dernek ve sendikaların rolü sınıf  çatışmasını parlamenter bir çatı 
altında sürdüren kapiatlist toplumlardaki dernek ve sendikaların rolün-
den çok farklıdır.  Sosyalist toplumlarda tam anlamıyla sınıfsız  topluma 
geçememenin sonucu olarak halâ var olan sendikalar ve dernekler bura-
da yalnızca düzenin yozlaşmasını önleyecek ve toplumu idealine ulaştır-
maya yardımcı olacak, eğitici, bütünleyici ve güdümlü bir faaliyet  için-
dedirler. 

Ayrıca günümüzde, Doğu Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Polonya 
gibi sosyalist ülkelerde var olan ve "Hegemonya Sistemi" olarak adlan-
dırılan, sun'i olarak yaratılmış bir çoğulcu sistemden söz edilebilir. 

Bu tür bir sistem fiili  bir tek parti sistemi olmakla birlikte içinde 
kendilerine iktidar olma şansının hiçbir anlamda tanınmadığı diğer si-
yasal partilerin de yer aldığı bir siyasal yapıya sahiptir. Bu partiler ikti-
darı elinde tutan partiyle iktidar yarışına tutuşamazlar. Görevleri yal-
nızca kamuoyunun şekillenmesine yardımcı olmak ve rej ime bağlılık sağ-
layıcı fonksiyonları  yerine getirmekten ibarettir. Örneğin Polonya Komü-
nist Partisinin yanı sıra komünist olmayan Köylü Birliği, Demokrat Parti 
ve Katolik mezhebini temsil eden üç siyasi dernek, egemen partinin aley-
hine çalışmadan, toplumu toparlayıcı ve mobilizasyonu arttırıcı bir fonk-
siyon ifa  etmektedirler. Bu anlamda suni bir "Siyasi Parti ler Piyasası"21 

yaratılmış olmaktadır ve kuşkusuz böyle bir suni siyasal piyasa ve pluralist 
görüntünün rekabetçi bir siyasal yapıdan ne kadar farklı  olduğu açıktır. 
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KISIN : B 

TOPLUMSAL GELİŞME VE BASKI GRUPLARI 
GELİŞMESİNE BİR ÖRNEK OLAY 





İNGİLTERE'DE SENDİKACILIĞIN GELİŞMESİ 

Siyasi partilerin artan "Siyasal katılma" karşısında nasıl ve ne ölçü-
de organize olduklarını daha önce ele almıştık. Siyasal partilerin ortaya 
çıkışının en büyük nedenini meydana getiren ve her biri toplumdaki bir 
eksikliği, eşitsizliği onarmak için ortaya çıkmış olan ilk sendika ve birlik 
hareketlerine yine bir örnek olay çerçevesinde değinmeye çalışalım. 

İki Ulus 

İngiltere'de radikal reformları  kaçınılmaz bir duruma getiren neden-
ler bu ülkenin sınıfları  arasındaki büyük uçurumlarda aranabilir. Disraeli 
1845 yılında yazdığı "Sybil" adlı romanında bu durumu açıkça ortaya koyu-
yordu. Kitabına ikinci isim olarak "İki Ulus"u koyarken toplumsal sorun-
ları abartmadığına inanmak gerekir. 

Egemen sınıfların  ezici yönetimi erken Victoria dönemi İngilteresinde 
sokak gösterileri ve grevlere yol açmıştı. Şaşılacak olan şey bu karşı koy-
manın hiç bir zaman açık bir ihtilale dönüşmediğidir. Hat ta "Peterloo 
Katliamı" bile 1819 da ciddi bir patlamaya yol açmadı. 1819 yazında tanın-
mış radikal hatip Hunt ' ı dinlemek üzere Manchester'da St. Peter alanın-
da toplanmış olan 60.000 kişilik bir topluluk, Hunt ' ı tutuklamaya gelen 
atlı polislerin hücumuna uğradı. Onbir kişi öldürüldü, yüzü kadın olmak 
üzere dörtyüz kişi yaralandı. Bir Tory başarısı olan Waterloo'ya gölge 
düşürdüğü için bir Tory yüz karası olan St. Peter, halk mitolojisine "Pe-
terloo Katliamı" olarak geçti.1 

İnsan kişiliğinde büyük çöküntülere yol açan endüstri şehirlerindeki 
sefil  hayat, gelenekleri öldürüp adetleri sarsmaktaydı. 

Owen ve Sendikacılık 

Bu dönem, İngiliz sosyalizminin babası olarak bilinen Robert Ovven'ı 
karşımıza çıkartmaktadır. İdeali, gönüllü ve tamamen özgür olarak kendi 
kendini yöneten işçi örgütleri kurmaktır.2 Ortaya attığı sosyalist düşünce 
Fabiancılara, onlardan da bugünkü İngiliz işçi partisine kadar uzanmıştır. 
Owen'in ortaya attığı sisteme oranla daha siyasal bir görüşü benimseyen 
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Antony Ashly Cooper ise, devletin yasama yoluyla fabrikalardaki  hayat ve 
çalışma şartlarını denetlemesini zorunlu buluyordu.3 1833 de fabrika  ka-
nunlarıyla (Factory Acts) çalışma saatleri işçiler yararına düzenlenince 
büyük bir zafer  kazandı." 

Robert Owen'ın açtığı çığır ve kurmak istediği geniş örgüt, içinde 
bulunulan ortam bakımından fazlasıyla  iddialıydı. Kurduğu meşhur "Bü-
yük Milli Birleşmiş Sendikalar" (Grand National Consolidated Trade 
Unions) örgütünün modern anlamda bir sendikayla uzak yakın çok az 
bir benzerliği vardır. 1834 de kötü örgütlenmiş grevler sonucu çöktüğün-
de bu birlik Owen tarafından  dağıtılmıştı. Çöküş nedenlerinden biri de, 
hükümetin "Tolpuddle Yargılaması" sonucunda yaratılan terör havasıdır.® 
Birliğin dağılan parçaları sessiz bir şekilde ayrı ayrı çalışmalarına devam 
ettiler. Bu çalışmalar bütün bir ekonomik sisteme karşı direnme yerine 
üretim araçlarını kontrol edenlerle kollektif  pazarlığa yönelmişti. Bu te-
meller üzerinde büyümeğe başlıyan modern sendikalar, gittikçe güçlenip, 
dayanışmalarını art t ırarak 1850'lerden sonra işçi örgütlerinin hızla geliş-
mesini sağladılar. Bu yıllarda önderlerini kendi aralarından değil üst ta-
bakalardan seçen işçiler daha bir yirmi yıl ekonomik yoksunluklarını 
gidermelerini siyasal reformlarda  arayacaklardı. 1835'lerde Owen devri 
sona erdi. Örgütünün çok hızlı gelişmesi, örgütün içinde bir güç ve dayan-
ma olanağının yerleşmesine imkan vermemişti. 

Chartism 

Tahıl Kanunları Karşıtları Birliğinin yükselme devrinde aşağı orta 
sınıflara  yönelmiş bir başka hareket te eşit derecede önem kazanmaktay-
dı. Anısı ingiliz siyasal tarihine "Chartism" diye geçecek olan bu hareke-
tin siyasal ve anayasal reformlar  olan amaçlarının kökenleri toplumsal 
ve ekonomik yoksunluklarda yatmaktaydı. Sendikacılık çabalarında 
Owen'in başarısızlığından sonra örgütün hayal kırıklığına uğramış üye-
leri, hali vakti yerinde Londra işçilerinin radikal eylemleri ve Lancashire 
ile Yorkshire'deki toplumcu eylemlerle el ele verdiler. William Lovett 
1836 da "Londra İşçi Birliği"ni kurdu, (London Working Men's Associa-
tion).6 İki yıl sonra gene Lovett ve Francis Place "Halk Bildirisini" ha-
zırladılar.7 Birmingham Siyasal Birliği ve O'Conner'un önderlik ettiği 
Leeds'deki hareket de Chartist eyleme katıldılar.8 "Bildiri" ulusal düzey-
de bir eylemin savaş narası haline geldi. Zorlanan ana sorunlardan en 
önemlisi 1832 Parlamento Reform  Kanununun düzeltmediği seçim ve par-
lamento sistemlerinin halkın yararına olarak yeniden düzenlenmesiydi. 
İngiliz dış ticaretinin gelişmesi sonucu ar tan ücretler ve gelişen hayat 
şartları 1848 de "Chartist" eylemi yıktığında İngiltere'de sendikacılık iyice 
güçlenip yerleşmiş ve yeni reformlar  sağlayacak güç gelişmişti. Küçücük 
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adaya akan imparatorluk gelirleri ekonomik yoksunluğa dayanan bir kitle 
hareketi şansını tamamiyle ortadan kaldırıyordu. Fakat yukarıda da gö-
rülebileceği gibi Chartism İngiliz toplumunda derin bir iz bırakabilmişti. 
Victoria İngilteresinin tarihi akışı içinde belirgin olan husus, maddi ye-
teneklerin artması sonucu, bu maddi yetenekleri yaratmış olan liberal 
ideoloji karşısında, gittikçe güçlenen bir işçi sınıfının  örgütlenmesidir. 
Bunu Chartism'in yıkılışından hemen sonra gittikçe güçlenen bir sendi-
kacılık akımında görüyoruz. 

İşçi Partisinin Doğuşu 

Artan siyasal haklar, ekonomik ve toplumsal sorunların harekete ge-
çirdiği akımlar, İngiltere'de gitgide daha sağlam bir şekilde gelişen par t i 
örgütleri ve bir parti hükümeti sistemi yaratırken 19'uncu yüzyılın ikinci 
yarısında İngiliz siyasal hayatına yeni bir unsurun katıldığını görüyoruz. 
XIX. yüzyılın ikinci yarasında daha hızlı ve bilinçli olarak gelişme yete-
neklerini bulan sendikacılık hareketi sonuç olarak Laissez faire  akımı 
karşısında çıkarlarını korumak zorunluluğunda kalan bir sınıfın  bir part i 
örgütü içinde siyasal alanda temsil edilmesine yol açtı. Klasik liberaliz-
min yarattığı bu sınıf  eskisinden daha sağlam temeller üzerine kurduğu 
yeni sendikalarla bu yüzyılın ikinci yarısında büyük siyasal etkinlik ka-
zandı. 1841'de "Madenciler Sendikası" 1851'de "Birleşmiş Mühendisler Bir-
liği" kuruldu.9 Bu yeni sendikacılığın ilk amacı parlamentoya temsilciler 
sokabilmekti. 1866'da kurulan, "Londra İşçi Birliği" Londra'daki sendi-
kaları, ikinci parlamento Reform  Kanununu desteklemek üzere örgütle-
di.10 Amacı, kanun kabul edilip, oy hakkı genişletildikten sonra parlamen-
toya işçilerin seçimini sağlamaktı. Diğer partilerden ayrı, belirgin bir işçi 
partisi kurulmak istenmiyordu henüz. Şimdi ilk hedef  parlamentoya radi-
kaller ve liberallerle işbirliği yapacak bağımsızları sokabilmekti. Sendi-
kaların siyasal sistemden talepleri genellikle, seçim .bölgelerinin daha 
adil olarak dağıtılması (yoğun işçi kütlelerinin bulunduğu endüstri şehir-
lerine hak ettiği sayının altında temsilcilik verilmemesi), gizli oy, genel 
oy, ulusal bir eğitim sistemi, konut ve fabrika  koşullarının düzeltilmesi 
için yasaların kabulü ve sendika haklarının yasaların kapsamına girme-
siydi. Bu ekonomik sistemde temel değişimler isteyen bir sosyalist hare-
ket değil fakat  toplumsal ve siyasal reformları  gerçekleşmiş görmek iste-
yen bir işçi hareketiydi. Hele ihtilalci bir hareket kesinlikle değildi. Li-
beraller ötedenberi sendikaları ve işçi birliklerini, yararlı, barışçı, toplu 
pazarlık grupları olarak kabullenmişler fakat  militan gruplar haline dö-
nüşmelerini önleyici tedbirle almışlardı. Bunların en önemlileri 1871 yı-
lında Gladstone'un geçirdiği Ceza Kanununu Tadil Kanunları (Criminal 
Law Amendment Act) işçi sınıfları  arasında büyük bir tepki uyandırdı. 
Buna karşı gelişen muhalefet  sonucu, 1869'da kurulmuş olan Sendikalar 
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Kongresinin parlamento komitesi, parlamento içinde bir direnme örgütü 
haline geldi.11 Liberallerin kısıtlamaları karşısında işçi sendikaları güçlü 
protesto gösterilerine yönelirken daha önce eksikliğini duydukları belir-
gin bir siyasal amaca kavuşmuş oluyorlardı. 

1871'den sonraki yıllar baştan başa grevlerle doludur. Bu nedenden 
1880'lere kadar işçilerin kazandıkları haklar, parlamentodaki, temsilciler-
den ötürü değil fakat  sendikalar aracılığı ile doğrudan pazarlık ya da işçi 
oylarını kapabilmek için rekabete giren muhafazakar  ve liberal partilerin 
arka arkaya verdikleri siyasal tavizlerin sonucudur. 

Klasik liberalizmi yok eden toplumsal gelişme, işçi ve sendika hare-
ketleriyle radikal ve liberal siyasal hareketler arasındaki yakın ilişki so-
nucu liberal sosyalizmin güçlenmesine yol açtı. Makinalaşma devri, aynı 
zamanda örgütlenme devriydi. Artık toplumsal ilişkiler örgütler arasında 
yürütülüyordu. Liberal sosyalizmin tomurcuklanması yeni bir gelişmeye 
yol açtı. Kıta Avrupasında birinci Enternasyonalin, 1843 ayaklanmalarında 
sosyalistlerin ve 1871'de komünistlerin oynadığı role rağmen sosyalizm 
İngiliz siyasal hayatına 1880'lere kadar etkide bulunmamıştı.12 Bu tarihten 
sonra parlamenter gelişmenin en önemli unsuru siyaset sahnesinde bir 
işçi partisinin belirmesi olmuştur. Bu partinin temellerini, gelişen sendi-
kacılık hareketi ve bu hareketle kaynaşan Fabianlar1 3 (1884) Bağımsız İşçi 
Partisi (1893) ve Demokratik Federasyon14 (1881) meydana getiriyordu.15 

Bunlardan "Bağımsız İşçi Partisi" büyük işçi önderi James Kair Hardie 
tarafından,  Bradford  da yapılan bir sendika toplantısı sonucu, mahalli 
grupların birtek ulusal örgüt halinde birleştirilmesiyle meydana geldi.16 

Üye sayısının 1.500.000'u bulmasına rağmen 1895'de ancak 45.000 oy alan 
bağımsız işçi partisi hiç bir milletvekili çıkaramaymca, davalarını daha 
esaslı bir şekilde ele almak isteyen sendika yöneticileri 1899 Sendikalar 
Kongresinde ve 1900 yılı Londra toplantısında, uzun tartışmalardan sonra, 
bugünkü işçi partisinin çekirdeği olan "İşçi Temsil Komitesi"ni kurdular.1 7 

1900'da kurulan işçi temsilcileri komitesi 1906 seçimlerinde gösterdiği 51 
adaydan 29'unu parlamentoya soktu.18 Bu zaferde,  muhafazakarlara  karşı 
verdiği savaşta etkili olabilmek için işçi sınıfı  sorunlarına eğilen liberal 
partinin de büyük payı olmuştur. 1906 seçimlerindeki liberal-işçi paktı 
olmamış olsaydı "İşçi Temsil Komitesinin" böylesine bir başarı kazana-
cağı kanısı fazlaca  iyimserlik olurdu. 

Bu zaferden  sonra İşçi Temsil Komitesi, adını İşçi Partisine çevirdi. 
Toplumsal reformlar  yapabilme yeteneklerinin ne kadar abartılmış oldu-
ğu kısa zamanda meydana çıkan İşçi Partisi bu devrede programını ancak 
liberal partinin koruyucu kanatları altında yürütebilmiştir. Fakat par-
tinin siyasal hayatının ilk aşamasındaki bu güçsüzlüğü ilerde kendinden 
beklenmekte olan atılımlara hiçbir zaman gölge düşürmedi. 
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Gücünü işçi örgütlerinden alan belirgin bir siyasal partinin yaratıl-
ması İngiliz siyasal hayatında yeni bir unsurdu. Yeni parti, sendikaların 
enerj i ve umutlarını anayasal ve parlamenter kurallara yöneltirken za-
manla kitlelerin toplumsal refahı  ve güveninin düzenli ve özgül yasama 
sorunları yapılacağı hakkında kesin bir kanı uyandırıyordu. 
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KISIM : C 

SÎYASAL PARTİLER 





TOPLUMSAL HAYATTA ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ 

Çıkar gruplarının siyasal yapıyı etkilemek için zorlayacakları ya da 
oluşturmaya çalışacakları yollardan en önemlisi bu etkiyi sağlamak üzere 
baskıda bulunacak örgütleri meydana getirmektir. 

İşçilerin ya da işverenlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunmak 
için kurulan ve birer baskı grubu olan sendikaların dışında mensuplarının 
ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunmak için kurulmuş pek çok dernek 
vardır. Bu anlamda birer baskı grubuna dönüşen bu tür derneklere örnek 
olarak esnaf  derneklerini, tarım derneklerini, bazı din derneklerini ve ser-
best meslek derneklerini sayabiliriz. Ayrıca dolaylı olarak mensuplarının 
çıkarlarını koruyan Komünizmle Mücadele Dernekleri gibi gruplardan da 
söz edilebilir. 

Daha önce üzerinde durduğumuz ikincil kuruluşlar olan derneklerin 
ve sendikaların çıkar savaşma aracı olma nitelikleri, demokratik düzenin 
gereği olan pluralist toplumu yaratması bakımından önemlidir. 

Fakat dernekler yalnızca, işbölümü, ihtisaslaşma, ekonomik gelişme 
sonucu, çıkar farklılaşması  yoğunlaşmış toplumlarda, farklı  çıkarları siya-
sal yapıya taşıyan baskı grupları görevini yerine getirmekle kalmazlar. 
En az bunun kadar önemli bir diğer görevleri ise modern toplumun en 
büyük hastalıklarından birini tedavi etmektir. Bu hastalık, kişilik krizinin 
yarattığı, yabancılaşmış bir dünyaya intibak problemidir.1 

Modernleşen bir toplumda öteden beri alışılagelmiş değerler ve norm-
lar yıkılmaya başlar. Toplum büyüyüp parçalandıkça kişinin yakın çev-
resi de değişiklik geçirir. Milyonlarca insanın kırsal bölgelerden şehirlere 
hücumunun sonucu ve büyük metropollerin yaşama koşulları, büyük aile 
düzeyini parçalar, insanlar yüzyüze temasın getirdiği yakın çevre ve kom-
şuluk ilişkilerini giderek kaybederler. Normlara bağlılık zayıfladıkça  suç, 
intihar, akıl hastalıkları boşanmalar da artar. Gayri şahsi ilişkiler kişiyi 
toplumun küçük ve önemsiz bir parçası haline getirmiştir. Bu yabancılaş-
manın ve intibaksızlığın temelinde, modern toplumun beyinleri olan çok 
sayıda değişik bürokratik kuruluşun kişileri, yalnızca rakkam olarak, ci-
sim olarak, soyutlanmış nesneler olarak görmesi ve öyle davranması yat-
maktadır. İnsanlar komşularını tanımamakta, lokantalarda yabancılarla 
yemek yemekte ve fabrikalarda  sık sık değişen işçi meslekdaşları ile bağ 
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kuramamaktadırlar. Toplumda böylesine bir soyutlanma, yabancılaşmayı 
sağlamakta ve modern toplumun insanı giderek bunalıma düşmektedir.2 

Ayrıca kesif  iş bölümü insanın yalnızca tek bir şeyi öğrenmesine ve 
yaşamını ona dayandırmasına yol açtığından insanlar çokcası yarım bir 
cehalete itilip, ömür boyu az zekâ ve bilgi isteyen işlerde otomatlaşmak-
tadır.3 Böylesine bir monotonluk toplumda siyasal ve sosyal talepleri de 
monotonlaştırmakta, sanat ve kül türün seviyesi düşerken siyasal alanda 
da yabancılaşmanın getirdiği, toplumdan ve özgürlüklerden korkma ve bu 
tip insanın tek taraflı  porapagandaya açık ve yatık olma nedeniyle de 
diktatörlük tehlikeleri belirmektedir. Bu alanda günümüzün modern top-
lumlarının bunalımlarını teşhis eden siyasal ve sosyal bilimcilerin, yığın 
toplumunun sorunlarını ortaya koyan çalışmaları giderek önem kazan-
maktadır.4 

YIĞIN TOPLUMU — ÇOĞULCU TOPLUM 

İşte modern toplumu böylesine sarmış bu sosyal hastalık, gönüllü ku-
ruluşlar, dernekler aracılığı ile tedavi edilebilir. Atomize olmuş, parça-
lanmış ve kopmuş birimlerin anlamsızca meydana getirdiği yığın toplu-
munu kolaylıkla güdülen ve istenilen yöne götürülen bir kuru kalabalık 
halinden kurtarabilmek için toplum içinde örgütlenmeye gerek vardır. 
Yığın toplumu çözülmüş bir toplumdur. Ama her modern ve sanayileşmiş 
toplum bir yığın toplumu değildir, insanlar eş fikirleri  ve eş çıkarları olan 
gruplarla kendilerini özdeşleştirip kaynaştırırlarsa toplum yığın toplu-
mu olmaktan çıkacaktır. Atomize toplum bu şekilde grup yapısının getir-
diği ilişkiler sonucu çözülmekten kurtarılır. Kişi grup içinde kendini ve 
çıkarlarını topluma karşı daha kolay ve güvenle korur. Grubun toplum 
hayatında ağırlığı kişinin tek başına olan ağırlığından daha önemli oldu-
ğundan sesi daha fazla  duyulacak, temsilciliğini yaptığı çıkarlar ve gö-
rüşler siyasal ve sosyal yapıda pazarlık konusu olabilecektir. Böylece çö-
zülmüş ve tek yönlü bir propagandaya açık olduğundan diktatörlük to-
humlarını yeşertmeye yatkın bir yığın toplumu gönüllü kuruluşlar eliy-
le toparlanacak, plüralist bir yapının egemen olduğu dengeli, rasyonel 
ve sıhhatli bir toplum yaşantısı oluşacaktır. Eşit fikirler  ve çıkarlar doğ-
rultusunda güç birliği yapan bu örgütler ve kuruluşlar, siyasete, iktidar 
olma amacıyla ağırlıklarını koyduklarında ise SİYASAL PARTİLERİ oluş-
tururlar. 

PARTİ TİPLERİ 

Partiler her ne kadar benzer görünür işleri gerçekleştirirlerse de ara-
larında farklar  olduğu belki ilk bakışta bile anlaşılır. Partilerin kadroları, 
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örgütlenme biçimleri, ideolojileri, seçmen tabanları bu farklılaşmayı  ön 
plana çıkaran başlıca unsurlardır. Bu alanda Fransız Profesör  M. Duverger 
başlıca iki parti tipi üzerinde durmaktadır.5 Bunlar "Kadro" ve "Yığın" 
partileridir. 

KADRO PARTİLERİ 

Tarihsel olarak bu tip partiler siyasetin çok dar bir zümreye tanındığı 
endüstri devrimi öncesi toplumlarının ürettiği partilerdir. 

Ödediği vergilerin sağladığı bir siyasal ve sosyal ayrıcalıkla siyaset 
yapmaya hak kazanmış ve siyaset yapmasında sakınca görülmeyen ya da 
gerçekten en fazla  korunacak çıkarlar onların olduğu için siyasette ön 
plana çıkma zorunda kalmış zadegânlarm, varlıklıların örgütlediği, mey-
dana getirdiği partilerdir bu kadro partileri. Daha doğrusu siyaset tari-
hinde başlangıç ve oluşum nedenleri böyle olmuştur. 

Üye sayısının arttırılması, seçmen sayısına göre bölgesel bir örgütlen-
me ağının kurulması bu tü r partilerin amaçları arasında değildir. Onlar az 
sayıda fakat  seçkin kişilerin disiplinsiz dayanışması ile çok sayıda mil-
letvekilini parlamentoya sokmaya çalışırlar. Çünkü bu seçkin ve değerli 
kişilerin oy toplamada yeterli olacakları inancı egemendir. Gerçekten de 
kitlelerin aktif  siyasal katılım içinde bulunmadıkları küçük siyaset dün-
yalarında bu partiler başarı kazanmada fazla  zorlanmamışlardır, ö rgü tün 
zayıf,  merkezin güçlü olduğu bu tür partilerde parlamentodaki milletve-
kili de her zaman seçmenden de, parti üyesinden de daha güçlü ve etkili 
olmuştur. 

Batıdaki ilk siyasal partiler bu görüntüde olmakla birlikte, sanayi-
leşme ve modernleşmenin kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı farklı  top-
lumsal boyutlar kadro partilerini zamanla derinden etkilemiş ve onların 
büyük ölçüde yapısal değişimler geçirmelerini sağlamıştır. Daha geniş 
oy tabanlarına yaklaşabilme, yeni örgütlenme ve propaganda yöntemleri-
nin kabulü bu zorlamaların başlıcalarıdır. Gerçekten de çağımızın kitle 
partisi ile rekabet edebilmek için kadro partilerinin böyle bir değişim ge-
çirmesi de siyasal bir zorunluluk olmuştur. Ama bugünkü kadro partile-
rinin bazılarında halâ eskiden kalma birçok nitelik hüküm sürer. Bağlar 
gevşektir ve disiplin halâ çok yüksek değildir. Partiyi halâ yıldız kadrolar 
sürükler.6 İdeolojik bir tutarlılık söz konusu olmadığı gibi politika zamana 
ve zemine göre kolaylıkla biçimlendirilir. Ama çift  partili sistemin etki-
sinde kalan İngiliz muhafazakâr  partisi kaçınılmaz olarak disiplinli, ör-
gütlü ve özellikle meclis gurupları tutarlı olmak zorunda kalmıştır. Ça-
ğın ve gelişmenin bu tür etkisinde kalmış olan başka kadro partilerinden 
de söz etmek olasıdır. 
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KİTLE PARTİLERİ 

Toplumlarda sosyo-ekonomik gelişme sonucu oy hakkı genişledikçe 
kitle partileri de, siyasal yaşamda kadro partilerinin yerini almaya başla-
mışlardır. Meşruiyet savaşı veren yeni sosyal güçlerin, sınıfların,  sendikal 
yığınların çıkarlarını korumak için ortaya çıkan bu partiler, kadro partisi 
gibi zengin ve zadegânların desteğine sahip olamayacaklarından, maddi 
olanaklara sahip olmak için örgütlenme biçimlerini geliştirmek zorunda 
kalmışlardır. Çok fazla  sayıda üyeden sürekli aidat toplama olarak özet-
lenebilecek bu maddi olanak arama ekonomik, politik ve sosyal çıkarları 
eş doğrultuda olan kitlelerin parti çatısı altında disiplinli bir biçimde top-
lanmasına olanak tanımıştır. Böylece parti bürokrasisi gelişmiş, örgüt di-
sipline olmuş ve iktidar parti içinde tabandan yükselen kişilerin eline 
geçmeye başlamıştır. Böylece meclis grupları da örgüte katı bir disiplinle 
bağlanır olmuşlardır. Ayrıca bu durum kitle partisinin esnek olmayan bir 
ideolojiye de sahip olduğu gerçeğini ortaya koyar. Bu ideoloji doğrultu-
sunda eğitim ve parti içi propaganda ve seminerler de örgüt yapısını di-
siplinli ve canlı tutmanın yanısıra ideolojinin de pekiştirilmesine katkıda 
bulunur. 

Bazı siyasal bilimciler, kitle partilerinin karşı karşıya olduğu bir 
önemli tehlikeye dikkati çekerler. O da kitle partisinin örgütünü sürekli 
denetleyen ve canlı tutan görevlilerin, seçimle işbaşına gelmiş olsa bile 
uzun bir süre sonunda profesyonel  yönetici konumuna geçecekleri ve par-
ti içi iktidar kâğıt üzerinde tabana aitmiş gibi görünse bile bu yönetici-
lerin zamanla profesyonel  bir part i oligarşisi oluşturacakları tehlikesidir. 

SİYASAL PARTİ SİSTEMLERİ 

Part i sistemleri en yaygın olarak parti sayısına dayandırılarak ya-
pılan tasniflerdir;  Tek parti, çift  parti, ılımlı çok parti, yoğun çok parti, 
atomize sistem gibi Siyasi partileri içinde yer aldıkları, ya da kaynaklan-
dıkları toplumla ve bu toplumun içindeki diğer siyasi partilerle olan et-
kileşim sürecine göre de sistemleştirebiliyoruz. 

Böyle bir siyasal partiler sistemini en ayrıntılı olarak ortaya koyan 
İtalyan bilim adamı G. Sartori genelde yedili bir ayırım yapmaktadır. 

1 — Tek parti 

a) Totaliter 
b) Otoriter 
c) Pragmatik 
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2 — Hegemonya partisi 
3 — Egemen parti 
4 — îki partili sistem 
5 — Ilımlı çok partili sistem 
6 — Aşırı çok partili sistem 
7 — Atomlaşmış parti sistemi8 

Tek Parti ve Çeşitleri 

Rekabetten yoksun parti sistemleri Tek parti ve Hegemonya parti 
sistemi olarak bilinir. Ama bunlar da kendi aralarında derin farklılıklar 
olan türlere bölünmüşlerdir. 

1) Totaliter tek parti 
2) Otoriter tek parti 
3) Pragmatik tek parti 

Bu tasnife  göre zorlayıcı bir ideolojiye sahip ve kendisinden başka 
hiç bir siyasi fikre  yer vermeyen bütüncü bir sistem, Sovyetler Birliği 
ve Nazi Almanyasında olduğu gibi Totaliter; toplumun tümünü kavra-
yan bir ideolojiyi geliştirmeksizin katı, tepeden inme bir yönetim uy-
gulayan tek parti sistemini kabul etmiş ülkeler, İspanya, Portekiz gibi 
Otoriter; belirli bir doktrine dayanmaksızın, günün koşullarına göre etkin-
lik uygulayan tek parti sistemini geliştiren ülkeler, 1946 öncesi Türkiye'de 
olduğu gibi pragmatik bir tek parti sistemi uyguluyor sayılırlar." 

Hegemonya Partisi 

Hegemonya partisi ise fiili  bir tek parti sistemidir. Birden fazla  parti 
bulunduğu halde şeklen ve de fiilen  bir tanesinin dışında iktidarın ke-
sinlikle verilmediği bir sistemdir. İktidarın el değiştirmesi söz konusu de-
ğildir. Diğer partiler kamuoyunun oluşmasında, siyasal kanalların açıl-
masında rejime yardımcı olmaktadırlar ama hegemonya partisinin üs-
tünlüğü de tartışma ve rekabet dışı sayılmaktadır. Bugün, D. Almanya, 
Polonya, ve Çin Halk Cumhuriyeti bu tü r bir hegemonya sistemine sa-
hiptir ve diğer partiler arasında üstünlük zorunlu olarak bu ülkelerin 
Komünist Partisindedir. 

Hakim Parti 

Bu sistemde de birden fazla  siyasal parti bulunur ve her siyasal parti 
iktidar için serbestçe rekabet edebilir. Ama toplum yapısı ve o yapıdan 
üreyen siyasal tercih zaman zaman tek bir partinin demokratik olarak 
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uzun süreli iktidar dönemlerini gerçekleştirir. Bu durumda çok partili 
bir siyaset piyasasında tek bir part i sürekli egemen olduğu için fiili  bir 
tek parti düzenini oluşturmuş olur. 

Hakim parti sistemi, B. Amerika'da olduğu gibi iki partili bir sistem 
de de ortaya çıkabilir. Hindistan'daki Kongre partisinin olduğu gibi çok 
partili bir sistemde de gerçekleşebilir. 

İki Partili Sistem 

Bu sistemlerde oyların çoğunluğu genellikle iki büyük parti tarafın-
dan bölüşülür. Başka siyasi partilerin olduğu düşünülse bile onlar siyasal 
kazanç olarak sembolik olmaktan öte başarı sağlayamamışlardır. İki bü-
yük parti arasında, çok köklü dünya görüşü farklılıkları  yoktur, hemen 
herkese "sen de gel" diyebilecek esnekliktedirler. Bu nedenle de iktidar 
yarışını aralarında, başkalarını devreye sokmadan uzun süre sürdürebi-
lirler. ABD, İngiltere Yeni Zellanda, Kanada, Avustralya parti sistem-
lerinde olduğu gibi. Sartorinin Ilımlı, Aşırı ve Atomize parti sistemleri 
tasnifini  ise N. Abadan-Unat şöyle anlatmaktadır :1 0 

Ilımlı Çok Partili Sistem 

"Çok partili sistemin ılımlı ve aşırı türlerinin tartışmasına girişmezden 
önce bu konuda ileri sürülen farklı  tasniflere  değinme zorunluğu vardır. 
Parti sistemleri kavramını ilk önce ortaya atmış bulunan M. Duverger'ye 
göre iki partiden fazla  partiye sahip tüm sistemler, çok partili kategoriye 
dahil edilmelidir. G. Sartori ise parti sisteminin tasnifini  basit matematik 
kurallarına bağlamayıp, belirli sayı gruplarına göre değerlendirmektedir. 
Sartori 'ye göre 3-5 siyasi partiyi sinesinde barındıran sistem genellikle ku-
tuplaşmış ve merkeze yaklaşık (centripatal) bir yapı taşımaktadır. Bu 
çeşit bir parti sistemi aynı zamanda ılımlı bir çok partililik karakteri sağ-
lamaktadır. Buna karşılık altıyı aşan bir sistemde bir yandan ikili bir ku-
tuplaşma ortaya çıkmakta, ayrıca siyasi güçlerde merkeze yaklaşan bir 
nitelik yerine merkezden kaçan (centrifugal)  bir eğilim göze çarpmak-
tadır. 

Sartori 'nin tanımına sadık bir ılımlı çok partili sistem de en çok beş 
partiyi barındırabilmektedir. Başka bir deyimle, "sınırlı" bir çok partilik 
yansıtan bu siyasi durum içinde, partilerin platform  ve davranışı belirli 
ölçüde ılımlı kalmaktadır. Asıl önemli nokta ılımlı sistemde, toplumsal 
güçler arasındaki kutuplaşmanın hükümet-muhalefet  mihverleri etrafın-
da dönmesidir. Dolayısıyla bu yorum açısından bakılınca ılımlı ile aşırı 
çok partili sistemi ayıran başlıca özellik, iktidarı elinde bulunduran par-
tiye karşı beliren muhalefetin  tek ya da ayrı ayrı uçlarda bulunan ve bir-
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birine karşıt bulunan iki kutup etrafında  toplanması; başka bir deyimle 
merkezi temsil eden iktidar toplumsal güçlerin her çeşit direnme ve yer-
me kutupları etrafında  yer almalarıdır. Ilımlı çok partili sistemde partiler 
arasındaki rekabet iki kutup etrafında  cereyan etmekte, dolayısıyla iki 
kutuplu (bipolar) dur. Federal Almanya ve Belçika üç parti, İsveç dört 
parti ile bu sisteme örnek gösterilebilir. 

Aşırı Çok Partili Sistem (Extreme Multipartisme) 

Aşın çok partili sistem kavramını en geniş ölçüde yorumlayan Sar-
tori'ye göre bu sistemin başlıca yedi niteliği va rd ı r : 

1 — Siyasi hayatta rol oynayan partilerin sayısı kesinlikle beş sayısını 
aşmaktadır. (Sayı kriterinin kullanılışında siyaset alanında faaliyet  gös-
terme endeksinin kullanıldığı gözönünde bulundurulmalıdır) 

2 — Aşırı plüralizmde partilerden biri (İtalya) ya da bir grup parti 
(Fransa ve Alman Weimer Cumhuriyeti) merkezi bir yer işgal etmekte-
dir. Dolayısıyla ılımlı çok partili sistemde olduğu gibi sağ sol nevinden 
bir kutuplaşma yerine en azından üçlü bir ilişki şeması kurulmaktadı r : 
Sağ, merkez ve sol. Bir sistemin merkeze dayanıp dayanmadığını teşhis 
etmekte fazla  güçlük yoktur. Eğer muhalefet  tek yanlı (unilateral), yani 
sayısına bakmaksızın muhalefefette  bulunan partilerin tümü bir tarafta 
bulunuyorsa, sistem kutuplara dayanmaktadır. Buna karşılık muhalefette 
bulunan partiler birleşemiyorsa, çünkü merkezin iki yanında birbirleriyle 
uzlaşmaz Parti ler bulunuyorsa, bu takdirde iki yanlı (bi-lateral) bir du-
rum var. Başka bir deyimle muhalefetler  birbiriyle mücadele etmekte, 
dolayısıyla sistem çok kutuplu (multipolar) bir hale gelmektedir. Bu nok-
tada önemli bir hususa işaret etmek gerekir : Merkeze dayanan bir sis-
temde, merkezi temsil eden partinin bir merkez ideolojisi, doktrini ya da 
kanaati yoktur. Önemli olan tek şey, bir partinin merkezi bir durum işgal 
etmesidir. Zira bu mevkii ile rekabet dışı bir hale gelmektedir. Merkez 
partileri sadece koalisyon teşebbüslerinde faydalı  olmaktadırlar. Dola-
yısıyla merkez partilerin varlığı, rekabet halinde bulunan partilerin mer-
keze yaklaşmalarını sağlamamakta, aksine pazarlık konusu oldukları ci-
hetle, diğer partilerin merkez kaç eğilimlerini güçlendirmektedir. 

3 — Aşırı plüralizmin diğer bir belirgin niteliği "anti-sistem" tipi mu-
halefet  partilerini kuvvetlendirmesidir. İtalya'da bu eğilim sola doğru 
olmakta, Weimar Cumhuriyetinde bu eğilim 1933'de sağa doğru olmuştur. 
4.cü Fransız Cumhuriyetinde ise iki kutup arasında eşit şekilde dağıl-
mıştır. Bu çeşit bir sistemde belli siyasi görüşler konusunda halkın uyum 
derecesi düşük, siyasi sistemin meşruluğu fazlasıyla  tartışma konusu ha-
line getirilmektedir. Bu arada en kârlı çıkan partiler pek tabii belirli bir 
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süre için aşırılığın korkusunu istismar ettikleri için merkez partiler ol-
maktadır. 

4 — Yine aşırı plüralist bir sistemde, uzun bir zaman süresi boyunca, 
merkez kaç güçler kuvvetlenmektedir. Bu kuvvetlenme belli bir işbaa 
haline geldikten sonra sistemi parçalayabilir. Örneğin Weimar Cumhuri-
yeti ve 4.cü Fransa Cumhuriyetinde olduğu gibi. Öte yandan toplumun 
belirli taleplerinin gerçekleştirilmesi halinde uç partiler büyümeğe devam 
edebilir. Nitekim İtalya'da 1946'dan 1966'ya kadar geçen yirmi yıl içinde 
italya Komünist partisi oy sayısını % 19'dan % 25'e çıkarmıştır, diğer ku-
tupta yer alan Neofaşist  partisi ise bu zaman süresi içinde oy oranını 
aynen alakoymuştur. 

5 — Aşırı bir plüralist sistemde aynı zamanda siyasi sistem yoğun öl-
çüde ideolojik bir hüviyete bürünmektedir. Çok sayıda siyasi parti ba-
rındıran bir sistem zorunlu olarak ideolojik ölçülere başvurma zorunda-
dır. Böyle bir parti sınırlı sayıdaki taraftarlarını  ancak belirli doktrin ve 
istikbal projeksiyonları ile ayakta tutabilir. Böyle bir sistemde pragmatik 
bir siyasi yaklaşım, siyasi partileri sönmeğe mahkûm edebilir. 

6 — Nihayet aşırı plüralist bir sistemin belirgin özelliklerinden biri 
"sorumsuz" muhalefet  tiplerinin türemesidir. Bu çeşit bir sistemde bir kı-
sım partilerin iktidara gelme olasılığı hiç yoktur. Dolayısıyla bu sistemde 
kısmen yarı sorumlu, kısmen de sorumsuz muhalefetler  yer almaktadır. 
Dolayısıyla iktidara kendilerini yakın sayan partiler daha çok "yarı so-
rumlu", iktidara gelme olasılıktan yoksun olanlar ise, "sorumsuz" muha-
lefet  rolünü benimsemeyi tercih etmektedirler. Başka bir deyimle sistemin 
dış çerçevesinde bulunanlar yarı sorumlu, sisteme karşı cephe alanlar ise 
sorumsuzluğu tercih etmektedirler. 

7 — Aşırı plüralizmin son niteliği "meşru olmayan rekabef'tir. 
Partiler bu sistemde gerçekleştiremiyecekleri vaadler, duygu istismarı, de-
mogoji gibi usullerle demokratik oyunun tüm kurallarını bertaraf  etmek-
tedirler. 

Atomlaşmış Parti Sistemi 

Bu kavram, aslında sayısı yüksek de olsa, henüz billurlaşmış, yönleri 
belirmiş siyasi partilere sahip olmayan, buna karşılık kamu hayatında yo-
ğun siyasi kıpırdamalara sahne olan ülkeler için kullanılmaktadır. Özellikle 
yeni bağımsızlığa kavuştuktan sonra çok değişik ve çeşitli sosyal grupların 
örgütlenmeğe çalıştıkları Afrika  ve Asya ülkeleri için bu deyim sınırlı 
bir zaman süresi için kullanılmaktadır. İkinci safha  olarak aşırı plüralizme 
geçen bu tip toplumlar, güçlü toplumsal kurumların yokluğu halinde, sü-
ratle tek partili toplumlara dönüşürler." 
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KISIM : D 

TOPLUMSAL GELİŞME VE SİYASAL PARTİ 
GELİŞMELERİNE BİR ÖRNEK OLAY 





XIX YÜZYILDA TOPLUMSAL SORUNLAR KARŞISINDA 
İNGİLİZ SİYASAL PARTİLERİNİN EVRİMİ 

Siyasal parti gelişmelerine örnek olarak İngiltere'nin seçilmesi, en-
düstri devrimini ilk gerçekleştirmiş ülke olduğundandır. Yoksa diğer ül-
kelerde de siyasal parti sistemlerinin gelişmesi hemen hemen aynı yolları 
izlemişlerdir. Burada bu gelişmenin ana nedenleri olan etkenleri ve buna 
bir cevap olarak beliren siyasal partileri anlatmak incelememizin konu-
sunu meydana getirecektir. 

Siyasal partilerin gelişmesinde endüstri devriminin ne kadar etkili 
olduğunu daha belirgin olarak görebilmek için XVIII. yüzyıl İngiltere'si-
nin siyasal hayatını incelemekte yarar vardır. 

1832'den Önce İngiltere'de Siyasi Partiler Varmıydı? 

19'uncu yüzyıl İngilteresi'nin siyasal gelişimine eğilmeden önce, konu 
olan yüzyıla ışık tutar umuduyla, daha önceki yüzyılların İngiliz Siyasal 
yaşantısına ne gibi katıklarda bulunduğunu incelemekte fayda  olacağım 
sanıyorum. Burada bir dönüm noktası olarak beliren 1832 yılı ilk parla-
mento Reformunun  sağlandığı yıl olmasından ötürü önem kazanmaktadır. 
Oy hakkının daha geniş bir çevreye tanınması daha etkili bir siyasal ka-
tılmayı sağladıktan başka, artan seçmen karşısında, o ana kadar birer 
çıkar grubundan başka birşey olmayan ingiliz Parlamento gruplarına or-
ganize olma zorunluluğunu duyurduğundan 1832 yılını modern anlamda 
parti örgütlerinin belirmeğe başladığı yıl olarak kabul edebiliriz. 

Onyedinci yüzyılda İngiliz Avam Kamarasını meydana getiren grup-
lara "Siyasi Part i" adını verebilmek oldukça zor. Birçok tarihçi —özellikle 
liberal tarihçiler— 1832'den önce "Whig" ve "Tory" diye adlandırılan iki 
siyasi partinin varlığını iddia etmelerine rağmen, araştırmalar açıkça be-
lirtmiştir ki 1715 yılında "Whig" diye anılan grup 1760'da "Tory", "Tory" 
diye anılan grup ta "Whig" diye anılmaya başlanmıştır. 1715'lerde kralın 
yetkilerini savunan, arka çıkan gruba "Whig" adı veriliyordu. "Tory"ler 
süreli olarak muhalefetteydiler.  1760'da ise, Fox adında bir parlamenterin 
öncülüğünde kendilerini "Whig" olarak adlandıran bir grup, kralın yet-
kilerini savunan gruba "Tory" diyordu.1 Bu dönemin ele geçirilebilen par-
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lamento tutanakları incelendiğinde Avam kamarası üyelerinin hiçbir za-
man geleneksel bir Tory ya da Whig tu tumu içinde oy kullanmadıklarını, 
tam tersi olarak günlük yaşantılarında kişisel çıkarları neyi gerektiriyor-
sa öyle oy kullandıklarını açıkça görebiliriz.2 

1832'deıı Ösıce Parlamentodaki Gruplar 

Sir Lewis Namier'in XVIII. yüzyıl Ingilizi Avam kamarasında üç 
grubun varlığından söz eden incelemesi ilk grubu "Saray ve Hazine" ola-
rak belirtmektedir. Bu gruptakiler, Namier'e göre makam sahibi olan, ge-
lir ve statüleri kral tarafından  sağlanan kişiler oldukları için kral tara-
fından  seçilen bakanları parlamentoda desteklemek zorunluluğundadır. 
Aktif  politikacıların meydana getirdiği ikinci grup özellikle idarenin kilit 
noktalarına geçebilmeleri için çaba göstermektedir. Fakat, bu grubun öz-
lemini çektikleri kilit noktalarına atanabilmeleri için yalnızca kralın gö-
züne girebilmeleri yeterli değildi; kralı süreli olarak destekleyen "Saray" 
grubunun dışında üçüncü grubu meydana getiren "bağımsızların" hiç ol-
mazsa tarafsız  kalabilmelerini sağlamalıydılar. Bağımsızlar diye adlandır-
dığımız bu üçüncü grubun hükümetle normalin altında bir ilişkisi var. 
Avam kamarasına pek seyrek devam eden bu grubun üyeleri Namier'in 
dediğine göre yalnızca, toprak vergisi gibi kendilerini ilgilendiren konu-
larda oy kullanıyorlar, kendi çıkarlarını aksattırmayan sorunlar karşısın-
da gerçekten ilgisiz kalıyorlar. 

Onsekizinci yüzyıl İngiliz Avam Kamarasında hakim olan bu üç grubu 
uygulamada iki gruba indirmemiz m ü m k ü n d ü r : "İçerdekiler" ve "Dışar-
dakiler".3 "İçerdekiler" kralın itimadını kazanmış bağımsızlarla aktif  po-
litikacıların bir araya gelmesiyle belirmektedir. Tabii bu gruba "İçerde-
kiler"e değişmez bir unsur olan "Saray" grubunu da eklemeliyiz. Böyle 
likle siyasal süreç güçlü bir kişinin etrafına  topladığı hayranlardan mey-
dana gelmiş küçük grupların arasındaki çatışmadan başka birşey değildir. 
Bu küçük gruplar, yapabildikleri ölçüde, Avam Kamarasındaki çoğunluğa, 
yani, her üç ana gruba kendilerini sevdirmek ve kabul ettirmek zorunlu-
luğundadırlar. Böylelikle yönetim organları birden fazla  grubun koalis-
yonu olarak belirmektedir. 

Bir siyasi partinin hükümete geçmek amacında olan bir grup olduğu 
söylenirse bu gruplara siyasi part i diyebilmemiz mümkün olacaktır. Fa-
kat günümüzdeki parti sistemi, partilerin bir seçmen topluluğuna, hükü-
meti kurabilmek için başvurmalarını öngörür. Walter Sulzbach'm da be-
lirttiği gibi günümüzün siyasi partisi devlet gücünü ele geçirmek, hiç de-
ğilse devlet gücü üzerinde etki sahibi olmak nedeniyle çıkarlarını gerçek-
leştirmek için birleşen, devlet ve toplum bünyesinin oluşumu hakkında 
aynı görüşlere sahip insanların oluşturduğu bir birliktir.4 Partiler hükü-
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mete geçebilmek için seçmen kitlelerine hitabederlerken ellerinde belir-
gin bir programları olması da gerekir. Fakat önceden de belirtmiş olduğu-
muz gibi Onsekizinci yüzyılda İngiliz parlamento gruplarının hiçbir be-
lirgin ve süreli siyasal yönelimleri yoktu. Sistem tümüyle rüşvet ve hediye 
dağıtımıyla ayakta tutuluyordu. Devlet işlerinin küçük bir grup tarafın-
dan yürütülebileceğinin farkına  varan İngiliz Başbakanlarından Danby 
aynı çıkarları savunan küçük grupların rüşvet aracılığı ile destek bulduğu 
yönetimini sağlamakta zorluk çekmemiştir. Fakat, herkesi rüşvetle satın 
almanın imkansızlığı meydanda olduğundan Avam Kamarasında bir muha-
lefetin  önü hiçbir zaman alınamamıştır. 

Kabine Sisteminin Yokluğu 

Bu devirde, İngiltere'de yönetim organının bütünüyle kralın denetimi 
altında olduğunu görüyoruz. Bakanlar teker teker kral tarafından  seçil-
mekte ve bu nedenle kendilerini yalnızca ve ayrı ayrı krala karşı sorumlu 
hissetmekteydiler. Kabinesini seçerken kral hiçbir zaman parlamentoda 
çoğunluğu elinde tutan partinin önde gelen üyelerine görev teslim etmek 
zorunluluğunu duymuyor yalnızca etkili, sadık ve güvenilir olarak tanı-
dığı kimseleri bakan yapıyordu. Yerlerine koyabileceği daha iyilerini bul-
duğu anda eski sadık bendelerini saf  dışı bırakmaktan hiçbir sakınca duy-
muyordu. Kralla bakanları arasındaki bu yakın ilişki gerek Avam Kama-
rasında gerekse de Lordlar Kamarasında bakanlara karşı tutarlı bir mu-
halefetin  ve denetimin gerçekleşmesini imkansızlaştırıyordu.5 

Aslen Alman olan George I ve George Il 'nin hükümdarlıkları süre-
sinde İngiliz Kraliyet Kabinesinde belirgin bir değişiklik meydana geli-
yor. Kabine içinde yavaş yavaş bir birlik beliriyor. Varlıklarını krala 
borçlu oldukları için herbiri ayrı ayrı krala sorumlu olan ve gene herbiri 
kabinede kralın casusu olarak çalışan bakanlar arasında 1714'den itibaren 
bir kollektif  sorumluluk ilkesi güç kazanıyor. Hem de sorumlulukları pek 
o kadar krala karşı olmayıp, doğrudan parlamentoya karşı. Bunun neden-
lerine indiğimiz zaman onsekizinci yüzyıl İngiltere'sinde kralın ne kadar 
büyük bir güç olduğu iyice belirecektir. Gerek I. George ve gerekse II. 
George İngiliz dilindeki yetersizliklerinden ötürü hiçbir şey anlamadıkları 
kabine tartışmalarını izlemekten kaçınmışlar ve duygusal bağlarla bağ-
landıkları Hanover'in sorunlarını daha yakından izleyebilmek için ken-
dilerini dış politikaya vermişlerdi.6 Kral etkisinin dışında kalan kabine 
de bu nedenden bir iç dayanışma ve kader birliği başlamakta gecikme-
mişti. 

Fakat III. George'un başa gelmesiyle durumun yeniden değiştiğini gö-
rüyoruz. İngiltere'de büyütülmüş ve tam bir İngiliz terbiyesiyle yetiş-
tirilmiş olan III. George iş başına geldiğinde, bir kral olarak ne yapılması 
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gerektiğini çok iyi biliyordu. Rüşvet mekanizmasının eskisi kadar etkili 
olarak işlemesini sağlamaktan başka yönetim organlarının her kademesiyle 
yakından ilgilenmeye başladı. Kabine kısa zamanda eski haline dönmüştü. 
1783'de North-Fox koalisyonuna işten el çektirmesi, kralın parlamentoda 
çoğunluğa sahip bir bakanlar kurulunu azledebilecek kadar güçlü olduğu-
nu gösterir.7 

Soruna başka bir açıdan eğildiğimizde kralın gücünün gerçek kay-
nağını görürüz. Çok dar bir çevrenin oylarıyla seçilen ve özellikle mülk 
sahiplerinin temsilciliğini yapmakta olan parlamentoda modern anlamda 
örgütlenmiş siyasi partilerin yokluğu, kabinede krala karşı çıkabilecek 
parti ileri gelenlerine gereken desteği sağlamıyordu. Her esen rüzgara 
göre yön değiştiren, o günün çıkar hesaplarıyla bir o gruptan bir bu grup-
tan olan parlamento üyeleri, kendilerini olduğu kadar bakanları da kralın 
karşısında silahsız bırakıyorlardı. Part i sistemi ve onun bir sonucu olan 
kabine sistemi, oy hakkının daha geniş bir çevreye verilmesinin siyasal 
sistem içindeki ağırlığı kraldan parlamentoya geçirmesine kadar, bugünkü 
anlamda gelişmedi ve parlamento, siyasi partiler kanalıyla hükümet po-
litikasını yürütür ve denetler hale dönüşmedi. 

Bir Başbakanlık Kurumunun Varlığından Söz Edilebilir mi? 

1832 yılı öncesi İngiltere'de kabinelerin kalabalık, kötü örgütlenmiş, 
üyelerin birbirine çok gevşek bağlarla bağlı olduğu ve özellikle kralın 
rüşvet sisteminin etkisi altında ezilen birer "Genel Müdürler" kurulları 
olduğunu görmekteyiz. "Genel Müdür" deyimini kullanmamızın nedeni 
parlamentoda tutarlı ve istikrarlı herhangi bir siyasi örgütün desteğin-
den yoksun olan bu bakanların siyasal yaşantıları açısından genellikle 
kralın yönetimine uyma zorunluluklarıdır. 

Kralın politikasını krala borçlu olan, kralın çıkarına uygun geldiğin-
de görevine son verilen, bütün bu nedenlerden Parlamentoya değil de 
krala karşı sorumluluğu olan bu kişilere modern anlamında bakan diye-
bilmemiz çok zor. Bunlar parlamentoda, birtakım grupların, çıkar nede-
niyle, kısa süreli olarak birleşmeleri sonucu kral tarafından  göreve çağı-
rılmış kişiler. Etkili bir rüşvet sistemini elinde tu tan kral bu grupları top-
layıp tekrar dağıtacağı ya da bir kısmını diğer gruplarla değiştirebileceği 
için kabine üyelerinin siyasi açıdan hiçbir garantileri yok. Kral ve Saray 
grubu kanalı ile kazandığı sun'i desteği, kabine üyesinin bir sabah kalktı-
ğında kaybetmiş olarak görmesi pek olağanüstü bir olay sayılmamalıdır. 

Kabinenin ve tek tek ele aldığımız kabine üyelerinin durumunun böy-
le olduğu bir ortamda bir "başbakan"dan söz etmek bilmem ne derece 
geçerlidir? XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki Disraeli-Gladstone çatışmasına 
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kadar bir başbakanlık kavramı tam manasıyla siyasi kültür ve stilde yer 
etmemiştir.8 Hat ta parlamentodaki grupları mükemmel şekilde yönetmeyi 
bilmiş, uzun yıllar kral ile parlamento arasındaki dengeyi sağlamış Walpo-
le'un bile bir başbakan olmadığı ileri sürülür.9 Kabine arkadaşlarını ken-
disi seçmediğinden kabinedeki bakanlar kendisine karşı sorumlu değiller-
di. Kendisi düşürülünce, günümüzdeki uygulamanın aksine, kabine arka-
daşları istifa  etmeyip, görevlerine devam ettiler. Çünkü seçimi kazanmış 
bir parti programını yürütebilmek için parlamentodaki çoğunluk parti-
sinin lideri tarafından,  partinin ileri gelen, etkili olabilecek üyeleri ara-
sından seçilmiş kimseler değillerdi. Değişik hizipler arasından, ayrı ayrı 
seçildikleri için kollektif  sorumlulukları yoktu-10 

Öte yandan başbakanın bir siyasi partinin lideri olması da gerekli de-
ğildir. Seçim kazanmasının nedeni de bir parti programının zaferi  ya da 
güçlü ve iyi örgütlenmiş bir siyasi partiye lider olmasından ötürü değil-
dir. 1784'te de Pitt ' in durumu bu iddiayı açıklayıcı bir örnek olarak kul-
lanılabilir. Pit t ' in başbakan olmasını isteyen kral kendisini başbakan ola-
rak tayin ettikten sonra seçimlere sokmuş ve Pitt kralın rüşvet ve çıkar 
sisteminin hakim olduğu seçimlerden başbakanlığı tasdik edilerek çık-
mıştır. 1688 ve 1832 arasında buna benzer birçok olay görmek mümkün-
dür. Bu yıllar arasında yönetim organlarına atanmış birçok kimse atama-
ları yapıldıktan sonra seçimlere gitmiştir. 1695'te Sunderland ve 1741'de 
Walpole görev başına bu şekilde getirilmişlerdir." 

Kabine ve başbakanla ilgili olarak diğer bir önemli nokta da kralın 
izlenecek genel politika ya da devlet işleri hakkında bu organların öne 
süreceği görüşleri canı istediği ya da işine geldiği anlarda eyleme dökece-
ğidir. Kral siyasi anlamda çok az olarak kabineye bağlı kalmıştır. Kabi-
nenin genellikle onun siyasi direktiflerini  uyguladığını, bakanların teker 
teker ona karşı sorumlu olduklarını, gözönünde bulundursak, başbakanlık 
kurumunu aslında kralın doldurduğu daha belirgin bir hale girer. 

Bir Siyasi Parti Örgütü Söz Konusu Olabilir mi? 

XVIII. yüzyılda İngiliz Siyasal sistemindeki gruplar, bugünkü an-
lamda bir kitle örgütüne sahip değillerdir. Bunun kısa olarak iki nedenini 
verebiliriz : 

(1) Oy hakkı çok küçük bir zümreye tanındığından kitlelere inmek 
için bir çaba göstermeye gerek yoktu. 

(2) Parlamento üyeliğine seçilen kişiler herhangi bir siyasi partinin 
üyesi olmadan önce parlamento üyesi oluyorlardı. Bu anlamda partiler 
(eğer onları böyle adlandırmamız mümkünse) hiçbir zaman ulusal dü-
zeyde partiler olmayıp, yalnızca parlamento partileriydi.12 
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Başka bir açıdan baktığımızda bu grupların, XX. yüzyıl siyasi parti-
lerine oranla, disiplinsiz ve kolay çözülebilir olduklarını görürüz. Bunun 
önemli nedeni, yukarıda da belirttiğimiz gibi, parlamentoya girdikten 
sonra bir grubun üyesi olan kişilerin, parti olarak dışarıdaki seçmene 
karşı bir sorumluluk duymayacaklarıdır. 

Böyle bir sorumluluk duyulmadığından, grup içinde disiplini sağlaya-
cak organların kurulmasına yanaşılmamıştır. Örneğin, bugün İngiltere'de 
siyasi partiler (parlamento) içinde disiplini sağlayacak, kabine direktifle-
rinin partinin parlamenter üyelerince benimsenip, uygulandığını denet-
leyecek, oylamalarda üyelerin davranışlarını dikkatle izleyecek, "kırbaç" 
(Party-Whip) diye isimlendirilen disiplin sağlayıcı unsurlar bulunmak-
tadır.13 Ayrıca bugün hükümette bulunan parti, lideri olan başbakanın da 
denetimi altındadır. Gücünü tamamen parlamentodaki partisinden alan 
başbakan tekelinde bulundurduğu yetkilerle partisini bükülmez bir bütün 
olarak idare edebileceği bir ortama kavuşmuştur. 1832, hat ta ikinci par-
lamento reform  yılı olan 1867 öncesi İngiltere'de yalnız parti içi disiplin 
unsurları değil, bir başbakanlık kurumundan bile söz açmak ne dereceye 
kadar doğru olabilir? 

Parlamentodaki gruplar, kabine sistemi, başbakanlık kurumu ve siyasi 
grupların organizasyonu açısından incelemeye çalıştığımız, 1832'den ön-
ceki İngiliz siyasi hayatında, bugünkü anlamda siyasi partilerin olmadığı 
belirgin bir hale geliyor. Alt yapıda büyük değişiklikler yapacak bir 
endüstri devrimi daha gelmemiş. Yalnızca mülk sahiplerinin oy hakkı ol-
duğu bir düzende devlet, mülkiyet hakkının koruyucusu olmaktan başka 
birşey değildir. Toplumu meydana getiren büyük çoğunluk siyasi hayata 
"katılma" düzenine erişmemiş ve "vatandaşlık" statüsüne çıkamamıştır. 
XIX. yüzyıl İngilteresi, büyük toplumsal sorunlara eğilmeye çabalayan 
üst yapı kurumlarıyla, bu yetersiz ve kendini yenileme çabası içindeki 
feodal  yapıyı endüstri devriminin getirdiği korkunç bir potansiyelle te-
mellerinden sarsmaya başlayan alt yapının uzun bir panaromasıdır. Ele 
almaya çalışacağımız sorun, XIX. yüzyılın ekonomik ve toplumsal dalga-
lanmalarına hakim olmaya çalışan modern kütle partilerinin, toplum di-
namiklerine birer üst yapı kurumu olarak nasıl araç oldukları ve sırasıyla 
bu toplum dinamiklerini nasıl etkiledikleridir. Toplumsal sorunlara cevap 
olarak meydana gelen siyasi partilerin XIX. yüzyıldan önce İngiltere'de 
bulunmamasının nedeni, XIX. yüzyılın sorunlarını ele aldığımızda daha 
açık olarak belirecektir. 

1832'yi Hazırlayan Sebepler 

Waterloo savaşından sonra İngiltere'de büyük ve süratli değişiklikler 
olmaya başladı. Bir kere uzun süren bir barış döneminin sonucu olarak 
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nüfusu  büyük bir gelişme gösterdi. Bu biraz da gelişen sağlık koşullarının 
sonucuydu. Üretim araçlarının her geçen gün daha mükemmel bir hale 
gelmesi sonucu İngiltere, bütün dünyanın üret im atölyesi olarak kabul 
edilmekteydi. Joseph Bramah, Henry Maudsley gibi kişilerin icaatlarıyla 
makina endüstrisinin temelleri atılmış ve makina yapan makinalar, sanayi 
devriminin yeni bir evrenini açmıştı. Yeni gelişen teknolojinin uygulan-
dığı alanlara yatırılan kapital birikimiyle birçok üretim kollarında seri 
imalâta geçilmiş ve aile birimi içindeki üretim kâr getirmeyen düzeye 
inmişti. Kapital sahipleri ailelere evlerinde yapacakları iş vereceklerine, 
kendilerine ait iş yerlerinde bir araya getirmişlerdi. Böylelikle ücrete da-
yanan bir emekçi sınıf  meydana gelmiş ve ücret kapital ilişkileri XIX. 
yüzyıl İngiltere'sinin siyasi düzenini etkileyecek şekilde gelişmeye baş-
lamıştı. Ayrıca, bulunan yeni ticaret yolları ve gelişen denizcilikte yeni 
icatlar, seri üretim gereğini duyuruyordu. Bu da küçük sanayi kollarının 
üretiminden de ötede bir üretime ihtiyaç gösterdi. İthal edilen ham mad-
deler, mamul madde ve makina halinde ihraç edildiğinde üret im araçla-
rını ellerinde tutan sınıflara  büyük kâr bırakmaktaydılar. 

Donanmasının denizlerde sağladığı üstünlük, emperyalist yayılma, bu 
küçük adayı, bir çok az yelişmiş ve yeteneksiz ülke üzerinde siyasal ve 
ekonomik baskı uygulayabilecek bir düzeye çıkarmıştı. Londra şehri dün-
ya ticaretinin beyni olmuştu. Devrimler ve hükümet darbeleri geçirmekte 
olan ülkelere kıyasla barışçı bir ortamda gelişebilmesinin nedenleri, yu-
muşak bir anayasanın varlığından başka, İngiliz muhafazakârlığını  ya-
bancı muhafazakârlıklardan  ayıran, içindeki değişime yatkınlık unsurudur. 

Reform  hareketlerinin yoğunluk kazandığı bu yüzyılda, siyasi parti-
lerin durumları, savundukları ilkeler, büyük anayasa değişmeleri getiren 
halk kitlelerinin talepleri arkasında yatan nedenler, ve "Sorumlu Devlet" 
düzeyine geçiş, toplu olarak incelemeğe çalışacağımız konular olacaktır. 
Bunu yapabilmek için, siyasî partilerin geleneksel inanç ve politikaların-
daki büyük değişime yol açan önemli toplum hareketlerinin kaynağı olan 
"Tahıl Kanunu" (Corn Law) na inmek yararlı olacaktır. 

Tarım-Endüstri Çatışması 

Napoleon Savaşları sırasında İngiltere'de tarım büyük bir gelişme gös-
termiş ve zamanın toprak sahipleri ortakçılıktan önemli kâr artışları elde 
etmişlerdir.14 Bu düzen içerisinde geniş bir topraksız işçi sınıfı  türedi. Bu 
kişiler ya bir ücret karşılığında toprak ağasının emrinde çalışmak ya da 
yeni gelişen şehirlere akın etmek zorunluluğundaydılar. Savaş içindeki 
İngiltere'yi doyurabilmek için geniş ölçüde tahıl üreten toprak ağaları sa-
vaş sona erip tahıl fiatlarmda  belirgin bir düşme olunca devletten eko-
nomik çıkarlarının korunmasını talep ettiler. Ötedenberi genellikle tarım-
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sal güçlerin temsil edildiği, Parsons, Squire gibi çıkarını toprağa bağlamış 
İngiltere'nin kırsal beylerinin doluştuğu parlamento 1815'de "Tahıl Ka-
nunu"nu geçirerek, yerli pazarlarda tahılın bir quarter 'ı 80 shillinge var-
madan tahıl ithal etmeği yasakladı.15 Savaştan hemen sonra, tahıl fiyatla-
rının düşmesi, toprak sahiplerinin ortakçılıktan kazandıkları kiraları dü-
şürmüş ve bunun sonucunda da kırsal İngiltere'de işsizlik ve iflaslar  ar-
tış göstermiştir. Eldeki işsizlerle ne yapılacağı düşünülürken, kıtaların-
dan terhis olarak evlerine dönen askerler de soruna olumsuz bir katkıda 
bulunmuşlardı. Bütün bunlar, ekmeğin fiyatını  arttırmış ve fakir  halk, 
çiftlik  ürünlerini satın alamaz olmuştu. Kendi çıkarlarını korumak için 
endüstri şehirlerinin işçileri ve sanayi sahipleri zararına harekete geçmiş 
olan tarımsal güçler, İngiltere'de sanayi çıkarlarıyla tarım çıkarları ara-
sındaki ilk büyük kopmayı yaratmışlardı. Sanayiciler, dünya pazarlarında 
en yüksek kârı sağlamak, diğer ülkelerin rekabetini önleyecek ucuzlukta 
üretim yapmak nedenlerinden besin fiyatlarının  düşürülmesini istiyorlar-
dı. Fiyatlar düştüğü takdirde işçi ücretleri de indirilebilecek, bu da sonuç 
olarak daha ucuz üretim yapılmış olmasını sağlayacaktı. Tarımsal güçler 
ise tahıl fiyatlarının  yüksek bir düzeyde tutulması için siyasî baskı uy-
guladıklarından XIX. yüzyılın başları, İngiltere'de birbirlerine öldüresiye 
düşman iki apayrı ekonomik çıkar grubunun meydana gelişine tanık oldu. 
Bu da sonuç olarak, tahıl kanunlarının kaldırılması için harekete geçen 
"serbest ticaret" akımına yol açtı. Özet olarak; eyleme dökülen durum, şu 
iki ilkeyi karşı karşıya getirmişti : Tahıl Kanunu-Serbest Ticaret. 

< 

Alt Tabakaların Örgütlenmesi Başlıyor 

İngiliz siyasi tarihinin sokak gösterileriyle açılan bu döneminde şehir-
lerdeki sermaye sahipleri, ticaret ve imalat çıkarları olanlar, hükümet ya-
pısının, mali ve ticari politikanın, toplum ve hukuk sistemlerinin ivedi 
olarak yeniden düzenlenmesini istiyor bu alanda geniş çapta reformlar  ya-
pılmasını öngörüyorlardı. Yozlaşmış egemen sınıfların  ve tarımsal güçle-
rin ayrıcalıklarının ortadan kaldırılması toplum düzeninin sağlamlaşması 
bakımından önemliydi. Etkili siyasal örgütlenmeyi mümkün kılacak olan 
bu aşırı eylemler gelişen İngiliz parlamenter yaşantısına büyük ölçüde 
katkıda bulunacaktır. 1816 yılında Oldham, Middleton ve Manchester de, 
desteklerini Lancashire'm endüstri bölgelerinden alan ve Tahıl Kanununa 
karşı direnen "Birlik" (Union) kurumları kuruldu.1 6 Bunlar bir süre son-
ra, Napoleon savaşları sırasında Majör John Cartwright tarafından  kuru-
lan Hampden kulüpleriyle elele vererek Sir Francis Budett önderliğinde 
gösteri yürüyüşleri, toplantılar yapmağa başladılar.17 Bu direnme hareket-
lerine Thomas Wooler, Richard Carlile ve William Cobbett gibi siyasi ya-
zarlar da önemli katkılarda bulunuyorlardı.18 Bu seri halindeki dinamik 
halk hareketleri kamuoyunu etkileyen ve canlandıran ana unsurlar ola-
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rak bu yüzyılda ulaşılan birçok reform  hareketlerinin itici güçlerini mey-
dana getirmişlerdir. 1839'da Manchester'de kurulan "Tahıl Kanunlarına 
Karşı Olanlar Birliği" (Anti Corn Law League) bünyesinde imalatçı ve 
ticari sınıfların  bütün önemli öğelerinin temsilcilerini toplamıştı.19 Serbest 
ticaret doktrini, yalnızca Tahıl Kanunu açısından değil, fakat  en geniş 
felsefi  anlamıyla barışı, ulusal gelişmeyi, ve gücü arttıracağı gerekçesiyle 
benimsenmişti. Kraliçe Victoria İngilteresinin ideolojik temelleri ucuz ek-
mek ve yüksek ücretler uğruna eyleme dökülen toplumsal direnme üzerine 
kurulmuştu. 

1832 Vatandaşlık Statüsüne Doğru İlk Yöneliş 

Yeni toplumsal denge ve siyasal doktrinler, siyasal sistemi evrime zor-
ladı. Parlamentodaki Whig grubu halâ yasama organlarında kişilerin değil 
mülkün temsil edilmesi gerektiği görüşünü savunuyordu. Tom Paine gibi 
"aşırılar" ise kişilerin temsil edilmesi görüşündeydiler.20 Tek kişi, tek oy ve 
genel oy, bir an önce geçilmesini istedikleri sistemin ana ilkeleriydi. 1832'de 
Whigler ağır bastılar. Aşırılar genel oy için 1928'e kadar bekleyeceklerdi, 
1832 reformu  kişiler yerine mülkün temsil edilmesi ilkesini titizlikle ko-
rudu.2 1 Kıpırdanmaya başlayan toplum, tutucu egemen sınıflara  daha bu-
nu kabul ettirecek kadar bilinçlenmemişti, örgütlenmemişti. Endüstri dev-
riminin toplum üzerindeki izleri derinleştikçe, siyasal davranış ta ona gö-
re nitelik değiştirecek ve egemen sınıflar  1832'deki kadar ucuz kurtulama-
yacaklardı. 

1 — Kanun seçmen sayısını % 50 oranında arttırdı. (Önceki seçmen sa-
yısı pek fazla  olmadığından bu reform  sonucu büyük halk kitleleri halâ 
oy hakkını elde edememişlerdi). Önceki 435.000 seçmene reform  sonucu 
217.000 seçmen eklendi.23 

2 —1832 Reform  Kanunu 43 yeni bölgeye oy kullanma olanağı verdi. 
Bunların arasında Sheffield,  Manchester ve Birmingham gibi büyük en-
düstri ve ticaret merkezleri de bulunmaktaydı. Böylelikle kırsal böl-
gelere ve küçük tarım şehirlerine ayrıcalık tanıyan, önemlerine ve bü-
yüklüklerine oranla onlara daha fazla  temsilci çıkarabilmek hakkı veren 
eski uygulama ortadan kaldırılarak sanayi ve tarım çıkarları açısından bir 
toplumsal denge kuruluyordu. Hat ta diyebiliriz ki sanayi şehirlerinin 
parlamentoya gönderdiği Serbest Ticaretçiler, terazinin kefesini  sanayi çı-
karlarına doğru belirgin bir şekilde indirmişlerdi. 

3 —1832 Reform  Kanunu, rüşvet, seçimlerin sarayca denetlenmesi sis-
temini işe yaramaz bir hale getirerek kralın siyasi gücüne de büyük bir 
darbe indirmiştir.24 Yani kanun ile birlikte artan seçim bölgeleri saray 
denetimine engel olacak nitelikteydi. Kralın onlarla uğraşacak kadar, ge-
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rek para, gerekse de örgüt bakımından, olanakları yoktu. Seçimler üzerin-
deki etkisini kaybeden kral kabinesini kurma olanağım da kaybetti. Önce-
den istediği adamı seçtirip, kabinesine alabilmekteyken şimdi kendi yete-
nekleri ile seçim kazanıp parlamentoya gelmiş kişiler karşısında güçsüz 
bir duruma düşmüştü. Kraldan bağımsız olarak kurulan kabineler doğru-
dan parlamento içinde kendilerini destekleyen gruba sorumlu oluyorlar 
ve kabinede etkili bir kişinin şahsında yavaş yavaş, bugünkü anlamıyla 
bir başbakanlık kurumu doğuyordu. Kraldan bağımsız olarak, seçimle iş 
başına gelen bir avam kamarası, lordlar kamarasına karşı bir ağırlık ka-
zanıyor ve kral-avam kamarası-lordlar kamarası arasındaki üçlü denge 
halk yararına olarak bozuluyordu.25 Örneğin 1834'de kral Peel'i başbakan 
olmaya davet ettiğinde Peel kendinden öncekilerin aksine seçimlerde ço-
ğunluk elde edemedi.26 Artık başbakanların krala değil fakat  seçmene da-
yanmaları gerektiği açıkça belli oluyordu. 

4 —1832 Reform  Kanununun bütün önemi şu gerçek gözönünde tu-
tulduğunda bel i r i r : Squire, Parson ve toprak sahipleri tarafından  yüzyıl-
lardan beri yönetilen tarımsal bir ülkenin; sanayi devrimi ve ticaret orta-
mının yarattığı sınıfların  yönetiminde bir sanayi ülkesine dönüşmesi. Di-
ğer bir önemli nokta, Reform  kanununun, artık geriye dönülmesi imkansız 
bir ortam yaratmasıdır. Bu nedenle ilerdeki toplumsal sorunlara ve yeni 
reformlara  yönelecek yolu açması gerekiyordu. Ve öyle de oldu... 

1832 Parlamento Reform  Kanununa yol açan toplum kurumlarının di-
renişi ve uyguladıkları yöntemler, modern parti örgütünün temeli olarak 
sayılabilir. Şimdi seçmen sayısı, özellikle endüstri bölgelerinde arttığına 
göre partiler açısından, daha büyük örgütlerin kurulması bir zorunluluk 
haline gelecekti. Bu zorunluluk da günümüzdeki modern kütle partileri-
nin temelinde yatan en önemli unsurdur. 

En Büyük Sayının En Büyük Mutluluğu 

Tahıl kanunları aleyhtarları hareketi ve Chartism'in sonuçları teme-
linde J. Bentham'ın "En büyük sayının en büyük mutluluğu" doktrininin 
yattığı liberal değişimler olmuştur. Bu sürenin aydın üretimi olan bu 
doktrin, sosyal reformların,  toplumsal hizmet örgütlerinin temel felsefesi 
ve bütün hükümet kuruluşlarının ana kaynağı haline gelmiştir. Bundan 
önce devletin yalnızca üç ana görevi vardı. Bunlar ulusal savunmayı ger-
çekleştirmek, toplum düzenini sağlamak ve mülkiyet hakkını korumaktı. 
Fakat şimdi, Bentham'ın teorisine göre eğer devlet toplumun hiç bir işine 
karışmaz, kişiyi tamamen serbest bırakırsa, kişi kendi tayin ettiği amaç-
ları kendisi kovalıyarak elde edebileceği en büyük mutluluğa erişirdi. 
Bentham'a göre insanlar, temelde, süreli olarak mutluluğu arar ve ızdırap-
lardan kaçmaya çalışırlar. Hangi amaca yönelirse mutlu olacağını kişi, 
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devletten daha iyi bilmektedir. Tamamiyle özgür bırakıldığında kuşkusuz 
kendisini en fazla  mutlu kılacak amaca yönelecektir. Devlet topluma ne 
kadar az karışırsa, o kadar çok kişi özgür olacak ve sonuç olarak o kadar 
büyük bir mutluluk yaratılacaktır.27 Bu nedenden XIX. yüzyıl İngiltere' 
sinde bütün reform  hareketlerinin ve yasaların hareket noktası ve ruhu 
"En büyük sayının en büyük mutluluğu" felsefesi  olmuştur. "Laissez faıre" 
liberal doktrinin bu derece bir canlılıkla kabul edilmesinin nedeni, hızlı 
bir ekonomik gelişme ve mümkün olan en fazla  sayıda dış pazar elde et-
me çabasına bu doktrinin büyük bir kolaylık sağlamasıydı. Bu yüzyılın 
yarısında, liberalizm ulusal zenginliğe katkıda bulunan her vatandaşa en 
geniş kapsamlı kişi özgürlüklerinin sağlanması anlamına geldi. Tahıl ka-
nunlarının kaldırılması ve serbest ticaret ilkelerinin benimsenmesi bun-
ların ulusal refahı  ve ekonomik gelişmeyi sağlayacağına inanıldığı içindi. 

Fakat ulusal endüstrinin her türlü denetim ve korunmadan uzak tu-
tulması ilkesine inanç, toplumda yanlış olarak, kişinin de ekonomik ya-
şantısı içinde korunmağa muhtaç olmadığı kanısını yarattı . 

Bu nedenledir ki toplum içinde kişinin güvenliğini sağlayacak önemli 
adımlar liberallerden değil fakat  radikal Tory'lerden gelişmiştir.28 Kişinin 
mutluluğunu yaratma çabası içinde olan liberal felsefe  daha gerçekçi bir 
şekilde ele alındığında devletin gayet geniş ölçüde toplum hayatına gir-
mesinin gereği belirmeye başladı. 

Benthamism: Mutluluk mu? Mutsuzluk mu? 

Bentham'ın felsefesinin  yetersizliklerini ilk işaret edenlerden John 
Stuart Mili, gözlerinin önünde hızla değişen toplum koşulları karşısında 
bu felsefeyi  yeni baştan düzenleme zorunluluğunu duydu. Bunu yaparken 
gittikçe demokratik radikalizm saflarına  doğru kaymaktaydı. Kişi özgür-
lüğünün kişinin toplum içinde kendi çıkarlarını serbestçe izlemesinden 
daha başka birşey olduğuna kesinlikle inanmıştı. Kişiler ezici ekonomik 
koşullar ve materyalist toplumun bir sonucu olan küçük düşürücü hayat 
koşullarına karşı korunmak gereğindeydiler. XIX. yüzyıl İngilteresinde iyi 
bir toplum yaratabilmek için Laissez faire  ilkelerine karşıt olması gereken 
çok geniş kapsamlı reformlar  yapmak zorunluğu doğuyordu. Sendikacılık 
ve kooperatifçilik  hareketlerinin baş savunucu olan Mili ortaya koyduğu 
ilkelerle İngiltere'de Lock'tan ve 1688 İngiliz devriminden beri süregelmiş 
demokratik gelenekleri, yeni gelişen bir endüstri toplumuna uydurma ça-
bası içindeydi.29 

Siyasal Partilerin örgütlenmesi: 

Peel'in başbakanlığından hemen sonra Liberaller ve Muhafazakârlar 
liberal felsefenin  ana ilkelerini genellikle kabul etmekle birlikte yalnızca 
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uygulamadaki hız ve yöntemler üzerinde farklı  görüşler benimsemektey-
diler. Böylelikle hakiki bir parti hükümeti sisteminin gelişmesi mümkün 
oldu. 

Parti örgütlenmesini etkileyen ve parti hükümeti sistemine yol açan 
hareketler, konunun başında da belirtmeye çalıştığımız gibi, köklerini 
1815 Tahıl Kanunlarından alırlar. Bunlar örgütlenmeye yol açan ve re-
form  kanunlarının yaratıcısı olan "Chartism" "Sendikacılık" ve "Radikal" 
akımlarıdır. Eğer bu hareketler liberal ve muhafazakar  partileri aşırı de 
recede etkilemişse bunun nedenleri bu hareketlerin ulusal düzeyde gitgi-
de büyüyen baskı ve önemlerindendir. Yine bu nedenledir ki, bu erken 
XIX. yüzyıl hareketleri liberal ve muhafazakar  partilerin gelişmeleriyle 
tamamen içiçe örülmüştür. XIX. yüzyılın ortalarında her iki parti de bu 
akımları dikkate almazlık edememişler ve genişleyen oy hakkının yarattı-
ğı yeni siyasal güçleri saflarına  çekebilmek için bu akımların taleplerine 
boyun eğmişlerdir. 

1861'de liberaller ve 1863'de muhafazakarlar  "Kayıt Kurumları" ku-
rarak mahalli parti örgütlerini daha sağlam bir şekilde denetleme yoluna 
gittiler. Muhafazakar  "Kayıt Kurumu" daha sonra "Merkez Örgütü" is-
mini aldı. Görevi her seçim bölgesinde süreli bir muhafazakar  kurum bu-
lunmasını sağlamaktı. 1874'de "Liberal Kayıt Kurumu" da "Liberal Mer-
kez Kurumu" adını alarak Liberal Parlamenter Part i ile seçim bölgeleri 
arasında ilişki görevini yüklendi.30 

İki partili hükümet sisteminin klasik modeli 1867'de muhafazakâr 
Disraeli ve liberal Gladstone arasındaki büyük düello sırasında belirmiş-
ti.31 1867 parlamento reform  kanunundan sonra ilk olarak geniş ve örgüt-
lenmiş parti organizasyonlarına ihtiyaç duyuldu. 1867 reformu  seçmen 
sayısını nerdeyse iki misli arttırmış olduğundan mahalli parti teşkilâtla-
rının sayılarını da art t ı rmak gerekiyordu. 

Örneğin Birmingham şehrindeki "Liberal Birliği" kısa zamanda şu 
gerçeği gördü: Taraftarlarını  esaslı bir şekilde örgütleyip, seçmenlerinin 
planlı bir şekilde dağılımını sağladığı takdirde Birmingham'daki üç adayı 
da kendi aralarından çıkarabileceklerdi.32 Fakat bunu yapabilmek için 
taraftarlarım  çok dikkatli bir şekilde örgütlemeleri gerekiyordu. Bu ör-
gütlenme Birmingham liberal "Caucus" meydana getirdi. "Caucus"un seç-
menleri örgütlemesi o derece başarılı olmuştu ki yöntemleri geliştirilerek 
başka yerlerde taklit edilmiş ve böylelikle parti örgütlenmesinde yeni bir 
dönem açılmıştı. Mahalli komiteler ve üyelerinin özgürlükleri siyasi par-
tilerin merkez örgütleri yararına ve parti disiplini adına kısıtlanmıştı. 
1867'de "Muhafazakar  ve Kurucu Dernekleri Ulusal Birliği" (National 
Union of  Conservative and Constitutional Associations) kurulduktan on 
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yıl sonra "Liberal Dernekleri Ulusal Federasyonu" (National Federatioo 
of  Liberal Associations) meydana getirildi.33 Her iki parti de 1880'lerden 
sonra büyük ölçüde merkezileşmiş modern yapılarına kavuşmuşlardı. Bun-
dan önce kamuoyunu etkilemek ve propaganda yapmak amacıyla her iki 
parti örgütü de mahalli düzeyde belirgin bir politika benimsememişlerdi 
Örneğin 1831'de kurulmuş olan "Carlton Club" yalnızca mahalli kayıt 
dernekleri kanalıyla seçmenlerin kayıt işlemleriyle uğraşırdı.34 "Carlton 
Club" merkez örgütü, parti politikasına yön verebilecek ya da parti üye-
lerini, parti görüşlerini kabul etmeye zorlayacak yetenekte bir örgüt de-
ğildi. Muhafazakarların  bu merkez örgütünü kopya ederek kurdukları 
"Radical Club" ve Whigler tarafından  kurulan "Reform  Club" da yete-
nekleri bakımından "Carlton Club" dan ötede bir örgüt olamadı. 1852'de 
kurulmuş olan Muhafazakâr  Merkez idare Kurulunun ana işlemi ise, bir 
süre yalnızca seçimlerde gösterilecek adayları saptamaktı. Fakat görmüş 
olduğumuz gibi seçmen sayısının artması sonucu toplumsal sorunlar ulu-
sal düzeye çıktığında siyasi partiler de bu hızlı gelişmeye paralel bir şe-
kilde örgütlenip gelişmişlerdir. 

Klasik Liberalism'i Yıkan Nedenler 

İhracat için ulusal yetenek zorlanmağa ve İngiltere'nin diğer uluslar 
üzerindeki üstünlüğü azalmağa başladığında liberalizm de önemini yi-
tirdi. Varılmak istenen hedefler  için "Serbest ticaret" ve "En büyük mut-
luluk" ilkeleri artık yeterli değildi. Yaratılan servetle ne gibi toplumsal 
hizmetlerde bulunulacağı saptanmadan mümkün olan en büyük yaratma 
hizmetlerde bulunulacağı saptanmadan mümkün olan en büyük mutlulu-
ğu yaratma çabalarında bir anlam kalmamaktaydı. Bir süre için liberal 
doktrinler, deniz aşırı ticaret ve ekonomik gelişme nedenleriyle, İngiliz 
politikasına yararlı olmuşlardı. Fakat artık ortam hızla değişmekteydi. 
Bilimsel ilerleme, özgür düşünce ve saldırgan milliyetçilik liberal Victoria 
İngiltere'sinin yardım severlik, dindarlılık, insanoğluna güven ve acıma 
faziletlerini  temelinden sarstı. Liberalizmin ölümünün diğer bir önemli 
nedeni de İngiltere'ye bu tarihe kadar üstünlük sağlayan maddi yetenek-
lerin yavaş yavaş yitirilmesiydi. 

1889 Boer savaşı İngiliz imparatorluğunun genişleme döneminin sonu sa-
yılabilir. Hemen nerdeyse bütün evrene hükmedecek durumda olan "Gü-
neşi Batmayan imparatorluğun" yalnızca Boer savaşındaki subay kadro-
sunun 1/3'i trahomadan zaafiyete  kadar berçeşit hastalıktan şikayetçiydi.35 

Bu herkesin kendi mutluluğunu kendisinin kollamasını öngören, yalnızca 
üstü yaldızlı, bir dönemin acı sonucuydu. Endüstri devrimini tamam-
lamış Manşın öteki yakasındaki uluslar İngiliz dış pazarlarına uzun sü-
reden beri güçlü birer rakip olmuşlardı. İlk başlardaki materyal üstün-
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lük ortadan kalkınca İngiliz endüstrisini dış rekabetten koruma gereği 
ortaya çıktı. "Koruma Kanunları", liberalizmle yaptıkları savaşta, mu-
hafazakârların  dayandıkları önemli seçim sloganlarından biri olacaktı. 

Ulusal bütünlük de sarsıntı geçiren bir diğer unsurdu. İrlanda önce 
"Özerklik" (Home Rule) daha sonra, "tam ayrılma" isteğiyle ayaklandı.36 

Liberal parti, özellikle Gladstone önderliğinde, 1914'e kadar parlamentoda 
Parnell'ci İrlandalıların desteğini sağlamak için, İrlanda'nın özerklik is-
teğini destekledi.37 Gladstone meşhur Newcastle programında, (1891) İr-
landa'ya özerklik verilmesi ilkesini açıkça benimsemişti.38 İrlanda, 1914'e 
kadar İngiliz politikasını en çok meşgul eden sorun oldu. Parti ler arası 
olduğu kadar partiler içinde de büyük ayrılıklar yaratan bu sorun İngiliz 
imparatorluğunun kaderi hakkında görüşleri bakımından İngiliz siyasal 
partilerine temel nitelikler kazandırmıştı. İrlanda konusunda Liberal Parti 
ikiye ayrıldı. Zaten İngiltere'de dinsel ve işsizlik nedenlerinden İrlandalı-
lara karşı bir hareket başlamıştı. Muhafazakarlar  dış politikada emperya-
list bir genişlemeyi öngörüyor ve bu nedenlerden İrlanda'ya muhtariyet 
verme yolunda olan Liberallerle (Gladstone taraftarları)  bu konuda büyük 
çatışmalar doğuyordu. Ortamın uygunluğundan da yararlanan Joseph 
Chamberlain Liberal Partinin radikal kanadına önderlik ederek Gladston'a 
karşı çıktı.39 

Gümrük Korunma Kanunları 

Liberallerin İrlanda sorunu üzerinde parçalandıkları yıllarda bir diğer 
önemli sorun da, kıta Avrupasınm rekabeti karşısında gerileyen İngiliz 
İmparatorluğunun ekonomik durumuydu. Kıta Avrupasınm ucuz ürünleri 
İngiliz pazarlarını da doldurmaya başlamış ve sonuç olarak İngiltere'de 
kapanan fabrikalar  ve işsizlik artmaya başlamıştı. Bir zamanlar yararlı 
bir silah olan "serbest ticaret" artık geri tepiyordu. Dış pazarlar birbiri 
ardına kapanırken İngiliz endüstrisini korumak kaygısı başgöstermişti. 
Yeni slogan artık "serbest ticaret" değil "dürüst ticaref'ti. 

İrlanda'ya özerklik verilmesi konusunda büyük tepkiyle karşılanan ve 
partisi ikiye ayrılan Gladstone 1886'da bu nedenlerden seçimleri kaybetti. 
Muhafazakâr  ve Liberal-Birlikçi (Joseph Chamberlain'in önderliğini yap-
tığı liberaller) bir hükümet kuruldu. 1903 J. Chamberlain bir gümrük 
korunma kanunu tasarısı çıkardı.40 Bu liberalizmin savunduğu ilkelere 
doğrudan bir saldırı niteliğindeydi. J. Chamberlain'in ortaya attığı bu ta-
sarıyı 1890'lardan beri sendikalar da talep etmekteydiler.41 

İthal edilen besin maddelerine gümrük konulması öngörülüyordu. 
İthal edilen işlenmiş maddelere ise ortalama olarak % 10 vergi konula-
caktı42 Bu arada muhafazakarlar  geçirdikleri "Yabancılar kanunu" ile de 
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(Aliens Act, 1905) yabancı işçilerin İngiltere'ye akımını durdurdular.4 3 

İşçiler yararına muhafazakarlar  tarafından  alman bu tedbirlerin izlerini 
İngiliz işçisinin siyasal davranışında bulmak halâ mümkündür. Muhafa-
zakârlar İngiliz seçimlerinde ortalama işçi oylarının % 30'nu alırlar.44 

Son Liberal Zaferi 

Liberaller emperyalist genişleme konusunda Boer savaşları sırasında 
bir kere daha parçalandılar. Liberal partinin Boer taraftarı  kanadı "Ba-
ğımsız İşçi Partisi" ve Loyd George tarafmdan  destekleniyordu.45 

Kendi aralarındaki ayrılıkların dışında da liberaller, muhafazakar-
ların, "gümrük kanunları", "yabancı işçilere (İrlandalı) karşı korunma" 
ilkeleriyle mücadele etme zorunluluğundaydılar. Bu mücadelelerinde kişi 
özgürlüklerinin önemle korunması, ulusal endüstrinin korunmasından da-
ha önemli bulunabilirdi. Zaten muhafazakarların,  "koruyucu" davranış-
ları sonucu "ekonomik sıkışma" eski önemini yitirmişti. Halk yeni yeni 
belirmeye başlayan "Refah  Devleti" kavramıyla ilgileniyordu. Sosyal hiz-
metlerin gelişmesi, kişi özgürlüğünün artması en çok istenilen, en çok 
gerekli bulunan ilkelerdi. Liberaller özellikle bunun üzerinde durdular. 
İşçi oylarını ele geçirebilmek için iki parti aralarındaki büyük mücadeleyi; 
muhafazakarlar  İngiliz işçisinin ekonomik özgürlüğünü dış etkenlere karşı 
gümrük kanunlarıyla savunarak, liberaller ise sosyal hizmet kurumları ve 
kişi özgürlükleri getirerek yürütüyorlardı. Bu mücadeleyi aslında muha-
fazakarlar  adına Disreali başlatmıştı. Toplum sağlığı, fabrika  düzenleme 
kanunları, sendikalar, onun zamanında gelişip güçlendiler. Büyük işçi küt-
lelerine ilk olarak oy hakkı tanıyan 1867 Parlamento Reform  Kanunu da 
Disraeli tarafından  sağlanmıştı.46 

1906'da muhafazakarlar  bütün çabalarına rağmen iktidarı liberallere 
kaptırdılar. Yeni gelişen İngiliz işçi partisine de saflarında  yer veren li-
beralleri toplumsal reformlara  ağırlık veren politikaları iktidara getirmişti. 
Fakat bu liberallerin son zaferi  olacaktı. "En büyük sayının en büyük 
mutluluğu" artık "serbest ticaret" ve "laissez faire"  sloganlarıyla eş an-
lamda kabul edilmiyordu. Bunlar yalnızca Bentham tarafından  yazıldığı 
günlerde ilerici sayılabilirlerdi. Şimdi ise devlet, kişi özgürlüğünü toplum 
açısından sağlamak göreviyle yükümlenmişti. Toplum içinde kişiyi kendi 
mutluluğunu araması için özgür bırakmak artık bir anlam taşımıyordu. 
Eğer Lanchashire çelik fırınlarında  İngiliz işçisini az bir ücretle çalış-
maya iten açlıksa o toplumda kişi özgürlüğünden bahsetmek bütün moral 
ilkelerle alay etmek olurdu. Toplumcu Fabiancılara önderlik eden Oxford 
idealistlerinin temsilcilerden T.H. Green "toplum hazinelerini yaratan-
ların büyük çoğunluğunun o hazinelerden pay almadığını" öne sürüyor-
du. Daha moral, daha fazla  yaratma gücü olan bir toplumun var olması 
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için yaratılan toplumsal kıymetlerden herkes yararlanabilmeliydi.47 Ge-
lişen ve güçlenen toplumsal sınıflar  devletten kendileri için yeni haklar is-
tiyor ve devleti kendi mutlulukları için bir araç olarak görmek istiyorlardı. 
Bu yüzden devlet yeni görevlerine kendini uydurmak için organlarını ve tu-
tumunu yenilemek zorundaydı. Bu parlamentonun niteliklerinde ve yapı-
sında önemli değişikliklerin yapılmasını gerektirmekte ve bütün bunlar 
daha mükemmel bir seçim sistemi ve daha gelişmiş bir kamuoyunun yara-
tılmasını öngörmekteydi. Bunların sağlanması için ise siyasal partilerin 
yeniden organize edilmelerinin gerçekleşmesi, gelişmesi zorunluydu.48 Ge-
nel olarak XIX. yüzyılın sonu Liberalizmin çöküşünü gördü. Liberalizmin 
çöküşü aslında bir siyasal partinin çöküşünden de ötede birşeydi. Belli bir 
devrin sonunu işaretliyordu. Liberalizmin başlıca mirasçıları, radikal sos-
yalist ve işçi hareketleri, diğer ülkelerdeki benzer hareketlerden bünye-
lerinde taşımaya devam ettikleri koyu bir liberal eğilimden ötürü ayrı-
lırlar. 

Aynı şeyi İngiliz muhafazakarlığı  için de söyleyebiliriz. Bünyesindeki 
reformlara,  yeniliklere yatkınlık unsuru onu da yabancı muhafazakarlık-
lardan kesinlikle ayıran bir etkendir. 
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PARLAMENTO 

Gerçi eski Yunan ve Roma'da temsili hükümetleri andıran bazı ör-
nekleri bulmak olanağı vardır ama temsili hükümetlerin asıl başlangıç 
noktası orta çağların kıta Avrupa'sıdır. Bu başlangıç da halkın birden 
bire kendi kendilerini yönetmeye karar vermesiyle başlamamıştır. Aksine, 
böyle bir kurumun oluşmasına orta çağ hükümdarları önayak olmuşlardır. 
Toplulukları ve mülkleri temsilen hükümdar tarafından  göreve çağrılan 
bu temsili heyet, demokrasinin gereği olarak değil fakat  hükümdarın top-
raklarında barışın sağlanması, adaletin uygulanması ve saltanat hazinesi-
nin dolması gayesi ile toplanmaktaydılar. Çünkü en despot hükümdar bile, 
tebaasını sınırsız olarak sömüremiyeceğini, tebaasının da kendilerine öz-
gü bir takım çıkarları olabileceğini, vergi alırken, asker toplarken adalet 
dağıtırken onları temsil ettiği ileri sürülen bir heyetten yardım görmesi, 
en azından fikir  alması gerektiğinin bilincindeydi. 

Fakat böyle bir uygulama sanıldığının aksine sınırlı bir demokratik 
içeriği bile taşımaktan uzaktı. Bazı ortaçağ düşünürleri, örneğin John of 
Salisbury, mutlak hükümdarı toplumun temsilcisi olarak görmüşlerdi.1 

Hükümdar ne yaparsa toplum adına yapardı ve buyrukları da toplumun 
buyruklarıydı. Yalnız gözden kaçan, toplum adına hareket eden hüküm-
darın hareketlerinden topluma karşı sorumlu olmadığı idi. Hükümdar top-
lum için sorumluydu ama topluma karşı herhangi bir sorumluluğu yoktu. 
Daha sonra topluma karşı sorumluluğu olduğu iddiasıyla beliren kurum-
larda bile demokratik içeriği bulmak kolay olmayacaktı. Örneğin, İngiliz 
parlamentosu da "temsili" olduğunu iddia ettiği 6. yüzyıl boyunca yalnızca 
dar bir sınıfın,  mülk sahibi sınıfın,  temsilciliğini yapmıştı.2 

Amerikan anayasasının mimarları da temsili hükümetten yanaydılar. 
Fakat toplumun ana unsuru olan halk kitlelerinden günahları gibi korku-
yorlardı. Federal hükümetin yapısını kurarken en büyük gayeleri çoğun-
luğun gücünü kaynağında, yani seçimlerde ve federal  yönetim mimarisi 
içinde kırmaktı.3 

Böylece her temsili hükümetin mutlaka demokratik olduğunu söyle-
yemiyeceğimiz gerçeği ortaya çıkmaktadır. Temsili hükümetler de zno-
narşici, aristokrat ve çoğunluğa dayalı yöneticileri engelleyici biçimde 
oluşturulmuş şekilleri ile karşımıza çıkabilirler. 
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Ama şunu rahatlıkla söylemek mümkündür ki, en azından görüntüde, 
çağımızda temsili hükümet artık niteliklerini ve rengini büyük ölçüde 
tabanlardaki yığınlardan almaktadır. Geçtiğimiz son yüzyıl içinde demok-
ratik ülkelerin parlamentoları göreceli olarak oligarşiden pluralizme kay-
maktadırlar. 

insanoğlunun geçirdiği büyük değişim, sanayi devriminin kaçınılmaz 
sonuçları, yönetimi büyük aristokrat ailelerin elinden almış, yeni atılgan 
sınıflara,  burjuvalara devretmiş, kısa bir süre sonra onları da iktidarı ge-
niş kitlelerle, işçilerle, emekçilerle paylaşmaya zorlamıştır. Sanayileşme 
ilk önce serveti statüden ayırmış ve iktidara servet sahibi yeni elit, bur-
juvazi egemen olmuş, daha sonra sayıların üstünlüğü ilkesi ağır basınca 
iktidardan servetleri de, statüleri de olmayan sınıflar  pay almaya başla-
mışlardır. 

Parlamenter demokrasiler sanayileşmiş, çoğulcu toplumlardaki güçlü 
sosyolojik tabanlarına oturmadan önceki oligarşik düzende, siyasal güç biı 
"Eşitsizlikler toplamı" haline sınırlı bir sınıfın  elindeydi.4 Öyle bir top-
lumda eğer kişi diğer bir kişiye bir hususta üstünlük sağlamışsa çok bü-
yük bir olasılıkla her hususta üstünlük sağlamış oluyordu. Örneğin : Var-
lıkta üstünlük sağlamış olan kişi, eğitimde de, statüde de, meşruiyet de 
de, bilgide de, olayları kontrol etmede de, makamda da üstünlük sağlıya-
biliyordu. Burjuva devrimi bu üstünlükleri parçaladı. Statü ve eğitim 
köklü ailelerde kaldı ama servet ve makamı bur juvalar kaptı. Eski plepler, 
yani proleteryanın yükselişi ise bu "eşitsizlikler toplamını" büsbütün par-
çaladı. 

Böylece, toplumsal güçlerin iktidar için çatıştığı ve yarıştığı rekabetçi 
temsili sistemde sayıların gücü, halk kitlelerine, siyasal kaynaklara ege-
men olma şansını verdi. 

Bir yüzyıl içinde, sınırlı bir zümre tarafından  denetlenen siyasal sis-
tem, değişik siyasal kaynaklardan beslenen çok parçalanmış, organize 
grupların ve kitlelerin denetimine geçti. Kısacası sisteme çoğulculuk ege-
men oldu. Belki eşitlik gelmedi ama "eşitsizlikler toplamı" dağıtılarak 
eşitsizliğin blok cephesi kırıldı. 

Değişen sosyal ve ekonomik koşulların yarattığı bu ortamda, insanoğ-
lunun tarihteki "temsil" niteliğine en uygun kurumları gelişti, parlamen-
toları gerçekleşti. 

TÜRKİYE'DE PARLAMENTO 

1876'dan bu yana kesintilerle, 1920'den bu yana 12 Eylül 1980 müda-
halesi dışında ise kesintisiz olarak Türkiye'de parlamenter bir yaşamımız 
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var. Parlamentoya ilk sahip olduğumuz gün, parlamentoyu sosyolojik ola-
rak hak etmiş bir toplumumuz yoktu. Sanayi devriminin yarattığı sınıflı 
toplumların çok gerisindeydik. O nedenle kurulurken de toplum olarak 
fazla  ilgilenmedik, kısa bir süre sonra kapatıldığında da yine toplum ola-
rak fazla  yadırgamadık. 

1908'de bir yenisini kurduk. Eskisinden daha uzun süreli oldu ama 
toplumla organik bağlarını kuramayan kapalı bir kutu olarak kaldı. 

1920'de Anadolu bozkırında tekrar kurduğumuzda yine toplumca ge-
reksinim duyulan bir siyasal kurum olduğundan değil fakat  yüce bir mis-
yonu olduğundan benimsendi ve desteklendi. Daha sonraları genç cum-
huriyetin laik yönetiminin kaynağı ve modernleşme atılımlarının destek-
çisi olarak bir süre yadırgandı, tepki gördü, tek parti hükümetleri ile 
özdeşleştirildiği için hatta düşmanlık çekti. Ama gelişen Türk toplumun-
da özellikle çok partili siyasal hayata girdikten sonra, parlamento toplu-
mun en saygı duyulan ve benimsenen siyasal kurumlarından biri oldu. 

Çünkü gelişme, büyüme ve farklılaşmayla  giderek çoğulcu bir yapıya 
kavuşan Türkiye kendi içine kapalı ve kendi kendine yeterli kapalı pazar 
toplulukları çemberini kırıp, hızla rekabetçi bir sistem içerisinde "çatışan" 
sınıflar  toplumuna dönüşmekteydi. Siyaset artık kudretli bir hükümdarın 
ya da liderin tekelinde değil, onu kendi sınıfsal  ya da kitlesel çıkarları 
doğrultusunda kullanma kararında olan yığınların hizmetindeydi. Türkiye 
"çatışmacı" toplum tipine girdikçe siyasallaştı. Siyaset kitle çıkarları için 
bir araç haline geldi. Siyasetin önem kazanması ile başta parlamento, si-
yasal kurumlar önemli boyutlar kazandılar. 

Gelişen kurumlar ve siyasetin değişen çehresi siyasal davranışlara 
yeni boyutlar getirdi. Toplumun gelişme düzeyinin göstergesi olan mo-
dern kurumlar ve akılcı davranış biçimleri, ekonomik ve sosyal yöndan 
kalkınmakta olan Türk toplumunun doğal ürünleri oldular. 

PARLAMENTO - TOPLUM ETKİLEŞMESİ 

Kendine özgü işlevleri sağlıklı bir biçimde yürütebilen parlamentolar 
açık ve çatışmacı bir toplumun ürünüdürler . Kendi çıkarlarının bilincin-
de olan farklılaşmış  toplumsal güçlerin siyasal davranış kalıpları ile bes-
lenir, modern siyasal ortamın araçları olan siyasal kurumlar tarafından 
ayakta tutulurlar. 

Buraya kadar yazdıklarımızın ışığında varmak istediğimiz noktayı 
şöyle vurgulayabiliriz. Hangi toplumsal gelişmelerin ve ne tür bir orga-
nik yapının ürünü olduğunu ilerde daha etraflı  olarak ele alacağımız par-
lamento, bir siyasi üst yapı kurumudur. Belli toplumsal, ekonomik ve si-

123 



yasal gereksinimlere cevap olarak gerçekleşmiş ve o yönde işlev gören bir 
siyasal üründür. Bu anlamda genelleştirirsek akılcı siyasal davranışlarla 
beslenen dinamik, açık ve çatışmacı bir toplumun ürünü olması beklenir. 

Ama parlamentolar da siyasal kurumlar olarak birbirlerinden çok 
farklı  görüntüler sergilerler. Bir çok benzerlikleri olduğu gibi hiç benze-
meyen bir çok yönleri de vardır. Kimi tek partilidir. Kimi çift  partili, kimi 
de çok partili. Kimisinin ise Afganistan'da  olduğu gibi hiç partisi yoktur.3 

Bazı parlamentolar, hükümetler toplumdaki elitlerin görüşlerini alabilsin 
diye kurumlaşmışlardır ve yalnızca ya da büyük ölçüde elitlere açıktırlar. 
Bazı parlamentolar ise iktidar uygulamalarında kitlelerin onayım almak 
üzere kurumlaşmışlardır ve büyük ölçüde kitlelere ve halka açıktırlar. 

Toplumların yapısal özelliklerine göre parlamentoların yetki ve gö-
revleri de birbirinden çok farklı  olabilir. Bazı parlamentolar politika sap-
tamada ulusal düzeyde oluşturulmuş bir forum  gibidir, bazıları ise o poli-
tikayı onaylamadan öte yetkisi olmayan soğuk damgadan farksız  kurum-
lardır. Bazı parlamentolarca en önemli görev olarak bilinen yasamaya 
katkı ve içerik sağlama etkinliği, diğer bazı parlamentolarda belkide hiç 
yaşanmamıştır. Bu anlamda ABD Temsilciler Meclisi, Fransız Beşinci 
Cumhuriyet Meclisi, Supreme Soviet ve Afganistan'ın  Halk Kamarası 
birbirine hiç benzemeyen kardeşler gibidir.6 

Yine bazı parlamentolar toplumda yeni oluşan elitlere ya da elit ol-
mayanlara karar alma sürecine katılma hakkını sağlayan ve onları meşru-
lştıran kurumlar olarak görev yaparken, bazıları ise parlamenterleri yal-
nızca yönetimle seçim bölgesi arasında basit bir aracı ya da laf  getirip 
götürücü olarak görmektedir. Yine bazı toplumlarda parlamentolar güçle-
nen ve yükselen sınıfların  elinde modernleşmenin ve demokratik çoğul-
culuğun öncülüğünü yapmakta, bazı toplumlarda ise reformlara  ve dola-
yısıyla gelişmeye ölesiye düşman geleneksel elitlerin esiri olmaktadırlar.1 

Kısacası parlamentolar da içinde yer aldıkları toplumun ekonomik ve 
sosyal yapısından şekillenmekte, öz kazanmaktadırlar. Bu nedenle toplu-
mun yapısına bakarak parlamentonun neden o yapı ve davranışta oldu-
ğunu anlayabileceğimiz gibi, parlamentonun işlevine bakarak toplumun 
nitelikleri hakkında da önemli bulgulara ulaşabilmekteyiz. 

Ayrıca siyasal davranış da toplum yapısının bir aynasıdır. Bu an-
lamda, bir toplumdaki üyelerin siyasete nasıl baktığı, hangi siyasal ve 
sosyal kurumlara güven duyup, sahip çıktığı da toplumsal ekonomik ve 
siyasal yapıyı aksettirebilmektedir. Parlamentoya duyulan saygı ve güven 
ve parlamentonun aktif  bir biçimde yaşaması için sunulan toplumsal des-
tek de köklerini toplumsal yapıdan almaktadır. Toplumun siyasal kültürü, 
siyasal değer ve inançları, kişinin doğal olarak eğilimlerini de etkileyecek 
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ve siyasal kişiliğini belirleyecektir. Daha sonraki toplumsal yaşamında ki-
şi, eğitimi, statüsü, çevresi, mesleği ile ilgili olarak siyasal davranışına yeni 
boyutlar kazandıracaktır. Bütün bu gelişmeler olumlu olur, üretim iliş-
kileri ile belirlenen toplum yapısı açık, çoğulcu ve demokratik olarak ka-
lırsa, o toplumda parlamento için saygı ve destek bulmak mümkün ola-
caktır. Tabii parlamento da kişinin siyasal bekleyişleri, tercihleri doğrul-
tusunda tatmin edici bir uygulama gösterebilirse parlamentoya sağlanan 
desteğin daha da güçlenmesi beklenebilecektir.8 Böylece parlamento-top-
lum ilişkilerinin niteliği de hem parlamentonun fonksiyonunun  nedenleri 
hem de toplumun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik düzen konusunda bize 
somut bilgiler verebilecektir. 

PARLAMENTOLARIN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇILARDAN 
FARKLILAŞMALARI 

Parlamentolar tarihi gelişimleri içinde nasıl bir bünyesel değişim ge-
çirmişlerdir, modernleşen toplumun parlamentolar üzerindeki etkileri ne 
olmuştur, üye nitelikleri ne tür değişkenlerle etkilenmiş, toplumun geliş-
me doğrultusunda ne tür elitlerin etkisine açılmışlar ve siyasal iktidarla-
rın gücüne göre fonksiyonlarını  nasıl ayarlamışlardır? Siyasal iktidarlarca 
nasıl sınırlandırılmış ve pasifize  edilmişler ya da farklı  ortamlarda siyasal 
yönetimle nasıl rekabet edebilmiş, idareye ne ölçüde yön verebilmişlerdir? 

Bu soruların ve yaklaşımların ışığında parlamentoların değişen top-
lum koşulları ile birlikte değişen yapısal ve işlevsel durumlarını ve kurum 
olarak parlamentonun bünyesinde gerçekleşen bu farklılaşmanın  etkileye-
ceği yürütme-yasama ilişkilerinin parlamentolara siyasal fonksiyon  açı-
sından hangi farklı  boyutlar ve nitelikler kazandırabileceğini saptamaya 
çalışacağız. 

A) MODERNLEŞME SÜRECİ VE PARLAMENTO 

a) Parlamento Üyelerinin Değişen Kompozisyonu 

Siyasal modernleşme,9 parlamentolar açısından ele alındığında iki ge-
nel yaklaşım üzerinde durur ' Bunlardan birincisi elit gruplarının toplum-
sal ve ekonomik nitelikleridir. Yani parlamentoya yansıyan elit gurupla-
rının modernleşme süreci ile olan yakın ilişkileri ele alınmaktadır. Gele-
neksel elitlerin, modern toplumun yeni tür elitleri tarafından  değiştiril-
mesi, kalıplaşmış, elit çıkarlarının siyasal ve yönetimsel alandan temizlen-
mesi ve yerine profesyonel  politikacıların ve yöneticilerin geçmeye baş-
laması, toplumsal ve ekonomik gelişmeyle beraber siyasal elitlerin kom-
pozisyonunda başlayan değişim bu tür yaklaşımın kapsamına girmektedir.10 
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Gerçekten de modern toplumlarda eski amatör kadroların yerlerini profes-
yonel politikacılar almaktadır, özellikle hukukçuların üyelik içinde artan 
yeri toplumun ekonomik açıdan canlı bir açık toplum olduğunu işaretle-
mesi gibi, kamu yöneticilerinin de sayılarının parlamentoda giderek 
artması, toplumun genişleyen kentsel yapısının da bir ifadesi  olmaktadır. 

b) Parlamentonun Kurumsallaşması 

İkinci bir yaklaşım ise parlamentonun geçirdiği kurumsal değişimin 
incelenmesidir. Modernleşme sürecinin birbirini tamamlayan çeşitli unsur-
ları vardır. Kurumlaşma açısından bunlar yapısal farklılaşma,  kurum için 
siyasal katılmanın genişlemesi ve uygulamanın akılcı olması gibi geliş-
melerdir. 

Parlamentonun da zaman içerisinde "kurumlaşması" demek, da-
ha bağımsız, daha karmaşık, daha evrensel, daha istikrarlı ve karar alma 
sürecini daha akılcı ve pratik kurallara dayandırmış olması demektir." 
Parlamentonun giderek daha bağımsız olması; toplumda sayıları gelişme 
sonucu ar tan sosyal gurupların ve farklı  çıkarların da temsilciliğini yapa-
bilmesidir. Böylelikle dar kadrolu elitlerin tekelinden çıkmış olacaktır. 
Parlamentonun daha istikrarlı olabilmesi için de parlamentoya üye ola-
bilmenin büyük rekabete dayanması ve üyelerin yaptıkları işlerde ihtisas-
laşmaya başlamış olmaları gerekmektedir. Kurum için siyasal katılmanın 
genişlemesi ise kurumun giderek topluma daha açılmasını gösterir. Daha 
yaygın ve daha alt tabakalardan üye çekebilen, yalnızca yüksek öğrenim 
görmüşlerden değil fakat  orta dereceli eğitim görmüşlerden de bünyesine 
katılma sağlanabilen parlamento bu açıdan kendisi için sağlanan siyasal 
katılmayı da genişletmiş olacaktır. Bu aynı zamanda da bir demokratikleş-
me ölçüsüdür. 

Fakat parlamento üyelerinin eğitim ve meslek konularındaki farklı-
laşmaları adeta bir "buzul" kümesinin hareketi kadar yavaş olmaktadır. 
Örneğin, eğitim, hukuk, iş adamı, çiftçi,  diğer meslekler diye çok geniş 
olarak yapılmış bir sınırlandırma içerisinde Amerikan Temsilciler Mec-
lisi üyelerinin 1790'dan 1950'ye kadar çarpıcı hiç bir değişiklik gösterme-
dikleri öne sürülmektedir.12 

Fakat üye seçilmede eski elitlerin etkisinin kaybolması, büyük ve zen-
gin aile yapısının başarıda mutlak etkili olmasının ortadan kalkması, eği-
timin ve eşitliğin yaygınlaşması, parlamentolar üzerinde, siyasal katılma-
ya daha açık olma yönünden büyük katkılarda bulunmuşlardır. 

Parlamentoda hizmet süresinin uzaması ise parlamentonun artan öne-
mini ve prestijini ortaya koymakla birlikte parlamentarizmin de artık 
profesyonel  bir iş haline dönüşmüş olduğunu gösterir. 
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Kurumsal değişim bir başka açıdan, bir başka yaklaşımla da incelene-
bi lmededir . J . Blondel parlamenter davranışların incelenmesi sonucu or-
taya uluslararası bir parlamento tipolojisi ölçüsü sergilemiştir.13 

B) PARLAMENTER DAVRANIŞ VE PARLAMENTONUN 
SİYASAL ETKİNLİĞİ 

Parlamenter davranış incelenmediği sürece parlamentolarla ilgili bir 
sürü anahtar soru da cevapsız kalacaktır. Örneğin parlamentonun belli bir 
toplumdaki "önemi" ve "ağırlığı" parlamentonun yapısından, çoğunluğun 
hacminden ve üyelerin sosyal kökenlerinden bağımsız olarak ele alınırsa 
bazı önemli bulgular gözden kaçırılmış olabilir. 

Parlamentolar siyasal süreçle üç farklı  analitik düzeyde ilgilenirler.14 

Birincisi, parlamentoların, çeşitli fikir  ve görüşlerin kanun yapıcıla-
rına ulaştırıldığı bir "input" mekanizmasının bir parçası olmasıdır. 

İkincisi, parlamentolar yasa-koymâ sürecini denetler ve etkilerler. Bu 
denetleme eğer sistem liberalse parlamento genel kurulundaki tartışma-
lardan komite çalışmalarına kadar uzanan geniş ve etkili bir alanda yapı-
labilir. Eğer sistem otoriterse denetim ve siyasi pazarlıklar el altından, yö-
netim ve bürokrasi ile parlamenterlerin özel görüşmelerinde sağlanmaya 
çalışılır. 

Üçüncüsü, parlamentoların yasaları yapış sürecinin bizatihi kendisi, 
yani yasaların geçiriliş biçimidir. Bir başka deyişle söz konusu olan par-
lamentoların yasama ile ilişkili rolleridir. 

Parlamentonun hükümetin yasa tekliflerini  önleme ve değiştirme gü-
cü varmıdır? Yoksa hükümet hangi teklifi  getirirse getirsin yasayı iste-
diği gibi çıkarabilmektemidir? 

Parlamentonun bu "önleme" gücü dışında bir de "başlatma" gücü 
vardır. Bu açıdan milletvekillerinin yasa tekliflerinin  sayısı ve bu teklif-
lerin yasalaşma oranı bizi parlamentonun "başlatma" gücü hakkında da 
bilgi sahibi edecektir.15 

Parlamentonun egemen bir yönetime karşı bağımlı ve tabi olduğu 
ortamlarda, yönetimin yasa teklifleri  hem sunuldukları gibi hem de ra-
hat geçerler. Milletvekilinin ya da muhalefetin  yasa teklifinin  yasalaştığı 
da nadir olaylardandır. Ama özgür, yönetime karşı güçlü ve o nedenlede 
bağımsız parlamentolarda yönetimin sunduğu yasalar kolayca değiştirile-
bilir ya da tamamen durdurulabilir. "Milletvekilinin" teklifinin  ise yasa-
laşma olasılığı oldukça ciddidir. 
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"Özgür" parlamentolarda tartışma, "tabi" parlamentolardan daha uzun 
zaman alır, yasa teklifleri  parlamento tarafından  bu süre içerisinde enine 
boyuna tartışılır ve gerekli bulunan değişiklikler yapılır. 

TABLO : (1) 

PARLAMENTER DAVRANIŞ 

Kaynak: J.Blondel. Op. Cit.. s. 81. 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere Blondel'in çeşitli toplumların 
parlamenter davranışlarının incelenmesi ve parlamentonun yasama ile 
ilişkili rolünün saptanması bize çeşitli ulusların "tabi" ya da "özgür" par-
lamento niteliklerini bulabileceğimiz bir tipoloji olanağı sunmaktadır. Bu 
tablodan da görüleceği üzere milletvekilinin özel yasama tekliflerinin 
yasalaşma oranı yükseldikçe, hükümet tekliflerinin  yasalaşma oranı düş-
tükçe, muhalefetin  değişiklik tekliflerinin  gerçekleşme oranı yükseldikçe 
ve tartışma süresi uzadıkça parlamento da "tabi" bir görünümden "özgür" 
bir görünüme geçmektedir. "Tabi" parlamentoda ise yukarıda sayılanlar 
düşük düzeyde kalmakta yönetimin tasarıları büyük oranda yasalaşmakta 
ve hiç bir şekilde gerçekleşmeyecek olan muhalefet  teklifleri  yığılıp kal-
maktadır. 

a) Yönetim Karşısında Yasama Açısından Parlamento 

Yeryüzünde uzun süreden beri, büyük ölçüde evrensel bir parlamen-
to "krizi" sürmektedir.16 Bu "kriz" parlamentoların "yönetim" yani "hü-
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kümet" nezdinde büyük ölçüde 'tabi" duruma düşmelerinden kaynaklan-
maktadır. Parlamentolar 19. yüzyılın sonlarına kadar yasamayı "başlat-
ma" açısından üstün durumda göründüler. Yönetim yalnızca parlamen-
tonun bir komitesi halindeydi ve parlamenter çoğunlukların süreli de-
netimi altındaydı. Fakat parlamentonun bu üstünlüğünün ömrü kısa ol-
du. Büyük seçmen kitlelerinin siyasal katılmayı genişletmesi sonucu par-
lamentolar bir türlü atlatamadıkları bir krize girdiler.17 Yirminci yüzyı-
lın başlıca özellikleri olan ihtisaslaşma, lider merkeziyetçiliği ve toplu 
sorumluluk parlamentolardan umulan demokratik bekleyişlere bir son 
verdi. 

Parlamentonun "yönetimler" karşısında, onlarla ilişkileri sonucu olu-
şan karakteri, belirgin davranışçı ve yapısal kalıplar sergilemektedir. 

Bu kalıpları M. Weinbaum ilginç gözleminde beş kategoriye ayırmak-
ta ve her birini; Tip I; Eşgüdümlü, Tip I I : Tabi, Tip I I I : Teslimiyetçi, 
Tip IV : Belirsiz, Tip V : Rekabetçi-egemen olarak nitelemektedir.18 

I sayılı tipte parlamento, yönetimle ilişkileri açısından daha çok bir 
işbirliği ve karşılıklı dayanışma içerisindedir. İlişkilerin temel noktası, 
birbirlerinin karşılıklı haklarına duyulan saygı ve yasama sırasında başvu-
rulan karşılıklı görüşleridir. Yasama teklifleri  genellikle yönetimden baş-
latılsa bile bu tip parlamentolar teklifleri  değiştirme ve durdurma güç-
lerini korurlar. Ve yönetim de önemli yasamalarda parlamentonun hissi-
yatını ölçmeden tekliflerini  parlamento önüne getirmez. Eşgüdümlü par-
lamentolar nadiren tek bir çoğunluk partisine sahiptirler. Bu nedenle kar-
şılıklı saygı ve ortak karar almak bir gelenekten değil bir gereksinmeden 
kaynaklanmaktadır. 

Özellikle parlamenter çoğunlukların kaypak ve parti disiplininin ek-
sik olduğu bu tür parlamentolarda eşgüdümlü davranışa duyulan gerek-
sinim, yönetimle yasama arasındaki kuvvetler ayrılığını da ortadan kal-
dırır. Bakanlar parlamento çoğunluğunun tahammülleri ölçüsünde görev 
yapabilir. 

İkinci tip "tabi" parlamentolarda birinci tipte var olmayan bir unsur 
ortaya çıkar : Disiplinli bir çoğunluk partisi. Ve bu çok önemli bir deği-
şiklik kazandırır parlamentonun görünüşüne. Siyasal partinin gücü ve 
üstünlüğü, parlamentonun gücünü kırar. Yönetimin elindeki kesici silah 
olarak bu çoğunluk siyasal partisi, parlamentonun görevlerini bir çok 
yönden elinden alır. Parlamenter ve ulusal liderlik birleşir, hükümet 
programı ile yasama programı aynileşir. Yönetimden gelen yasama tek-
liflerini  değiştirebilme olanağına sahip "tip I" etkenlikleri bu "tabi" 
parlamento tipinde artık mevcut değildir. Milletvekilinin kişisel görüşü-
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nün de artık değeri kalmamıştır. Milletvekili eğer çoğunluk partisi için-
deyse etkili olabilme şansına sahiptir. Birinci tip parlamentolarda görül-
meyen bir başka durum ise "tabi" parlamentolarda şu şekilde ortaya çı-
kar : Parlamento çoğunluk partisinin yandaşlarına ya da yan kuruluşları-
na boyun eğmek zorunda kalır. Hükümet üyeliklerine atama konusu da 
parlamentodan çoğunluk partisine geçerse, parlamenter etkinlik artık par-
lamento içindeki çoğunluk partisinde olduğu kadar aynı partinin parla-
mento dışındaki gücünün de etkisi altındadır. Fakat yine de yönetimin 
bu parlamenter çoğunluk karşısında korkuları, kuşkuları vardır. Yönetim 
bu çoğunluğa rağmen her istediğini yapamaz. Çünkü çoğunluk partisinde 
de başkaldırmalar, istifalar  olabilir. Bu nedenle yönetim güçlü olmakla 
birlikte, gücünü aldığı bu çoğunluğu tatminsiz bırakmamalıdır. 

III. tip "teslimiyetçi" parlamentolarda ise bu çoğunluğu tatmin ede-
meme korkusu bile yoktur. Bu tür parlamentolar yönetime tamamen tes-
lim olmuşlardır ve ne programları ne de varlık nedenleri, gayeleri vardır. 
Yönetim yalnızca görünüşte bu tip parlamentolardaki çoğunluğa dayanır. 
Fakat parlamento hiç bir zaman o yönetimin kaynağı değildir. Tersine o 
yönetimin sonucu olarak var olur. Çünkü parlamentoya kimlerin girece-
ğine yönetim karar verir, seçimleri "manipule" eden yönetimdir. Müka-
fatlar  ve her türlü baskı yönetimin tekelindedir. 

Yönetim, muhalefeti  belki topyekün ortadan kaldırmaz ama parla-
mentodan, kendi dayanır göründüğü çoğunluk tabanında, çatlak bir ses 
çıkmasına da izin vermez. III. tip parlamentolar seremonyal işlevler göre-
rek rejimin meşruiyetine katkıda bulunurlar. Özellikle etnik azınlıkların 
temsilinde başarılı bir görüntü, ama yalnızca bir "görüntü" verebilirler. lf 

IV. tip parlamentolarda ise "yönetim" her an dağılmaya hazır bir 
hassasiyet içindedir. Çünkü parlamento-yönetim ilişkilerini kuracak sü-
reç ve değerlerde bir belirsizlik vardır. II ve III. tiplerde bulduğumuz ço-
ğunluk partisi IV. tip parlamentolarda ya çok partili bir kargaşalıkta yok 
olmuştur ya da parlamentoya parti disiplini tanımayan hizipler egemen 
olmuşlardır. Parlamenterler ya sekter ya da mahalli politikaları ile uğ-
raşmaktadırlar. 

Bu tür parlamentolar yasamayı "başlatma" için yönetime nadiren 
izin verirler. Parçalanmış görüntüleri tutarlı politikaların yürütülmesine 
olanak vermez. IV. tip parlamentolar soruşturmalar ve gensorularla yö-
netimin engellenmesi konularında görev yapmada en büyük ustalıklarını 
tezgahlarlar. Bu tür parlamentoların üyeleri işlerini kişisel düzeyde çö-
zümleme zorunda kalırlar. Bürokrasi ile kurulan ilişkilerde mahalli so-
runlarını halletme yoluna giderler ve karşılık olarak da siyasi koruyucu-
luk görevini üstlenirler. Fakat ilişki siyasal sistemde tedirginlikler yara-
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tan bir kuşku ve güvensizlik ilişkisinden öteye gidemez. Bu tür parla-
mentolara verilecek en iyi örnek Fransız Dördüncü Cumhuriyet Parla-
mentosudur. Eski bir Fransız Başbakanı bir zamanlar hükümetin görevini 
ancak, parlamento tatildeyken yapabildiğini söylerken bir Fransız yazarı 
da turist olarak gittiği ingiltere'de, Buckingham sarayında muhafızların 
nöbet değişimini, Fransa'ya döndüğünde de Başbakanların değişimini sey-
rettiğini yazıyordu.20 

V. tip parlamentolar ise IV. tip parlamentoların çeşitli özelliklerini 
taşırlar. Her ikisinde de iktidar karışıklığı ve değişen parlamenter ço-
ğunlukları vardır. Yine her ikisinde de mahalli çıkarlarını düşünen ve 
parti disiplinine yabancı parlamenterler bulunmaktadır. Yönetim güçsüz 
ve parlamento-yönetim ilişkileri tıkanıktır. Fakat V. tip parlamentolarda 
bu tü r çatışma ve çekişme daha örgütlü ve metodiktir. Parlamenter ço-
ğunlukların taleplerine cevap veremeyen kabineler hemen değiştirilerek 
parlamenter "gerçeklere" uygun hale getirilirler. Rekabetçi-egemen par-
lamentolarda parlamenterler tıpkı bir iş adamı gibidirler. Par t i ve prog-
ram bağlılıkları güçlü olmadığı için mahalli çıkarlar kadar kendi çıkar-
larını da kollarlar. 

Bu tür parlamentolar yönetimden gelen yasa tasarılarının içeriğini 
ve ruhunu süreli olarak değiştirirler. Sistemin diğer kurumları ile de sü-
rekli pazarlık içindedirler. Bütün sorunların çözümünde görüşme, pazar-
lık ve karşılıklı taviz söz konusudur. Fakat yönetimi rahatlatmak için 
hemen söyleyelim: bu tür bir parlamento 20. yüzyılda kelaynak kuşu ka-
dar varlığı tükenmiş bir fenomendir. 

özetlersek, Blondel'in modelinde olduğu gibi, parlamentonun karar 
alma sürecindeki etkisi, 

a) Yasamayı başlatmak 

b) Yasaları değiştirme, engelleme ve durdurmak 

c) Yönetimi, meclis araştırması, gensoru gibi araçlarla denetlemek 

d) Bürokrasinin yetkilerini, personelini ve bütçelerini değiştirebil-
mek 

çerçevesinde araştırılabilecektir. 

Bu çerçeve içerisinde Weinhaum'un çeşitli ulusların parlamentoları-
nın beşli tipoloji içerisinde aldıkları yeri gösteren tablosu aşağıdadır. 
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TABLO:2 

KARAR ALMA SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİKLERİNE 
GÖRE PARLAMENTO TASNİFLERİ 

TİP : II T I P : I 
Yaygın Temsil 

T I P : V 

KANADA PARLAMENTOSU 
JAPON DİET 

ALMAN BUNDESTAG 
FRANSIZ 5. CUMHURİYETİ 

Zayıf  Yasama 
(1961-65) 
TÜRKİYE B.M.M. 

A.B.D. TEMSİLCİLER MECLİSİ 
HOLLANDA PARLAMENTOSU 

Güçlü Yasama 

KENYA PARLAMENTOSU 
LÜBNAN PARLAMENTOSU 

İRAN MECLİSİ 
MISIR PARLAMENTOSU 

SUPREME SOVIET 

FRANSIZ DÖRDÜNCÜ 
CUMHURİYETİ 

WEİMAR CUMHURİYETİ 

AFGAN MECLİSİ 

TİP : III TİP : IV 

Zayıf  Temsil 

Kaynak: VVeinbaum, Op. Cit., s. 61. 

b) Siyasal Oluşumu Etkileme (Belirleme) Yönünden Parlamento 

Parlamentonun önemli fonksiyonlarından  bazıları yönetimi denetle-
mek ve eleştirmek, hükümetleri kurup, düşürmek ve toplumun büyük 
sorunlarını tartışmaktır. Parlamento ulusun aynı zamanda bir dert din-
leme komitesi ve fikir  platformudur.21  Parlamentoların bir başka önemli 
görevi de toplum içinde rej im konusunda "Meşruiyet'in yaratılmasına 
yardımcı olmak ve yarının üst siyasal kadrolarının ve önderlerinin yeti-
şeceği bir siyasal okul fonksiyonunu  sürdürmektir.2 2 Ama parlamentonun 
en önemli olarak tanımlanan görevi yasama ve yasamayı etkileme göre-
vidir. 

132 



T A B L O : 3 

PARLAMENTO ÇEŞİTLERİ 

YÜRÜTMENİN NİTELİĞİ 
SİYASAL SİSTEMİN NİTELİĞİ 

YÜRÜTMENİN NİTELİĞİ 
KAPALI AÇIK 

IHTİSASLAŞMAMIŞ 
PARLAMENTO YOK; 
JUNTA YA DA BİR 
KLİK YÖNETİYOR 

İHTİSASLAŞMIŞ PARLAMENTOSU YOK; 
KABİLE MECLİSİ YA DA HALK MECLİSİ 

İHTİSASLAŞMIŞ LASTİK DAMGA 
PARLAMENTO 

ARENA TİPİ PARLAMENTO YA DA 
TRANSFORMATİF PARLAMENTO 

N.W. Polsby, "Legislatures", in F.I. Grenstain and N.W. Polsby, eds., Handbook of  Political Science, Vol. I. 1975, s. 269. 



Parlamentolar yalnızca toplumun gelişmişlik düzeyinin bir aynası 
olarak yapısal farklılaşmalara  sahip olamazlar. Rejimin "açık" ya da "ka-
palı" olması da onların yapılarını, iç örgütlenmelerini etkiler. Örneğin 
modern bir toplumda yönetim ve parlamento "ihtisaslaşmış" olacaktır. 
Geleneksel bir toplumda ise iş bölümü çok sınırlı olduğu için "ihtisaslaş-
mış" bir yönetime gerek duyulmayacaktır. Bu arada rejimin biçimi de hem 
modern hem de geleneksel toplumlarda yönetimin ve parlamentonun ni-
teliklerini yeni baştan düzenleyen bir etken olmaktadır. Bu modeli tablo-
ya dökecek olursak şöyle bir görüntü sergilememiz mümkün olacaktır. 

Rejim "kapalı" ve toplum "ihtisaslaşmamış" olursa yönetim "rıza" 
yerine daha çok geleneğe ve baskıya dayanacaktır. Zaten "kapalı" toplu-
mun anlamı halkın yönetim üzerindeki etkili olabilme araç ve yollarının 
ortadan kaldırıldığı ya da hiç bir zaman varolmadığı bir toplum yapısıdır. 
Bu tür toplumlar doğal olarak parlamento üretmezler. Parlamento eğer 
var olmasına izin verilmişse dekoratif  nitelikte bir lastik damga parla-
mentosu olacak ve yönetime bir miktar "meşruiyet" sağlayacağı hesap-
lanan seremonyel fonksiyonlardan  başka işlevi olmayacaktır. 

Eğer rej im "kapalı" ve toplum "ihtisaslaşmış" ise parlamentolar hem 
sınırlandırılmış hem de güçsüz ve "tabi" kuruluşlar halindedir. Yani yine 
bir anlamda lastik-damga parlamentolarıdır. Örneğin ihtisaslaşmış, mo-
dern ama kapalı bir rej ime sahip Sovyetler Birliği'nin en büyük yasama 
organı olan Supreme Soviet'i ele alalım. 

Supreme Soviet büyük ölçüde süslü ve dekoratif  bir fol  üstlenmiştir 
Çok önemli konuları ele alır görünür. Sovyetler Birliği hükümetini onay-
lamak, beş yıllık planları tartışmak, yıllık bütçeyi görüşüp çıkarmak onun 
görevleridir. Ama bütün faaliyetleri  önceden hazırlanmış, en ufak  bir ça-
tışma ve sürtüşmenin bile incelikle ayıklanmış olduğu ve iyi ezberlenmiş 
bir müsamere gibidir. İyi çalışmayan bir bakanlığın çok ılımlı bir eleştirisi 
bile sanki Supreme Soviet görevini yerine getiriyor havasının yaratılması 
için ustalıkla bu müsamereye eklenmiş bir replik gibidir. Seçimlerin ol-
duğu gibi, Supreme Soviet'in toplanması da ulusal birliği sembolize et-
mekten öte gitmez. Hükümet teklifleri  ittifakla  benimsenir ve ittifakla 
geçirilir. Çünkü Supreme Soviet'in görevi sormak değil görevi yerine 
getirmektir.2 3 

Merkezi Afrika  Cumhuriyeti, Kongo, Çad ve Gabon parlamentoları 
konusunda yapılmış bir araştırma ise bu tür lastik-damga parlamentoların 
tamamen etnik dengeyi oluşturan "görüntüsel" parlamentolar olduğunu 
•ortaya koymaktadır.24 

Brezilya parlamentosu da tek önemli fonksiyon  olarak gelecekteki yö-
neticilerin talim ve öğrenim sahası olarak görev yapmaktadır.2 5 
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ö b ü r yandan rej im "açık" olup da toplum "ihtisaslaşmamış" olursa 
bildiğimiz karmaşık yöntemli, modern parlamentoları bu tür toplumlarda 
bulmamız olanaksız olacaktır. Geleneksel toplumlar, geleneksel siyasal 
kurumlar yaratırlar. Ama toplum "açık", yani halk yönetimde söz sahibi 
olduğu için ortaya geleneksel demokratik kuruluşlar çıkacaktır. Bu anlam-
da bu tür toplumlarda açık forumlar,  açık halk meclisleri, açık kent ve 
köy toplantıları halkın siyasete katılmasına aracılık edeceklerdir. 

Toplum hem "ihtisaslaşmış" hem de rejimi "açık" olduğu takdirde 
bunun siyasi yapıdaki doğal sonucu da modern parlamentolar olmaktadır. 
Fakat bu modern parlamentolar da temsil ettikleri siyasal güçlerin arit-
metik yoğunlukları karşısında ya yalnızca, görüşlerin açıklandığı, tartış-
maların yapıldığı fakat  yönetim ne isterse onun gerçekleştiği "Arena" 
tipli parlamentolar olmaktadırlar ya da yine siyasal gücün dağılış biçi-
minden yararlanarak "tabi" parlamento tipinden çıkıp "transformatif" 
yani siyasal oluşumu etkileyici parlamentolar haline dönüşebilmektedir-
ler.26 İngiliz parlamentosu "arena" tipli parlamentonun dünyadaki en so-
mut örneği olmaktadır. Çünkü egemen çift  partili sisteme sahip bu ülkede 
seçimlerden sonra siyasal partilerden biri mutlak olarak parlamento gün-
demine hakim olabilmektedir. Amerikan Temsilciler Meclisi ise federal 
siyasal yapının özellikleri ve güçlü komite sistemi sayesinde ve asıl önem-
lisi çoğunluğun her zaman ABD Cumhurbaşkanı ile aynı siyasi partiden 
olmaması nedeniyle yasalar ve siyasal oluşum üzerinde belirleyici etkin-
likler yapma gücüne sahip bir parlamentodur. Bu nedenle de "Transfor-
matif"  parlamentoya somut bir örnek olarak gösterilebilir. 

Bu tipolojinin ışığında kısaca özetlersek; yasamayı etkileme ve belir-
leme gücüne sahip parlamentoların ana nitelikleri şöyle tanımlanmakta-
dır : 

1) Koalisyon üyelerinin sayısı arttıkça, 

1) Siyasi parti yönetimi nıyerarşik ve merkeziyetçi niteliklerden 
uzaklaştıkça, 

3) Çoğunluğun yapısı belli konularda tam bir kararlılık içerisinde 
olmadıkça, parlamentolar giderek "transformatif"  yani yasama üzerinde 
belirleyici bir görüntü kazanmaca başlıyacaklardır. 

Çünkü bu niteliklere sahip parlamentolar karşısında yürütme erki 
daha zayıf,  pazarlıklara daha açık bir statüye girmekte ve parlamento 
çekip çevrilmesi daha zor bir kuruluş haline dönüşmektedir. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletlerinde siyasi partiler kendi içlerinde koalisyonal, 
esnek ve merkeziyetçi olmayan partilerdir. İngiliz siyasal partileri ise 
katı, hiyerarşik ve daha az koalisyonal partilerdir. Her iki ülkenin siyasal 
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partilerinin bu nitelikleri de parlamento yapılarının "arena" ya da "trans-
formatif"  olmasına büyük etken olmuştur. 

PARLAMENTER DEMOKRASİNİN TOPLUMSAL MEŞRUİYET 
KAYNAKLARI 

Demokratik kurumlar kendi destekleyicilerini tatmin edici ürünler 
ürettikleri sürece değer kazanırlar. Başka türlü söylemek gerekirse her-
hangi bir siyasal sisteme bağlılık, o sistem, var olan toplumsal ve sosyo-
ekonomik düzenin sürekliliğini sağlıyacağı ya da istenen bir değişimi ger-
çekleştirebileceği kanısını verebildiği sürece devam eder. 

Bu anlamda demokrasi de sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır. 
İnsanlar hedeflerine  demokratik kurumlarca ulaşamayacaklarını anlayınca 
demokrasi de hasır altı edilecektir. 

Bu ortamda ideal durum büyük çoğunlukların hem demokratik kuru-
luşlara hem de sosyo-ekonomik düzenin yer aldığı rejime meşruiyet ka-
zandıracak destekte bulunmalarıdır. Toplumsal düzen haksız olarak nite-
lendirilmediği sürece ve bir takım çıkar sahipleri ılımlı bir toplumsal 
değişim sürecini kendi çıkarlarını tehdit eden bir tehlike olarak görme-
dikleri sürece bu destek rahatlıkla sağlanabilmektedir. Fakat hem düzen, 
hem de demokratik kuruluşlar çoğunluk tarafından  gayrimeşru olarak ni-
telenirse, büyük baskı dönemleri dışında, ne rejimden, ne de toplumdan 
bir istikrar beklemek hayal olur. 

Bu meşruiyet ve destek kavramlarına bir başka açıdan bakacak olur-
sak, toplumlardaki sosyo-ekonomik koşullardan doğan birikimlerin "talep-
ler" ve "destekler" halinde siyasal sisteme ulaştırıldıklarını ve "girdi" 
olarak sistem tarafından  süzülerek toplandıklarını görürüz. Bu girdiler 
"sistemin" yaratacağı "çıktı ' ların ham maddelerini oluştururlar. Bu an-
lamda girdiler, siyasal süreci harekete geçiren kıvılcımlardır. Böylece top-
lumsal koşulların oluşturduğu girdiler, siyasal sistemin işleyişine biçim 
verip, değiştirirler. "Girdiler" önceden de belirlendiği gibi iki türden 
oluşmaktadırlar. 

a) "Talepler", siyasal sistemi zorlayan ve toplumda beliren değişik 
koşullar sonucu siyasal sistemi o koşullara uydurmak isteyen baskılardır. 

b) "Destekler" ise siyasal sistemin işleyişinden memnun olan top-
lumsal unsurların koşulların değişmemesi için yaptıkları baskılardır. 

İşte bu "girdilerin" sonuçları "çıktıları" yaratır. Bunlar ise siyasal 
yapının kararları ve uygulamalarıdır. Bu uygulamalar sonucu toplumsal 
"girdiler" yeniden etkilenecek ve yeni nitelikler, değişiklikler kazanacak-
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lardır. Sistemin bu "girdi-çıktı" ilişkisi, ya da "etki-tepki" ilişkisi tümü 
ile ele alındığında toplumların siyasal ve sosyal düzenlerinin sürdürülme-
sini, gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan dinamiğin tümünü inceleyen sis-
tem analizleri ile karşılaşırız. İşte bu sistem analizlerinde de önemli bir 
yeri olan ve sistem "girdilerinin' önemli bir boyutunu oluşturan "des-
tekler", "meşruiyet" kavramlarının özünde yatan en önemli unsur olmak-
tadırlar.27 Çünkü "destekler" arttığı ölçüde siyasal kurumların meşruiyeti 
de orantılı olarak artmaktadır. 

Sisteme "meşruiyet" sağlayan "destek" kavramını bir başka fakat 
benzer düzeyde analitik olarak ele alırsak toplumun çoğunluğu tarafın-
dan. demokratik siyasal kuruluşlardan ve sosyo-ekonomik düzenden esir-
genen meşruiyet derecesine dayanarak, dört farklı  evrenin varlığını ileri 
sürebiliriz.28 

a) Toplumsal ve Siyasal Çöküşün Unsurları 

b) Toplumsal ve Siyasal Çöküşün Süreci 

c) Demokrasinin Sonu 

d) Yeni Kurulacak Denge Süreci 

Bir toplumda kurumsal olarak demokratik çöküşün nasıl bir süreç 
izleyeceğini bu modele göre ele alalım. 

a) TOPLUMSAL VE SİYASAL ÇÖKÜŞÜN UNSURLARI: 

1) Meşruiyet: 

Gelenekler, kişisel çıkarlar, hissi ya da gerçekçi dayanışma ve bağlı-
lık kalıpları bir düzenin ayakta kalması için her zaman yeterli olmazlar. 
Ek olarak çok önemli bir başka inanca da gerek vardır. O da düzenin 
"meşruiyetine" inanmaktır.2 3 

Bir demokratik lider bu "meşruiyet" unsurunu şöyle tanımlıyor. "Ya-
saları uygulamanın en etkili yolu devletin polisini, milli muhafızını  kul-
lanmak değildir. Bu etkili kişi sizsiniz. Bu etkenlik beğendiğimiz yasalar-
la beğenmediğimiz yasaları bir arada benimsemiş olma gözüpekliğimizden 
kaynaklanmaktadır".3 0 

"Meşruiyet" toplumun her üyesi açısından gün be gün değişir. Üye bu-
gün onayladığını yarın reddedebilir. Fakat "meşruiyet" üyelerin davra-
nışları ve tutumları dışında var olmadığı için rejimler ayakta kaldıkları 
sürece bu meşruiyete sahip olurlar. Bu anlamda hükümetlere, liderlere, 
partilere ve politikalara destek çok süratli bir biçimde sağlanabilir ya da 
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çekilebilir fakat  bunlar sistemin meşruiyetine duyulan inancı değiştir-
mezler. 

Kuşkusuz, "siyasal toplumsallaşma" bu "meşruiyet" unsurunda çok 
etkili olmakta, özellikle uzun geçmişi olan demokratik düzenler, eğitim 
sistemleri, kitle haberleşme teknikleri ve yüksek toplum kültürleri ile 
demokratik idealleri yaygın ve benimsenebilir hale getirmektedirler. Top-
lumda tek bir kaynaktan beslenen hiç bir meşruiyet türü yoktur.3 1 İnsan-
lar herhangi bir rej ime bağlılıklarını karmaşık ve çok yönlü değerlere 
dayandırarak sürdürürler.3 2 

Bu açıklamalara göre o zaman "meşruiyetin" tanımlanmasını şöyle 
yapabiliriz : Meşru bir yönetim en az kötü olduğuna inanılan bir yöne-
timdir. Ve yine buna göre "demokratik meşruiyet" belli bir tarihsel dö-
nemeçte belli bir toplumda, toplumsal hedeflere  ulaşmada başka hiç bir 
yönetimin belli bir yönetim kadar başarılı olamayacağına duyulan çoğun-
luk inancıdır.33 

Bu noktada siyasal sisteme nitelik kazandıran bir başka unsur daha 
ortaya çıkmaktadır : Duyarlılık. 

2) Duyarlılık: 

Zaman aşımı içerisinde "duyarlılık" da "meşruiyete" olan inancı güç-
lendiren, destekleyen ya da zayıflatan  bir unsur olmaktadır. Duyarlılık 
büyük ölçüde siyasal sorumluluğa dayanır. Demokratik rejimlerde, özel-
likle seçimlerle sağlanan bu sorumluluk kavramı, yönetici kadronun, ço-
ğunluğun çıkarlarına yönelmiş toplumsal poilitkalar yürüttüklerini ka-
nıtlamalarını sağlar. Çoğunluğa karşı sorumlu olan yöneticiler başarılı 
olabilmek için en azından çoğunluk çıkarlarının tatmini doğrultusunda 
"duyarlı" olmalıdırlar. Duyarlılık bu anlamda siyasal sistemin karşılaştığı 
sorunlara siyasal kurumların çözüm bulma kapasitesidir. Duyarlılığın za-
yıflığı  "desteği" de zayıflatır. 

"Meşruiyet" ve "duyarlılık" buna göre analitik olarak ayrı ayrı ele 
alınabilir fakat  sistem içerisinde çok yakın bir etki-tepki ilişkisi içinde-
dirler.34 

3) Beceri ya da Etkinlik : 

"Beceri" de sistemin birbaşka unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Aslın-
da "etkinlik" ile çok yakından ilişkili olan bu üçüncü unsur, formüle  edil-
miş politikaları istenilen sonuçları ile uygulama kapasitesine verilen addır. 
En iyi yasalar bile sistemde bu unsur kullanılmıyorsa uygulanamazlar. 
Uygulanamadıkları zaman toplumsal bekleyişlerle, eksik kalmış, giderile-
memiş tatminler arasında sürtüşmeler çıkar, tatminsizlik büyük boyut-
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lara ulaşır. Bu becerisizlik ve dolayısı ile etkin olamayış devletin otori-
tesini sarsar ve sonuç olarak "destek" kaybına yol açarak "meşruiyet"ini 
zayıflatır. 

4) Parti Sistemleri: 

Toplumsal ve siyasal çöküşün ya da güçlenişin temel unsurları olan 
meşruiyet, duyarlılık, etkinlik ve beceri kuşkusuz toplum içerisinde başka 
siyasal kurumlar tarafından  da etkilenirler. Bunlardan demokratik istik-
rarsızlığı ve dolayısı ile siyasal çöküşü en çok etkileyen kurumsal un-
surlar siyasal partilerdir. 

Örneğin "çift  parti" sisteminin demokratik düzenin sağlıklı işleme-
sine katkısı araştırıldığında bu bize ilk bakışta olumlu bir izlenim vere 
çektir. Çünkü ilk bakışta sağlıklı ve etkin "Westminster" modelini göre-
ceğiz. 

Fakat her iki partinin de maksimal ideolojik uzaklıkta olduğunu ve 
öldüresiyle bir iktidar kavgasının içinde bulunduğunu düşünecek olursak 
bu tü r kavganın Kolombiya'da olduğu gibi bir iç savaşla noktalanması 
beklenebilir.36 Böyle bir ortamda, ne pahasına olursa olsun aşırı bir çok 
partili sistem çözüm olarak belirebilir. Sistemdeki kutuplaşma korkusu 
nedeni ile İspanyol meclisinin, parti bölünmeleri endişesine rağmen 1976 
da dar bölge sisteminden nisbi temsil sistemine geçmesinin de nedeni bu 
olmaktadır. 

Bazı sistemlerde de demokrasiye en büyük tehlike başka sistemlerin 
kurtarıcısı olan çok partili siyasal düzenden gelmektedir. Gerçi böyle bir 
siyasal parti enflasyonu  demokrasilerin çöküşünün tek nedeni olamaz. 
Weinıar Cumhuriyetinin çökmesine büyük katkısı olmuştur ama İtalya 
öyle bir sisteme rağmen siyasal varlığını çöküntüden koruyabilmiştir.36 

Bu konuda üzerinde durulacak en önemli nokta siyasal ve toplumsal 
çöküşlerde parti sistemlerinden ötede, siyasal sistem içerisinde rejime 
"inançsız" ya da "yarı inançlı" siyasal partilerin bulunmasıdır. Çok partili 
siyasal sistemlerde parti rekabeti ve azınlık radikalizmi nedenleri ile bu 
tür "inançsız" ya "yarı inançlı" partileri bulmak daha doğal olduğundan, 
ılımlı bir çok partili sistemin üstünde bir parti çoğulculuğu barındıran 
sistemlerde toplumsal ve siyasal çöküş hızlanmaktadır.37 

Rejim değişiklikleri, "meşruiyetin" bir kısım siyasi kurumlardan baş-
ka bir kısım siyasi kurumlara nakli ile gerçekleşir. Bu değişiklik rejime 
"inançsız" olan bir ya da birden fazla  muhalif  unsurların eylemi ile mey-
dana gelir. Kriz anlarında rejimin bu tür muhalifleri,  etkili destekler sağ-
layarak ve taraftarlarını  yoğun bir biçimde seferber  ederek iktidara el 
koyabilirler ya da toplumun bağlılık kavramlarını bölerek toplumu iç sa-
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vaşa götürebilirler. Bazı durumlarda ise demokratik yöntemlerle gelmiş 
yöneticiler böyle kitlesel bir, "sisteme karşı inançsız", muhalefetle  kar-
şılaştıklarında oyunun demokratik kurallarını değiştirmede başarılı ol-
muşlar, demokraside yeni bir toplumsal ve siyasal denge kuran yeni bir 
sisteme geçebilmişlerdir. Fransa'da Dördüncü Cumhuriyetten Beşinci 
Cumhuriyete geçişte olduğu gibi. 

Siyasal partiler ya da kişiler yerine siyasal sistemi eleştiri, sisteme 
bağlı partilerdeki politikacıları karalama, parlamenter süreci tıkama, sis-
teme inançsız partilerin önerilerini yıkıcılık gayesi ile destekleme, yine 
yıkıcılık gayesi ile diğer "inançsız" partilerle ortak eylem kurma, yeni 
bir çoğunluğun sağlanamayacağını bile bile diğer "inançsız" partilerle or-
tak olarak hükümeti düşürme ve kriz yaratma, sisteme "inançsız" siyasal 
muhalefetin  tipik davranışlarıdır. Buna siyasi tarihte önemli bir örnek 
olarak Weimar Cumhuriyetinde Nazi ve Komünistlerin Weimar partile-
rine karşı ortak tavırları ve parlamenter sistemi tıkayıp, çalıştırmamalarını 
gösterebiliriz. 

Sisteme "yarı inançlı" muhalefet  ise "inançsız" muhalefetin  izlediği 
yöntemleri benimsemeyen fakat  kendi siyasal çıkarlarını tatmin ettiği 
için onları açıktan kınamayan ve onlara karşı şimdilik tedbir düşünme-
yen muhalefettir. 

Buraya kadar, gelişme süreci içerisindeki bir siyasal sistemin meşrui-
yet, duyarlık ve beceri unsurlarının sistemin destek unsurlarının lehine 
ve aleyhine nasıl değişebileceğini vurgulamak istedik. Bu arada rejimin 
çöküşüne katkıda bulunabilecek önemli unsurlar olarak parti sistemlerini 
ve rejime muhalefet  türlerini de kısaca ele aldık. Şimdi modelimizin ikin-
ci kısmına geçip, çöküş sürecini inceleyebiliriz. 

b) TOPLUMSAL VE SİYASAL ÇÖKÜŞÜN SÜRECİ : 

Toplumların üstesinden gelinemeyecek en önemli sorunlarından biri 
toplumun gereksinimleri ile o gereksinimleri karşılamaya yetersiz kay-
naklar arasındaki mutlak dengesizlik olmaktadır. Özellikle yoğun nüfus 
sahibi üçüncü dünya ülkeleri böyle durumlarda dış yardım almadan var-
lıklarını sürdürememektedirler. Bazı toplumlarda böyle ortamlardan kay-
naklanan bu tür zorluklar, sosyal ve ekonomik yetersizliklerin fark  edil-
meyişi, sahte umutların yaratılması ve suçun başkalarının üstüne atıl-
makla savılacağına olan inanç sayesinde büsbütün büyümekte, altından 
kalkılamaz hale dönüşmektedir. 

Çözümlenemeyen yapısal sorunlar "duyarlılığı" zedeler ve uzun dö-
nemde "meşruiyeti" sarsar. Böyle bir ortamda ekonomik koşullarda, bü-
yük depresiyonlarda ve hızlı enflasyonlarda  olduğu gibi büyük değişmeler 
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olursa ya da kaybedilmiş veya uzun sürmüş savaşlar sonucu genel tatmin-
sizlik kitlesel tethiş'e dönüşüyorsa ve bütün bu oluşumları sisteme karşı 
"inançsız" muhalefet  örgütleyebilirse o zaman toplumsal ve siyasal çöküş 
süreci tamamlanmış olur. Çünkü "meşruiyet" ve onu destekleyen "beceri" 
ve "duyarlılık" ortadan kalkmıştır. Ama onları ortadan kaldıran yalnızca 
genel sosyo-ekonomik koşullardaki çöküş değildir, "inançsız" sistem mu-
halefetinin  rolünü ve uyguladığı yöntemleri de unutmamak gerekir. Bu 
nedenle "Toplumsal ve Siyasal Çöküş Sürecinin" başka boyutlarına de-
ğinmek gerekmektedir. 

1) Siyasal Tedhiş ve Etkileri: 

Hitler "Reichskanzlerei" ya bir darbe sonucu yerleşmedi. Ya da 
Mussolini Roma'daki Quirinal'i faşist  taburların hücumu ile ele geçirmedi. 
Tersine, "Roma'ya kralın çıkardığı davet üzerine yataklı vagonunda mışıl 
mışıl uyuyarak gitti".38 

Ama politik tedhiş her iki toplumda yapacağını çoktan yapmıştı. Her 
iki toplumda da sürekli siyasal terör sonucu yönetimin etkinliği çökmüş, 
bu çöküş sonucu meşruiyet erozyona uğramış ve iktidar boşluğunu do-
ğurmuştu. 

"Meşruiyet" günlük uygulamalardaki "duyarlılık" ve "beceri" ne-
denleriyle ayakta kalmaz. Daha çok geçmiş dönemlerin etkinlikleri ve tat-
minlerinin siyasal hatıralarda yer etmiş olma derecesine dayanır.38 Geç-
mişteki uygulamaları ile yönetim eğer çoğunlukta böyle bir tatmin yarat-
mışsa öyleyse kriz anında çoğunluk yönetime ve sisteme bağlılığını biraz 
daha sürdürecek ve inançsız muhalefetle  birleşmeyecektir. Çünkü siste-
min, kendi içinde krizi atlatabileceğine geçmiş tecrübeler ışığında inançı 
ve umudu vardır. 

Ama tedhişle uzun süre çalkalanmış bir toplumda geçmiş olumlu tec-
rübeleri hatırda tutmak da çok müşkül olacaktır. 

2) Organize Devlet Gücü Üzerinde Etkinliğin Kalkması: 

Modern devletin en önemli niteliklerinden biri devletin meşru güç-
leri olan polisin ve ordunun siyasal otoritenin emrinde olmasıdır. Eğer 
yönetim bu güçleri kullanmada zorluk çekiyorsa ya da bu güçleri kul-
lanmak için o güçlerin yöneticileri ile pazarlıklar yapmak gerekiyorsa 
o zaman siyasal sistem ciddi bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Eğer 
yönetim aynı zamanda paramiliter disipline girmiş ve örgütlenmiş grup-
ların siyasal sonuçlar için eylem yapmalarına da göz yummuşsa "meşrui-
yet" gerçekten büyük ölçüde yitirilmiştir. Bu tü r örgütler sisteme karşı 
değil fakat  sistemi savunmak için dahi kurulmuş olsalar giderek demok-
ratik yöntemlerle seçilmiş yönetimlere karşı bağımsız olacak, kendi ideo-
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loji ve amaçlan adına yaptıkları eylemlerle "meşru" otoriteyi zaafa  sü-
rükleyeceklerdir.40 

3) Demokratik Kriz ve Çok Uluslu Devletler : 

Demokratik bir sistemin ayakta durmasındaki önemli unsurlardan biri 
de baştaki yönetim hangi dünya görüşünde olursa olsun, yurttaşların 
kendi devletlerine olan bağlılıklarının diğer bir devlete olan bağlılıkların-
dan daha üstün olması gereğidir. Kendi sınırları içerisinde bir devletin 
meşruiyeti, rejimin meşruiyeti için bir ön koşuldur ve özellikle bütün 
yurttaşlarına sivil özgürlükler güvencesi vermesi gereken demokratik 
rejimler için çok önemlidir, özellikle çok uluslu devletlerde ırkçı ve mil-
liyetçi bir grup kendi devleti ile değil de komşu bir devletle kendini öz-
cleşleştiriyorsa siyasal istikrar ve sistem meşruiyeti önemli tehdit altında 
demektir. 

4) Kriz, Parti Sistemi ve Hükümet Oluşumu: 

Rejimi ayakta tutmak isteyen güçlerin, "inançsız" muhalefetin  ve ar-
tan tedhişin yarattığı amansız sorunlara çözüm bulmada karşılaştığı güç-
lükler ve olanaksızlıklar hükümetleri istikrarsız hale getirir, ö t e yandan 
koalisyonlar kurmak, siyasal partilerdeki bölünme, fraksiyonların  çoğal-
ması ve seçmenlerin aşırı uçlara kaymaları sonucu daha da zorlaşır. Böyle 
durumlarda demokratik sistem sağdan ya da soldan gelecek otoriter re-
jimlere karşı korunmak için bazen kendisi otoriter bir re j im haline dönü-
şür. 1934 yılında Estonia ve Latvia demokrasilerinin parlamento dışı faşist 
tehdidi kırmak için otoriter bir düzeni benimsemeleri gibi.41 

Bu gibi durumlarda, özellikle askeri liderlerin "rejimin" yanında ye r 
alacaklarına "devletin" yanında yer almayı tercih etmeleri otoriterliğe 
geçişi kolaylaştıran bir önemli etkendir. 

c) DEMOKRASİNİN SONU: 

Çözülemeyen sorunlar, rej imi yıkmak için bu sorunları sömüren bir 
"inançsız" muhalefet,  rejimi destekleyen partiler içinde bir demokratik 
inanç çürümesi, "duyarlılığın" yitirilmesi, özellikle tedhiş karşısında be-
ceri kaybının egemen olması ve bunların sonucu olarak meşruiyetin çö-
küşü, toplumu genel bir gerginlik ortamına sürükler. Böyle bir ortamın 
belirgin nitelikleri, artan söylentiler, sokaklarda panik, ihanet söylentile-
rine rahatça inanma, kişisel ve organize terör, bunların sonucu ya da bü-
tün bunlara katkı olarak ekonominin çöküşü ve "inançsız" muhalefetin 
örgütlü ve planlı eylemleridir. 

Böyle bir ortamda yönetici liderler yönetimin temel sorunlarına çö-
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züm getirme yerine siyasal krizi atlatmanın yolunu açabilirler. İlk akla 
gelenler idareyi güçlendirmek, anayasayı değiştirmek, kanun gücünde 
kararname çıkarmak, mahalli yönetimleri değiştirmek ya da ordu komu-
tanları içinde atamalar yapmaktır. 

Eğer bu yapılanlar rejime "inançlı" partilerle tam bir dayanışma için-
de yapılabilirse, siyasal liderler sorumluluk yüklenirlerse ve ön yargısız 
olarak, iktidar hesabı yapmadan "inançsız" muhalefete  karşı durabilir-
lerse, o zaman demokrasinin sonu gelmez, yeni kurulan bir "denge süreci" 
ile rej im ayakta durmaya çalışır. İktidar kaybı ve iktidar boşluğu gide-
rilmiş olur. 

Yahut Weimar Cumhuriyetinin son döneminde olduğu gibi bu "denge 
;-üreci" rejimin tabanını genişleterek "inançsız" muhalefete  koalisyon ola-
nağı tanımaktır. Bu bir anlamda "iktidar sunuştur." Ama Hitler örne-
ğinde göreceğimiz gibi süratle "iktidar kapmaya" dönüşme olasılığı çok 
güçlüdür.42 

d) YENİ KURULACAK DENGE SÜRECİ: 

Demokrasinin yeniden dengelenmesi süreci, demokratik siyasal siste-
min temel unsurlarının devamını ve istikrarını ciddi olarak tehdit eden 
bir krizden sonra, bu temel unsurların varlığını daha başka meşruiyet, et-
kinlik ve beceri düzeylerinde sürdürecek bir siyasal süreçtir.43 Yeniden 
dengeleme süreci, belli bir rejimin çöküşü ya da köklü bir değişim geçiri-
şidir, ama demokratik meşruiyeti ve temel kurumları yaşamaya devam 
ederler. Çöküşü izleyen "yeniden dengeleme" süreci anayasaya karşı, ya 
da anayasa dışı yollarla gerçekleşebilir. Karizması, demokrasi dışı ortam-
dan kaynaklanan bir liderin idareye el koyması ya da silahlı kuvvetlerin 
bir darbeyle duruma hakim olmaları gibi. Böylece yeni süreç yasa dışı 
yollardan başlamış olabilir, ama hemen sonra demokratik sürecin işlerlik 
kazanması ile meşrulaşmaktadır. Bu anlamda demokratik yeni denge sü-
recinin gerçekleşebilmesi için yeni sistem hemen demokratik ilkelerle yö-
netilen bir sisteme dönüşebilmelidir. 

De Gaulle'ün 1958'de iktidara gelişi, İngiltere'deki hükümetin muha-
fazakârlardan  işçilere geçişine benzemez. Hatta Nixon'un görevden uzak-
laştırılması sonucu başkanlığı Ford'un alışına da benzemez. De Gaulle de-
mokratik kurallara dayanarak iktidar olmamıştır. Ama De Gaulle ile bir-
likte demokrasinin Fransa'da temel unsurları ile yaşamaya devam etmesi, 
"yeni kurulan demokratik denge" sürecine önemli bir örnektir. 

Bu kısımda buraya kadar sözünü ettiğimiz ve demokratik bir düzenin 
kurumsal çerçevesini oluşturan böyle bir modeli, somut olarak uygulaya-
cağımız bir toplum olarak 1930'ların Almanyası elverişli bir örnek olarak 
belirmektedir. 
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KISIN : F 

TOPLUMSAL GELİŞME VE PARLAMENTO 
GELİŞMESİNE BİR ÖRNEK OLAY 





PARLAMENTER DEMOKRASİNİN KURUMSAL YAPISINI 
ÇÖKERTEN TOPLUMSAL GELİŞMEYE SOMUT BİR ÖRNEK : 

NAZİ ALMANYASI 

Almanya'da Nazilerin iktidara geliş olayını parlamenter Demokrasinin 
toplumsal meşruiyet kaynakları açısından ele alırsak karşımıza şöyle bir 
gelişme süreci çıkmaktadır : 

a) Almanya'da Toplumsal ve Siyasal Çöküşün Unsurları :* 

Bir siyasal sistemin demokratik potansiyelinin gücü, demokratik ku-
rumlara bağlı, rejime "inançlı" partilerin aldığı oylarla ölçülebilir. Siyasal 
sistemin ne kadar çok unsuru demokratik kuruluşlara bağlıysa, kurum-
laşmış demokratik potansiyel de o ölçüde güçlü olacaktır. 

Fakat Weimar Cumhuriyetindeki parti sisteminde, siyasal düzende 
etkili olarak kurumlaşmış üç farklı  dünya görüşü bulunmaktaydı : Demok-
ratlar, Otoriterler ve Komünistler. Demokrat kamp; Sosyal Demokratlar, 
Katolikler ve Sol Liberaller koalisyonu idi. Bu "Weimar koalisyonu" 1918 
de silahsızlanmayı üstlendi, 1919'da yeni cumhuriyetin demokratik anaya-
sasını gerçekleştirdi. 1920'ye kadar da çok güç koşullar altında demokra-
tik düzen savunuculuğunu yaptı. Fakat birbirlerinden çok farklı  siyasal 
görüşleri olan ve uyumlu bir siyasal programı olmayan partilerden oluş-
muş bir koalisyondu bu. 

Siyasal düzenin "otoriterler" kampının düzene "inancı" yoktu. Müt-
tefiklere  ödenen tazminattan, ekonomik başı boşluğa, siyasal becerisizlik-
ten, orta sınıfların  sosyalist reformlardan  rahatsız olmasına kadar her ko-
nuyu sömürüyorlar ve modernleşmeye uzanan katıksız bir "Alman" yolu 
olduğuna inanıyorlardı. Elitist, parlamento ve çoğulculuk düşmanı, devle-
tin mutlakiyetçi olmasını arzulayan bir dünya görüşüne sahiptiler. Öte 
yandan "komünist kamp" da siyasal sisteme "inançsızlar" safmdaydı.  Hatta 

* 1930'ların Alman toplumu ve siyasal-ekonomik gelişmesi ile ilgili bütün bilgiler 
M.R. Lepsius, "From Fragmented Party Democracy to Government by Emergency 
Decrees and National Socialist Takeover: Germany", s. 34-80., The BreaUdcvvn 
of  Donıocratic Regimes, Ed. by. J. Linz and A. Stepan London, 1978. 
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özellikle Weimar döneminde giderek daha az tavizkâr olmaya başladılar. 
1924'den 1928'e kadar Stalinciliğin de büyük etkisi ile sosyalistlerden gi-
derek uzaklaştılar ve 1929'dan sonra sosyalistleri en önemli düşman hedefi 
haline getirdiler. İdeolojik bakımdan olsun, örgütsel açıdan olsun Alman 
Komünistleri sıkıca kaynaşmış durumda idiler. 

"Otoriter kamp" 1928-29'da açıkça sisteme düşmanlığına başladı. Nazi 
partisinin güçlenmesi ile "Otoriter kamp" yeniden örgütlendi ve enerjik 
bir biçimde birleşti. 

Demokratik kamp ise tıkandı kaldı. Almanya'nın içindeki çalkantılı 
ortam nedeni ile siyasal ve ekonomik alanlarda "etkinlik" ve "beceri" sağ-
laması çok güçtü. Kaldı ki kendi aralarında bile anlaşmaları güçlükle 
sürdürülüyordu. Katolik merkez partisinin görüşleri dinsel sınırlarla, sos-
yal demokratların ise sınıfsal  sınırlarla çevrili idi. Demokratik potansiye-
lin temeldeki güçsüzlüğü önemli kriz dönemlerinde demokratik rejimin 
elastikiyetini sınırlamaktaydı. Çünkü siyasal düzene dönük demokratik 
bir kavram birliği olmadığı için hükümet değişimlerine izin verecek yeni 
siyasal koalisyonlar kurmak olanaksızdı. Hükümet değişikliği sürekli ola-
rak bir rejim tehdidini de beraberinde taşımaktaydı. Halbuki istikrarlı bir 
demokratik rejim, rej im değişikliği söz konusu olmadan, hükümet değişik-
liklerine olanak tanıyan bir rejimdir. Sırf  bu anlamda Weimar istikrarlı, 
etkin ve becerili bir demokrasi değildi. Ve bu nedenle meşruiyetini de 
süratle yitiriyordu. 

Almanya'nın sınırsız nisbi temsil sistemi, siyasal partilerin sayısının 
artmasına sebep olduğu gibi partileri de kendi içinde tutarsızlığa ve hi-
ziplere itmekteydi. 35 milyon oydan 60 bin oya sahip olmakla bir parti 
parlamentoda bir koltuk kazanabiliyordu. 1930'da 100 biner oydan daha az 
oy almış ondokuz siyasi parti vardı. Bu parti enflasyonu  ve büyük siyasi 
partilerin kendi iç çekişmeleri Weimar hükümetlerini büyük istikrarsız-
lıklara itti. Her önemli politika uygulama döneminde "demokratik koalis-
yon" içinde yeni hükümetler oluşturmak gerekiyordu. Bu nedenle çoğu 
zaman bu hükümetler azınlık hükümeti olma durumunda da kalabiliyor-
lardı. 

1930'da, büyük bir ekonomik krizin de körüklediği başaşağı giden bir 
siyasal ortamda, parti sistemi büsbütün dağıldı. Kendi eski sınırlarının 
siperlerinden çıkmayan geleneksel partiler toplumda etkili olamıyorlardı. 
Seçmen ya seçimlere katılmıyor ya da büyük bir hızla giderek yeni düzen 
savunuculuğu yapan radikal partilere kayıyordu. 

Naziler büyük bir gelişme göstererek çöken partiler sistemini yavaş 
yavaş kendi saflarında  toplamaya başladılar. Önceleri küçük radikal par-
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tilerin oylarını sonra da muhafazakâr  partilerin oyları ile birlikte orta sı-
nıf  protestan oyları toparlamaya başladılar. Komünistlerle birlikte Nazi-
ler 1932'de rej ime "inançsız" muhalefeti  çoğunluğa dönüştürmüşlerdi. 

TABLO: 1 

DEMOKRATİK REJİME İNANÇSIZ MUHALEFETİN GÜCÜ 

Reichstag seçimlerinde oy yüzdeleri: 

1928 1930 1932 (a) 1932 (b) 1933 

D.N.V.P. 14.2 7.0 5.9 7.2 8.0 
N.S.D.A.P. 2.6 18.3 37.2 33.0 43.9 
K.P.D. 10.6 13.1 14,2 16.6 12.3 
İNANÇSIZ 
MUHALEFET 27.4 38.4 57.3 57.0 64.2 

Kaynak: M.R. Lepsius, Ibid., s. 51. 

b) Almanya'da Toplumsal ve Siyasal Çöküşün Süreci: 

Siyasal parti düzeninin bu ölçüde parçalanmış olması ve partilerin 
parlamenter hükümetlerde görev yapmakta isteksiz oluşları, hükümetleri 
hep zayıf  kılmış ve 1930'da Weimar rejimini sürdüren partiler bile de-
mokratik yönetimi askıya alıp bir başkanlık sistemine geçişi arzu eder 
olmuşlardır. Kaybedilmiş bir savaşı toplumsal ve ekonomik olarak içe sin-
dirmek, terör dalgaları, sol ayaklanmalar, sağ darbe girişimleri, enflasyon, 
işsizlik bu çöküşe büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. 1930'da Brüning'in 
Şansölye olması ile de yönetim parlamentoya dayalı olmaktan çıkıp Cum-
hurbaşkanına dayalı bir hale girmiştir. Böylece parti sisteminin parçala-
nışı, hükümet etmekten kaçınma ve kanun kuvvetinde kararnameler ile 
kriz çözümü uygulamaları, toplumsal ve siyasal çöküş sürecinin temel 
unsurları olmuşlardır. 

Bu arada Alman ekonomik çöküşünü de gözden kaçırmamak gerekir. 
Çünkü ekonomik çöküntü olmadığı takdirde Nazi hareketinin bu ölçüde 
etkili olabileceği beklenemezdi. Nazi hareketinin büyümesi ile Alman 
işsizlik grafiği  arasındaki büyük uyum buna en büyük kanıttır. 

Gerçekten de, Tablo 2'de açıkça görüleceği üzere Nazi Partisinin 
aldığı oy ile Almanya'daki işsiz sayısı arasındaki sayısal yakınlık ilgi çe-
kicidir. Her ikisinin de 1932'ye kadarki süreç içerisinde omuz, omuza tır-
manışları, Nazi Partisinin işsiz kitlelerin sayısal artışından ne ölçüde ya-
rarlandığını açıkça göstermektedir. 
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TABLO: (2) 

Kaynak: League of  Nations,- Economic WorId Survey, 1933 - 34 Geneva, 1934. 
Zik. M.R. Lepsius, Ibid., s. 54. 

Ayrıca 1929 yılı esas alınırsa belli başlı kapitalist dünya güçleri ara-
sında Alman milli gelirinin 1930-32 arasında ne ölçüde düşmüş olduğu 
görülür. 

TABLO: 3 

MİLLİ GELİR, 1923-32 (1929 = 100) 

1929 1930 1931 1932 

ALMANYA 100 92 75 61 
A.B.D. 100 94 78 60 
İNGİLTERE 100 98 87 85 
FRANSA 100 99 93 84 
İSVEÇ 100 107 108 100 

Kaynak : League of  Nations, Ibid., s. 158. Zik. M.R. Lepsius, 
Ibid., s. 66. 

1922-28'de tarımsal kriz nedeni ile şiddet gösterileri kırsal alanlara 
da sıçradı. Faiz ve vergilerin ödenemeyişi yüzünden tarım arazilerinin 
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ipotek nedeniyle satışları başladı. Bankacılığa, faize  ölesiyle düşman bir 
kırsal hareket aşırı anti-semitik görüşlerle birlikte 1930'da artık Nazi par-
tisinin yanındaydı 

Enflasyonu  dizginlemek için merkez bankasının kredi faizlerini  arttır-
ması ile bankacılık da büyük boyutlu bir krize girmiş, yatırımların dur-
ması sonucu endüstri olumsuz yönde etkilenmiş ve endüstri işçilerinin 
yanı sıra hizmet sektöründe istihdam edilen "beyaz yakalı" yurttaşlar 
arasında da büyük işsizlik başlamıştı. 

TABLO:4 

ALMAN SANAYİ ÜRETİMİ (1928 = 100) 

1929 1930 1931 1932 1933 

TOPLAM SANAYİ ÜRETİMİ 100.1 87.0 70.1 58.0 - 65.7 

ÜRETİM MALLARI 102.4 84.3 62.3 47.3 53.1 

TÜKETİM MALLARI 96,6 91.0 81.7 74.1 80.0 

Kaynak: E. VVagemann, ed., Konjunktur Statistiches Handbuck 1936, Berlin, s. 49. 
Zik. N.R. Lepsius, Ibid., s.( 67. 

Bu işsizlik sonucu sokaklardaki tedhiş eylemlerini besleyecek büyük 
bir insan potansiyeli oluşmuştur. 

Gerek Nazilerin (SA) l an için, gerekse de komünistlerin Kızıl Cephe 
Savaş Birlikleri için bitmez tükenmez insan kaynakları bu işsizlik saye-
sinde siyasal terörün emrine verilmiştir. Terör örgütleri bu insanlara yi-
yecek, giyecek vermişler; fakat  hepsinden önemlisi onları bir şeye ait 
olma, bağlılık duyma özlemlerinden yakalamışlardır. Sokaktaki terör ve 
organize devlet gücü üzerinde siyasal etkinlik giderek tükenmiştir. Öte 
yandan işsizlik sendikaların gücünü kırmış, onları genel bir greve gide-
bilme gücünden yoksun bırakmıştır. Patronlar ise tersine işçi piyasasının 
bu durumundan güçlenmişler ve t ı rmanan Nazizmle perde arkası pazar-
lıklara çoktan başlamışlardı. 

Bu arada Alman anayasasının cumhurbaşkanına 48'inci maddesi ile 
verdiği özel yetkiler önem kazandı. Bu yetkiler cumhurbaşkanına anaya-
sal olarak, devlet gücü korunsun ve siyasi partilerle parlamento karşısın-
da devlet dengesi kurulsun diye verilmişti. 

îşte anayasanın bu garip ikilemi demokrasinin çöküş sürecinin önemli 
bir unsuru oldu. Çünkü parlamentoda tıkanan parlamenter tabanlı hü-
kümetler kolay yolu kaçmada ve yönetimi cumhurbaşkanının tayin ettiği 
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hükümetlere bırakma yoluna başvurduklarında, rejime "inançsız" muha-
lefetin  iktidara gelme süreci hızlanmış oldu. Cumhurbaşkanına dayalı hü-
kümetler nedeniyle iktidar kaynağı parlamento olmaktan çıktı, idarenin 
eline geçti. Parlamento krizi, anayasal kriz haline dönüştü. Demokrasi düş-
manı muhafazakâr  güçler siyasal sistemi, partiler üstü hükümetleri olan ve 
plebisit ile meşruiyet kazanan cumhurbaşkanlarına bağlı bir yarı-parla-
menter düzene çevirmek istediler. Daha radikaller ise başkanlık yöneti-
mini süreli bir diktatörlüğe dönüştürmek istiyorlardı. Sistemin baskıya 
açık bu kapısından Naziler kolayca girdiler ve kıpırdamaya mecali olma-
yan parlamentoyu ezip geçtiler. Hitlerin mevcut durumun çürümüş ol-
masından yakınmalarını, Parlamento 1930-32 arasındaki görüntüsüyle çok-
tan haklı çıkarmış ve parlamenter sistem Nazilerin iktidara gelişinden 
çok daha önce çökmüştür. 

TABLO s 5 

PARLAMENTO GÜCÜNÜN EROZYONU 

1930 1931 1932 

PARLAMENTO'NUN GEÇİRDİĞİ YASALAR 98 34 5 

CUMHURBAŞKANI KARARNAMELERİ 5 44 66 

PARLAMENTO'NUN TOPLANDIĞI GÜNLER 94 41 13 

Kaynak: M.R. Lepsius, Ibid., s. 73. 

c) Almanya'da Demokrasinin Sonu : 

Almanya'da demokrasinin sonu, 1930'da Weimar koalisyonunun dağıl-
ması, 1931'de Otoriter-muhafazakâr  kampın Nazizm tarafından  "mass" 
edilmesi ve 1932'de de Hitlerden başka hiç bir alternatifin  kalmadığına 
gösterilen yaygın inanç sonucu geldi. Muhafazakâr  Otoriter güçler önce 
Hitler'i kullanmayı, sonra onu yola getirmeyi denediler ve sonunda da 
ona teslim oldular. Parlamenter demokrasiden Başkanlık kararnameleri 
sistemine geçiş, Anayasayı da baskı altına almış ve Hindenburgun duru-
munu kuvvetlendirmişti. Öte yandan Hitler, Nazi partisi içindeki sosyalist 
eğilimlileri 1930'dan bu yana elimine etmişti. Endüstriel çıkarlara status-
quo'nun süreceği garantisini vermiş, silahlı kuvvetlere özerkliğini koru-
yacağı sözünde bulunmuş ve kiliseye karşı tarafsız  bir tu tum takınmıştı. 
Otoriter kamptaki sosyalist ve liberal düşmanlığını iyi kullanıyordu. 

Fakat bir yandan da endüstriyi devlet sosyalizmi ile tehdit edebilir, 
SA'larını ordunun başına belâ haline getirebilir ve Kiliseyi de yarattığı 
yeni tür bir Cermen fanatizmi  ile ürkütebilirdi. 
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d) Almanya'da Yeni Kurulacak Denge Süreci: 

1932'de Alman toplumsal çöküntüsü içinde Hitler'den başka hiç bir 
alternatif  yoktu. Ve tabii başında Hitler 'in bulunduğu bir rejimden de 
"yeni kurulacak bir demokratik denge süreci" beklemek yersiz olacaktır. 
Yersiz olacağını da iktidara Nazilerin gelişinin 28'nci günkü Reichstag yan-
gını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. 

Nazi yönetiminde Anayasa askıya alınmış, hükümetler anayasaya ba-
ğımlı olmaktan çıkarılmış, partiler kapatılmış, sendikalar dağıtılmış, ordu 
ve yargı Hitler ' in şahsına bağlılık yemini etmişler, kitle haberleşme de-
netim altına alınmış ve kamuoyu etkisiz hale dönüştürülmüştür. Böylece 
siyasal sisteme parlamenter demokrasiden tamamen farklı  bir içerik ge-
tirilmiştir. 

Bir başka deyişle Almanya'da demokratik rejime destek sağlayan ku-
rumların toplumsal etkenlerle teker, teker çöküp, meşruiyetlerini kaybet-
meleri sonucu otoriter ve totaliter bir rejim parlamenter demokrasinin 
yerini almıştır. 
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KISIM : G 

DİN'İN KURUMSALLAŞMASI VE TOPLUMSAL 
GELİŞME İLE GEÇİRDİĞİ EVRİM 





SOSYAL YAPI VE DÎN 

Din ve sosyal yapı arasındaki ilişkileri saptama uğraşına giren sayı-
sız yazar ve düşünür genellikle iki ana yaklaşımdan birini benimsemiş-
lerdir. 

Bunlardan ilki aklın ve ruhun maddeyi yarattığını öngören idealist 
bir yaklaşımdır ki din ve sosyal yapı arasındaki ilişkiler konusunda dinin 
sosyal yapıyı belirlediğini ve yarattığını savunur. 

İkinci yaklaşım ise sosyal yapının ve çevrenin dini belirleyeceğini 
dinin ancak sosyal yapının kendine özgü niteliklerini içeren ve bu nite-
liklere göre şekil bulan bir inanç ve değerler sistemi olduğunu savunan 
materyalist, yani maddeci dünya görüşüdür. 

Dinin toplum ya da toplumların din üstüne etkilerini inceleyen sayısız 
yazar arasında, kuşkusuz, en önemlileri "kapitalizm'in gelişmesi için el-
verişli ortamın Protestanlık tarafından  yaratıldığını" varsayan Weber, bu 
görüşe katılmayan ve "kapitalizmin ortaya çıkışı için elverişli ortamın 
tarihsel gelişim içinde yaratıldığını, örgütlenmiş dinin buna direndiğini 
ve nihayet dinsel öğretimin değişen koşullara ayak uydurmak zorunda 
kaldığını" söyleyen Tavmey1 ve nihayet "Dinin insan yapısı olduğunu, in-
sanın doğa ile mücadelesinde açıklayamadığı bir takım olguları doğaüstü 
bir yaratığın ürününe mal ettiğini, sömürülen sınıfların  elinde dinin bir 
bayrak ya da bir parola olduğunu" anlatan Marx-Engels ikilisidir.2 

DİNlN TOPLUMA ETKİLERİ 

Toplumsal gelişim ve değişimin düşünce ve değerleri değilde, düşün-
ce ve değerlerin toplumsal gelişimi sağladığını savunan ve bu alanda özel-
likle dinin ekonomik gelişme alanında nasıl etkili olduğunu saptamaya ça-
lışan Max Weber, kuşkusuz soruna bu yaklaşımla eğilenlerin en önemli-
lerinden biridir. 

Weber'in Din ve Kapitalizm arasında kurduğu bağlantıyı genellikle 
şu şekilde özetlemek m ü m k ü n d ü r : Reformasyon  hareketi sonucu bağım-
sızlıklarına kavuşan Hristiyanlık, özellikle bunun belli bazı türleri, diğer 
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dinlere kıyasla kapitalizm'in gelişmesi için daha elverişlidir. Protestant 
Etiği ve Kapitalizmin Ruhu adlı eseri başta olmak üzere din üzerine diğer 
bütün yapıtları bu genellemeyi kanıtlamak içindir. 

Weber dinsel fikirlerin  kapitalist gelişmeyi ne ölçüde etkilediğini 
araştırmış, ekonomik bir ethos'un ya da ruhun oluşmasında bu dinsel fi-
kirlerin ne gibi bir payı olduğunu incelemiştir.. Ekonomik faktörün  öne-
mini inkar etmemekle birlikte, Weber, kapitalizmin ortaya çıkışında ve 
gelişmesinde en az ekonomik faktör  kadar psikolojik faktörün  de etkin ol-
duğunu belirtmiştir. Ona göre, Calvin'in en önemli etken olarak belirdiği 
dinsel akımlar, ticaretin hızlanması ve sanayinin yayılmaya başlamasında 
büyük ölçüde etkili olmuştur. 

16. Yüzyılda, aslında hristiyan dinini değişen toplumsal koşullara uy-
durmak için girişilmiş olan "Reform"  hareketi, temelde Kilise ile, yükse-
len ve serpilen burjuvazi arasında bir çatışma olarak belirmiştir. Nedenle-
rine daha sonra eğileceğimiz bu çatışma 1517 yılında, Luther ' in Papalığa 
ve kilisenin doğmalarına, karşı çıkışı olan "Reform"  hareketi ile başlamış, 
etkilerini bütün Batı Avrupada göstermiş, Calvinist hareketi ve İngiliz 
Puri ten akımını da kendi doğrultusunda oluşturmuş ve etkilemiştir. Hris-
tiyan dininde, "Protestant" mezhebinin oluşumuna yol açan bir dinsel 
isyan olan "Reform"  hareketinin nedenlerine eğilmeyen Weber, bu yeni 
mezhebin Batı Avrupa ekonomik ve sosyal yaşantısı üzerinde oynadığı 
rolü ele almış ve dinde gelişen yeni değerlerin ve inançların toplumu 
kapitalist aşamayı gerçekleştirmesi yönünde nasıl etkilediğini incelemiş-
tir. 

Protestanlığın Batı Avrupaya kazandırdığı yeni kültürel boyutlar ve 
değerler Weber'in görüşüne göre kapitalist birikimi hızlandırmış ve bur-
juvazinin gücünü aldığı bireyci girişim ve kültürü pekiştirmiştir. Bu bi-
reycilik, insanların Tanrıya karşı tek başlarına sorumlu bulundukları il-
kesinin benimsenmesi sonucu gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, İncil'de önemle üzerinde durulan ve kapitalizmin gelişmesin-
de etkili bulunan ilk ilke "Ümit edenlerden başkasına yardım etmeyiniz" 
ilkesidir. Amerika'daki Protestan sektlerinde, kendi dışındaki bazı geliş-
melerden dolayı iflasa  sürüklenen kişilere sekt mensupları (dürüstlüğü-
nü, çalışkanlığını ve dine bağlılığını gösterdiği sürece) yardım etmişlerdir. 

Bir sekte bağlılık, o kişinin ahlâki faziletini,  bir mala iki ayrı fiyat 
talep etmeyeceğini, hile yapmayacağını, kredisinin sağlam olduğunu gös-
terir. Bu nedenle aynı sektin mensupları yalnızca kendi sektlerinde bulu-
nanlar ile alışveriş ederler. Bu ise belirli bazı sekt mensuplarının, tanınan 
ayrıcalıklar sonucu, zenginleşmesine ve dinsiz iş adamlarının aynı rahat-
lıklardan ve olanaklardan yararlanmamasına yol açar. 
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Diğer taraftan,  Protestanlığın kapitalist gelişme bu anlamda en büyük 
katkısı, başarının ve çalışmanın bir ibadet olduğu inancını yaymasında 
yatmaktadır.3 Bu anlayışa göre Tanrı kendisini memnun eden kişileri zen-
ginleştirmektedir. Tanrıyı memnun etmek ise çalışmakla mümkündür. Bu 
dünyada hemcinslerinden bir çivi daha fazla  çakan insan Tanrının o ölçüde 
daha makbul kuludur ve böylece insanlar Tanrı tarafından  makbul sayıl-
dıkça zenginleşmekteler ve zengin oldukça da makbulleşmekte ve sevil-
mektedirler. Çalışmayan insanın ise yemek yemeğe bile hakkı yoktur. 

Çalışma ve zenginleşmeye teşvikin yanı sıra protestanlık, israfı,  lüks 
içinde yaşamayı da yasakladığı için kapital birikimini de sağlayan önemli 
bir etken olmuştur. 

Protestanlığın Batı Avrupa ekonomik koşulları üzerinde geliştirici bir 
etken olması din'in yalnızca gelişimin itici gücü olarak tanımlanmasına 
yol açmamalıdır. Gene Weberci bir model içerisinde ve Weberci bir an-
layışla, İslâm dininin de Osmanlı ve diğer İslâm topluluklarının ekonomik 
koşulları üzerinde kapitalist gelişimi durdurucu bir etken olduğu ileri sü-
rülebilir. Örneğin toprakların varisler arasında eşit olarak paylaşılmasını 
öngören İslâm miras hukukunun mülkü parçalayıcı etkileri olmuş, parça-
lanan ve önemini yitiren mülk hiç bir zaman kapital birikimini sağlıya-
cak olanakta olmamıştır. Öbür taraftan  faiz  yasağının ekonomik gelişime 
ne ölçüde ağır bir engel olduğu açıktır. Faiz yasağı yüzünden sermaye, ti-
caret alanından çok, değerli eşya alımına yöneltilerek dondurulmuş, bir 
bur juva devrimine yol açacak sermayeci sınıflar  İslâm toplumlarında ye-
terince gelişmemiştir. İslâm dini ayrıca Peygamberinin geleneğinin saf-
lığını ve açıklığını sonuna kadar korumuş ve bu nedenle diğer kültürel 
ortamlara açılamamıştır. Geleneksel bir kültür ve otoriter bir normatif 
sistem içerisinde İslâm toplumu, farklılaşma  ve değişme sürecine gireme-
miş ve ümmet toplumunu, evrensel normların egemen olduğu bir toplu-
luğa dönüştürememiştir.4 

Hem İslâm toplumlarındaki sosyo-ekonomik gelişmeyi olumsuz bir şe-
kilde etkilediği öne sürülen islâm dini hem de Weber'in toplumsal koşul-
ların değişimini protestanlığın ilkelerine bağlıyarak yaptığı açıklama yal-
nızca tek taraflı  birer açıklamadır. Kuşkusuz toplum içinde yaygın bulu-
nan inançlar ve değerler toplumda yer alan kişilerin davranışlarını ve 
vaziyet alışlarını belirleyen başlıca etkenlerdir. Ama o değer ve inançla-
rın da toplumsal koşullardan bağımsız olarak oluşmuş olduklarını kabul 
etmemiz bir hayli güç olacaktır. 

İDEOLOJİ OLARAK DİN 

Değer ve inançların toplumsal yapı ile olan ilişkisine şimdilik değin-
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m eden, dinsel inanç ve değerlerin toplum içerisinde davranışlar ve tutum-
lar üzerinde nasıl etkili olabileceklerine eğilelim. 

"Değer" kavramından anladığımız değişik birimlere ya da davranış 
kalıplarına verdiğimiz nisbi kıymetin tanımıdır.® Değerler toplumsal kül-
türün bir parçasını meydana getirirler. Kül tür ise kişinin, toplumun bir 
üyesi olarak edindiği bilgiyi, inancı, değerleri, sanatı, ahlâk anlayışını, örf 
ve adetleri, yasaları içeren karmaşık bir bütündür.6 Bu anlamda kişi ken-
dine özgü yaşama koşullarını kaynaşmış bulunduğu toplumun kültür ka-
lıplarına dayanarak sağlamaktadır. Ve gene bu anlamda kişilik, kültür ya-
pısının bireysel bir ifadesi,  kültür ise kişiliğin kollektif  ifadesi  olmaktadır. ' 

Din ise sosyolojik anlamda kişinin kül türünün bir parçası ve önemli 
bir sosyal kurum olarak grubun ortak malıdır. Böyle bir gruba doğan ço-
cuk grubun dinsel değer ve inançlarını kabul eder ve benimser. Böylece 
doğduğu grubun doğru ve yanlış olarak tanımladıkları şeyleri öğrenir, 
neyin iyi, neyin kötü ve neyin yapılmayıp, neyin yapılması gerektiğini 
anlar.8 Bunları yapmadığı ve benimsemediği takdirde de o grubun üyesi 
olamıyacaktır. Böylece dinsel inanç ve değerlerin bütün bir toplum için 
uyuşumcu, kaynaştırıcı ve düzenleyici bir rolü bulunmaktadır. 

Fakat dinin bu düzenleyici rolü, dinsel değer ve inançların toplumun 
diğer değer kalıplarına uygun olduğu sürece işleyebilmektedir. Aksi hal-
de dinsel değer ve inançlar toplumda bölücü, parçalayıcı ve gelişimi en-
gelleyici bir rol oynamaktadırlar.® 

Dinsel değerlerin, toplumun diğer değer sistemleri ile açık bir çeliş-
kiye düşmediği bir ortamda, toplumsal yaşantıya anlam kazandırarak ve 
ne yapılması gerektiğine ait direktifler  vererek kişinin davranışı ve va-
ziyet alışı üzerinde büyük etki sahibi olduğu kuşkusuz açıktır.10 Bu an-
lamda din, toplumun kül tür yapısı içinde yaygın bir değer ve inanç siste-
mi olarak kaynaştırıcı ve eğitici rollerinin yanı sıra kişi davranışlarına, 
ya açıktan açığa verdiği buyruklarla ya da topluma müphem ve mistik 
bir şekilde yaydığı inançlarla yön veren geniş kapsamlı bir ideoloji ola-
caktır. 

Bunu daha etraflı  bir şekilde, dinin ekonomik koşullara yön verdi-
ğini öneren M. Weber'in yanı sıra, siyasal değerlerin din tarafından  şekil-
lendirilmesin! ele alan Bellah'da da görmek mümkündür.1 1 

Bellah'a göre Japonya'da Shinto dininin toplumsal ve dinsel değer sis-
temleri içerisinde sağladığı önem ve ağırlık bütün bir toplumu etkisi al-
tında bulunduracak ve toplumdaki davranışlara yön verecek niteliktedir. 
Örneğin Çin'de bir çocuğun anne ve babasını, ne koşullar altında olursa 
olsun, sonuna kadar savunmaya yönelten dinsel değerler, Japonya'da si-
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yasal bir görünüm kazanmakta ve Japon çocuğuna Shinto dini, impara-
tora karşı çıkan anne ve babayı terketmeyi emretmektedir.1 2 

Bu arada şu da belirtilmelidir ki dinlerin, toplum üzerlerindeki etkisi 
yalnızca soyut bir günah kavramı ve bu günahın getireceği uhrevi ceza-
nın korkusu değildir. Toplumdaki utanç duygusuna hitap ederek denetim-
lerini daha etkili bir şekilde yapan dinler, sorunları yer yüzüne indire-
bildikleri için kişi davranışları üzerinde daha da etkili olabilmektedirler. 
Örneğin, gene Shinto dini kişinin utanç hislerine hitap eden bir dindir. 
Japonya'da utanılacak bir duruma düşen kimseyi ailesi de reddettiği için 
kişi kendini Shinto dininin elinden utanma yeteneği olmayan bir kişi 
olsa dahi kurtaramamaktadır . Bellah, Japonya'da okula giden oğlunun ar-
dından şöyle bağıran bir anneyi örnek vermektedir : "Eğer başarılı olmaz-
san eve hiç dönme."13 

Meiji döneminde siyasal bütünlüğün sağlanması için tekrar ön plana 
alman imparatorluk kurumunu güçlendirmek için yaygınlaştırman Shinto 
dininin, getirdiği değer ve inançlar bakımından toplumu istenilen yönde 
etkilediği açıktır. Ama unutulmamalıdır ki Shinto dinini de toplumsal 
koşullar önemli bir duruma getirmişlerdir. Bu anlamda toplumsal koşul-
larla değerlerin ve dinin arasında karşılıklı bir etkileme ilişkisi görülmek-
tedir. Fakat şimdilik bu karşılıklı etkilenme sürecine değinmeden, mad-
deci görüşe, yani dini toplumun yarattığı görüşüne değinmek gerekmek-
tedir. 

TOPLUMUN DİNE ETKİLERİ 

Toplumun dini oluşturduğu görüşü kendini en güçlü şekilde T.H. 
Tawney'in, Marx'ın ve Engels'in eserlerinde göstermiştir. Ancak var olan 
şeylerin algılanabileceğini ve duyumlanabileceğini ve bu nedenle Tanrının 
varlığının algılanamadığı sürece ispat edilemiyeceğini söyleyen Feuer-
bach,14 Marx ve Engels'i bu konuda büyük ölçüde etkilemiştir. Din kuru-
munu bir üst yapı olarak niteleyen Marx ve Engels, dini sosyo-ekonomik 
koşulları yansıtan ve onlara dayanarak değişen bir değer sistemi olarak 
almışlardır. 

Engels'in Anti-Dühring de, özet olarak belirttiği gibi, bütün dinler in-
sanların zihinlerinde gündelik hayatlarını denetleyen dış güçlerin fan-
tastik (akıl-ötesi) bir yansısı, dünyevi güçlerin doğaüstü güçler olarak 
yansımasıdır. Tarihin başlangıcında böyle yansıyan ve sonraki gelişmeler-
de tanrılar nezdinde kişileştirilen güçler aslında doğanın güçleridir. Evri-
min daha ileri aşamalarında, çeşitli tanrıların bütün doğal ve toplumsal 
yüklemeleri, soyut insanın bir yansısı olan herşeye kadir tek tanrıya ak-
tarılır. 
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Toplum, bütün üretim araçlarını plânlı bir temele göre kullanmağa 
başladığında ve kendi yarattıkları üretim güçlerine köle olmaktan tüm 
insanları kurtardığında, işte o zaman dinde hala yansımakta olan son 
yabancı güç te yok olacak; onunla birlikte, yansıtılacak birey de kalmadı-
ğından din de yok olacaktır. 

İlkel insanın gözünde doğa güçleri yabancı, mistik ve üstün görünür. 
Doğa güçlerinin kişileştirilmesi, bir başka deyişle somutlaştırılması isteği, 
her toplumda tanrıları yaratmıştır. Tanrıyı bir yerden başka bir yere iten 
sadece doğa güçlerinin gerçekten bilinmemesidir. Gerçek dünyanın dini 
yansısı, ancak günlük hayatın pratik ilişkileri insanlara kendi aralarındaki 
ve kendileriyle doğa arasındaki anlaşılır ve akla uyar ilişkileri göstermeye 
başlayınca ortadan kalkar. Maddi üretim sürecine dayanan bir toplumun 
hayat süreci, bir araya gelmiş özgür insanların üretimi olarak ele alın-
madıkça ve onların bilinçli, plânlı denetimleri altında bulunmadıkça mis-
tik peçesinden sıyrılamaz. Teknoloji insanın doğayı ele alış tarzını, ha-
yatını sürdürmek için giriştiği üretim sürecini ve insanın toplumsal iliş-
kilerini şekillendiriş tarzını açıklar. Bir başka deyişle, insanın doğa güç-
lerini denetim altına aldığı her alanda dinsel etki çözülür. 

Dinin değişime uğraması ve dinsel etkenliğin giderek yok olması top-
lumun feodal  bir düzenden kapitalist bir bur juva düzenine geçme süreci 
içerisinde gerçekleşecektir. 

"Burjuvazi, egemenliğini pekiştirdiği her yerde, tüm feodal,  ataerkil 
ve uhrevi ilişkilere son vermiş, insanı "doğal üstler"ine bağlayan feodal 
ilişkiler karmaşasını hunharca parçalamış ve insanla insan arasında yalın 
kişisel çıkar ve nakdi ödeme dışında hiçbir bağ bırakmamıştır." Bir başka 
deyişle, din düşmanlığını tarihin genel akışı içinde bur juva sınıfı  yap-
mıştır.15 

Gene tarihin genel akışı içinde görmekteyiz ki dinler günün şartlarına 
cevap verebilmeleri ölçüsünde değişime uğramaktadırlar. Örneğin din, top-
lumsal evrime paralel olarak gelişmiş ve önce feodal  toplumların hiye-
rarşik bölünümüne ve sonra da protestanlık çerçevesinde bur juva düze-
ninin gereksinmelerine ayak uydurmuştur. 

Dinlerin değişik toplumsal koşullar altında değişik niteliklere bürün-
mesi olayını, Batıdaki gelişmelere bakarak yargılayabiliriz. Batıda din 
bayrağı altında yürütülen savaş ve mücadeleler, eskimeye ve gelişen üre-
tim güçlerine köstek olmağa yüz tutmuş bir ekonomik düzene karşıdır. 

Weber'in Batıda kapitalist ruhu geliştiren etken olarak ileriye sür-
düğü Protestan etik, aslında Tawney'in de ısrarla üzerinde durduğu gibi, 
eskimeye ve gelişen üret im güçlerine köstek olmaya yüz tutmuş bir feodal 
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düzene, gelişen burjuvazinin başkaldırması sonucu benimsenen ve ken-
dini yeni ekonomik düzene uydurmuş bir dinsel öğreti ve değer sistemidir. 

Hristiyanlığın Kendini Burjuva Koşullarına Uydurması 

Din'i maddi dünyanın bir yansıması olarak görenler, dinsel alanlarda 
meydana gelen değişmeler ile ekonomik örgütlenme biçimleri ve ekonomik 
kuramlar arasındaki bağlantıyı incelemekte ve ekonomik alt-yapıda mey-
dana gelen değişmelerin, ister istemez, dinsel görüşleri etkilediğini ve 
değiştirdiğini yargılamaktadırlar. Bir başka deyişle, ekonomik değişmelere 
paralel olarak ve onun hemen ardından dinsel görüşler de evrilmekte ve 
ekonomik değişmelerin din öğretisi tarafından  haklı gösterilmesi yoluna 
gidilmektedir. Tawney ile Weber arasındaki en temel ayrılık, birincisinin 
temel olarak ekonomik değişmeyi alması, ikincisinin ise ekonomik değiş-
meyi dinsel öğretinin özünde araması eğilimidir. 

Din'e materyalist görüş açısından bakanlar için Hristiyanlık, ezilen 
kitle/erin bir hareketidir. Başlangıçta kölelerin ve özgürlüğüne yeni ka-
vuşmuş kölelerin, tüm haklarından yoksun bırakılmış yoksulların, Roma 
tarafından  boyunduruk altına alınmış ya da dağıtılmış kişilerin dini ola-
rak ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık işkenceden, sıkıntıdan ve yoksulluktan 
kurtuluşu vaadetmektedir. Kurtuluş yeri ise. bu dünya değil, izleyen dün-
ya olacaktır. Bu dünyada çekilen sıkıntıların diğer dünyada ödüllendi-
rilmesi ve sonsuz mutluluğa kavuşturulması, ezilen ve horlanan kitleler 
için bir cankurtaran simidi olmuştur. Böylece toplumsal gereklere üst 
yapıda bir cevap olarak beliren din, toplumdaki kurtarıcılık fonksivonunu 
giderek feodalite  ve kilisenin yararına işleyerek yitirmiş ve 16. yüzyılda 
toplumdaki yeni sosyo-ekonomik koşullar karşısında buhranlı bir devreye 
girmiştir. 

Tawney'e göre dinsel kurumlar ve ekonomik örgütlenme biçimi ara-
sındaki çelişkinin en belirgin şekilde suyüzüne çıktığı dönem onaltmcı. 
onyedinci yüzyıllardır. Orta Çağdan onyedinci yüzyıla kadar politik teori-
ye şekil veren dinsel (teolojik) kalıplar artık yıkılmış, politik bilim bi-
rinci plana çıkarken dinbilim de çeşitli bilimler arasında yalnız bir tane, 
hem de önemsiz bir tane olmak durumuna indirgenmiştir. 

1500-1550 döneminde gözlemlediğimiz üç önemli olgu (fiyat  yükselişi, 
sermaye ve faiz,  İngiltere'de toprak sorunu), ekonomik çıkarların birinci 
plana çıkmasına yol açmış ve gelişen bu yeni çıkarlar ile dinsel kurumlar, 
özellikle geleneksel olanları arasında çelişki ve sürtüşmeler belirmiştir 

Önemle üzerinde durulması gereken nokta şudur : Toplumsal koşul-
larda meydana gelen üçyüzyıllık değişmeler sonucu, toplumun onaltmcı 
yüzyıldaki yapısı ile geleneksel toplum kuramları arasında kesin bir ça-
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tışma ortaya çıkmış, örgütlenmiş din buna direnmiş ve yeni toplumun eşit-
sizliklerini "eskiye dönüş" yolu ile gidermek için çağrılarda bulunmuş ve 
bunu başaramayınca da kendini yeni koşullara ayarlamak zorunda kal-
mıştır. 

Gelişen burjuvazi karşısında önemli mali kaynak ve topraklara sahip 
kilise geri plâna düşmemek için ilk Hristiyan öğretisi olan, bireylerin tüm 
eşitliğini savunmuş fakat  ekonomik gelişmenin piyasa güçlerinin gayrı 
şahsiliğini ön plana çıkarması ile dinsel öğretinin mutlak bir şekilde bi-
reyci olması ister istemez kabul edilmiştir. Bir yandan ticaretin gelişmesi 
ve yeni sınıfların  iktidara ağırlıklarını koyması, diğer yandan da insanın 
doğaya egemen olması sonucu dinin izah etmekle ya da denetlemekle 
yükümlü olduğu alanların daralması bu devrimin gerçekleşmesine yol aç-
mıştır. 

Kilise çatısı altındaki kollektivizmden bu şartlar altında bireyciliğe 
geçilmesi olağan bir gelişmedir. Onaltmcı yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya 
çıkan dinsel değişmeler bu nedenle ve ister istemez bireyciliğe yer ver-
mek ya da olmak seçimi ile karşı karşıya bırakılmışlardır. 

Batı Avrupa'da dindeki "Reform"  hareketine koyulacak teşhis, yeni 
bur juva ekonomik koşullarını sınırlayan bir dünya görüşünün yeni koşul-
ları destekleyecek şekilde değişime uğradığıdır. 

Dünyanın değiştiği bir dönemde birikimciliğin "günah"tan "tanrısal 
görev"e dönüşebilmesi önemlidir. Şöyle ki, kapitalizm tarihsel ve toplum-
sal koşulların değişmesi sonucu ortaya çıkmış fakat  bu değişmeler sonu-
cu oluşan dinsel görüş değişmeleri, bu gelişmeyi (kapitalizm) hızlandır-
mıştır. Temeli yaratan değil, temelin harcını kuvvetlendiren unsur dindir. 

Bu anlamda da, gene, önceden belirtildiği gibi, toplumla din arasında 
karşılıklı bir etkileşme süreci belirmektedir. 
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I 

KISIM : H 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DİNSEL GELİŞMELERE 
RİR ÖRNEK OLAY : TÜRKİYE'DE DİNSEL 
AKIMLAR'IN TOPLUMSAL TEMELİ 





OSMANLI TOPLUMUNDA SANAYİLEŞME NİÇİN 
GERÇEKLEŞEMEDİ?* 

Osmanlı toplumunun sanayileşmemesinin ardındaki gerçeği Osmanlı 
devletinin asker-bürokrat niteliğinde aramak gerekmektedir. Ana görfv-
leri askerî fütuhat  ve din'e ve devlete en uygun şekilde hizmet olan bu ki-
şilerin sanayileşmeden sınıfsal  bir çıkar beklemiyecekleri açıktır. Bıma rağ-
men, Avrupadaki sanayi devriminin yıkıcı etkilerine kadar, Osmanlı top-
lumunda devlet denetimi altında bulunan ve hatta Avrupa'ya büyük öl-
çüde ihracatta bulunan bir sanayiden söz etmek mümkündür. Ama ne za-
man ki tarım fazlasının  oluşturduğu bir sermaye Batıda kentlere akmaya 
başlamış ve bunun sonucu olarak sanayi merkezleri serpilmiş ve büyü-
müştür; o zaman Osmanlı sanayii çabuk ve ucuz üretim yapan batılı tez-
gâhların ve yüksek fırınların  ekonomik etki alanına ve bu ekonomik güç-
leri koruyan ve temsil eden Batılı devletlerin de siyasal etki alanına gir-
miştir. 

İşte Avrupa'nın ekonomik üstünlüğünü, ona açık pazar olarak böy-
lesine çabuk ve ezilmek pahasına kabullenen Osmanlı İmparatorluğunun 
çöküşünü ve onu izleyen gerikalma sürecini, toplumun "devlete tabi mil-
let" niteliğinde aramalıyız. 

Batıda ekonomik değişim ve gelişimler sonucu beliren sermaye sahibi 
bir sınıf,  sosyal ve siyasal yaşantıya giderek egemen olup kendi çıkar ve 
ihtiyaçlarını temsil edecek kurumları devlet yapısına kabul ettirirken, biz-
de toplumsal ve ekonomik hayatın tek egemen unsuru olan saray ve ka-
pıkulu, toplumda kendilerinden bağımsız oluşacak her birikimi ve akımı 
kıskançça denetleyen ve dağıtan bir görüntü ve davranış içindedirler. 

Ticaret sektörünü akıl almaz bir kırtasiye ve vergileme sistemiyle de-
netleyen, sanayi kollarının rekabetini ve üretimini merkeze bağlı bir ahilik 
sistemi ile sınırlayan ve tarımsal alana miri toprak düzeni ile egemen olan 
Osmanlı Devleti, yalnız batıdaki sanayileşmenin ilk koşulu olan sermaye-

* Bu kısım, yazarın "TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENMİŞ DİNİN SOSYO EKONOMİK 
TABANI SBF Yayınları No. 323, Sevinç Matbaası, Ankara 1971'den Çok kısa 
özetlenerek hazırlanmıştır. Tüm verilerin kaynakları adı geçen yayında bulun-
maktadır. 
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nin belirli ellerde toplanmasını önlemek ile kalmamış, fakat  o sanayileş-
meyi yaşatacak ve hızlandıracak olan bir batı parlamenterizminin ana 
unsurunu meydana getiren bir bur juva sınıfının  da doğmasını önlemiştir. 

İKİNCİL GRUPLARIN YOKLUĞU VE DEVLETİN ÖNEMİ 

Osmanlı devletinin üretimde ve ticaret hayatındaki bu kıskanç dene-
timi sonucu saray ve kapıkulu egemenliğine rakip olabilecek hor sosyo-
ekonomik gelişme daha doğum anında yok edilmiş ve batıda devlet toplu-
mun değişen ekonomik yapısı ile güçlenen sınıfların  eline geçe: ken Os-
manlı Devleti egemenliği tekelinde tutan ve paylaşılmayan bir iktidar 
yapısı olarak kalmıştır. Batıdaki bur juva patlayışı sonucu devlet iktisa-
den egemen güçlerin mülklerini koruyan bir jandarma görünümüne bü-
rünürken Osmanlılarda Devlet, bur juva toplumuna set çeken ve bu ne-
denle topluma sanayileşme olanağı vermeyen bir bara j olmuştur. Ay-
rıca batı toplumlarında bulduğumuz bazı kurumları, sanayileşmeme ve 
onun bir sonucu olan farklılaşamama  nedeni ile Osmanlı Devletinde gör-
mek mümkün değildir. 

Bu kurumlar, fertle  devlet arasında tampon görevini yerine getiren 
ve "ikincil gruplar" diye adlandırdığımız kurumlardır. Bunlar arasında 
dernekleri, sendikaları, çeşitli baskı gruplarını, belediyeleri saymak müm-
kündür. 

Ekonomik gelişmenin yarattığı sosyal hareketlilik ve farklılaşma,  ba-
tıda, bu gruplar ve kurumlar sayesinde, devletin kayıtsız şartsız egemen-
liğini kırmış, ticaret ve sanayi ile gelişen şehirler kendi özel kanunlarını 
çıkarmak yetkisini sağlamışlar, belediyeler kurmuşlardır. İhtisaslaşmanın 
ve iş bölümünün beraberinde getirdiği çıkar farklılaşması  aynı çıkarları 
ve görüşleri savunanların örgütlenmesi gereğini duyurmuş, böylelikle olu-
şan farklı  gruplar topluma, batıda, giderek dengeci, pluralist bir görünüm 
kazandırmışlardır. 

işte Osmanlılarda bu ikincil kurumların sosyo-ekonomik yetersizlik-
ten ötürü bulunmayışı, ikincil kuruluşların batıda yarattığı değerleri, tu-
tumları, istemleri Osmanlı toplumunda bulmamızı olanaksız kılmıştır. 

Kişi ile devlet arasındaki bu kurumların bulunmayışı devleti siyasal, 
sosyal ve ekonomik sahalarda bütünüyle başı boş bırakmış, toplumdaki 
bütün iyiliklerin de, kötülüklerin de başlıca kaynağı devlet olmuştur. 

Devleti kişi çıkarları lehinde etkileyecek ve kişiyi devlete karşı ko-
ruyacak ikincil grupların yokluğu nedeni ile Osmanlı devletinde halkın 
aradığı koruyucu sığınak, ümmet yapısı ve ona bağlı olan tarikatlar ol-
muştur. 
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Osmanlılarda olduğu gibi diğer Doğu islâm toplumlarında da halkın 
sığındığı ümmet yapısı, Batıda olduğu gibi, kişilerin belirli bir toplumsal 
amaçla çıkar birliği ve işbirliği yapmak için biraraya geldikleri topluluk 
değildir. 

Ümmet içerisinde kişiye, birşeye ait olmanın verdiği duygusal bir bağ 
sağlanır. Kişi bu anlamda toplumun şekilsiz bir parçasıdır. Meydana gelen 
bu topluluğun başı Allahtır. Bu topluluğu meydana getiren müminler ise 
kendilerini Allaha mutlak bir şekilde teslim etmişlerdir. Burada herşey 
Allaha aittir ve Allahın yasaları olan Şeriatla idare edilir. 

Bu nedenlerle, sosyo-ekonomik yetersizliklerden dolayı kişinin sada-
katini çekebilecek, çıkarlarının savunulmasında yardımcı olacak ikincil 
grupların Osmanlı toplumunda bulunmaması, ümmet yapısına büyük önem 
ve bağlılık kazandırmıştır. 

Mutlak olarak dinin şekillendirdiği ümmet yapısından zındıklık ya 
da benzeri bir suçlama ile çıkarılmak, kişinin toplum içinde sığınacağı 
başka bir örgüt olmamasından ötürü korkunç ağır bir cezadır. Bu nedenle 
Osmanlı toplumunda dinsel ilkeler her alanda mutlak saygı ve itaat gör-
müş, yönveren, adalet dağıtan, eğiten ve ceza veren kurallar olarak Os-
manlı toplumunda egemen olmuşlardır. 

BATIYA AÇILMA VE TOPLUMSAL SARSINTI 

Genellikle fütuhat  gelirleri ile beslenen bir ülke olan Osmanlı im-
paratorluğu 16. yüzyılda doğal sınırlara ulaşıp, gelişen batı teknolojisinin 
güçlendirdiği batılı ordularla başa çıkamaz olunca duraklamıştı. Bu du-
raklama, Avrupa'daki sanayi devriminin rekabet kabul etmez sonuçları-
nın sanayileşmeyen toplumlar üzerindeki ezici etkileri görülmeye başla-
yana kadar sürdü. Ondan sonra kaçınılmaz olarak ancak "iman dolu göğ-
sümüzle" karşı koymaya çalıştığımız bir gerileme devri başladı. 

Üstünlüğünü hemen her alanda Osmanlı devletine kabul ettiren Ba-
tıya karşı duyulan hayranlık ve özenti Osmanlı batıcılarında "çöküntüye 
karşı" tedbir olarak "Batılı Kurumların" topluma ihal edilme tezini güç-
lendirdi. Zannedildi ki Batı uygarlığını ve gücünü yansıtan modern ku-
rumlar Osmanlı toplumuna ithal edilirse biz de onlar gibi uygar ve güçlü 
olabileceğiz. Fakat yanılgı şuradaydı ki Avrupa'daki siyasal ve sosyal 
kurumlar, oradaki toplumsal bünyenin ürettiği, yeni gelişen sanayici ve 
üretici sınıfların  çıkarlarına ve sorunlarına cevap olarak oluşan kurum-
lardı. Yani toplum içerisinde beslendikleri ve yaşamak için güç bulduk-
ları geniş bir taraftar  kitleleri vardı. 
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Osmanlıda ise bu batılı kurumları yaşatacak bu tür toplumsal güçler 
ve çıkarlar henüz oluşmamıştı. Toplumun yapısal özelliklerini ve nitelik-
lerini bir tarafa  bırakıp kerameti bu kurumların kendilerinde arayan Os-
manlı batıcıları yanıldıklarını anlayana kadar Batılaşma hareketi Osmanlı 
toplumuna sarsıcı ve parçalayıcı etkisini kabul ettirdi. 

KÜLTÜR İKİLEŞMESİ 

Batının ucuz ve bol mal sürümü karşısında rekabet edemeyen Os-
manlı, siyasal baskı ile 1838'de gümrük duvarlarını da kaldırınca cılızla-
maya başlamış olan sanayi gücünü büsbütün yitirdi ve fütuhat  gelirlerin-
den sonra gümrük ve tekel gelirlerini de kaybetmiş oldu. Hazineye gelir 
sağlama nedeniyle topraklardaki "miri" düzen daha 16. yüzyıl sonlarında 
bozulmuştu ve topraklar "iltizam"a verilmeye başlanmıştı. Tarımsal ürü-
nü denetleyen ve "mültezimlerin" yanı sıra dış devletlerin ticari çıkar-
larını kollıyarak zenginleşen ve siyasal güç kazanan, çoğu azınlık tebaaya 
mensup, bir ticaret sınıfı  devlet gücünü iyiden iyiye etkilemeye başladı. 
Toplumsal ve siyasal düzen alt üst oldu. Batıya açılma sonucu giyini-
şiyle, konuşuşuyla, davranışı ile ve sahip olduğu değerler ve kül tür ile 
toplumun ana kısmını meydana getiren tabakalardan giderek ayrılan ve 
yabancılaşan zümreler ve tabakalar belirdi. Siyasal yapıda, kendini devlet 
çıkarlarına adamış, "boynu kıldan ince" olan geleneksel kapıkulunun ye-
rini uluslararası diplomasinin sivrilttiği, hayatları ve gelirleri yasal te-
minat altında olan büyük bürokrat aileler aldı. Paylaşılmayan, tekelci ik-
tidarın sahibi olan Osmanlı devlet yapısı zayıfladı,  parçalandı ve e tk in l i 
ğini yitirdi. Çöken devlet yapısı, toplumda kendi yerini alabilecek nite-
likte bir alternatif,  bir ulusal güç yaratamamış olduğu için korkunç ça-
tırdıiarla çöken bu kof  gövdeyi ayakta tutmak mümkün olamıyordu. 

Mali ve siyasal perişanlığı "Düyunu Umumiye" idaresi perçinledi. 
Kurumlaşma hareketlerinin sonucu, toplumda kökleri bulunmayan batılı 
kurumların getirilmesi, böyle kurumların toplumdaki sosyo-kültürel yapı 
ile açık bir çelişkiye düşmeleri, Osmanlı toplumunda bir kültür ikileşmesi 
yarattı. Çünkü bu kurumlar batıda kapital sahibi olup sosyal ve siyasal 
hakları kısıntılı burjuvalar ın ihtiyaçlarına cevap veren kurumlardı ve 
görüldüğü gibi, Osmanlılarda ise bu kurumları yaşatacak toplum çapında 
böyle bir sosyo-ekonomik zorunluk henüz yoktu. 

Sömürünün, siyasal ve ekonomik sarsıntının acılarını çok yakından ta-
nıyan halk yığınları batılaşmanm bu iğreti görüntüsüne şiddetle karşı 
çıktılar. 

Ülkenin giderek yoksullaşmasını bu yeni kurumların varlığına bağ-
layan geniş bir muhalefet,  dini esaslara dayanarak bütün suçu şeriattan 
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ve dinden uzaklaşmada bulmaktaydı. Batılı kurumların ve batı iktisadi 
gücünün toplum üzerinde etkin olmaya başlaması Osmanlı toplumunun 
statik düzenini parçalamış, ekonomik hareketlilik ve kapitalist baskı so-
nucu halkın yaşamında büyük değişmeler başlamıştı. Yüz yüze olan ticari 
ilişkinin, uluslararası ticaretin de koyulaştırdığı bir gayrı şahsi sömürü 
ortamına dönüşmesi halkın büyük kısmını tedirgin etmiş, değişen ve ya-
bancılaşan sosyo-ekonomik koşullar halk tarafından  "gâvurlaşma" olarak 
nitelenmiş ve batılaşmanın sebep olduğu bir sosyal hastalık olarak görül-
müştür. Günümüze kadar uzanan İslâmi akımlar propagandalarını ve 
eğitimlerini genellikle islâm dininin "vahşet ve bedeviyet halindeki bir 
kavmi" dünyanın en büyük, en güçlü imparatorluklardan biri haline ge-
tirmesine dayandırmaktadırlar. Bu anlamda islâmcılık akımları gerek Os-
manlı devletindeki çöküşün gerekse Cumhuriyet Türkiyesindeki bozuk dü-
zenin nedenlerini islâmi ilkelerden uzaklaşılmış olmasına ve bünyemize 
uymayan batıcılık özlemlerine bağlamışlardır. 

Hat ta batılaşmayı savunan ve Osmanlı toplumunu bu yönde etkile-
miş Yeni Osmanlı akımının öncülerinden Namık Kemal bile savunduğu 
batı kurumlarını islâmî temellere oturtmak istemekte bir sakınca görme-
miştir. Bunu bir tezat olarak görmeyişinin nedeni ise, büyük bir olası-
lıkla, sanayi devriminin, batıda yarattığı kül tür ve değerlerin Osmanlı 
toplumunda bulunmamasıdır. 

İşte bu yokluk sonucudur ki batılı kurumlar, Namık Kemal ve arka-
daşları tarafından,  toplumda farklılaşmama  ve sanayileşmeme sonucu, tek 
egemen değer sistemi olarak bulunan islâmi ilkelere dayandırılmak isten-
miş, ve tabii bütün iyi niyetlere rağmen gayretler sonuçsuz kalmıştır. 

CUMHURİYET TÜRKİYESİNDEKİ GELİŞMELER 

Cumhuriyet Türkiyesinde de statik, yalınkat ve alışılmış düzeni yık-
maya ve sarsmaya devam eden batılaşma hareketi ve onun yanısıra 
sosyo-ekonomik ve kültürel yeteneksizliklerden dolayı yıkılanın yerine 
boşluğu doldurabilecek nitelikte yeni kurumları hemen oluşturamayan 
bir toplumsal bünye, acıları ve sarsıntıları devam eden halkı, başlarına 
gelenlerin yine batılaşmadan geldiğine inandırmış ve durumlarından hoş-
nut olmayan yığınlar yeni cumhuriyet düzenine radikal bir dinsel tepkiyle 
karşı çıkmışlardır. 

Batılaşmaya karşı tutucu bir direniş olarak başlayan bu muhalefet 
giderek "gerici" bir tepki halini almış ve aynı zamanda "ütopyacı" bir 
anlam kazanmıştır. Burada "ütopya", batının maddeciliği ve kötü taraf-
larının alınması sonucu kısırlaşan ve bu nedenle çöken, dağılan bir toplu-
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nıun, İslâm dini sayesinde tekrar altın devirlerine ulaştırılması ideal ve 
istemi anlamındadır. Cumhuriyet devriyle birlikte dinsel akımlarda beli-
ren ve tutuculuğu gericiliğe dönüştüren bu fonksiyon  değişimi, kendini 
en belirgin şekilde. günümüz Türkiyesinde, kapitalist kalkınmanın en yo-
ğun olduğu, içinde bulunduğumuz yıllarda göstermiştir. 

ÇOK PARTİLİ HAYAT VE "SAĞ" TEPKİ 

Çok partili hayata kadar kendilerine yabancı buldukları batıya açık 
düzeni kanlı başkaldırmalarla yıkmak isteyen radikal sağ, yalnız bununla 
yetinmemiş, fakat  çok partili hayata her geçiş denemesinde birer liberal 
muhalefet  olarak beliren siyasal partilere damgasını vurarak yolundan 
saptırmış ve kapatılmalarına sebep olmuştur. 

Ekonomik ve sosyal olanaksızlıkları nedeniyle güçlenemeyen esnaf 
ve sanatkar sınıfı,  devletten de kendi çıkarları doğrultusunda bir politika 
sağlayamayınca, kendilerini ezen batılaşma ve yenileşme ortamına karşı 
duymakta oldukları hoşnutsuzluğun ana kaynağını devlette aramışlar ve 
gelişen burjuvazinin kendine paravan yaptığı sivil-asker bürokratları suç-
layarak batılaşmanın ve değişimin getirdiği sarsıntılar ve acıları onlardan 
bilmişlerdir. 

Ticaret ve toprak burjuvazisinin güçlendiği yıllar olan tek parti dev-
rinde "radikal sağ muhalefet"  için için kaynamış ve kendi çıkarlarına ters 
düşen bir ekonomik gelişime ve sosyal değişime karşı çıkma için uygun 
bir ortamın yaratılmasını beklemişlerdir. 

Bu fırsat  ikinci dünya savaşının da getirdiği elverişli koşullardan ya-
rarlanan ve artık tek partinin dar kalıpları içinde barınamıyacak ka-
da?- serpilmiş ticaret ve toprak burjuvazisinin Demokrat Part i hareketi 
ile doğmuştur. Aslında sınıfsal  çıkarları bakımından islamcı cephe ile hiç 
bir ilgisi bulunmayan D.P.'de örgütlenen bu burjuvazinin, asker-bürok-
rat CHP'ye karşı yürüt tüğü muhalefet  yine dinsel bir niteliğe büründü-
rülmüş ve mücadele, topluma "yabancı" olanlara, "frenkmeşreplere"  karşı 
verilen bir mücadele şekline sokulmuştur. Gerçi DP'nin temsilciliğini yap-
tığı burjuvazi Türk toplumunda batılaşmadan yarar gören bir sınıftır 
ama "batıcı" olarak görünmenin gereksizliğini hatta zararını da gayet iyi 
bilmektedir. Bu nedenle D.P.de örgütlenen burjuvazi "radikal sağ" ı tat-
min etmek için batılaşmanın görüntüsüne karşı imiş gibi davranmakta ve 
fakat  batılaşmanın nimetlerinden fazlasıyla  yararlanmaktadır. 

Bu arada enflasyonist  patlama ve şuursuz olmasına rağmen Türk top-
lumunun o zamana kadar görmüş olduğu en hızlı gelişme süreci, aslan pa-
yını ticaret ve tarım burjuvazisine sağlarken, refah  kırıntılarını da halka 
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kadar saçmaktaydı. İşte bu refah  kırıntılarıdır ki halk yığınlarına DP'yi 
tercihlerinin isabetini göstermiş ve bu nedenle radikal sağ, asker-bürok-
rat batıcılara gösterdiği tepkiyi D.P.'ye göstermemiştir. 

Fakat plansız kalkınmanın sonucu beliren ekonomik tıkanıklık siya-
sal hayatı da etkilemiş, iktidarın muhalefeti  susturma çabaları da anayasa 
dışına çıkınca ordu müdahalesi kaçınılmaz olmuştur. 

1860 SONRASI TÜRK TOPLUMSAL GELİŞİMİ 

1960 sonrası Türk toplumsal hayatında ekonomik ve sosyal gelişmeler, 
toplumumuzdaki "radikal sağ" güçlerin nicelik olarak daha az fakat  bilinç 
ve eylem olarak daha güçlü olmalarını sağlamıştır. Bunun ana nedeni, 
halk yığınlarının DP zannettikleri A.P.'nin artık bir D.P. olmamasında 
yatmaktadır. 

İlk kalkınma yıllarında, halkı saçtığı refah  kırıntıları ile az çok tat-
min eden D.P.'nin devamı sayılan AP, sanayileşen bir toplumda büyük 
iş çevrelerinin temsilciliğini yüklenerek toplum içerisindeki çıkar ku-
tuplaşmasının yoğunlaşmasını sağlamış, sanayileşmenin bazı çevreler üze-
rinde yarattığı statü kaybının ve çöküntünün sebebi olarak bilinmiştir. 

A.P. gerçi ticaret, toprak ve sanayi burjuvazisini bir koalisyon ha-
linde bünyesinde bulundurarak iktidarı devir almış bir partidir ama ka-
pitalist gelişmenin bur juva sınıfı  içinde yarattığı bir iç çelişkiden ötürü 
bu koalisyon 1970 Türkiyesinde artık çatlamaya başlamıştır. Çünkü bü-
yük sanayi ve ticaret burjuvazisi 1965'den bu yana Türk ekonomik ya-
şantısına ağırlığını koymuştur. 

Bütün D P . devri boyunca ve son bir kaç yıla kadar A.P. iktidarı 
içinde çatışmasız ve koalisyon halinde beraber bulunan egemen sınıfların 
sanayi burjuvazisinin gelişmesi sonucu ittifakları  çelişmeye düşmüştür. 
Sosyo-ekonomik gelişme süreci içerisinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan 
ve A P.'yi de uzun bir süreden beri etkilemekte olan burjuvazi arasındaki 
bu çatlama, sınıfsal  çıkarları temsil etme bakımından D.P.'ye oranla A.P. 
ye daha başka bir görüntü vermiştir. 

BURJUVAZİ İTTİFAKI ÇÖZÜLÜYOR 

1960 sonrası ekonomik gelişme, burjuvaziyi, ekonomik çıkar farklı-
laşması nedeni ile parçalamaya başlamış ve ekonomik tabanı zayıflamaya 
başlayan küçük burjuvazi ile ekonomik gelişmeden en büyük payları alan 
sanayi ve dış ticaret çevreleri siyasal ve ekonomik ittifaklarını  çözmeye 
başlamışlardır. Çünkü bir toplumda gelişen büyük sanayi kaçınılmaz ola-
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rak toprak ve küçük sanayi burjuvazisini sömürecektir. Çünkü artık onların 
beslendiği tabandan beslenmemektedirler ve Türkiye sanayileşmenin ta-
rımı sömürerek gerçekleşeceği noktaya çoktan ulaşmıştır. 

Açılacak bir al imünyum fabrikasının  yakın zamanda koca bir bakır-
cılar çarşısını kapatacağı, bir plastik sanayinin o bölgedeki çömlekçi, ye-
menici, derici gibi esnafın  ekmeği ile oynayacağı düşünülürse küçük ti-
caret ve sanayi burjuvazisinin de büyük sanayi burjuvazisine ters düşen 
çıkarları savunacağı açıktır. Sanayileşmenin, kapital birikiminin artırdığı 
üretim sonucu toplumsal tüketim fazlalaşacak,  özellikle şehirlerdeki pa-
zarlama koşulları süpermarketleri ve büyük ticari şirketleri ön plana ite-
cektir. Yoğunlaşan uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat alanında zengin 
ve güçlü bir sınıf  yaratırken iç piyasalarda da ekonomik hareketliliği 
kontrol eden ve hizmetinde ticari koşulları en yeni tekniklerle kendi şir-
ketleri lehine çeviren, hangi malın ne zaman, hangi koşullar altında sü-
rüleceğini bilimsel yönden araştıran uzmanlar bulunduran yeni bir ti-
caret burjuvazisi belirmektedir. Ayrıca tüket im alanı, şimdilik yalnızca 
büyük şehirlerde de olsa, Ordu Pazarları, Gima, Tarko, süpermarket zin-
cirleri gibi büyük şirketler ve kooperatifler  tarafından  önemli ölçüde et-
kilenmektedir. Bu gelişmeler küçük ticaret burjuvazisini de olumsuz ola-
rak etkilemekte, esnaf  ve küçük tacir her geçen gün kapitalist gelişimin 
oluşturduğu büyük ticaret burjuvazisi tarafından  biraz daha ezilmekle-
dirler. 

Böyle bir ortamda büyük burjuvazi ile küçük burjuvazi ayrılacak ve 
bunu kaçınılmaz olarak bir çatışma izleyecektir. 

Büyük sanayi burjuvazisinin ne ölçüde güçlendiğini anlıyabilmek için 
ise 1963 yılından bu yana hızlanan gelişimine kısaca bir göz atmak ye-
terlidir. 

1963 yılından buyana 10-19, 20-49 kişi çalıştıran iş yerlerinin payında 
bir azalma meydana gelirken, 50 kişiden fazla  çalıştıran işyerlerinin kat-
kısında bir artma olmuştur. Nisbi öneminde en fazla  düşüş olan iş yerleri 
10-19 kişi çalıştıran kurumlardır. Buna karşılık en çok artanlar, önce 
200-499 kişi, sonra 1000 ya da daha fazla  çalıştıranlardır. 

Bu şekilde, genel olarak baktığımızda 1965'lerden sonra Türkiye'de 
bur juva sınıfı  içerisinde çıkar farklılaşmasından  doğan bir çözülme gör-
mekteyiz. Büyük ve küçük burjuvazi arasındaki bu çözülmenin sonucu 
kendisini A.P.'deki büyük çatlama ile belirtmiş ve genellikle küçük bur-
juva kökenden gelen ve o sınıfın  çıkarlarını temsil eden 41 kişilik bir 
parlamenter grup, artık büyük bur juva girişimlerinin daha fazla  temsil 
edilmekte olduğu A.P.'den kopmuşlar ve Demokratik Partiyi kurmuşlar-
dır. 
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RADİKAL SAĞ YENİ DÜZENDE KİMLERİ TEMSİL ETMEKTEDİR? 

Son sosyo-ekonomik gelişmeler halk yığınlarının büyük kısmını ba-
tılı kurumlara karşı eski düşmanlıklarından arıtırken aynı zamanda yeni 
bir yabancılaşma ve kişilik bunalımı meydana getirmiştir. Bu yeni bu-
nalım sonucu nicelik olarak daha az fakat  nitelik olarak daha tutarlı bir 
gurubun artık kapitalist kalkınmaya karşı daha bilinçli bir vaziyet aldık-
ları görülmektedir. 

Kapitalist gelişme toplumun statik bünyesinde büyük patlamalara se-
bep olmuş, gelişen ulaşım ve haberleşme sonucu inançlar ve değerler yı-
kılmış, kapitalist tar ım sonucu küçük işletmeler yer yer kapanmış, sa-
nayileşme, ve büyük ticaret bazı esnaf  üzerinde olumsuz etkilerde bulun-
muştur. Bu yeni koşullara adapte olamayan insanlar yıkılan çevrelerinde 
eski alışkanlıklarını ve ilişkilerini bulamamış, yabancı bir toplumda ken-
dilerine bir kişilik edinme çabasına düşmüşlerdir. Büyüyen toplum kar-
şısında kendilerini güçsüz hissedenlerin, yeni düzeni anlamsız bulanların, 
yıkılan, yok olan, örf,  adet ve normları yeniden kurmak isteyenlerin ve 
kendilerini toplumdan kültürel ve sosyal bakımlardan soyutlanmış gö-
renlerin, yani bütünüyle topluma yabancı olanların imdadına gene din 
koşmuştur. Fakat bu geleneksel bir toplumdaki gibi dine kaderci bir bağ-
lanma değildir. Radikal sağ bugün Türkiye'deki en bilinçli eylemcilerin 
ideolojisidir. 

Gelişen kapitalizm karşısında tutunamayan ve giderek kaybettiği çı-
karlarını korumak için direnişe geçen küçük burjuvazinin tümünün, din-
sel bir cephe arkasında sosyo-ekonomik sisteme muhalefet  ettiklerini öner-
mek gerçekçi bir yorum olamaz. Başka bir ekonomik sistem içerisinde, ta-
rım sektörüne prim vererek ve kapitalist patlamayı yavaşlatarak dengeli, 
ağır ve uzlaştırıcı bir politikanın izlenmesi küçük bur juva arasında bir çok 
taraftar  bulabilir. Fakat gelişen kapitalizmin kendilerinde yarattığı statü 
ve gelir kaybını ahlâksızlık, üç kâğıtçılık gibi unsurlara bağlayıp, çökün-
tüyü batı ekonomik sistemine açılmada gören ve çoğunluğu esnaf  ve kü-
çük çiftçi  olan kitleler dinsel bir muhalefete  katılacaklar, ekonomik çıkar-
larını din aracılığı ile savunacaklardır. Sanayileşme karşısında bazı böl-
gelerde sönmekte olan esnaf  ve sanatkâr çevrelerinin temsilcisi olarak 
Türk siyasal hayatında belirmiş olan dinsel örgütlenmeler, altlarından 
hızla kayan sosyo-ekonomik tabanı dinsel bir ideoloji ile tutmaya çalışan-
ların gayretleri olarak belirmektedir. Kapitalizmin yarattığı değişim so-
nucu, içinde yaşadıkları geleneksel ortamı da kaybeden bazı küçük esnaf, 
el sanatkârları ve küçük çiftçiler  kendilerine yabancı ve haksız gelen yeni 
ortamda kişilik krizi geçirmekte, sosyal yapı içerisinde tutunacak bir yer 
aramaktadırlar. 
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Islâmın toplum içerisinde yaygın bir değer olmasının yanı sıra de-
ğişime muhalefetin  dinsel olmasının önemli bir başka nedeni bulunmakta-
dır. İslâm dini statik bir toplum yaşantısı sağlayacak ekonomi ve hukuk 
kurallarını içermektedir. Tanrı hükümdardır ve toplumda herkes kendini 
ona adamıştır. Onun kitabı olan ve bütün gerçekleri ifade  eden Kur'an 
hükümleri değişmez ve önemini yitirmez birer kuraldır. Çünkü insanları 
yaratan Tanrı herşeyi insanlardan daha iyi bilir ve görür. İşte bu değişi-
mi önleyici niteliği islâm dininin çökmekte olan sınıflar  arasında siyasal 
bir dünya görüşü olarak benimsenmesine ve kapitalist gelişimin yukarıda 
belirtilen değişmelere yol açması, bu değişmelerden zarar görenlerin, de-
ğişimi engelliyen islâmi ilkeleri siyasal eylem olarak benimsemelerine 
sebep olmuştur. Kapitalist gelişmeyle birlikte artan kuran kurslarının ve 
İmam Hatip Okullarının nedeni genellikle burda yatmaktadır. 

TÜRKİYE'DE RADİKAL SAĞ NEDEN GERİCİDİR? 

Kendilerini önce ezen ve mutsuzluğa iten batılaşmaya, sonra prole-
terleştirmeye başlayan kapitalizme karşı amansızca direnmiş olan Türki-
ye'deki radikal sağ, tutucu ideolojilerini terketmiş durumdadırlar. Bunu 
şöyle açıklamak m ü m k ü n d ü r : Kendilerinin değerli buldukları düzeni ve 
kurumları değişime karşı şiddetli savunan tutucuların, bu uğraşılarında 
başarısızlığa uğradıkları takdirde bir kısmı, yeni beliren düzeni, evrenin 
işleyişinin kaçınılmaz sonucu olarak kabul edeceklerdir. Fakat eski ideal-
lerini hala benimsemekte devam eden yenik düşmüş tutucu, ister istemez, 
bir "gerici" olacaktır. Yeni gelişen dünyayı eleştirecek ve gelecekte, es-
kiden var olmuş olduğuna inandığı bir yaşam için harekete geçecektir. 
Bütün değişimler "statusquo"dan ayrılmayı öngörürler. Bu anlamda, ile-
rici değişim ile, gerici değişim arasında değişim dinamiği açısından hiç bir 
geçerli ayırım yoktur. Her ikisi de değişimdir ve bu gerici değişime yö-
nelen islâmcılar da bu anlamda birer radikaldirler. Radikal sağı, tutucu 
sağdan ayıran diğer belli başlı hususlar şunlardır : Tutucu sağ, genellikle, 
eğitim görmüş, ekonomik alanda başarılı, teknolojiye açık bir orta sınıf 
ideolojisi ise; radikal sağ da, dünya görüşü sosyo-ekonomik yetersizlik-
lerden ötürü sınırlı olan, ekonomik ve teknolojik alanlarda başarılı ve et-
kili olamamış, bu nedenlerle ezilmiş ve statü kaybına uğramış bir sınıfın 
ideolojisidir. Tutucu sağ, çevresine adapte olmasını bilmiş ve onun tara-
fından  ezilmemiş, radikal sağ ise zamanın bütün sosyal güçlerine düşman-
lık duymuş, çevresine adapte olamamanın psikolojik sarsıntılarını geçir-
miştir. 

Bu anlamda radikal sağ "yeni bir dini kabul eden toplumlarda eski 
inancın tanrıları ve yeni dinin şeytanları" olarak belirmektedirler. De-
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ğişmeden yarar görmeyen ve olumsuz yönde etkilenen sınıflar,  ideal mo-
del olarak geçmişteki bir altın devri aldıkları için (ki bu model islâmın 
yedi düvele meydan okuduğu çağdır) değişim ve bu modelden giderek 
uzaklaşma en büyük hata ve suç sayılır ve bozulmanın temelinde de ge-
leneklere saygı ve inançtan uzaklaşma görülür. 

RADİKAL SAĞ KENDİ İÇİNDE BÖLÜNMEKTEMİDİR? 

Farklılaşmamış ve durağan toplumsal yapısı nedeni ile batılaşma ha-
reketlerinin yarattığı bunalımlara, "tutucu" bir ideoloji ile karşı koymaya 
çalışmış olan Osmanlı îslâmcılarının Cumhuriyetle birlikte başlayan ve 
özellikle 1960'lardan sonra büsbütün hızlanan gelişime karşı sürdürdükleri 
tepkinin nasıl "gerici" bir niteliğe büründüğünü göstermeğe çalıştık. Fa-
kat üzerinde durmamız gereken diğer bir önemli nokta, Türkiye'de ra-
dikal sağ cephenin yalnızca İslâmcılardan oluşmadığıdır. Türkiye'de ra-
dikal sağın bir kanadını meydana getirdiğini önerebileceğimiz "Milliyetçi 
Toplumcular" da üzerinde durmamızı gerektiren bir sosyolojik unsurdur. 
"İslamcılar" ile "Milliyetçi Toplumcular" arasındaki sosyolojik benzerlik, 
"Milliyetçi Toplumcuların"da aynı "İslâmcılar" gibi, ideolojilerine, küçük 
bur juva unsurlar arasında taraftar  bulabilmeleridir. 

Marxist anlamdaki sınıf  çatışmalarının kesinlikle karşısında olan "Mil-
liyetçi toplumcu" görüş ve ideoloji, sımflar,  zümreler ve tabakalar arası 
bir dayanışmanın öngörüldüğü "uyuşumcu" bir toplum düzenini savun-
maktadır. Toplumdaki farklı  sosyal güçler arasındaki bu dayanışma milli-
yetçilik gibi idealist değerler ve esaslar ile sağlanacaktır. "Bütün Türkler 
bir Ordu"dur. Bu "Ordu"nun muzaffer  olması için yoğun bir dayanışmaya 
ve ortak bir gayeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle çıkar farklılaşmalarına  da-
yanan sınıf  çatışmaları yerine "Ordu"yu ortak gayeye ulaştıracak sınıf-
lararası yardımlaşma gerekmektedir. Toplum içerisindeki farklılaşmalara 
ise, yine bir Ordunun içindeki gibi, rütbe ve statü farkı  gözü ile bakılmak-
tadır. Bu da gerekli bir unsurdur. Çünkü erat 'ı zafere  götürecek önder ve 
kumanda heyetinin "Milliyetçi Toplumcu" görüşte büyük bir ağırlığı var-
dır. 

Toplumdaki değişimlere ve farklılaşmalara  böyle bir ideoloji ile eğil-
mesi "Milliyetçi Toplumcular"a kapitalist patlama sonucu mağdur duru-
ma düşmüş küçük üretici ve ticaret erbabı arasında taraftar  kazandır-
mıştır. Durumları gün geçtikçe kötüye giden ve kapital'e karşı büyük hınç 
beslerken sola açılmalardan da (ellerindeki küçük mülkiyetleri yitirecek-
leri inancı ile) korkan bu küçük bur juva unsurları, kendilerini de yaşa-
tacak ve statülerini koruyacak uyuşumcu bir toplum modeline giderek da-
ha çok yaklaşacaklardır. Toplum düzenini, aynen islâmiyet gibi, statik ve 
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dayanışma esasına göre kuracak, fakat  Islâmi kurallardan uzak böyle bir 
ideolojinin, toplumda islâmcı akımları besleyen aynı sosyo-ekonomik kay-
naktan desteklenmesi doğaldır. 

Böyle bir yaklaşım ve yorum Avrupa'daki "Nasyonal Sosyalist" ve 
"Faşist" gelişimlerin toplumsal tabanlarına eğilinince daha da bir açıklık 
kazanacaktır. Geniş çevrelerce genellikle zannedildiği gibi Avrupa'daki 
faşist  hareketler sermaye çevrelerinin yön verdiği ve oluşturduğu hare-
ketler değildir. 

Belki faşist  iktidarlara sermaye çevreleri daha sonra damgalarını vur-
muşlardır ama Avrupa'da "faşizmi"  iktidara getiren kadrolar asıl, büyük 
sermaye ile komünist tehlike arasında ezilen orta ve küçük bur juva un-
surlara dayanmışlardır. Örneğin kırsal italya'da faşizme  en büyük desteği 
ipotek ve faiz  altında inleyen özgür küçük çiftçiler  sağlamışlardır. 

Türkiye'de islâmcı cephe ile milliyetçi toplumcu cephenin aynı sos-
yolojik kaynaktan beslendiğini önermekle birliket aralarındaki büyük far-
ka da değinmemiz gerekmektedir. 

tslâmcılarm isteği, kapitalist bir düzende tek taraflı  işleyen kredileri 
ve bankacılığı faiz  yasağı ile sınırlamak, ekmekleri ile oynayan kapitalist 
patlamayı din devletinin dizginlerine vurmak, üç kâğıtçılık ve namussuz-
lukla edinildiğine kesin inançları olan sermaye karşısında beş paralık 
olan itibarlarını tekrar kazanmak ve islâmi düzenin getireceği statik bir 
toplum yapısı içerisinde herkesin yerli yerini bildiği eski güzel günlere 
ulaşmaktır. 

Türkiye'de dinci radikal sağ bu anlamda gelişme karşısında, statü 
gelir ve itibarlarını yitirmiş bir kısım küçük tacir, işletmeci, esnaf  ve el 
sanatkârının öncülüğünde örgütlenmektedir. 

Aynı tabana dayandığını öne sürdüğümüz milliyetçi toplumcular ise, 
Türk-Islâm sentezcilerinin dışında islâmcı cepheden siyasal ' inanç ve gö-
rüşleri bakımından kesinlikle ayrılmaktadırlar. 

Modern toplumun oluşturduğu kaçınılmaz bir sonuç o toplumdaki ki-
şilerin kendilerini yurttaşları ve ulusları ile özdeşleştirebilme yetenekle-
ridir. Bu yeteneğin "İslâmcılar" arasında bulunmayacağı kesindir. Statü 
kaybı ve ekonomik gerileme ile toplumun gelişen kısmıyla araları giderek 
açılan Türk Islâmcıları, kendilerine karşı işleyen bir düzene tümüyle karşı 
koyarlarken ve onu yeniden islâm milliyetçiliği ile yoğurarak şekillen-
dirmeye çalışırlarken "Türkçülük" gibi "Kavmiyet Davaları" ile uğraş-
mayacakları açıktır. Kurtuluş yolunda esas olan Islâmiyettir. Türklük ise 
tslâmiyetin içinde erimeye mahkûm bir azınlıktır. Türkiye'deki islâmcı-
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ların şöven milliyetçi toplumcu görüştekileri "kuru" ve "ruhsuz" milli-
yetçiler olarak isimlendirmeleri de bu görüşe dayanmaktadır. 

îslâmcılarla, milliyetçi toplumcular arasındaki ideolojik ayrılığın, her 
iki akımında taraftar  kitlesi üzerinde nitelik ve nicelik bakımından oy-
nadığını sandığımız bir başka rolüne değinmek gerekmektedir. Halkın 
islâmcılara gösterdiği ölçüde eğilimi milliyetçi toplumculara gösterme-
mesinin nedeni, büyük bir olasılıkla, milliyetçi toplumcuların sivil-asker 
devlet bürokrasisinin gücünü art ırma sonucunu doğuracak bir "üstün dev-
let" anlayışına sahip olmalarıdır. Böyle bir anlayışın, bir kısım halkın 
siyasal hatıralarındaki "devlet" tecrübelerine aykırı düşeceği beklenebi-
lir. Milliyetçi toplumcuları askerci ve bürokrat bir devlet anlayışına yak-
laştıran bu nitelikleri, radikal sağ cephe içerisinde kuvvet dengesinin is-
lâmcılarda kalmasını sağlamıştır. 

183 





BİBLİYOGRAFYA* 

* Bibliyografya  kısmına yalnızca temel sayılabilecek  nitelikte  sınırlı 
kitap  ve makale  alınmıştır.  Bu kitapta  ele alınan konularla  ilgili 
olarak  kullanılan  çok sayıda  başvuru kaynağı  dipnotlarda  ayrıca 
verilmektedir. 





K İ T A P L A R 

Alkan, Türker ve Doğu Ergil, Siyaset Psikolojisi, Siyasal Toplumsallaşma ve Ya-
bancılaşma, Turhan Kitabevi, Ankara 1980. 

Bendix, Reinhard, Nation-Bulding and Citizenship: Studies in Our Changing Social 
Order, John Wiley, New York, 1964. 

Black, C.E., The Dynamics of  Modernization, Harper-Row, New York, 1969. 
Dahi, R.A., Modern Political Analysis, Prentice-Hall, N J „ 1963. 
Dahi, R.A., Who Governs?. Yale University Press, London, 1962. 
Dahrendorf,  Ralf,  Class and Class Conflict  in an Industrial Society, New York, 1967. 

Easton, David, The Political System, New York 1953. 
Easton, D., A. Systems Analysis of  Political Life,  John Wiley, New York, 1965. 

Frey, Fredrick., The Turkish Political Elite, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1965. 
Fromm, Erich, Escape From Freedom, New York, 1941. 

Key, V.O., Politics, Parties and Pressure Groups, New York, 1962. 
Kongar, Emre, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Bilgi Yayınevi Ankara, 1979. 

Lane, Robert E., Political Socialization, Oxford  University Press, New York, 1960. 
Lane, R.E. Political Life,  The Free Press, New York, 1959. 
La Palombara, Joseph ve Myron Weiner, Political Parties and Political Development, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 1966. 
Lasswell, Harold D., Politics: Who Gets What, When, How The World Publishing 

Co., New York, 1962. 
Latham, Earl, The Group Basis of  Politics, Cornell University Perss, Ithaca, 1952, 
Larner, Daniel, The Passing of  Traditional Society, Modernizing the Middle East. 

The Free Press, Glencoe, III. 1958. 
Lewis, Bernard, The Emergence of  Modern Turkey, London, 1968. 
Lipset, Seymour M., Political Man, Gordon City, New York, 1959. 
Loewenberg, Gerhard (ed.). Modern Parl iaments : Change or Decline?, Atherton. 

New York, 1971. 
Merton, R.K., Social Theory and Social Structure, 4th Printing, Revised and 

Enlarged Edition, New York, 1961. 
Mills, C. Wright, The Power Elite, Oxford  University Press, N.Y., 1956. 
Moore, Barrington, Jr., Social Origins of  Dictatorship and Democracy, The Penguin 

Press, Ailen Lane, London, 1967. 

187 



Özbudun, Ergun, Siyasal Partiler, Sosyal Bilimler Derneği Yayınlan, Ankara, 1974. 

Sartori, Giovanni, Parties and Party Systems, Cambridge University Press, Lorıdon, 
1976. 

Sencer, Muzaffer,  Dinin Türk Toplumuna Etkileri, İstanbul, 1968. 

Tunaya, T.Z., Türkiye'de Siyasi Partiler, İstanbul 1962. 
Turan, İlter, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul, 1977. 
Tütengil, Cavit Orhan, Az Gelişmiş Ülkelerin Toplumsal Yapısı, İstanbul, 1966. 

Yücekök, Ahmet N„ Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik Tabanı, 1946-
1968, SBF. Yayınları, Ankara 1971. 

M A K A L E L E R 

Abadan, Nermin, "Devlet İdaresinde Menfaat  Gruplarının Rolü", SBF Dergisi 
Cilt 14, Sayı 1, Ankara, 1959. 

Daver, Bülent, "Az Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Elit", SBF Dergisi Cilt 20, No. 2 
Ankara, 1965. 

Huntington, S.P., "Political Development and Political Decay", World Politics, n 
(April, 1965), s. 386-430. 

Kalaycıoğlu, Ersin, "Why Legislatures Persist in Developing Countries : The Case 
Of  Turkey", Legislative Studies Quarteriy, Vol. 1, February 1980. 

Linz, J., "Crisis, Breakdown and Reequilibration", Breakdovm of  Democratic Re-
gimes (eds. J. Linz ve A. Stepan), John, Hopkins University Press, Londor., 
1978. 

Mardin, Şerif,  "Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics", Deadalus, 
Winter 1973. 

Verba, Sidney, "Comparative Political Culture", Political Culture and Political De-
volepment (eds. L. Pye ve S. Verba). Princeton University Press, Princeton, 
N. J„ 1965. 

Weber, Max "Class, Status and Party", Class, Status and Power : Social Stratifica-
tion in Comparative Perspective (eds. R. Bendix ve S. M. Lipset), New York, 
1966. 

VVeinbaum, M. G., "Classification  and Change In Legislative Systems: With Parti-
cular Application to İran, Turkey and Afghanistan",  Legislative Systems iıı 
Developing Countries (eds. G.R. Boyton ve C.L. Kim), Duke University Press, 
Durham, 1975. 

188 



I 
I 
E 
1 



A.Ü. S.B.F. ve BASIN - YAYIN YÜKSEKOKULU BASIMEVİ, ANKARA - 1987 Fİyatl : 1200 


