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ÖNSÖZ 

Siyaset sosyolojisi disiplini hem siyaset biliminden hem sosyolojiden daha yeni bir 
disiplin. Nitekim bağımsızlaşma süreci, bu iki bilim dalından da farklılıklarını belirterek olmuş. 
Öte yandan her iki bilim dalıyla da konu ve inceleme metotları bakımından pek çok noktada 
kesiştiğini biliyoruz. Bugün siyaset sosyolojisinin sınırları siyaset ve sosyolojinin kesişim 
alanlarına referansla belirlenmeye çalışılıyor ve her iki alana da açık olmak üzere, oldukça 
esnek bir şekilde tanımlanıyor. Hem Türkçe’de ve İngilizce’de yayınlanan siyaset sosyolojisi 
ders kitaplarına hem Türkiye’de ve dışarıda okutulan siyaset sosyolojisi ders içeriklerine 
bakınca bunu gözlemek mümkün. Her ikisinde de oldukça genel bir çerçevede seçilen kavram 
ve teorilerin çeşitlendiği bir durumla karşı karşıyayız. Burada da disipline hakim temel 
yaklaşımlar ve temel kavramlar gözetilerek ve disiplinin klasik dönem hakim içeriğiyle çağdaş 
donem içeriği gözetilerek bir seçim yapıldı. Bu nedenle ilk dokuz bölümde siyaset 
sosyolojisinin kurucu temelleri olan klasik teori ve kavramlara yer verilirken, onuncu bölümden 
itibaren çağdaş dönemde etkili olan teori ve kavramlar seçildi.  

Son olarak hem bu seçimin yapılmasında önerileriyle katkıda bulunan hem de öğrencilik 
ve asistanlık yıllarında kendi tuttuğu siyaset sosyolojisi notlarından yararlanmama izin veren 
Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu’na çok teşekkür ediyorum.  

Yrd. Doç. Dr. Eylem Özdemir  
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YAZAR NOTU 

Sevgili öğrenciler, Siyaset Sosyolojisi dersi, daha önce gördüğünüz Siyaset Bilimine 
Giriş ve Toplumbilim derslerinin bir devamı niteliğindedir. Bu derslerde öğrendiğiniz devlet, 
iktidar, siyaset gibi temel kavramları, siyaset sosyolojisi dersinde, daha detaylı ve belli başlı 
teorik yaklaşımlar ekseninde görürsünüz. Siyaset sosyolojisi disiplini, siyaset ve toplum üzerine 
teorik kavrayışı derinleştirir ve siyasal alanla toplum arasındaki bağlantıları analiz etmeye 
yarar.   
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1.1. Siyaset Sosyolojisinin Konusu ve Gelişimi 

1.1.1. “Siyasetin Sosyolojisi”nden Siyaset Sosyolojisine 

1.1.2. Siyaset Sosyolojisi ve Siyaset Bilimi Arasındaki Farklar 

1.2. Siyaset Sosyolojisinin İnceleme Konuları 

1.3. Siyaset Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Siyaset sosyolojisinin gelişme evreleri nelerdir? 

2. Siyaset sosyolojisinin siyaset bilimiyle farkları nelerdir? 

3. Siyaset sosyolojisinin inceleme konuları nelerdir? 

4. Siyaset sosyolojisindeki temel yaklaşımlar nelerdir?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Siyaset Sosyolojisinin 
Gelişimi 

Siyaset sosyolojisinin ortaya 
çıkma surecini öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyaset Sosyolojisi ve 
Siyaset Bilimi Arasındaki 
Farklar 

Siyaset sosyolojisinin siyaset 
bilimiyle farklarını kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyaset Sosyolojisinin 
İnceleme ve Araştırma 
Konuları  

Siyaset sosyolojisinin 
inceleme konularını 
öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyaset Sosyolojisinde 
Temel Yaklaşımlar  

Siyaset sosyolojisine hakim 
olan yaklaşımları bilmek 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 Siyaset sosyolojisi 

 Siyaset bilimi 

 Siyasetin sosyolojisi  
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Giriş 

Bu bölümde siyaset sosyolojisinin tanımı yapılarak sosyolojiden ve siyaset biliminden 
ayrı bir disiplin olarak nasıl geliştiği, inceleme konuları ve temel yaklaşımları anlatılmaktadır. 
Sosyal bilimlerin kesin, iyi tanımlanmış sınırları yoktur. Pek çok örnekte farklı disiplinlerin ilgi 
alanları birbiriyle çakışır ve sosyal bilimler içinde benzer ya da aynı konular birden fazla 
disiplin tarafından araştırılır. Bazen akıl yürütme ve bakış açısındaki temel bir farklılık çeşitli 
disiplinlerin aynı konuya yaklaşımlarını da birbirinden ayırır. Bazı durumlarda analiz yöntemi, 
bir disiplinin ayırt edici özelliğini verir; fakat genellikle   ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji, 
sosyoloji ya da antropoloji gibi farklı sosyal bilim disiplinleri aynı olgunun farklı yönleri 
üstünde dururlar.  

Son yıllarda sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımın önem kazanması ve 
yaygınlaşmasıyla birlikte metodolojik ya da diğer açılardan tek bir disiplinle karakterize olan 
çalışmalar da azaldı. Bunun yerine giderek farklı disiplinlerin yaklaşım ve analiz yöntemlerini 
birlikte kullanan melez disiplinler ortaya çıktı. Siyaset sosyolojisi siyaset bilimi ve sosyoloji 
bilim dallarının kesişme alanında ortaya çıkmış bir disiplindir. Bu bölümde siyaset 
sosyolojisinin siyaset bilimi ve sosyolojiden farkı, inceleme konuları ve yaklaşımları ele 
alınarak bağımsız bir disiplin olarak gelişimi anlatılmaktadır.    
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1.1. Siyaset Sosyolojisinin Konusu ve Gelişimi  

Siyaset bilimi ve sosyolojiyi geleneksel yaklaşımlar içinde birbirinden ayırmak daha 
kolaydır. Siyaset bilimciler siyaseti devlet kurumları üstünde çalışma olarak algılamaktadırlar; 
sosyologlar ise iktidarı açıklamak için bireylerin ve grupların karşılıklı ilişkilerine bakarlar. 
Ancak sosyal bilimlerin gelişmesiyle ve sosyoloji kuramlarının toplumsal varoluşun farklı 
yönlerinin karşılıklı ilişki içinde olduğuna dair yaptıkları vurgu ile toplumsal olguların 
disiplinler arası bir yaklaşımla anlaşılabileceği görüşü yerleşmiştir. Bununla birlikte ekonomi- 
sosyoloji, psikoloji- sosyoloji, siyaset bilimi - sosyoloji ilişkileri belirsiz hale gelmiştir. Bu 
gelişmenin sonucunda melez disiplinler diyebileceğimiz siyaset sosyolojisi, sosyal psikoloji, 
ekonomi-politik gibi disiplinler ortaya çıkmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasetin  toplumdaki yeri ve köklerini inceleyen 
sosyolojik araştırmalar ortaya çıkmıştır. Bunda siyaset biliminin metotları ve inceleme konuları 
bakımından, siyaset felsefesi ve anayasa hukuku alanlarından bağımsız bir bilim dalı haline 
gelmesinin de rolü vardır. Özellikle ABD’de 1950’li ve 1960’li yıllarda siyaset bilimine hakim 
olan davranışçı okulun geliştirdiği veri toplama teknikleri ve istatistiki inceleme yöntemleriyle 
birlikte siyaset, ölçülebilir bir inceleme nesnesi haline gelmiştir.  

Aynı yıllarda gelişmeye başlayan siyaset sosyolojisi de özellikle Avrupalı sosyal 
bilimciler tarafından uzun süre siyaset bilimiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Fransız siyaset 
bilimci Maurice Duverger, bu konudaki fikrini net olarak belirtmiş ve genel olarak siyaset 
sosyolojisi ve siyaset biliminin aynı olduğunu söylemiştir.1 Duverger’in siyaset sosyolojisi 
başlıklı eserindeki yaklaşımında da bunu gözlemek mümkündür. Nitekim Duverger, bu 
eserinde siyaset sosyolojisinin ne olduğunu belirlemeye çalışırken aslında siyaset bilimine özgü 
olan tartışmayı yürütmekte ve siyaset sosyolojisinin devlet bilimi mi iktidar bilimi mi olduğu 
sorusu üzerinde durmaktadır. Bu yaklaşım tarzı Duverger’in siyaset sosyolojisini de doğrudan 
siyaset biliminin temel parametreleri üzerinden tanımladığını göstermektedir.  

Ancak yine 1960’lı yıllarda Amerikan Siyaset Bilimi Derneği tarafından siyaset 
biliminin gelişimi ve sosyal bilimlerin yaşadığı kriz üzerine yürütülen akademik tartışma, 
siyaset sosyolojisinin yeni bir disiplin olarak tanımlanmasını gündeme getirmiştir. Aynı 
tartışma içinde Giovanni Sartori, Stein Rokkan, Martin Seymour Lipset, Reinhard Bendix gibi 
siyaset bilimcilerin siyaset sosyolojisini tanımlamayı hedefleyen çalışmaları, siyaset sosyolojisi 
ve siyaset bilimi arasındaki ayrımı da belirlemiş ve siyaset sosyolojisinin bağımsız bir disiplin 
olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

1.1.1. “Siyasetin Sosyolojisi” nden Siyaset Sosyolojisine 

Siyaset sosyolojisi, 1960’larda gelişmeye başlayan, siyaset bilimi ve sosyolojinin her 
ikisinden de yeni olan bir disiplindir. Siyaset sosyolojisinin gelişmesinde özellikle Amerikalı 
siyaset bilimci ve sosyolog Seymour Martin Lipset’in 1960 yılında yayınlanan Siyasal İnsan: 
Siyasetin Sosyal Temelleri isimli kitabı etkili olmuştur. Lipset’in demokratik sistemlerin 

                                                 
1 Duverger, M. (1982), Siyaset Sosyolojisi, (çev. Sirin Tekeli) İstanbul: Varlık Yay., s. 23 
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dayandığı sosyal ve ekonomik nitelikleri inceleyerek demokrasi ve ekonomik gelişme arasında 
ilişki kurduğu bu kitabın ilk bölümü,  “Siyasetin Sosyolojisi” başlığını taşımaktadır. Bu terim, 
siyaset olgusunun sosyolojik olarak incelenmesini ifade eder.  

Lipset’in klasik eseri Siyasal İnsan sanayileşme, ekonomik gelişme, sınıf yapısı gibi 
sosyolojik değişkenlerle oy verme davranışı, siyasal partiler gibi siyasal alana ait değişkenler 
arasındaki ilişkileri araştırarak siyaset ve toplum, siyaset bilimi ve sosyoloji arasında bir köprü 
kurmuştur. Daha sonra bir başka siyaset bilimci Giovanni Sartori, siyasetin sosyolojisi ve 
siyaset sosyolojisi terimleri arasında bir ayrım yaparak ikisinin aynı anlamda kullanılmasına 
itiraz etmiştir. 2  Sartori’ye göre siyasetin sosyolojisi din sosyolojisi, kent sosyolojisi gibi 
sosyolojinin alt dallarından biri iken siyaset sosyolojisi, siyaset bilimi ve sosyoloji arasında 
disiplinler arası bir köprü kurmayı sağlayan bir disiplindir. Bunu basit olarak şöyle 
açıklayabiliriz: Siyaset bilimi bir olgunun analiz edilmesinde nedenler, belirleyici etkenler gibi 
açıklayıcı değişkenler olarak siyasal yapıya odaklanırken sosyoloji, açıklayıcı değişken olarak 
sosyal yapıya odaklanır. Siyaset sosyolojisi ise siyasal ve sosyal değişkenler arasında bağlantı 
kurarak melez bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyen, disiplinler arası bir teşebbüstür.  

Sartori, siyaset sosyolojisinin siyaset bilimcilerle sosyologlar arasında karşılıklı olarak 
verimli bir alan yaratmayı, gerçek bir disiplinler arası yaklaşım geliştirmeyi hedeflediği 
görüşündedir. Bu, siyaset sosyolojisinin henüz gerçekleştirilememiş, ancak geleceğe yönelik 
hedefidir. O halde disiplinler arası yaklaşımı başarıya ulaştırmak istiyorsak, siyasetin 
sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi arasında bir ayrım yapmamız ve siyaset sosyolojisinin, 
sosyolojinin bir alt dalı olduğu görüşünden vazgeçmemiz gerekmektedir. Nitekim daha sonra 
disiplinin gelişimi siyaset sosyolojisi terimiyle ve bağımsız bir şekilde seyretmiştir. Bugün 
siyaset sosyolojisinin sınırları siyaset bilimi ve sosyolojinin kesişim alanına gönderme yaparak 
tanımlanmakta ancak bu kesişim alanının tam olarak neyi dışarıda bırakıp neyi içerdiği esnek 
bir şekilde yorumlanmaktadır.  

 

 

 

  

                                                 
2 Sartori, Giovanni (1969). “From The Sociology of Politics to Political Sociology”, (içinde) Politics and 

The Social Sciences, (Ed.) Martin Lipset, New York: Oxford University Press, 65-100. 
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1.1.2. Siyaset Sosyolojisi Ve Siyaset Bilimi Arasındaki Farklar 

Siyaset sosyolojisi, toplumsal yapının bir parçası olan siyaseti sosyolojinin ve toplum 
kuramının temel öncüllerine ve teorik rehberliğine dayanarak anlamaya çalışmaktadır. Siyaset 
bilimi de siyasal yapı ve siyasal hayat üstünde çalışmakta ancak bunu siyaset teorisinin 
varsayımlarına dayanarak, siyasetin özerk ve bağımsız bir olgu olduğunu düşünerek 
yapmaktadır. Lipset’in siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi üzerine yaptığı ayrım, aynı zamanda 
siyaset sosyolojisinin en önemli özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Buna göre siyaset 
sosyolojisi de siyaset bilimi gibi toplumda iktidarın dağıtımı ve uygulanmasıyla ilgilenmekte, 
ancak siyaset biliminden farklı olarak bu dağıtım ve uygulamanın kurumsal koşullarıyla 
ilgilenmemekte, bu koşulları verili kabul etmektedir. Dolayısıyla siyaset bilimi incelemeye 
devletle başlar ve devletin toplumu nasıl etkilediğini çözümlemeye çalışır. Siyaset sosyolojisi 
ise incelemeye toplumla başlar ve toplumun devleti nasıl etkilediğini soruşturur. Buna göre 
siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi arasındaki farkları şöyle özetleyebiliriz: 

a) Siyaset bilimi parlamento, siyasal sistem, devlet gibi siyasetin kurumsallaşmış 
unsurlarını incelerken, siyaset sosyolojisi bu kurumların yer aldığı toplumun yapısal, kültürel 
özellikleriyle siyaseti ilişkilendirmeyi öngörmektedir. Siyaset sosyolojisinde vurgu, siyasetin 
ve siyasal kurumların toplumla ilişkilendirilmesi üzerine odaklanır.3 

b) Siyaset bilimi formel yapılar ve liderler tarafından kullanılan iktidar ile siyaset 
sosyolojisi ise iktidarın altında yatan, onun temelini oluşturan  gizli kalmış yapılarla ilgilenir. 
Siyasal iktidarın dağılımında aile, din, sınıf gibi siyasal alanın dışında yer alan faktörleri inceler. 
Geleneksel siyaset bilimi, iktidarı tanımlamak için hükümet, devlet aygıtı ve kamu yönetimi ile 
uğraşırken, siyaset sosyolojisi toplumsal yapının,  ve fonksiyonların, toplumsal süreçlerin ve 
ilişkilerin doğası ile ilgilenir. 

c) Siyaset sosyolojisi, siyasal yapıları değişken olgular olarak ele almakta ve bu nedenle 
de tarihsel analize daha fazla başvurmaktadır. Siyaset bilimciler için temel soru “Siyasal sistem 
nasıl çalışır?” iken siyaset sosyolojisi çalışanlar, söz konusu siyasal sistemin nasıl ortaya 
çıktığını ve ilgili düzenin, düzenlemenin kimin yararına ve zararına olduğunu sormaktadırlar. 

d) Değişime verdikleri önemden ötürü siyaset sosyologları siyaseti daha çok bir çatışma 
alanı olarak algılarlar. Çatışma, ihtilaf ve toplumsal hareketlerin devrimci doğası üstünde 
dururlar ve bunları siyasal sistemin ayrılmaz parçaları olarak görürler. Bu nedenle bu disiplinin 
daha radikal bir doğası olduğu yakıştırması da yapılmaktadır.  

  

                                                 
3 Vergin, Nur (2003), Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yay., s. 11 
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1.2. Siyaset Sosyolojisinin İnceleme Konuları 

20. Yüzyıl dünya kapitalizminin iki kutuplu bir uluslararası düzenle şekillendiği bir 
zaman dilimidir. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’da yaşanan sosyalist devrim, Avrupa’da faşizmin 
yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı büyük sosyal ve siyasal değişim dalgalarına yol açmıştır. 
1950-70 yılları arasında Batı toplumlarında bir yanda demokratik kurum ve değerler 
yerleşmekte ve yükselişe geçmekteyken diğer yanda giderek yaygınlaşan toplumsal muhalefet 
hareketleri kapitalizmi sorgulamışlardır. Hem siyaset bilimi hem siyaset sosyolojisinin 
gelişimi, toplumların yaşadığı bütün bu kriz ve değişimi çözümlemek üzere yapılan 
araştırmalarla gerçekleşmiştir. Lipset ve Bendix, siyaset sosyolojisi isminin de bu dönemde 
yapılan bir dizi çalışmaya uygun olarak ortaya çıktığını belirtmişlerdir. 

Siyaset sosyolojisi öncelikle siyaset ve toplum arasındaki etkileşimi inceleyen bir 
disiplindir. Siyaset sosyolojisinin inceleme alanı siyasetin toplumsal koşullarıdır; siyasetin 
toplumdaki diğer olaylar tarafından nasıl etkilendiği ve bu olayları nasıl etkilediğidir. Siyaset 
sosyolojisi siyaseti tüm diğer toplumsal kurumlarla çok sıkı bir ilişki içinde olan bir olgu olarak 
ele alır.  

Siyaset sosyolojisinin ilgilendiği konuları belirlemeye çalışan Lipset ve Bendix, siyaset 
sosyolojisinin hem inceleme konuları hem araştırma metotları bakımından çeşitli hatlar 
arasında bir uzlaşma sağladığını belirtmişlerdir. Bu hatlar şöyle tanımlanmıştır:4 

- Toplulukların ve ulusun oy verme davranışı 

 - Ekonomik iktidar ve siyasal karar alma 

- Siyasal hareketlerin ve çıkar gruplarının ideolojileri 

- Siyasal partiler, gönüllü kuruluşlar, oligarşi ve siyasal davranışın psikolojik boyutları 

- Hükümet ve bürokrasi 

Siyaset sosyolojisi ortaya çıktığı dönemde, inceleme konularının bu eksenler etrafında 
geliştiğini görüyoruz. Siyaset sosyolojisi disiplini ilk gelişme döneminden itibaren toplumdaki 
iktidarın yapısı ve dağılımı ile ilgilenmiştir. İktidarın ne olduğu ve ne tür iktidarların siyaset 
bağlamında düşünülebileceği soruları bugün de bu disiplinin merkezini oluşturur.  

Siyaset sosyolojisinin araştırma alanının genel anlamıyla, devlet ve toplum arasındaki 
ilişkiler olarak görüldüğünü biliyoruz. Yukarıda da aktardığımız gibi siyaset sosyolojisine ait 
en bilinen ve genel tanımlardan birini 1980’li yıllarda Anthony Orum yapmıştır. Orum’un bu 
tanımına göre, siyaset sosyolojisi, dikkati siyasetin toplumsal koşullarına yöneltir. Bu koşullar, 
siyaseti şekillendiren ve siyaset tarafından şekillendirilen koşullardır. Siyasal alana ve bu alanın 

                                                 
4 Lipset, S. M. ve Bendix, Reinhard (1967), “The Field of Political Sociology”, (içinde) Political 

Sociology, (Ed.) Lewis Coser, New York: Harper, s. 9- 47. 
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aktörlerine toplumda diğer olup bitenlerden bağımsızmış gibi davranmak yerine, siyaset 
sosyolojisi siyasal alana tüm toplumsal kurumlarla yakın ilişkisi içinde yaklaşır.  

Bu geniş tanımıyla ele alındığında siyaset sosyolojisinin hem bütün toplumsal ilişkilerde 
hem geniş bir kurumlar yelpazesinde potansiyel olarak bulunduğu haliyle iktidar kavramıyla 
ilgilendiği düşünülebilir. Ancak siyaset sosyolojisinin esas odaklandığı siyaset ve iktidar 
olguları, ulus-devlet düzeyinde olmuştur. Bu açıdan toplumu, modern sosyolojinin gördüğü 
gibi, ulus-devlet etrafında kendi kendini düzenleyen ve örgütleyen, kendi içinde tutarlı, ayrı bir 
analiz birimi olarak gördüğü söylenebilir. Siyaset sosyolojisinin devlete odaklanmasını 
gerektiren analitik bir argüman olmamakla birlikte, siyaset sosyologları, toplumun devleti 
etkileme biçimleriyle ilgili olmuşlardır. Son yirmi yıldır toplumun devleti nasıl etkilediğinin 
analizine odaklanmışlardır.  

Çağdaş siyaset sosyolojisi, geniş anlamda kültürel siyasetle de  ilgilenir. Buna göre 
siyasal olanın karakteri sadece hükümet, devlet ve siyasal partilerde olup bitenle sınırlanamaz. 
Kültürel siyaset perspektifi aynı zamanda toplumsal ilişkileri ve kimlikleri anlamamıza, birey 
ve grupların nasıl dışlayıcı, adaletsiz bir şekilde toplumsal ilişkiler ve kimlikler tarafından 
çerçevelendiğini çözümlememize yardımcı olur. Küreselleşme, tüketim toplumu, kitle 
iletişiminin artması ve iletişim teknolojisinde yaşanan devrim gibi olgular toplumsal kimlikleri 
daha önce olmadığı ölçüde siyasallaştırmıştır. Siyasal partilerden farklı bir şekilde örgütlenen  
toplumsal hareketler ve toplumsal cinsiyet, etnisite gibi sınıf dışı kimlik kategorileri siyasetin 
hem biçimini hem içeriğini değiştirmiştir.  

Hızla değişen toplumsal ilişkileri, toplumsal kimlikleri ve kurumları anlayabilmek için 
siyaset ve iktidarın da daha geniş tanımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu gelişmelere uygun olarak 
siyaset sosyolojisinde de devlet merkezli siyasetten, sınıfa dayalı siyasal katilim modellerinden 
siyaseti toplumsal deneyimin tamamına içkin bir olgu olarak ele alan yaklaşımlara doğru bir 
kayma yaşanmıştır. Bu nedenle kimlik, toplumsal cinsiyet, küreselleşme gibi olgular da çağdaş 
siyaset sosyolojisinin inceleme konuları arasına katılmıştır.       

1.3. Siyaset Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar 

Toplum içinde kendi konumumuzu anlamak için toplumun temel kurumları ve iktidar 
ilişkilerini algılamamız gerekmektedir. Toplumda iktidar olan kimdir? Hangi mekanizmalarla 
ve amaçlarla iktidarı kullanmaktadır? Güçlüler nasıl güçlü olmaya, iktidarlarını korumaya 
devam etmektedirler? İktidar ne zaman ve nasıl güç kaybeder, neden ve nasıl güç kazanır? Tüm 
bu sorular siyaset sosyolojisinin temel konu ve ilgilerini oluşturur. Siyasal analiz açısından bu 
soruların hepsi, iktidarın dağılımı, otorite, nüfuz, siyasal değişim ve meşruiyet ile ilgilidir. Bu 
sorulara verilen yanıtlara bağlı olarak siyaset ve toplum konusunda iki temel paradigma ortaya 
çıkmaktadır.  

a) Denge ya da uzlaşma teorisi: Bu yaklaşımın en iyi ifadesi, klasik sosyolojinin temel 
okullarından biri olan yapısal- işlevselciliktir. Denge teorisine göre toplum insan vücudundaki 
organlar gibi birbiri ile ilişkili farklı parçalardan oluşan bir sistemdir. Toplum farklı parçalar 
işlevsel bir temelde karşılıklı ilişki içinde oldukları için vardır. Sistemin parçaları sistemin 
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devamını sağlamak üzere belli işlevleri yerine getirirler. Hepsi birden toplumsal sistemin uyum 
içinde çalışmasına katkı yaparlar. Sistemin dengesi uzlaşmada, paylaşılan değerlerde, ortak 
inançlarda ve kültür normlarında görülür. 

b) Çatışma teorisi: Çatışma teorisine göre toplum birbiri ile çatışan parçalardan oluşur. 
Çatışmanın birimleri toplumsal sınıflar ya da farklı gruplar tarafından temsil edilebilir. 
Toplumda bir çatışma, uzlaşmazlık vardır ve bu nedenle toplumu bir arada tutma zora 
dayanmaktadır. Çatışan unsurlar var olan  toplum yapısı üstünde bir baskı oluşturur ve bu 
toplum yapısında sürekli bir değişikliğe neden olur. Uzlaşmazlık, çatışma, zor ve değişim bu 
yaklaşımın temel kavramlarını oluşturmaktadır.  

Siyaset sosyolojisi literatürüne baktığımız zaman iktidar yapılarını açıklamaya ilişkin 
üç temel yaklaşımla karşılaşırız. Bunlar elitist, plüralist (çoğulcu) yaklaşımlar ile sınıf analizi 
yaklaşımıdır. 

a) Sınıf analizi temel olarak Marksist siyaset sosyolojisidir. Toplumun maddi güçleri 
ve bunların yol açtığı çatışma eğilimleri üzerinde durur. İktidar gruplarının ve iktidar 
ilişkilerinin çatışmacı ve çözülmeci, bütünleşmeyen doğasına vurgu yapar ve bunun köklerini 
de iktisadi düzene dayandırır. 

b) Elitist yaklaşımın iki versiyonu vardır. Bunlardan biri, elitlerin işlevselliği ve 
üstünlüğünü kitlelerin irrasyonel oluşuna bağlayan klasik elitizmdir. Diğeri ise elitlerin 
varlığını toplumsal yapılara ve ekonomik nedenlere bağlayan çağdaş elitizmdir. 

c) Plüralist yaklaşım da geleneksel plüralizm ve çağdaş plüralizm olmak üzere ayrılır. 
Geleneksel çoğulculuk, çıkar grupları teorisine dayanır ve gönüllü örgütlenmelere vurgu yapar. 
Çağdaş plüralizm ise toplumdaki elitlerin çoğulluğundan bahseder. 

Anlaşılacağı üzere siyaset sosyolojisinde sınıf analizi çatışmacı paradigmanın 
varsayımlarına, plüralizm ise denge teorisinin varsayımlarına dayanır. Klasik elitist düşünce 
denge teorisi içinde, çağdaş elitist düşünce de çatışma paradigması içinde düşünülebilir. İleriki 
bölümlerde bu yaklaşımlar daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Siyaset sosyolojisi disiplini toplum ve siyaset ilişkilerini soruştururken, esas olarak 
iktidar olgusuna odaklanır. Toplumda siyasal iktidarın nasıl dağıldığı, iktidarı ortaya çıkaran ve 
şekillendiren toplumsal ve siyasal koşullar, otorite, nüfuz, siyasal değişim ve meşruiyet ile ilgili 
konular, siyaset sosyolojisinin temel inceleme alanlarını oluşturur.   
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak 
gelişmesinde etkili olan klasik eserlerden biridir? 

a) Aristo, Politika 

b) Robert Dahl, Demokrasi ve Elestirileri  

c) Seymour Martin Lipset, Siyasal İnsan 

d) Max Weber, Ekonomi ve Toplum 

e) Platon, Devlet 

2. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin inceleme konularından biri değildir? 

a) Toplulukların ve ulusun oy verme davranışı 

b) Ekonomik iktidar ve siyasal karar alma arasındaki ilişki  

c) Siyasal hareketlerin ve çıkar gruplarının ideolojileri 

d) Kişi başına üretim 

e) Aile kurumu 

3. Siyaset sosyolojisi ve siyasetin sosyolojisi kavramları arasında ayrım yapan siyaset 
bilimci aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Seymour Martin Lipset 

b) Reinhard Bendix 

c) Maurice Duverger 

d) Max Weber 

e) Giovanni Sartori 
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4. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinde, iktidar yapılarını açıklayan temel 
yaklaşımlardan biri değildir? 

a) Klasik elitizm 

b) Sınıf analizi 

c) Siyasal sistem 

d) Plüralizm 

e) Demokratik Elitizm  

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıştır?  

a) Siyaset sosyolojisi öncelikle siyaset ve toplum arasındaki etkileşimi inceleyen 
bir disiplindir. 

b) Siyaset sosyolojisi sadece devlet ve toplum arası ilişkilere odaklanır. 

c) Siyaset sosyolojisinin inceleme alanı siyasetin toplumsal koşullarıdır 

d) Siyaset sosyolojisi siyaseti tüm diğer toplumsal kurumlarla çok sıkı bir ilişki 
içinde olan bir olgu olarak ele alır. 

e) Çağdaş siyaset sosyolojisi, geniş anlamda kültürel siyasetle de ilgilenir.  

6. Aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisi siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin aynı 
olduğu görüşündedir?  

a) Stein Rokkan 

b) Giovanni Sartori 

c) Martin Seymour Lipset 

d) Maurice Duverger 

e) Reinhard Bendix 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Sartori’nin siyaset sosyolojisi üzerine görüşlerinden biri 
değildir? 

a) Siyasetin sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi birbirinden farklıdır. 

b) Siyasetin sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi arasında fark yoktur. 

c) Siyaset sosyolojisi, siyaset bilimi ve sosyoloji arasında disiplinler arası bir köprü 
kurmayı sağlayan bir disiplindir. 

d) Siyasetin sosyolojisi din sosyolojisi, kent sosyolojisi gibi sosyolojinin alt 
dallarından biridir. 

e) Siyaset sosyolojisinin hedefi siyaset bilimi ve sosyoloji arasında gerçek bir 
disiplinler arası yaklaşım geliştirmektir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürel siyaset perspektifiyle birlikte çağdaş siyaset 
sosyolojisinin alanına giren konulardan biri değildir? 

a) Toplumsal kimlik 

b) Etnisite 

c) Küreselleşme  

d) İktidar  

e) Toplumsal cinsiyet 

9. Siyaset sosyolojisinde hangi paradigma toplumu, her parçası farklı bir işlevi yerine 
getiren bir sistem olarak değerlendirir? 

a) Denge teorisi 

b) Çatışma teorisi 

c) Elitizm 

d) Pluralizm 

e) Marksizm 
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10. Siyaset sosyolojisi siyaset ve iktidar olgularına hangi düzeyde odaklanır? 

a) Ulus-devlet 

b) Birey 

c) Siyasal kurumlar 

d) Kültür  

e) Ekonomi 

Cevaplar 

1) c, 2) d, 3) e, 4) c, 5) b, 6) d, 7) b, 8) d, 9) a, 10) a   
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2. SİYASET, İKTİDAR VE DEVLET  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

2.1. Siyaset nedir? 

2.2. İktidar nedir? 

2.3. İktidarın Türleri: Baskı Otorite ve Etki   

2.4. Devlet nedir? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Siyaset nedir? 

2. İktidar nedir? 

3. İktidarın türleri nedir? 

4. Devlet nedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Siyaset Sosyolojisinde 
Temel Kavramlar 

Siyaset sosyolojisinin temel 
kavramlarının neler 
olduğunu  öğrenmek  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyaset, İktidar ve Devletin 
Unsurları  

Siyaset, devlet ve iktidar 
kavramlarının siyasal analize 
temel oluşturan tanımlarını 
öğrenmek.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyaset, Devlet ve İktidar 
İlişkisi 

Siyaset, devlet ve iktidar 
kavramları arasındaki ilişkiyi 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 Siyaset 

 İktidar 

 Devlet 

 Otorite 
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Giriş 

Bu bölümde siyaset sosyolojisine temel teşkil eden, siyasal analiz için gerekli belli başlı 
kavramlar incelenmektedir. Siyaset sosyolojisinin başlıca kavramları, siyaset, iktidar ve 
devlettir. Siyaset sosyolojisindeki farklı yaklaşımlar siyasal yapının unsurlarını oluşturan bu  
olgulara nasıl bakıldığıyla ilgilidir. Bu sebeple siyaset sosyolojisi disiplinini etkileyen 
yaklaşımlara geçmeden önce temel kavramların üzerinde durulacaktır. 
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2.1. Siyaset Nedir? 

Siyaseti en geniş ve genel anlamıyla toplumun ve insanların yönetimi olarak kabul 
edecek olursak eski çağlardan itibaren politikanın ne olduğu üzerine de geniş bir literatür 
oluştuğunu görürüz. Yönetim, bir toplumda herkesi etkileyen ortak karar alma süreçlerini ve 
bunların gerçekleştiği kurumları kapsar. Dolayısıyla politika kolektif insan varoluşunu 
örgütlemek ve düzenlemek için kullanılan araçlardan biridir. Toplumların herkesi ilgilendiren 
kararları nasıl aldıkları ve toplumda iktidarın nasıl dağıldığı, kullanıldığıyla ilgilidir. 5 Öte 
yandan siyaset bilimiyle uğraşanlar da siyasetin nasıl tanımlanacağı konusunda tek bir görüşte 
mutabık kalmadıkları için farklı kriterlere göre yapılan siyaset tanımlarına rastlamak 
mümkündür. Ayrıca siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin zaman içinde gelişmesiyle birlikte 
siyasetin tanımları da değişme göstermiştir. Tabii bunun tersi de geçerlidir. Yani siyasetin nasıl 
tanımlandığı, siyaset bilimi ve sosyolojisinin konu ve sınırlarını da değiştirmiştir.  

Klasik siyaset bilimi siyasetin tanımlanmasını, Aristo’ya kadar götürür. Buna göre 
siyaset, Antik Çağ'daki site devletlerinin, şehir devleti yönetimlerinin incelenmesidir. Nitekim 
politika (politics) kelimesi, Eski Yunan’da şehir anlamına gelen “polis”ten türemiştir. Polis, 
yurttaşlık bağıyla bağlı olunan siyasi bir topluluğu, şehir devleti anlamına geliyordu. Şehrin 
ortak isleriyle ilgilenmek yurttaşlar için hem hak hem vazifeydi. Bu nedenle politika, şehir 
devletiyle ilgili isler demekti. Bu nedenle siyasetin ilk tanımında devlete güçlü bir gönderme 
vardır. 20. Yüzyılın ilk yarısında dahi Fransız Akademi Sözlüğü, siyaseti “bir devleti yönetme 
ve diğer devletlerle olan ilişkilerine yon verme sanatına ilişkin her şeyin bilgisi” olarak 
tanımlamıştı. Bu anlayışa göre siyaset, merkezinde devletin olduğu bir faaliyettir.  

Aristo’ya göre insan başkalarıyla iletişim kurabilen, söz gücüne, kendini ifade etme 
yeteneğine sahip, siyasal bir varlıktır. Aristo unlu ifadesinde insanın zoon politikon (siyasal 
hayvan) olduğunu söylerken insanın ancak siyasal bir toplulukta yaşayabileceğini 
kastetmektedir. Bu bakımdan siyaset ahlaki bir faaliyettir ve adil bir toplum kurma amacı taşır. 
Bu yüzden siyaset, insan faaliyetlerinin en kapsamlısıdır; bilgi hiyerarşisinin en üstünde yer 
alır. Bilindiği gibi Aristo, bu görüşleri sebebiyle siyaset biliminin babası sayılmaktadır.  20. 
Yüzyıl'da çağdaş siyaset biliminin gelişimine kadar geçen uzun surede en yaygın görüş, 
siyasetin, devletle ilgili bir faaliyet, siyaset bilimi ve sosyolojisinin de devlet bilimi olduğu 
şeklindedir. Daha sonra odak noktası, devletten iktidara doğru kaymıştır. Günümüzde siyaset 
bilimi ve sosyolojisinin ana konusu olarak iktidar devletin yerini almıştır. Siyasetin 
tanımlanmasında da iktidar merkezli görüş yaygındır.   

Siyaset kavramı üzerine birden fazla görüş olduğunu belirtmiştik. Bu görüşler başlıca 
iki yaklaşıma ayrılabilir. Bunlar çatışmacı ve uzlaşmacı yaklaşımlardır. Birinci yaklaşım, 
siyaseti bir çatışma ilişkisi olarak görür. Buna göre toplumda yaşayan insanlar sahip oldukları 
sosyal, ekonomik farklılıklar ve farklı çıkarlar nedeniyle mücadele halindedirler. İnsanlar 
arasındaki düşünce, çıkar ve eğilim farklılıkları yüzünden doğan çatışma politikanın temelini 
oluşturur. Bu ayni zamanda farklı siyasalar arasındaki bir yarıştır. İngiliz dilinde politics 
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(siyaset) kavramının dışında bir de, belli bir alanda izlenmesi gereken ya da izlenen yol 
anlamında policy terimi kullanılmaktadır. Türkçe'de de bu, siyasa terimiyle karşılanmaktadır. 
Siyasadan belli bir konudaki bir dizi önlemler bütününü, siyasetten de farklı siyasalar arasındaki 
yarışı anlıyoruz.  Bu bakışa göre siyasetin asıl konusu toplumdaki değerlerin paylaşılmasıdır. 
Çatışmanın hedefi ise iktidarın ele geçirilmesidir. Siyaseti, sadece bu yönüyle açıklarsak “kimin 
neyi, ne zaman, nasıl elde ettiğini belirleyen bir faaliyet” olarak tanımlayabiliriz.6  

Diğer yaklaşıma göre ise, siyasetin amacı öncelikle toplumda bütünlüğü sağlamak, özel 
çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve insanların ortak iyiliğini gerçekleştirmektir. Bu tur 
uzlaşmacı görüşlerde siyasetin hedefi herkesin yararına bir toplum kurma çabasıdır. Böyle bir 
siyaset yaklaşımı, daha çok olması gerekeni ortaya koyan, normatif bir yaklaşımdır. Bu 
yorumların her biri siyaseti bir yönünü yansıtmaktadır. Oysa siyaset ancak çok değişkenle 
açıklanabilecek, karmaşık ve kapsayıcı bir olgudur. Bu nedenle siyaseti hem çatışma hem 
uzlaşma faaliyeti olarak tanımlamalıyız. Siyaset hem bir çatışma ve iktidar kavgasıdır hem 
toplumun tüm üyelerinin yararına bir düzen kurma, ortak kamu yararını gerçekleştirme aracıdır.  

2.2. İktidar Nedir? 

İktidar siyasetin anahtar kavramıdır. İktidar kavramı, siyasal olayların dinamiğini 
oluşturur ve siyasal süreçlerin anlaşılmasında ve açıklanmasında anahtar bir rol üstlenir. Bu 
sebeple iktidar, modern siyaset biliminin de siyaset sosyolojisinin de odak noktası haline 
gelmiştir. Siyaset sosyolojisi disiplini de toplumda iktidarın yapısı ve dağıtılması üzerine 
çalışır.  

İktidar, en geniş anlamıyla başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme 
olanağı olarak tanımlanabilir. İktidarın, sosyolojideki en etkili tanımlarından birini klasik 
sosyolojinin kurucularından biri olan Max Weber yapmıştır. Weber iktidarı, “sosyal ilişkiler 
çerçevesi içinde bir iradenin, ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânı” olarak 
tanımlamıştır. Buna göre, iktidar, ortak bir eylem içinde bir ya da daha fazla kişinin, diğerlerine 
rağmen kendi iradelerini gerçekleştirme kapasitesidir. Bu şekilde tanımladığımızda iktidarın 
çerçevesini çok genişletmiş oluruz. Bu içeriğiyle iktidar, sadece siyasette görülmez, herhangi 
bir toplumsal ilişkide de yer alabilir.  

Aileden eğitime, sivil toplum alanına kadar toplumun tüm kurumlarında iktidar 
ilişkilerini gözlemleyebiliriz. Buna karşılık siyaset de, sadece belirli bir kurumun uzmanlaşmış 
faaliyeti olarak görülemez. O halde önce her iktidar siyasetin ve siyaset sosyolojisinin konusunu 
oluşturur mu ya da siyaset sosyolojisi hangi iktidarı konu edinir sorularını sormamız gerekir. 
Weber, iktidarın sınırlarını bu kadar genişletmiş olmasına rağmen, diğer araştırmacılar gibi, 
dikkatini verili bir toprak parçası üzerinde meşru zor kullanma tekeline sahip olan kurum 
şeklinde tanımladığı devlete odaklamıştır. Siyaset biliminin ve sosyolojisinin de esas ilgilendiği 
iktidarın siyasal iktidar oluğunu belirlemeliyiz.  
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Siyaset sosyolojisi, iktidarla kişiler arası bir seviyede değil, toplumsal seviyede ilgilenir. 
Kişiler arası seviyede iktidar daha çok sosyal psikolojinin konusudur. Bu seviyede iktidar 
ilişkisindeki her bir parçanın eylemlerinin sonuçları ilgili toplumsal gruptan daha fazlasını 
etkilemez. Toplumsal seviyedeki iktidar ilişkilerinde ise bireylerin ya da grupların aldığı 
kararların sonuçları toplumun katmanları üzerinde etkilidir. Toplumsal seviyede iktidarın 
eylemlerinin sonuçları baştan başa tüm toplumu etkiler ve geniş kapsamlı etkiler doğurur. 

İktidar üzerine konuşmak akıllara hemen hükmetme, diktatörlük, tiranlık gibi 
kavramları getirir. Bu kavramların hepsi de günümüz insani için olumsuz çağrışımlar taşır. 
Oysa iktidar ilişkileri, totaliter ve otoriter düzenlerin olduğu kadar demokratik toplum 
düzenlerinin de karakteristik özelliğidir. Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisindeki çalışmalar 
zaman içinde tekrarlayarak bunu kanıtlamıştır.  

Daha önce belirttiğimiz gibi siyaset bilimciler geleneksel olarak devletin iktidarıyla 
ilgilenmişlerdir. Ne var ki iktidarın tek kaynağı devlet değildir. Bireyler ve gruplar gibi, özel  
ya da kamusal nitelikli ekonomik kurumların iktidarı da toplumsal yapıda stratejik önem taşır 
ve siyasal analiz için eşit derecede önemlidir. Partileri de kapsayan siyasal iktidar, almayı ve 
vermeyi içeren çift yönlü bir ilişkidir. Dolayısıyla kimin iktidar olduğunu ve iktidarın nasıl 
uygulandığını teşhis etmek için, ilişkinin diğer ucunda yer alanın bu iktidarı neden kabul ettiğini 
de soruşturmak gerekir. Ayrıca iktidar ilişkilerinin belirli bağlamlarda tanımlanması da 
gereklidir. Yani bu demektir ki nerede, ne şekilde ve hangi koşullarda olduğunu belirlemeden 
bir grubun iktidara sahip olduğunu tespit etmenin bir anlamı yoktur.  

Siyasal iktidarın tüm bu yönleriyle ilgilenen siyaset sosyolojisi, toplumda nispi olarak 
sabit iktidar ilişkilerinin var olduğu önermesi üzerine kuruludur. Bunlar kurumsal iktidar 
yapıları olarak kavramlaştırılmaktadır. İktidar ilişkilerinin bu nispi sabitliği, onu tahmin 
edilebilir kılar ki böylece siyasetin bilimini yapmak mümkün hale gelir.    

2.3. İktidar Türleri: Baskı, Otorite ve Etki 

İktidar geleneksel sınıflandırmaya göre üç temel biçimde ortaya çıkar. Bunlar baskı, 
otorite ve etkidir. Weber’in yukarıda verdiğimiz tanımını, yani başkalarına rağmen irade 
koyma kapasitesini esas alırsak, iktidarın diğerlerini etkileme yeteneğini sağlayan faktörlerden 
biri, baskıdır. Kendi iradesini diğerlerine rağmen gerçekleştirmek, öncelikle başkalarının 
iradesi üzerinde bir baskı unsuru olmakla ilgilidir. Dolayısıyla baskı veya başka bir deyimle zor 
gücü, iktidarın temel niteliklerinden biridir.  

İktidarın ikinci bir bicimi olarak otorite, bir güç ve kontrol aracı olarak emir verme, 
karar verme hakkini elinde bulundurmayı ifade eder. Otorite belirli bir uzmanlık alanındaki  
yetkinlik anlamına da gelir. Siyasal ve toplumsal açıdan otorite kavramı ise, iktidarın yönetme 
hakkinin yönetilenler tarafından kabul edilmesidir. Yani bu anlamıyla otorite, itaati içerir. 
Dolayısıyla otoriteyi diğer iktidar biçimlerinden ayıran şey, toplumsal rızaya dayanmasıdır. Bu 
nedenle otorite, meşru iktidar olarak tanımlanır. Otorite ve iktidar kavramları arasındaki ayrımı 
anlamak için terimin Latince köklerine de bakabiliriz. Otorite ve iktidar kavramlarının Latince 
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kökleri, auctoritas ve potestastır. Buna göre auctoritas terimi halkın güvenine mazhar olanlar 
için kullanılırken, potestas terimi ise siyasal iktidarı tarif etmek için kullanılıyordu.7  

Otorite güce, zora ve tehdide başvurmaksızın bir siyasal iradenin yürütülmesi ve 
sürdürülmesi yeteneğini ifade eder. Aslında bu yeteneğin arkasında da zorlama ve yaptırım 
uygulama yetkisi bulunur ve toplum gerekirse bu yetkiye başvurulabileceğini kabul etmiştir. 
Hem siyaset bilimi hem siyaset sosyolojisinde otorite ve siyasal iktidar kavramlarının birbirinin 
yerine kullanıldığını görürüz. Burada otoritenin tanımı bakımından önemli olan, toplumsal rıza 
ve itaat unsurlarının belirleyici olmasıdır. Toplumun kurumsal yapıları istikrarlı olduğu ölçüde, 
o toplumda otoriteyle yönetme ihtimali de artar. İstikrar azaldıkça zor ve baskıya başvurma 
ihtimali yükselir. 

İktidarın siyaset bağlamındaki üçüncü turu etki veya nüfuzdur. Bu genel olarak iktidarın 
daha hafif, seyreltilmiş ve yaygın bir bicimi şeklinde anlaşılmaktadır. Yine de etki kavramının 
anlamı literatürde çok açık ve net değildir. Genellikle iknaya dayalı baskı içermeyen bir iktidar 
biçimi olarak kullanıldığını görürüz. Ayni zamanda dolaylı ve incelikli olmak gibi içerikler de 
bu kavrama monte edilmiştir. Etki kavramı, genellikle iktidarın biçimsel, resmi yaptırımlara 
başvurmayan bir ikna kanalıyla sağlandığı durumlar için kullanılır. Bu nedenle resmi olarak 
lider olan kişilerin otoritesinden, gayri resmi olarak lider pozisyonu olan kişilerin ise etkisinden 
söz ederiz. 

Etkiyi gözlemek biçimsel/ resmi bir iktidarı gözlemekten daha zor olabilir. Ayrıca 
etkinin sınırları da resmi iktidarlardaki kadar net bir şekilde tanımlanamaz. Baskı gruplarının 
liderleri, çeşitli toplulukların liderleri, ekonomik kurumları kontrol eden liderler toplumdaki 
karar alma süreçlerine etkide bulunan kimselerdir. Pek çok durumda bu kişi ve grupların siyaset 
üzerindeki etkisi toplum tarafından doğal ve kabul edilir bulunmaktadır. Boylece özellikle 
çoğulcu sistemlerde meşru bir etkiden söz etmek mümkündür.  

Bazı durumlarda aynı kişi ve gruplar hem otoriteyi hem etki alanına sahipken, bazı 
durumlarda otoritesi olmayan birey ve gruplar büyük bir etkiye sahip olabilir. Benzer şekilde 
önemli otorite pozisyonları, kişisel özellikleri ya da eksik donanımları, etkisiz bağlantıları 
nedeniyle çok az etkiye sahip kişiler tarafından da işgal ediliyor olabilir.    

2.4. Devlet Nedir? 

Devlet kavramı, insan toplumlarının belirli bir örgütlenme biçimini anlatır. Maurice 
Duverger, devlet kavramının iki anlama işaret ettiğini söylemiştir: Ulus-devlet ve hükümet-
devlet. Ulus-devlet anlamında devlet, ulusal toplumu, yani orta cağlar sonunda ortaya çıkan ve 
günümüzde en ileri biçimde örgütlenmiş ve en iyi şekilde bütünleşmiş olan bir topluluk tipini 
ifade eder. Hükümet-devletse yöneticileri, bu ulusal toplumun başı olan kimseleri ifade eder.  

Ulusal toplum ve devlet, diğer grup ve insan topluluklarından farklı bir tür oluşturur. 
Duverger, bu farklılığın devletin egemen oluşunda düğümlendiğini söylemiştir. Devlet 
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yöneticileri, başka hiçbir grubun basında olanlarda bulunmayan bir niteliğe sahiptirler ki bu da 
egemenliktir. Egemenliği merkeze alan ve kriter kabul eden bu yaklaşım, devlet kavramının 
tanımlanmasındaki görüşlerden sadece bir tanesidir ve hukukçular tarafından geliştirilmiştir. 
Hukuk açısından yapılan devlet tariflerinin bir kısmı, devleti unsurlarından biriyle 
özdeşleştirerek tanımlama yoluna gitmiştir. Örneğin, Fransız kamu hukuku doktrini, devletin 
milletin hukuki kişilik kazanmış sekli olduğu yaklaşımına sahiptir. Yine hukuk açısından 
yapılan başka bir tanımda Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen, devleti etkili olarak yürürlükte 
bulunan bir hukuki normlar sistemi olarak belirlemiştir. 

Devletin ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği hakkında farklı görüşler mevcuttur. Hukuk, 
sosyoloji, siyaset sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, siyaset bilimi gibi her bir disiplin iktidar, 
egemenlik, güvenlik işlevi, şiddet gibi devlete ait belirli bir unsuru merkeze koyarak tanımlama 
yoluna gitmiştir. Devlet kavramının tanımlanması düşünce akımlarına göre de farklılık gösterir. 
Marksist tez, devleti sınıf çatışmasının bir ürünü ve bir sınıf yapısı olarak analiz etmiştir. Fakat 
devletin sınıf egemenliğinin örgütlenmesi olarak gören bu yaklaşım Marksizm dışındaki bazı 
düşünür ve sosyologlar tarafından da paylaşılmıştır. Bu görüşe göre devlet, hakim sınıfların 
iktidarını sağlayan en üst siyasal örgütlenmedir; bir sınıfın hakimiyetini kuran ve devamını 
sağlayan aygıttır. Buna karşılık bazı yaklaşımlar, devleti sınıfın üstünde, bütün toplumu 
kapsayan, birleştirici bir güç olarak görmüşlerdir. Antik Yunan’dan bu yana Platon gibi bazı 
düşünürler devleti siyasal bir topluluğun en üst ifadesi, en yüksek ideal, en üst toplumsal değer 
olarak görmüşlerdir. Hegel bir yeryüzü tanrısı olarak, bir amaç olarak devletten bahseder. Bazı 
yaklaşımlara göre ise devlet amaç değil araçtır. İnsan topluluklarının bir arada yaşamasını 
sağlayan bir araç olarak devlet, düzeni korumaya yönelmiştir.  

Normatif olarak da devlete bakisin çeşitli olduğunu görürüz. Marksizm’e göre devlet 
bir baskı aygıtıdır ve bir devrimin ardından kendiliğinden sönümleneceği öngörülmektedir. 
Anarşist düşünce akımında devlet toplumda kaosun ve savaşın kaynağıdır; varlığı da bu kaosa 
ve savaşa bağlıdır. Anarşizm insanların kendi hallerindeyken ortak yasam kurma becerilerinin 
olduğunu ancak otoritenin bunu bozduğu görüsündedirler. Bu nedenle devletin kendiliğinden 
sönümlenmesini vs beklemeden hemen ortadan kaldırılması gerektiği fikrindedirler.  

Devleti açıklayan bu teoriler çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan 
birini yapan Heywood devlete yönelik teorileri, devleti bir hakem olarak ele alan plüralist devlet 
teorisi, devleti Marksist yaklaşımda olduğu gibi sınıfsal ilişkiler çerçevesinde ele alan kapitalist 
devlet teorisi, devleti klasik liberalizmden kaynaklanan bir bakış açısıyla bireysel özgürlükleri 
tehdit eden bir kurum olarak gören Leviathan devlet teorisi ve feminizmden kaynaklanan 
patriarkal devlet teorisi olmak üzere dört grupta incelemiştir. 

Hem normatif hem pozitif açıdan devleti açıklamaya yönelik farklı teoriler olsa da 
devletin varlığındaki kesin ve kurucu unsurları, devletlerdeki ortak karakteristik özellikleri 
belirleyerek temel bir açıklama yapabiliriz. Daha önce belirttiğimiz gibi sosyolojide devlet 
üzerine en etkili olan ve yaygın olarak kabul edilen tanımlamayı Max Weber  yapmıştır. Weber 
devleti meşru şiddet tekeli olarak tanımlamıştır. Buna göre siyasal bir kurum olarak şiddeti araç 
olarak kullanmak, devletin en önemli vasfıdır. Devlet, toplum üzerinde hakimiyet kuran siyasal 
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bir örgütlenmedir. Bu hakimiyeti belirli sınırlara sahip bir toprak bütünlüğü üzerinde kuran 
devletin egemenliğinin kalıcı ve sürekli olmasını sağlayan, yaptırım gücüne sahip olmasıdır. 
Devlet, iradesini kabul ettirmek için fiziki zora başvurma tekeline sahip olan bir örgütlenme 
biçimidir ve bu zor kullanma yetkisi, meşru bir yetkidir.  Weber’e göre devletin yegane özelliği 
güç kullanımını otorite ile bütünleştirmiştir olmasıdır.  

Weber’in bu tanımı çerçevesinde daha sonra pek çok tanım yapılmıştır. Mills devleti, 
“belirli sınırlar içinde meşru fiziksel güç kullanımı iddiasında bulunan bir insan topluluğu”;  
Harris, “kabul edilmiş sınırlar içinde yasayanlar üzerinde güç kullanma ve kontrol araçlarına 
sahip bir örgüt” seklinde tanımlamıştır. Weber’in etkili olduğu bu ve benzer pek çok tanımda 
hukuk, meşruluk ve zor özelliklerinin üzerinde durulmuştur.  

Heywood, bu tanımlardan hareketle devletin beş özelliğini, egemenlik, kamusallık, 
meşruluk, hükmetme ve coğrafi alan olarak belirler. Egemenlik, devletin mutlak ve 
sınırlanmamış iktidarını ifade eder. Kamusallık devletin kamusal organlara sahip olarak 
kolektif karar alma ve uygulama kapasitesinden kaynaklanır. Meşruluk, devletin “ortak iyi”yi 
temsil ettiğine ve ortak çıkarları gerçekleştireceğine duyulan inancı gösterir. Hükmetme, devlet 
otoritesinin “zor”la desteklenmesidir. Yani devlet, otoritesi ihlal edildiğinde yaptırım 
uygulama, cezalandırma yetkisine sahiptir. Coğrafi alan ise devletin nüfuz alanını gösterir; 
devlet otoritesi kuşatıcı, yani o sınırlar dahilindeki herkes için geçerlidir. Yine Weber’in 
tanımlarından hareketle Pierson, devletin özelliklerini, şiddet araçlarının denetimi, toprak, 
egemenlik, anayasallık, kişisel olmayan iktidar, kamu bürokrasisi, meşru yetki ve yurttaşlık 
olarak belirlemiştir.  

Bütün bu tanımları göz önünde bulundurduğumuzda, devleti açıklamak üzere 
belirleyebileceğimiz en temel unsurlar, ülke, insan topluluğu, iktidar, ve hukuki ve siyasal 
düzen olarak ortaya çıkmaktadır. O halde en genel anlamıyla devleti, “belli bir ülke üzerinde 
yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip, ustun bir iktidar tarafından yönetilen insan topluluklarının 
meydana getirdiği siyasal kuruluş” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımı yaptıktan sonra devletin 
belki de tüm bunların üzerinde önceliği olan bir niteliğini belirtmek gerekir. O da devletin soyut 
bir kavram olması ve sembolik anlamıdır. Yukarıda saydığımız unsurların hiçbiri kendi başına, 
devletin ne olduğunu anlatmaya yetmez. Devlet ancak bunların bir sentezi olabilir. Ancak bu 
durumda bile devlet elle tutulmayan, gözle görülmeyen, soyut bir kavramdır. Devleti somut 
olarak gördüğümüzü düşündüğümüz her bir unsur, örneğin güvenlik güçleri, meclis, 
mahkemeler ya da kaymakamlık, valilik gibi birimler devletin sadece bir parçasıdır. 
Zihnimizdeki devlet soyutlaması bu tur birimlerle somut görüngüler kazanır. Fakat hiçbiri tek 
başına devlet kavramını tam olarak yansıtmaz. Devlet tüm bunların ötesinde ve bundan daha 
fazla bir şeydir. Bazı sosyal bilimciler bu durumu, “devleti şimdiye kadar gören olmamıştır” 
şeklinde ifade etmişlerdir.  

Devlet, siyasal toplulukların evrimi içinde belirli bir tarihsel aşamada ortaya çıkmıştır. 
Yani tarihte devletsiz insan toplumları da yaşamıştır. Devlet fikrinin oluşması aynı zamanda 
iktidarın kişisellikten sıyrılıp kurumsallaşmaya geçmesinin ifadesidir. Bu fikrin oluşmasıyla 
insanlar, bir şefin ya da derebeyinin değil, onların fizik varlıklarının üstünde, soyut bir varlığa 
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itaat etmişlerdir. Bu yönüyle devlet iktidarın kaynağı ve siyasal toplumun çatısı olarak 
düşünülmüştür. Böylece tarihsel açıdan devlet, siyasal birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağlayan bir 
sembol olmuştur.  

Devletin nasıl doğduğunu, kaynağını açıklayan teoriler ikiye ayrılır. Bunlar  tamamen 
varsayıma dayanan hipotetik teoriler ve siyasal toplulukların gelişmesini ve devlet haline 
geçişlerini tarihsel ve sosyolojik açıdan inceleyen teorilerdir. Birincisinin yani varsayımsal 
teorilerin asıl amacı, devletin gerçekte nasıl meydana geldiğini açıklamak değildir. Bunlar 
siyasal topluluğunun temelinin ne olması gerektiğini göstermek isteyen, normatif teorilerdir. 
Toplum sözleşmesi teorileri bu sınıfa girer. Bilindiği gibi Locke, Hobbes gibi toplum 
sözleşmeci düşünürlerin hepsi devletin olmadığı bir doğa durumu ve devlete geçişi belirleyen 
bir sözleşmeli durum tasarlamışlardır. Böylece esas olarak devletin kaynağının güvenlik mi, 
özgürlük mü, barış ve düzen ya da kaos mu olduğuna dair bir tartışma yürütmüşlerdir. Doğa 
hali de sözleşme de bir kurgudan ibarettir ve gerçekte devletin ne şekilde ortaya çıktığını 
problem edinmez. Ancak bu düşünürlerin her biri bu kurgu etrafında devlet ve toplum 
ilişkileriyle devletin rolüne dair bir normatif bir model geliştirmişlerdir.  

Tarihsel ve sosyolojik yaklaşımlar ise devletin nasıl ortaya çıktığına dair pozitif bir 
açıklama geliştirmekle ilgilidirler. Bu konuda da hangi toplulukların devlet sayılacağına dair 
tartışmadan ötürü sosyal bilimciler arasında bir görüş birliği yoktur. Ancak genellikle 
paylaşılan görüş, bugünkü anlamı ve unsurlarıyla devletin yeni bir kuruluş olduğu ve 15. ve 16. 
yüzyıllarda  ortaya çıktığı şeklindedir. Ülkeler arasında çağdaş sınır kavramının ortaya çıkışı 
da yine 16. yüzyıldadır. Özetleyecek olursak günümüzdeki anlamıyla ulus-devlet, Ortaçağ’ın 
sonlarında  ve Yeni Çağ'ın başlarında Avrupa’da feodalitenin çöküşü ve Kilise’nin siyasal 
nüfuzunun kırılması ile birlikte doğmuştur. Ulus-devlet dağınık ve çatışan otoriteler arasındaki 
toplulukları ülke ve millet kavramları etrafında toplayan yeni bir kuruluştur.   
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin belli başlı kavramları incelenmistir. Bunun için 
öncelikle siyaset, iktidar ve devlet kavramları tanımlanmıştır. İktidar kavramının 
incelenmesinde ortaya çıkan baskı, etki ve otorite kavramları da hem iktidarın türleri hem 
siyaset sosyolojisinin temel kavramlarıdır. Devleti açıklamak üzere belirleyebileceğimiz en 
temel unsurlar ise, ülke, insan topluluğu, iktidar, ve hukuki ve siyasal düzen olarak ortaya 
çıkmaktadır. Böylece siyaset sosyolojisinin kavram haritasi belirlenmiştir.  
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi siyaseti çatışmacı yaklaşımla açıklayan bir önermedir? 

a) Siyasetin hedefi herkesin yararına bir toplum kurma çabasıdır. 

b) Siyasetin amacı öncelikle toplumda bütünlüğü sağlamaktır. 

c) Siyaset kimin neyi, ne zaman, nasıl elde ettiğini belirleyen bir faaliyettir. 

d) Siyaset, özel çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve insanların ortak iyiliğini 
gerçekleştirir. 

e) Siyaset, toplumu bütünleştirici bir faaliyettir. 

2) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, iktidarı, “sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir 
iradenin, ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânı” olarak tanımlamıştır? 

a) Karl Marx 

b) Giovanni Sartori 

c) Aristo 

d) Hobbes 

e) Max Weber 

3) Aşağıdakilerden hangisi devletin kaynağını açıklayan hipotetik teorilere 
örnektir? 

a) Modernleşme teorisi 

b) Marksist devlet teorisi 

c) Tarihsel sosyoloji okulu 

d) Toplum sözleşmesi teorisi 

e)  Genel sistem teorisi 
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4) Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarından biri değildir? 

a) Sivil toplum 

b) Ülke 

c) İnsan topluluğu 

d) İktidar 

e) Meşruiyet  

5) Devleti meşru şiddet tekeli olarak tanımlayan düşünür kimdir? 

a) Wright Mills 

b) Max Weber 

c) Karl Marx 

d) John Locke 

e) S. M. Lipset 

6. Günümüz siyaset bilimi ve sosyolojisinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Devlet 

b) İktidar  

c) Toplum 

d) Siyaset 

e) Birey 

7. Aşağdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Siyaset sosyolojisi, iktidarla kişiler arası bir seviyede değil, toplumsal seviyede 
ilgilenir. 

b) Siyaset bilimciler geleneksel olarak devletin iktidarıyla ilgilenmişlerdir. 

c) Siyaset sosyolojisi her türlü iktidarla ilgilenir. 

d) Siyaset biliminin ve sosyolojisinin de esas ilgilendiği iktidar, siyasal iktidardır. 

e) İktidar ilişkileri, totaliter ve otoriter düzenlerin olduğu kadar demokratik toplum 
düzenlerinin de karakteristik özelliğidir. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, iktidar türlerinden biri değildir? 

a) Otorite  

b) Baskı  

c) Zor gücü  

d) Etki 

e) Devlet 

9. Aşağıdakilerden hangisi siyaset üzerine görüşleri ifade eden yaklaşımlardır? 

a) Çatışmacı ve uzlaşmacı yaklaşımlar 

b) Elitist ve plüralist yaklaşımlar 

c) Araçsalcı ve yapısalcı yaklaşımlar 

d) İlkçi inşacı yaklaşımlar 

e) İşlevselci ve sınıfsal yaklaşımlar 

10. Devletin en önemli niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Meşru bir şekilde şiddeti araç olarak kullanması 

b) İtaat 

c) Toplumsal rıza 

d) İkna yeteneği 

e) Kapsayıcı olması 

Cevaplar 

1)c, 2)e, 3)d, 4)a, 5)b, 6)b, 7)c, 8)e, 9)a, 10)a 
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3. SİYASAL İKTİDAR, MEŞRUİYET VE OTORİTE TİPLERİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

3.1. Siyasal İktidarın Nitelikleri 

3.2. Meşruiyetin Tanımlanması ve İşlevleri  

3.3. Meşruiyetin Kaynakları ve Otorite Tipleri 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Siyasal iktidarı diğer iktidarlardan ayırt edici nitelikler nelerdir? 

2. Meşruiyet nedir? 

3. Meşruiyetin islevleri nelerdir? 

4. Meşruiyetin kaynağı ne anlama gelir? 

5. Otorite nedir? 

6. Otorite tipleri nelerdir?   
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Siyasal İktidarın Nitelikleri  Siyasal iktidarı diger 
iktidarlardan ayırt etmeye 
yarayan nitelikleri öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Meşruiyet ve İktidar İlişkisi  Meşruiyet, siyasal iktidar, 
otorite arasındaki ilişkiyi 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Otorite Tipleri Otorite tipleri hakkında bilgi 
edinmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 Siyasal iktidar 

 Meşruiyet 

 Karizmatik otorite 

 Yasal-rasyonel otorite 

 Geleneksel otorite 
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Giriş 

Bu bölümde siyaset sosyolojisinin temel kavramlarından olan siyasal iktidar, otorite ve 
meşruiyet olguları arasındaki iliskiler ele alınmakta ve bu kavramların birbirleriyle olan yakın 
bağlantıları gösterilmektedir. Siyasal iktidarın ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz için 
öncelikle  siyasal iktidarı diğer iktidarlardan ayıran nitelikleri belirlememiz gerekir. Bu 
nitelikler bize siyasal iktidarın mesruiyet ve otorite kavramlarıyla ilişkisini gostermektedir. 
Siyasal meşruluğun toplumdaki işlevleri üzerinde de durulan bu bölümde siyaset sosyolojisinin 
en onemli fasıllarından biri olan meşruiyetin kaynakları hakkındaki en önemli teorilerden biri 
anlatılmaktadır. Weber’in otorite tipleri üzerine analizini içeren bu teori, siyasal iktidar, 
meşruiyet ve otorite olguları arasındaki bağlantıyı açık olarak ortaya koymaktadır.     
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3.1. Siyasal İktidarın Nitelikleri 

İktidarı geniş anlamıyla ele aldığımızda hem siyaset bilimi hem siyaset sosyolojisi için 
hangi iktidarın inceleme konusu olduğu sorusunun ortaya çıktığını belirtmiştik. Toplumdaki 
her iktidar biçiminin siyaset sosyolojisinin alanına girdiğini düşünürsek siyasal analizin 
kapsamını çok genişletmiş oluruz. Siyaset sosyolojisi esas olarak siyasal iktidarla ilgilenir.  
Siyasal alanda iktidar kavramı, “siyasal iktidar” olarak dar bir kapsamda ülke, egemenlik, 
toplum, hukuk düzeni unsurlarından oluşan devletin bir bütünlük içinde yönetilmesi anlamında 
kullanılır.  Öte yandan diğer iktidar biçimlerinden ayırt edebilmek için  siyasal iktidarı 
belirleyici kriterlerin neler olduğunun saptanması gerekir. Bu kriterleri şöyle sıralayabiliriz: 

a) Siyasal iktidar her şeyden önce kapsam bakımından diğer iktidarlardan farklıdır. Zira 
siyasal iktidarın kapsama alanı bütün bir ülkedir. Siyasal iktidar, ülke sınırları içinde yaşayan 
tüm insanlar ve topluluklar için bağlayıcı kararlar alma, bu kararları yürütme ve yaptırım 
uygulama yetkisine sahiptir.   

b) Siyasal iktidar diğer iktidarlara göre üstün bir iktidardır. Siyasal iktidar üstün iradeyi 
temsil eder. Demokratik rejimlerde bu sınırlandırılmış bir üstünlük olsa dahi, belli sınırlar 
içinde siyasal iktidar kendi iradesini kabul ettirme ve başkalarının davranışlarını kontrol etme 
yetkisini elinde tutar; ülke içindeki en üstün iktidardır. 

c) Siyasal iktidar güç kullanma tekelidir. Bu, siyasal iktidarın en önemli karakteristik 
özelliğidir. Toplum içinde maddi kuvvet ve zor kullanma yetkisine sahip olan tek iktidardır. 
Ancak siyasal iktidar, iradesini gerçekleştirmek, emir ve kararlarını uygulamak için 
gerektiğinde zor gücüne başvurabilir. Bu, fizik zorlama gücünün tekelini elinde 
bulundurmasından dolayıdır. Diğer iktidar türleri, meşru olarak güç kullanma yoluna 
gidemezler. Siyasal iktidar tüm toplum adına, güvenlik, egemenlik, barış ve düzen tesis etme 
amaçlarıyla bu gücü elinde bulundurur.   

d) Siyasal iktidarın niteliklerini tamamlayıcı diğer unsur da rıza ve itaat unsurudur. 
Genel olarak toplumun bir iktidarın kendi üzerinde egemen bir irade olarak yaptırımda 
bulunmasına rıza göstermesi, bu yaptırımlara itaat etmesi ve bu itaatin de tüm toplumda hakim 
bir genel iradenin ürünü olması halinde siyasal iktidardan bahsedebiliriz. Bu özelliği siyasal 
iktidarın meşruluk özelliğidir.  

İktidarın meşruiyeti ona gösterilen rıza ve itaatle ilgilidir. Bir iktidar ne kadar 
yönetilenlerin rızasına, yani toplumun onayına sahipse iradesini gerçekleştirmek, emir ve 
kararlarını uygulamak için zor kullanma gücüne  o kadar az başvurur. Siyasal iktidarın onay 
alması topumu ikna etme gücüyle orantılıdır. Elbette ona itaat edilmesinde ayni zamanda zor 
gücüne sahip olmasının da rolü vardır. Yani bu karşılıklı, birbirini besleyen bir etkidir. Bir 
siyasal iktidar ne tek başına fiziki güç yetkisinden ne tek başına ikna kapasitesinden ibaret 
olabilir. Bu ikisinin varlığı birbirine bağlıdır. Bu nedenle iktidarın zor gücü ve rızanın bir 
toplamı ya da sentezi olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.  
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Siyasal iktidarın niteliklerini bu şekilde incelediğimiz zaman otorite ve meşruluk 
kavramlarıyla yakından ilgili olduğunu görürüz. Nitekim daha önce otorite bahsinde, otoritenin 
“meşru iktidar” şeklindeki tanımı belirlenmişti. Bir iktidarın emir ve kararlarının tartışma 
konusu yapılmaksızın geçerli sayılması ve onlara uyulması halinde bir otoritenin varlığından 
söz etmek mümkün olur. Bu durumda iktidarın karar ve uygulamalarına muhatap olanlar, 
yönetilenler, iktidar sahiplerinin yetkilerini kabul ediyorlar demektir.  

Otorite, kuvvete, zora ve tehdide başvurmaksızın bir iradenin yürütülmesi yeteneğini 
ifade eder. Gerektiğinde kuvvete başvurulduğunda da bunun haklılığı ve meşruluğu, iktidarın 
bu konuda yetki sahibi olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla otoriteye sahip bir siyasal 
iktidardan bahsettiğimiz zaman, meşruluğu olan bir iktidarı kastederiz. Böylece iktidar, otorite 
ve meşruiyet arasındaki bağlantıları kurarak siyasetin de daha tam bir tanımına ulaşabiliriz. 
Buna göre siyaset, bir toplumda meşru otoriteye dayanmak suretiyle yapılan varlık ve değer 
dağıtma faaliyetidir. 8  Bu şekilde meşruluğun siyasetin de ayırıcı özelliği olduğunu 
belirleyebiliriz. Nitekim her türden değer dağıtma faaliyeti kendiliğinden siyaset içermez. 
Bunun meşru otoriteye dayanılarak yapılıyor olması, siyasetin özgün tarafıdır. Varlık ve değer 
dağıtımında meşru otoriteye dayanmak söz konusu ise, ancak bu durumda ortada bir siyasi 
faaliyet var demektir. O halde meşruluğun ne anlama geldiği siyasal analiz için önemli 
sorulardan birini oluşturmaktadır.   

3.2. Meşruiyetin Tanımlanması Ve İşlevleri 

Meşruiyet, şer'i ve şeriat sözcükleriyle akrabalığı olan bir kavramdır. Edebi anlamıyla 
meşru, şer'i olan, şeriata uygun olan anlamına gelir. Burada sözcüğün kavramsal içeriği 
bakımından öne çıkan unsur, uygunluk anlamıdır. Ancak uygunluğu da sadece dinin 
hükümlerine uygunlukla sınırlandıramayız. Cemil Oktay, meşruiyeti açıklarken bir tür anlayış 
paylaşımına göndermede bulunur. Buna göre, örneğin bir karardan, bir tasarruftan veya bir 
kurumdan bahsediyorsak ve bunların meşruiyetine değiniyorsak; kararı veren, bu karara 
muhatap olanlar, ilgili tasarrufun kapsamına girenler, söz konusu kurumla ilişkisi olanlar 
açısından bir anlayış paylaşımından, karşılıklı uygun bulmadan bahsediyoruz demektir. Burada 
anlayış paylaşımı, söz konusu ilişkinin ortak bir anlayışa dayandırılmasını ve karşılıklı 
taraflarca yadırganmadan kabul ediliyor, uygun bulunuyor olmasını ifade etmektedir. Bu 
durumda razı olma hali ile karşı karşıyayız demektir. İlgili durumu karşılıklı olarak 
benimsemek ve içselleştirmek söz konusudur.  

İktidar gerek bir etki gerek eşitsiz güç ilişkilerine dayalı bir zor ve müdahale alanı, 
gerekse toplumu düzenleme hak ve yetkisini ifade etsin yöneten ve yönetilen olarak ortaya 
çıkan ilişkinin, mutlak anlamda kendisini kabul edilebilir bir nedene, yasaya veya ilkeye 
dayandırması gerekir. Bu olmadan siyasal iktidarın zoru terörü, müdahalesi şiddeti yasası 
zulmü ifade edecektir.9 İktidar, toplumun kendi adına karar verme yetkisiyle donattığı, meşru 
ilkeler ile meşru güç kullanma araçlarını eline verdiği ve bu ilkelerle toplumsal düzeni kontrol 

                                                 
8 Oktay, Cemil (2007) , Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul: Alfa Yay., s. 7-8 
9 Çetin, Halis (2007), “İktidar ve Meşruiyet”, (içinde) Siyaset, (Ed.) Mümtazer Türköne, İstanbul: Lotus 

Yay. s. 46. 
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altında tuttuğu bir araçtır. Yani siyasal iktidar baskı, zorlama, manipülasyon, ikna ve rıza gibi 
güçlerle donatılmış bir yönetim aracıdır.  

Meşruiyet şiddeti dışlayan bir kavramdır. Şiddet kullanarak değil, rıza üzerine kendini 
kabul ettirmedir. Daha önce siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi literatüründe siyasi iktidarın 
meşru şiddet tekeli olarak tanımlanmasından söz etmiştik. Burada kastedilen siyasetin şiddet 
kullanmak suretiyle yürütülmesi değildir. Tam tersine, şiddetin tekelleştirilmesi, şiddetin 
çerçeve içine alınması, denetlenmesi, asgari düzeye indirilmesi anlamına gelir. Çünkü şiddet 
kullanma, kullanan ve muhatapları açısından kabul edilebilir bir zeminde mümkün olmaktadır.  

Uygunluk ölçütü, meşruluğun tanımlanmasında çok önemli bir rol oynar. Siyasi iktidar, 
eylemlerinde meşru olmak için, içinde bulunduğu toplum katında paylaşılan bir dizi değerler 
kümesine uygun olacaktır. Bu değerler kümesi, yasa, din veya kamu vicdani olabilir. Bu 
meşruiyetin kaynağının ne olduğu, nereye dayandığı ile ilgilidir. Nitekim meşruiyet, birey-
toplum-siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin üzerine bina edildiği ilkeleri, kuralları ve değerleri 
göstermektedir. Yani bir eylemin hangi ilkeye göre tasdik edileceğinin referans kaynağını 
gösterir. Bu yüzden meşruiyet, siyasal eylemlerin ve inançların kabul edilebilir ölçütlerinin 
belirlenmesidir. Dolayısıyla meşruiyet, bir bütün olarak siyasal ilişkiler, siyasal kültür ve 
siyasal davranış normlarının belirlendiği alandır. Bu yönüyle  meşruiyet hem toplumun hem 
siyasal iktidarın bağlı kaldığı bir üst sözleşme olarak görülebilir. Bu durum her iki alanın da 
karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidarın devamını sağlamaktadır.  

Meşruiyetin hem siyasal iktidar hem toplum açısından çeşitli işlevlerini şöyle 
sıralayabiliriz: 

a) Meşruiyet, siyasal iktidara dayanak sağlar. İktidar her zaman karar ve tasarruflarının 
toplumla mutabık kalınan amaçlara uygun olduğunu gösterebileceği bir dayanak, bir haklı 
gerekçe arayışındadır. Meşruiyet, eylemlerin, ilişkilerin ve iddiaların toplumsal kabul görecek 
hukuki, rasyonel, zorunlu, doğal, makul gerekçelere dayandırılmasıdır. Çünkü siyasal iktidar, 
toplum tarafından ortak değer olarak kabul edilen bir yasaya veya değere göndermede 
bulunmadan eylemlerinin ve uygulamalarının haklılığını kabul ettiremez. Apter ve Cohen gibi 
çeşitli siyaset bilimcilerin tanımlamalarında meşruiyet, bütün olayların bir ilk neden hareket 
edilerek haklılığını ispat etme durumu, bir düşünce ve eylemin haklı bir kökene dayandırılıp 
makul olduğunu ispatlama çabası, insanların niçin siyasal iktidara destek verdikleri ve 
desteklerini çektikleri sorunu şeklinde ele alınmaktadır.  

b) Toplumsal rıza ve moral düzen arayışıdır. Meşruiyet, siyasal iktidarın kendisini 
dayandırdığı moral düzendir. Siyasal iktidar ilişkilerinde ahlaki düzenin ve inanç sisteminin 
dayandığı, bireylerin bu sistemde neye göre, nasıl rol alacaklarının ve itaat edeceklerinin 
belirlendiği alan, meşruluk alanını oluşturur. Meşruiyet, bu moral düzen arayışına uygun olarak, 
bir devletin toplumu şekillendirmek ve yönetmek için kendisine temel olarak seçmiş olduğu 
hedefler, ilkeler, normlar ve sloganlar seklinde de tanımlanmıştır.   

c) Meşruiyet, toplumun iktidara muvafakat vermesidir. Siyasal iktidarın unsurlarından 
biri olan güç kullanma tekeliyle toplumun adil yaşama isteğinin bağdaştırılmasıdır.  Lipset 
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meşruluğu, sistemin, toplumda var olan siyasal kurumların toplum için en uygun kurumlar 
oldukları inancını yaratması ve yaşatması yeteneği olarak tanımlamıştır. Toplum, temel bir 
anlaşmaya dayalı olarak siyasal iktidara muvafakat verir.  

d) Meşruluk, toplumda bir mutabakat (consensus) durumunu ifade eder. Meşruluğu 
sağlayan toplumsal mutabakat, toplumun yöneticilerin mevcut sisteme uygun olarak iktidara 
geldiği ve onu kullandığı yönündeki yaygın inanışı ifade eder.  

e) Toplumsal değerler bütünüdür. Meşruiyet, ortak bir payda olarak toplumun kendini 
sorumlu ve yükümlü olarak kabul ettiği değerler bütününü ifade eder. Bu bakımdan değer 
yaratan kaynak toplumdur. 

f) Toplumsal kontrol mekanizmasıdır. Meşruiyet, siyasal iktidarı gözetleyen ve 
yargılayan bir mekanizma gibi işler.  

3.3. Meşruiyetin Kaynakları ve Otorite Tipleri 

Bütün siyasal topluluklarda siyasal iktidar adını verdiğimiz ve toplum adına karar veren, 
toplum adına yasa çıkarıp uygulayan, toplum adına savaşa ve barışa karar veren, bu karar ve 
emirleri gerekirse zora başvurarak insanlara yaptıran, yapmayanları cezalandıran bir güç vardır. 
Bu hem evrensel hem tarihsel bir olgudur. Bu gücü elinde bulunduranların salt fiziki şiddet ile 
varlıklarını sürdürebilmesi mümkün değildir. Mutlaka toplumu, emretme ve yönetme gücüne 
değil, bu gücü kendisinin kullanma hakkına da inandırması gerekir. Tarih boyunca siyasal 
iktidarların çeşitli kaynaklar ve haklar ileri sürerek güçlerinin haklılığına toplumu inandırması 
sorunu meşruiyet kaynakları olarak karşımıza çıkar.  

Bir iktidarın meşruiyetinin kaynağının ne olduğunu sormak, iktidarın otoritesinin neye 
dayandığını sormakla  eş anlamlıdır. Bu, toplumun mevcut iktidara ne sebeple destek verdiğini, 
otoritenin kaynağını nereden aldığını sormaktır. Siyasal iktidarın gücüne meşruiyet arayışı 
rasyonel ya da irrasyonel, seküler ya da dinsel, göreceli ya da mutlak, amaçsal ya da araçsal 
olabilir. Tarihte siyasal iktidarların her turlu meşruiyet kaynağını toplumsal rızayı kazanmak 
adına kullandığını görürüz. Siyaset sosyolojisinde meşruiyetin kaynağının ne olduğuna dair en 
etkili teorilerden birini Weber otorite tipleri analiziyle geliştirmiştir.  

Weber, tarihsel olarak karşılaştırmalı bir analizle devletlerin meşruluk kaynaklarını 
nereden aldıklarını incelemiş ve otorite biçimlerini üçe ayırarak  sınıflandırmıştır.  

a) Geleneksel otorite: Bu otorite türünde meşruluğun temeli geleneğe dayanır. 
Geleneksel otoritenin hakim olduğu toplumlarda belirli bireyler ya da gruplara, gelenekler, 
onları otorite sahibi olarak tanımladığı için itaat edilir. Yani itaatin kaynağı esas olarak 
geleneklerdir. Geleneksel otoritenin bulunduğu toplumsal düzenlerde liderler, kişisel 
niteliklerine, liyakat esasına ya da o pozisyonun gereklerine göre seçilerek değil, soy ve kan 
bağı esasına göre belirlenirler. Weber’in analizinde bu tip otoriteler özellikle endüstri öncesi 
toplumların karakteristiğidir. Bu toplumlarda liderin yasası, din, gelenek gibi kültürel normların 
sonucu, parçası gibi algılandığı için hakikat olarak kabul edilir.      
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b) Yasal-rasyonel otorite: Bu otorite tipi, iktidarın yürütülmesinin biçimsel standart 
prosedürlere bağlı olduğu modern toplumların karakteristik özelliğidir. Bu tur toplumlarda 
kurallar yazılıdır ve ayrım gütmeyen bir şekilde uygulanır. Kişiler, iktidar pozisyonları için 
objektif kriterlere ve pozisyonun gereklerine göre seçilirler. Seçim ve atama resmi kurallar, 
standart prosedürlere göre olur. Bu kuralların sistemin etkinliği ve verimliliği adına otoritenin 
taleplerini meşrulaştırmaya hizmet ettiği düşünülür. Ayrıca yasal-rasyonel otorite iyi 
tanımlanmış ve gayri şahsi sınırlar içinde işlev görür.    

c) Karizmatik otorite: Liderin karizmasından kaynaklanan otorite, üçüncü otorite 
tipini oluşturur. Bu otorite tipi, liderin kişisel özelliklerine dayanır. Weber, geleneksel ve yasal-
rasyonel otorite tiplerinin nispi olarak daha istikrarlı olduğunu düşünürken karizmatik 
otoritenin geçici olduğunu ileri sürmüştür. Bu otorite, toplumda geleneksel ya da yasal-rasyonel 
otorite çeşitli sebeplerle toplumun taleplerini karşılayamadığı zaman yaşanan kriz durumlarında 
ortaya çıkar. Lider, olağanüstü niteliklerine duyulan inançtan dolayı itaat edilen, yolu izlenen 
biridir. Bu olağanüstü özelliklere liderin gerçekten sahip olup olmaması önemli değildir. 
Önemli olan toplumun bu yönde bir inanç besliyor olması, bu nedenle lidere güven duymasıdır. 
Bu otorite tipi nihai olarak diğer iki otorite türünden birinde kurumsallaşır. Weber bunu 
karizmanın rutinleşmesi olarak adlandırmıştır. Bu kavram, karizmanın geçiciliğine vurgu 
yapar. Bu otorite tipinde liderin otoritesi, kişisel özelliklerine bağlıdır ve lider, kitlelerde 
kendisine duyulan inancı, verilen coşkulu desteği canlı tutmak zorundadır. Ancak bu, sonunda 
azalır ya da sona erer; lider toplumun gözünde sıradanlaşır. Mustafa Kemal Ataturk gibi 
karizmanın rutinleşmesine uğramayan liderler de vardır. Tarihte karizmatik otoriteyi tipik 
olarak temsil eden liderlere Gandhi, Hitler, de Gaulle’u ve elbette daha eski tarihlerde 
peygamberleri örnek gösterebiliriz.   
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde siyasal iktidar, iktidarın meşruluğu ve otorite olguları arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Siyasal iktidarı diğer iktidarlardan ayıran kriterleri belirlediğimizde en önemli 
niteliklerden biri olarak meşruiyeti görürüz. Meşruiyet, siyasal iktidarın dayandığı temeldir. 
Weber’in meşruiyetin kaynaklarını belirlemek üzere yaptığı otorite sınıflandırması, toplumsal 
rızanın kaynağını anlamamıza yardımcı olur. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidarın meşruluk özelliğidir? 

a) Şiddet kullanma tekeli olması 

b) Kapsayıcı olması 

c) Üstün iradeyi temsil etmesi 

d) Rıza ve itaate dayalı olması 

e) Yaptırım gücü olması  

2) Aşağıdakilerden hangisi otoriteyi tanımlayan önermelerden değildir? 

a) Kuvvete başvurmaksızın bir iradenin yürütülmesi yeteneğidir. 

b) Meşru iktidardır.  

c)   Bir iktidarın emir ve kararlarının tartışma konusu yapılmaksızın geçerli 
sayılmasıdır. 

d) Fizik zor kullanma gücüdür. 

e) Rıza ve itaate dayalıdır.   

3) Aşağıdakilerden hangisi meşruiyetin tanımlanmasındaki ölçütlerden biridir? 

a) Yaptırım gücü  

b) Zor kullanma 

c) Baskı  

d) Denetim 

e)  Uygunluk 
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4) Aşağıdakilerden hangisi Weber’in otorite tiplerinden biri değildir? 

a) Geleneksel otorite 

b) Rasyonel otorite 

c) Dini otorite 

d) Karizmatik otorite 

e) Yasal otorite 

5) Aşağıdakilerden hangisi karizmatik otoriteye örnektir? 

a) Aristo 

b) Locke 

c) Kenan Evren 

d) Mustafa Kemal Atatürk  

e) Max Weber 

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidarı, diğer iktidar biçimlerinden ayıran 
niteliklerden biri değildir? 

a) Siyasal iktidar güç kullanma tekelidir. 

b) Siyasal iktidar diğer iktidarlara göre üstün bir iktidardır. 

c) Siyasal iktidar meşrudur. 

d) Siyasal iktidar başkalarının iradesine rağmen gerçekleşir. 

e) Siyasal iktidar kapsayıcıdır. 

7. Otoriteye sahip bir siyasal iktidarın en önemli özelliği nedir? 

a) Zor kullanma derecesi 

b) Meşru olması 

c) Yasaklayıcı olması 

d) Düzenleyici olması 

e) Yetkin olması 
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8. Meşruiyetin en önemli unsuru nedir? 

a) Şiddet 

b) Yaptırım gücü  

c) Karar alma ve uygulama yetkisi 

d) Kuvvet kullanma kapasitesi 

e) Toplumsal rıza 

9. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidar ve toplum açısından meşruiyetin işlevlerinden 
biri değildir? 

a) Meşruiyet, toplumun iktidara muvafakat vermesidir. 

b) Meşruiyet, toplumsal kontrol mekanizmasıdır. 

c) Meşruluk, toplumsal değerler bütünüdür. 

d) Meşruluk, toplumda bir mutabakat durumunu ifade eder. 

e) Meşruluk, yaptırım gücüdür. 

10. Weber’in analizine göre karizmanın rutinleşmesi kavramı ne anlama gelir? 

a) Karizmatik otoritenin sona ermesi 

b) Karizmanın geçiciliği 

c) Karizmatik otoritenin sahteliği 

d) Karizmanın yaygınlaşması 

e) Karizmatik otoritenin liderin kişisel özelliklerine dayanması 

Cevaplar 

1) d, 2) d, 3) e, 4) c, 5) d, 6) d, 7) b, 8) e, 9) e, 10) b 
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4. SİVİL TOPLUM DEVLET VE DEMOKRASİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

4.1. Sivil Toplum Kavramı  

4.2. Sivil Toplum Kavramının Gelişmesi 

4.2.1. Antik Yunan’dan Aydınlanma dönemine kadar sivil toplum 

4.2.2. Modern dönemde sivil toplum 

4.2.3. Postmodern dönemde sivil toplum  

4.3. Sivil Toplum ve Devlet 

4.4. Sivil Toplum ve Demokrasi 

4.5. Sivil Toplum ve Küreselleşme  

4.6. Türkiye’de Sivil Toplum ve Devlet İlişkisi  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Sivil toplum nedir?  

2. Sivil toplum kavramının tarihçesi nedir? 

3. Sivil toplumun demokrasi içindeki rolü nedir? 

4. Sivil toplum ve küreselleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? 

5. Türkiye’de sivil toplum ve devlet ilişkisinin özellikleri nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Sivil toplum kavramı   Sivil toplum kavramını 
ogrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Sivil toplum ve devlet Sivil toplum ve devlet 
ilişkisini ogrenmek 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Sivil toplum ve demokrasi Sivil toplumun demokrasi 
icindeki rolunu bilmek 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Türkiye’de sivil toplum ve 
devlet ilişkisi 

Türkiye’de sivil toplum ve 
devlet ilişkisinin niteliklerini 
ogrenmek 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Sivil toplum 

 Demokrasi 

 Devlet 

 Liberalizm   
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Giriş 

Batıya ait olan sivil toplum kavramı, hem modernleşme sürecindeki Batı toplumunun 
tarihsel olarak geldiği aşamaya hem de gelinen bu duruma bağlı olarak devlet-toplum ilişkisini 
demokrasi ekseninde yeniden ele alan düşünme biçimini tanımlar. Sivil toplum kavramının 
demokrasi düşüncesinin gelişimine önemli katkısı olmuştur.  

Devletin karşısında özerk bir toplumsal alanın varlığını öngören sivil toplum teorisiyle 
birlikte, kamusal alan, anayasal yurttaşlık ve hukuk devleti gibi modern demokrasi 
düşüncesinin vazgeçilmez kavramları gelişme imkânı bulmuştur. Bugün devlet-toplum 
ilişkisini haklar, özgürlükler ve yükümlülükler çerçevesinde tanımlayan bir demokratik 
tahayyülün gelişiminden söz edilebiliyorsa, bunu sivil toplum düşüncesine borçlu olduğumuzu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bölümde Batı düşüncesinde sivil toplum kavramının 
gelişimi, sivil toplumun devletle ilişkisi ve demokrasi içindeki rolü incelenmektedir. 
Türkiye’de sivil toplum devlet ilişkisinin niteliğine ilişkin değerlendirmelere de yer 
verilmektedir.  
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4.1. Sivil Toplum Kavramı 

17. yüzyılın sonlarında John Locke ve James Harrington’ın yazılarında ilk kez görülen, 
daha sonra Iskoç Aydınlanmasının önemli isimleri Adam Smith ve Adam Ferguson tarafından 
geliştirilen, Rousseau, Hegel ve Marx’ın ardından son olarak Tocqueville’in ayrıntılı olarak 
değindiği sivil toplum kavramı, devletin dışındaki sosyal kurum ve yapılardan meydana gelen 
toplumsal alanı tanımlamak üzere kullanılmıştır. 

Sivil toplum, ailenin ve devlet kurumlarının dışında, toplumsal yaşamın gerektirdiği, 
bireylerin gönüllü olarak yer aldığı ve örgütlendiği toplumsal ilişkiler ağıdır. Genel olarak 
toplumsal yaşamın sürmesinde önemli rolü olan gönüllü ilişkilerin ve kuruluşların yer aldığı bu 
ağ içerisinde piyasa ve piyasa kurumları, gönüllülük esasına dayanan dinsel yapılar, özel ve 
kamusal nitelikli dernek ve organizasyonlar, kamuoyu ve siyasal partiler gibi karşılıklı güven 
duygusunun oluşturduğu işbirliğine dayalı çeşitli toplumsal ilişki biçimleri yer alır. Sivil 
toplum, piyasa ve devletle birlikte günümüz toplumunu oluşturan bileşenlerdir. Üçü arasındaki 
ilişkinin niteliği, toplumların yapısını ve karakterini belirlemektedir. 

Toplumlar arasında var olan sosyal ve kültürel farklılıklar sebebiyle sivil toplumu 
oluşturan ilişki ve kurumlar da toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Bu farklılık sivil 
topluma yönelik kavramlaştırmalara da yansımıştır. Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), sivil 
toplum örgütleri (STÖ’ler), sivil toplum kurumları, üçüncü sektör, gönüllü kuruluşlar, 
hükümet-devlet dışı kuruluşlar sivil toplumu tanımlamak üzere kullanılan kavramlardır. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde alanlarına ve örgütlenme biçimlerine göre farklı sivil 
toplum tanımlarına rastlamak mümkündür. Devlet dışı kuruluşlar ya da üçüncü sektör olarak 
tanımlanan gönüllü kuruluşlar formel, vergiden muaf, yardım ve kalkınma amacı güden, kâr 
amacı gütmeyen ve çoğunlukla uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bunun 
yanında sivil toplum kuruluşlarının özellikle gelişmiş ülkelerde halk kuruluşları ve hükümet 
dışı kuruluşlar şeklinde genel bir ayrıma tabi tutulduğu görülür. Halk kuruluşları, demokratik 
kuruluşlar, topluluk temelli kuruluşlar ve tabandan gelen kuruluşlar olarak da 
adlandırılmaktadır. Bunlar belli bir amaç için oluşturulmuş, sorunun çözümüne yönelik resmî 
ya da gayri resmî, geçici, gönüllüğe dayalı örgütlerdir. Bazı sendika ve meslek birlikleri, 
kooperatifler, çiftçi grupları hemşehri dernekleri ve kadın grupları bu kategoride yer alır. 
Hükümet dışı kuruluşlar (non-governmental organizations ya da kısaca NGOs) ise üyelerinin 
çıkarlarını değil başkalarının yararına yönelen, kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlardır. Bu 
kuruluşlar genel olarak uzmanlardan oluşan, bürokratik bir hiyerarşiye sahip, hesap verme gibi 
demokratik bir süreci içermeyen kuruluşlardır. Hükümet dışı kuruluşlar pek çok farklı alanda 
faaliyet göstermektedir. Örneğin ülkemizde AKUT gibi doğal afetlerde arama kurtarma üzerine 
çalışan örgütler, dünyada Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace gibi insan hakları ve çevre 
konusunda faaliyet gösteren örgütler önemli hükümet dışı kuruluşlardan bazılarıdır. 

Hükümet dışı kuruluşların bazılarının tanımlarından farklı biçimde devletlerle ya da 
uluslararası kuruluşlarla ilgili olan biçimleri de vardır. Bilinen hükümet dışı kuruluşlardan 
(NGOs) farklı olan bu örgütler için farklı isimlendirmeler kullanılır. Bunlar GONGO 
(government-organized NGO), QUANGO (quasi-governmental orga- nizations) ve DONGO 
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(donor-organized NGO) kısaltmalarıyla bilinir. GONGO yani hükümetlerin kurduğu hükümet 
dışı kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerinin hükümet dışı kuruluşlara akan yardım 
fonlarını kendilerine aktarmak üzere kurdukları kuruluşlardır. Yarı hükümet dışı kuruluşlar 
(QUANGO) ise gelişmiş ülkelerde kurulan gelirlerini kamusal kaynaklardan sağlayan 
kuruluşlardır. Yardım temelli hükümet dışı kuruluşlar (DONGO) ise kredi veren kuruluşların 
verdikleri kredinin amacı doğrultusunda kullanımını takip eden kuruluşlardır. 

Bu durum evrensel bir sivil toplum tanımı yapmayı zorlaştırsa da aile ve devletin dışında 
bir alanın varlığı ve insanların ortak çıkarlarını gerçekleştirmek üzere bir araya gelebildikleri 
bir piyasanın varlığı siyaset teorisinde sivil toplumun varlığına delil teşkil edecek unsurlar 
olarak kabul edilir. Buna ilave olarak; devletin bir parçası olmaması, kâr amacı gütmemesi, 
üyelerine kazanç sağlama amacında olmaması, devlet iktidarını ele geçirme ya da onun ortadan 
kaldırılmasına yönelik amaç taşımaması sivil toplum örgütlerinin diğer ayırt edici özellikleri 
olarak sıralanabilir. 

4.2. Sivil Toplum Kavramının Gelişimi  

Sivil toplum kavramı tarihsel olarak ilki 1789 Fransız Devrimi’yle ikincisi 20. yüzyılın 
son çeyreğinde Komünist rejimlerin yıkılışıyla olmak üzere iki önemli değişim geçirmiştir. 
Sivil toplumun modern öncesi anlamı klasik cumhuriyetçi bakış açısını yansıtır. 18. Yüzyılın 
başı yani Aydınlanmanın erken döneminde hakim olan bu anlayışa göre sivil toplum, 
yurttaşların birbirlerine zarar vermemesini sağlama amaçlı hukuk kuralları vasıtasıyla 
toplumsal çatışmaları yönetebilen bir siyasal toplum tipidir. 

Batı düşüncesinde sivil toplum kavramının gelişmesini üç evrede inceleyebiliriz. Bu 
evreler Antik Yunan düşüncesinden Aydınlanma’ya kadar geçen dönem, modern dönem ve 
postmodern dönemdir.  

4.2.1. Antik Yunan’dan Aydınlanma Dönemine Kadar Sivil Toplum  

Sivil toplumun tarihini, “sivil” olana yüklenilen anlam çerçevesinde, Antik Yunan’a 
kadar götürmek mümkündür. Bu dönemde “iyi toplum” olarak tanımlanan sivil toplum, modern 
dönemin aksine devlet ile bir bütün olarak görülmüştür. Örneğin Sokrates’in düşüncesinde sivil 
toplum çatışma konularının kamusal tartışmaya açıldığı ve rasyonel diyaloglar üzerinden 
çözüme bağlandığı site toplumudur. Sokrates’e göre sivillik bu toplumun vasfıdır ve insan için 
“iyi yaşamın” teminatıdır.  

Aynı şekilde Platon için de ideal devlet insanların kendileri için mutluluk getirecek olan 
ortak iyi, alçakgönüllük ve adalet gibi sivil değerlere kendilerini adadıkları toplumu tanımlar. 
Filozofa göre kralın görevi bu erdemlere bağlı sivilleri korumaktır. Aynı şekilde Aristo siteyi, 
yurttaşlarına mutluluk getirecek olan sivil erdemleri paylaşma imkânı veren “koinonia politike” 
yani siyasal toplum olarak tanımlamıştır. 

Aristo’nun “koinonia politike” dediği sivil toplum, Roma’da hukukçu Çiçero’nun elinde 
“societas civilis” halini almıştır. Burada sivil toplum sadece siyasal bir kavram değil, daha çok 
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hukuki bir kavramdır. “Societas civilis” hukukun belirlediği ve yönlendirdiği ilişkiler üzerine 
kurulu toplumu tanımlamıştır. 

Antik Yunan ve Roma’da “iyi toplum”un karşılığı olarak kullanılan sivil toplum, 
insanlar için barışı ve düzenli yaşamı temin eden toplumdur. Bu toplum devletten ayrı değil 
onunla bir bütündür. Klasik filozoflar için devlet, toplumun sivil biçimi olurken, sivillik iyi 
yurttaşlığın gereğidir. Sivil topluma dair klasik dönemde oluşan bu birikim, modern dönem için 
önemli katkılar sağlamıştır. 

Feodalizmin etkisiyle Orta Çağda sivil toplum düşüncesi Rönesansın sonlarına kadar 
ortadan kalkmıştır. Otuz Yıl Savaşları ve ardından Westphalia Barışı “egemen devletler 
sistemi”nin doğuşunu hazırlamıştır. Anlaşma, devletleri belirli bir toprak parçası üzerinde 
tartışmasız hâkim olan bağımsız, egemen siyasal birimler olarak yeniden tanımlamıştır. Bunun 
sonucunda krallar orduları ve oluşturdukları bürokratik yönetimleriyle tebaları üzerinde tek 
hakim güç haline gelmiştir. Hâkimiyet kamu harcamaları üzerindeki yetkileriyle birlikte 
ekonomik yaşamı da içine alarak “mutlak” hale gelmiştir. Mutlak monarşi 18. yüzyıl 
Avrupa’sının hâkim siyasal kavramıdır. 

Aydınlanma döneminin üzerinde en çok tartışılan kavramı devletin mutlakiyetçi 
doğasıdır. Hanedanlığın meşruiyeti, yönetimlerin kurumlaşma biçim ve sebepleri, insanların 
temel haklar konusundaki eşitsizlikleri tartışmaları yönlendiren temel başlıklardır. 
Tartışmalarla birlikte insan aklının doğası, siyasal ve ahlaki otoritenin kaynakları, 
mutlakiyetçiliğin sebepleri ve bunu aşma yolları gibi alanlara ilişkin oldukça kesin yanıtlar elde 
edilmiştir. Aydınlanma filozofları insan aklının iyiliğine inanır. Devlet ve kilise birlikteliğinin 
devletin bireysel özgürlükleri engellemesi ve kilisenin de krallara ilahi bir meşruiyet 
kazandırması sebebiyle insanın ilerlemesinin ve refahının önündeki engel olduğuna inanır. 
Sonuç olarak kilise ve kral/devlet özgür iradenin önündeki en büyük engeller olarak görülür. 

Bu dönemdeki bir başka gelişme, Otuz Yıl Savaşları’nın etkisiyle, çatışmanın olmadığı 
bir toplum isteniyorsa, toplumsal ilişkilerin doğal hukuk anlayışından farklı bir anlayışla 
kurgulanması gerektiği fikrinin yayılmaya başlamasıdır. Sosyal ilişkilerin insan doğasıyla 
uyumlu bir biçimde gelişmesi gerektiğine ilişkin arayışlarla birlikte “toplum sözleşmesi teorisi” 
bu dönemde ortaya çıkmıştır. Sözleşme teorisyenlerine göre insan doğası nesnel gerçekliklere 
ve doğal hukuk yasalarına bakılarak anlaşılabilir. Insanın doğasına uygun bir hayat sürmesi için 
devlet ve pozitif hukukla korunmalıdır. Örneğin Thomas Hobbes’a göre toplumdaki sivil 
yaşamın sürmesi için çok güçlü bir devlete ihtiyaç vardır. Sivil durumu doğal durumun aşılması 
olarak gören Hobbes, uyumlu sosyal ilişkilere zarar veren bencilliğin ancak güçlü bir devletle 
kontrol altına alınabileceğini düşünür. Doğal durumda yaşanan olumsuzluklar insanı yaşamını 
güvenceye alabilecek bir devletin varlığına ikna edecektir. Egemen devlet, yani herkesin 
korkacağı fakat güvenlik için içinde yaşamak isteyeceği devlet, Hobbes’un ifadesiyle leviathan, 
hem aklın hem de ortak çıkarların ulaşacağı çözümdür. 

Sözleşme teorisyenlerinden bir başka önemli isim de John Locke’dur. Onun döneminde 
Ingiltere’de ilahî haklara dayanan kral ile siyasal haklara dayanan parlamento arasında büyük 
bir mücadele söz konusudur. Locke sözleşme teorisini sınırlı bir devlet ve güçlü bir toplum için 
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yorumlar. Doğal durumun insan için kötülüğü konusunda Hobbes’la aynı fikirde olan Locke, 
insanların bu durumda bir sözleşme yapmak için biraraya geldiklerini ve bunun sonucunda 
egemenliğini kabul ettikleri bir kamu otoritesi oluşturduklarını düşünür. Ne var ki bu güçlü 
otorite, zamanla toplum üzerinde bir baskı unsuru haline gelebileceğinden sınırlandırılmalıdır. 
“Sivil Hükümet Üzerine Deneme” adlı eserinde Locke, karşılıklı sorumluluğa dayalı bir 
yönetim biçimi olarak gördüğü hükümetin iki esas üzerine dayandığını ileri sürer. Birincisi, 
insanlar öncelikle ortak kamu otoritesine kendilerini emanet ederler ve bu otorite yasa yapma 
ve yürütme gücüne sahiptir. Ikincisi ise bu otoritenin doğal olarak sınırlı bir otorite olmasıdır. 
Ikinci esas temelinde Locke, devletin insanın temel haklarına yönelik tehdit edici bir gücünün 
olmadığını vurgular. Insanın temel hakları ise yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarıdır. Locke 
bunların yanında devletin sivil ve doğal yasalar içerisinde hareket etmesi gerektiğini düşünür. 

Hem Locke hem de Hobbes insanların barış ve güvenlik içerisinde yaşayabilecekleri bir 
sistem önermişlerdir. Bu sistemin dayandığı temel ise toplumsal sözleşme teorisidir. Onlara 
göre sivil toplum, doğal hukuktan kaynaklanan sivil erdem ve hakların oluşturduğu sivil yaşamı 
sürdüren bir toplumdur. Hobbes ve Locke da tıpkı Antik Yunan’da olduğu gibi sivil toplumu 
devletten ayrı bir toplum olarak görmemişlerdir. Insan doğası, doğal hukuk, toplum sözleşmesi 
ve devletin biçimi gibi konularda düşünceler ortaya koyan her iki düşünürün önemi ilahî düzen 
fikrine karşı insanın rasyonel bir varlık olarak kendi siyasal düzenini kurabileceği düşüncesini 
başlatmalarından kaynaklanır. 

Aydınlanma filozofları bu düşünceyi biraz daha geliştirmişlerdir. Insanların rasyonel 
varlıklar olarak kendi kaderlerini kendilerinin tayin edebileceklerini ileri süren Aydınlanma 
filozoflarına göre insanların üzerinde, onları kontrol edecek mutlak bir otoriteye ihtiyaç yoktur. 
Hem Rousseau hem de Kant insanların barış isteyen bir doğaya sahip olduklarını oysa 
savaşların mutlakçı rejimler tarafından çıkarıldığını savunmuşlardır. Sivil toplum insanın 
doğasına uygun yaşayabileceği bir toplum halini ifade eder. 

4.2.2. Modern Dönemde Sivil Toplum 

Bu dönemde sivil toplum kavramı üzerine düşünen isimlerin başında Alman filozof 
G.W.F Hegel gelir. Hegel’in sivil toplum kavrayışı aynı zamanda onu modern ulus devletin 
karşısında bir piyasa toplumu olarak gören modern liberal anlayışın doğuşunu hazırlamıştır. 
Hegel kendisinden öncekilerinin aksine sivil toplumu devletten ayrı bir “ihtiyaçlar alanı” olarak 
tanımlar. Bu alan bireylerin kişisel çıkarlarını gerçekleştirdikleri, özel mülkiyete sahip oldukları 
ilişkiler dünyasıdır. Hegel’e göre sivil toplum, kapitalizmin belli bir aşamasında ortaya çıkmış, 
özel mülkiyet ve bireysel hakları öne çıkarmasından da anlaşılacağı üzere bu sistemin 
çıkarlarına hizmet etmektedir.  

Sivil toplumu “burjuva toplumu” olarak adlandıran Hegel’e göre kapitalist çıkar 
ilişkilerinin hüküm sürdüğü sivil toplum doğal olarak sürekli çatışma ve eşitsizliklerin 
yaşandığı bir alandır. Bu nedenle toplumda ahlaki bir düzenin sürmesi isteniyorsa, devletin 
daimi egemenliği kaçınılmazdır, zira devlet ahlaki hayatın yüksek bir biçimini temsil eder. 
Hegel’e göre devlet, sivil toplumun yanlışlarını düzeltme yetkisine ve yeteneğine sahiptir. 
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Modern sivil toplum kavrayışı içerisinde bir diğer önemli isim Alexis de 
Tocqueville’dir. Demokrasi düşüncesini Amerika seyahatindeki gözlemleriyle destekleyen 
Tocqueville, demokratik Amerika ile despotik olarak nitelediği Fransa arasında karşılaştırmalar 
yapmıştır. Sivil ve siyasal düzeydeki örgüt, parti ve derneklerden oluşan bir siyasal sistemi 
liberal bireycilik ve devletin merkezileşmesine karşı bir denge unsuru olarak olarak gören 
Tocqueville bu düşüncesiyle Hegel’den farklılaşır.  

Tocqueville’e göre demokrasi demokratik yasa ve kurumların oluşturulmasından çok 
onları işlevsel kılacak sivil iradenin varlığına bağlıdır. Demokratik kurumların zaman içerisinde 
toplum üzerinde siyasetin doğasından kaynaklanan nedenlerle baskıcı bir hale bürünebileceğini 
ileri süren Tocqueville, bunun her zaman devletin doğrudan müdahale alanının dışında sivil 
toplum örgütlerinin varlığı ile aşılabileceğini düşünür. Siyasal sistemler demokrasinin 
sürdürülebilirliği adına sivil oluşumların yaşamasına fırsat vermelidir. Tocqueville için 
Amerika’nın federal sistemini Fransa’dan daha demokratik yapan temel nokta budur. 

Modern dönemdeki sivil toplum düşüncesini belirleyen önemli isimlerinden biri de Karl 
Marx’dır. Devlet ve sivil toplumu tıpkı Hegel gibi bir bütün olarak gören Marx, bu bütünlüğün 
kapitalist ilişki ve üretim biçimlerinin yaygınlaşmasıyla bozulduğunu düşünür. Kapitalizm 
içerisinde sivil toplum üretici güçlerin ve toplumsal ilişkilerin gerçekleştiği bir alan olması 
sebebiyle alt yapıya ait bir kavram olurken, siyasal toplum yani devlet üst yapı alanını temsil 
eder.  

Sivil toplum ve kapitalizm arasındaki bağ konusunda Hegel gibi düşünen Marx, sivil 
toplumu kapitalist ilişkilerin hâkim olduğu bir toplumda burjuva çıkarlarını temsil eden bir alan 
olarak görür. Devletin bir üst yapı kurumu olarak, her zaman hâkim sınıfın çıkarlarını temsil 
ettiği düşünen Marx, kapitalist ilişkilerin hâkim olduğu bir yerde de devletin doğal olarak 
burjuva sınıfının çıkarlarını temsil edeceğini ileri sürer. Marx bu düşüncesiyle, devlete 
toplumda çıkar ilişkileri arasında tarafsız bir hakem olarak olumlu anlam yükleyen Hegel’den 
ayrılır. Sivil toplumun ve devletin gerçek anlamlarına kavuşabilmesini kapitalist ilişkilerin 
ortadan kaldırılmasına bağlı gören Marx, bu süreçte işçi sınıfının sivil toplumun demokratik 
kontrolünü ele geçirmesine büyük önem vermiştir. 

Marx’ın bu düşüncesiyle, önemini kaybetmiş gibi görünen sivil toplumun geri dönüşü 
Marxist düşüncenin modern dönemdeki önemli ismi Antonio Gramsci ile birlikte 
gerçekleşmiştir. Gramsci kapitalist sistem altındaki sivil toplumun yeri ve işlevine ilişkin Marx 
kadar kötümser değildir. Sivil toplumu bir üst yapı kurumu olarak gören Gramsci, bu alanın 
sadece sosyo-ekonomik ilişkilerden ibaret olmadığını aynı zamanda kapitalizmin hakimiyetinin 
sürmesi için gerekli olan ideolojik ve kültürel üretimin gerçekleştiği bir alan olduğunu düşünür. 
Gramsci’ye göre bu bir sorun değildir aksine sivil toplum, sorunların çözümlendiği alandır.  

Gramsci’den sonra “Yeni Sol Siyaset” onun bu iyimser bakışını biraz daha 
geliştirmiştir. Yeni Sol, sivil toplumu; bireyi, devletin ve piyasanın yıkıcı etkisine karşı 
korumada önemli görürken aynı zamanda onu devleti dönüştürecek demokratik iradenin 
oluşmasında önemli bir kaynak olarak değerlendirir. “Yeni Sol”un aksine “Yeni Sağ” ya da 
diğer bir ifadeyle “Neo-liberal” siyasi düşünce ise sivil toplumu komünist ve otoriter rejimlerin 
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dönüştürülmesinde gerekli olan bir mücadele alanı olarak tanımlamıştır. Her iki düşünce çizgisi 
de sivil toplum kavramının modern dönemde yeniden önemli bir kavram olarak siyasal 
düşüncede yer almasında etkin olmuştur. 

4.2.3. Postmodern Dönemde Sivil Toplum 

Sivil topluma yönelik postmodern dönemdeki kavrayışın şekillenmesinde en etkili olgu 
komünizmin Sovyet ve Doğu Avrupa ülkelerinde temsil edilen biçimine karşı muhalif 
düşüncenin gelişmesidir. 1980’lere damgasını vuran bu gelişmeyle birlikte sivil toplum, bu 
rejimlerin temsil ettiği totaliter ve otoriter yönetimlere demokratik direnişin sembol kavramı 
olmuştur. Sivil toplum söz konusu rejimlerin yıkılmasında oynadığı etkin rolle birlikte 
demokrasi tartışmalarında siyasal toplumun yerine kullanılmaya başlanmıştır. 

1990’larda hükümet dışı örgütler  (NGO’s/ Non-Governmental Organizations ) ve Yeni 
Toplumsal Hareketler olarak bilinen uluslararası ya da küresel sivil toplum örgütlerinin ortaya 
çıkışıyla birlikte kamu ve özel sektöre ilaveten üçüncü sektör olarak tabir edilen sivil toplum, 
alternatif toplum ve dünya düzeninin kurulmasında gerekli olan stratejik eylem biçimlerinin 
şekillenmesinde oynadığı rolle anahtar kavram haline gelmiştir. Bu nedenle postmodern 
dönemde sivil toplumdan anlaşılan hem siyasal toplum hem de üçüncü sektördür. 

1990’lı yıllarda Washington Anlaşması’yla birlikte Dünya Bankası ve IMF üzerinden 
gelişmekte olan ülkelere yardım yapılmasıyla birlikte devletlerin ekonomik olarak küçülmesi 
gündeme gelmiştir. Bu, sivil toplum anlayışını önemli ölçüde etkilemiştir. Sivil toplum, 
devletlerin sosyal harcamalarını azaltacak hatta yerini alabilecek bir çare olarak düşünülmüştür. 
Sivil toplumun çoğulcu yapısını göz ardı eden ve onu homojenleştiren bu anlayış demokratik 
açıdan önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme karşıtı hareketlerin ve pek çok ülkede demokratikleşme yönelimlerinin 
ortaya çıktığı 90’lar, sivil toplumun her türden demokratikleşme sorununa deva bir kavram 
olarak görülmekten vazgeçildiği yıllar olmuştur. Bunun yerine sivil toplum, söz konusu 
demokratikleşme hareketlerinin meşrulaştırılmasında başvurulan bir kavram olmuştur. Söz 
konusu sivil toplum kavrayışının gelişmesinde Birleşmiş Milletler nezdinde sivil toplum 
üzerine gerçekleştirilen geniş çaplı panelin etkisi büyüktür.  

Postmodern dönemde sivil toplum kavrayışı siyasal değerlendirmelerin dışında daha 
çok tarafsız bakış açısını yansıtır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sivil 
toplumun durumuna yönelik karşılaştırmalar siyaset teorisinin temel konusu olmuştur. 
Postmodern dönemde sivil toplum devlete bir alternatif değil onu tamamlayan ve dengeleyen 
bir unsur olarak görülür. 
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4.3. Sivil Toplum ve Devlet 

Batıda 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başlarında Aydınlanma ve Sanayi Devrimiyle 
başlayıp günümüze kadar gelen zaman dilimi modern dönem ya da modernite olarak 
adlandırılır. Modern dönemde, devlet-toplum ilişkisine yönelik siyasal kavrayış, modern öncesi 
dönemden farklıdır. Modernite öncesi siyasal düşünce devletle toplumu organik bir bütün 
olarak görürken modern siyasal düşüncede devletle toplum birbirinden ayrı alanlar/yapılar 
olarak kabul edilir. Devlet-toplum ayrımı modern dönemde siyasal analiz ve argümanların 
dayandığı temel zihinsel şablondur. 

İtalyan siyaset bilimci Norberto Bobbio’nun belirttiği üzere bu ayrımın sebebi sivil 
toplumdur. Örgütlü toplum olan sivil toplumun ortaya çıkışıyla birlikte toplum, devletin 
kuşattığı bir alan olmaktan çıkmış, devlet müdahalesinin dışında belli bir hukuk çerçevesinde 
tanımlanmış hak ve özgürlüklere dayalı özerk bir yaşam alanını ifade eder hale gelmiştir. 
Toplumda örgütlenme düzeyi arttıkça, yani sivil toplum geliştikçe özgür, özerk ve çoğul yaşam 
alanının devlet karşısındaki varlığı hukuki olarak mümkün olabilmiştir. Devlet tarafından 
düzenlenmeyen sosyal ilişkiler alanını temsil eden sivil toplum devlet-toplum ilişkisini önemli 
ölçüde etkilemiştir. Modern dönemde devlet-toplum ilişkisi, devletin olduğu kadar toplumun 
da belirleyici olduğu bir ilişkidir. Sivil toplumun gücü ve işlevi söz konusu ilişkide dengenin 
toplum lehine dönmesinde oldukça önemlidir. 

Devlet toplumda güç kullanma tekeline sahip en üstün otorite olarak sivil toplumu 
kontrol etmek isterken, sivil toplumun amacı devletin baskıcı doğasından kaynaklanan 
müdahaleciliğine karşı özerkliğini ve özgürlüğünü korumaktır. Modern siyaset teorisinde ikisi 
arasındaki ilişkinin optimal biçimi her iki kavrama yüklenen farklı anlamlar çerçevesinde 
değişik şekillerde tanımlanmıştır. 

Karl Marx’a göre sivil toplum ve devlet bir bütündür. Kapitalizm aşılarak komünizme 
geçildiğinde devlet sivil toplum içerisinde kendiliğinden sönümlenecektir. Kapitalist üretim 
ilişkileri altında sivil toplum çıkar çatışmalarının ve tahakküm ilişkilerinin yaşandığı bir 
alandır. Özel mülkiyet, piyasa rekabeti ve özel haklar gibi kurumların tanımladığı kapitalist 
sivil toplumun bu hali devleti de belirlemektedir. Burjuva sınıfının işçi sınıfı üzerindeki 
hâkimiyetinin tesis edilmesine hizmet eden devlet, sivil toplumdaki çıkar çatışmalarının hem 
sonucu hem de sebebidir. Bu nedenle kapitalizm içerisinde devlet ve sivil toplum birbirlerinden 
ayrıdır. Marx’ın bu düşünceleri, sivil toplum-devlet ilişkisini ekonomiye indirgemesiyle ve 
böylelikle sivil toplumun ekonomi dışındaki kurumlarının özgürleştirici etkilerini hafife 
almasıyla eleştirilmiştir. 

Liberaller devlet-sivil toplum ilişkisini demokratik açıdan yorumlamıştır. Özellikle 
erken dönem klasik liberaller için sivil toplumun kapitalist ilişkilerin geliştiği piyasa etrafında 
tanımlanmasıyla birlikte devlet iktidarının sınırlandırılması en önemli konu olmuştur. Modern 
bürokratik devletin şiddet kullanma tekeli, vergi toplama, dış ilişkileri yürütme ve toplumu 
yönetme gibi bir iktidar aygıtı olduğu dikkate alındığında, liberallerin devlete ait olan alanla 
olmayan alanları tanımlama gayreti içerisinde olmaları demokrasi düşüncesi için önemli bir 
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birikim sağlamıştır. Modern sivil toplum kavrayışı içerisinde önemli bir yeri olan liberal 
düşüncenin devletin meşru eyleminin sınırları konusunda çeşitli düşünceleri içerdiğini 
söylemek mümkündür. 

Bunlardan ilki egemenlik kuramcıları Jean Bodin ve Thomas Hobbes’un temsil ettiği 
doğal hukuk kuramcılarının çizgisidir. Bu düşünürler için devlet, doğal durumun karşıtı olan 
medeni (sivil) durumdur. Doğal durum güçlünün haklı olduğu, Hobbes’un deyimiyle, insanın 
diğer bir insanın kurdu, olduğu tam bir eşitsizlik ve kaos halidir. Devlet, doğal durumdaki 
insanların bu duruma son vermek üzere bir araya gelip yaptıkları sözleşmenin ürünüdür. 
İnsanların kendisinden korkarak itaat edecekleri egemen devletin, Hobbes’un deyimiyle 
“leviathan”, yasa ve kurumlarıyla aynı zamanda sivil toplumun yansımasıdır. Devletli toplum, 
bu düşünceye göre kaostan kurtulan, düzenin hâkim olduğu sivil toplumdur. 

Klasik liberalizm içerisinde bir diğer önemli çizgi Samuel Pufendorf, John Locke, 
Immanuel Kant, Fizyokratlar, İskoç Aydınlanması düşünürlerinden (Adam Ferguson ve Adam 
Smith gibi) oluşur. Bu düşünürlere göre toplum doğaldır ve bu nedenle devlet tarafından 
korunmalıdır. Doğal durumda insanlar, doğanın çizdiği sınırlar dahilinde özgürdür ve bu 
durumdan kaynaklanan yaşam ve mülkiyet hakları gibi kutsal hakları vardır. Ne var ki hakların 
adil bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda doğal durumdaki düzenin sürmesi için üstün bir 
hakeme ihtiyaç duyarlar. Bunun için bir sözleşmeyle doğal durumdan devletli topluma yani 
sivil topluma geçerler. Sözleşme özgürlük, yaşam ve mülkiyet başta olmak üzere doğal hakların 
korunmasını esas alır ve devleti bu hakları korumakla yükümlü kılar. Devlet iktidarının 
sınırlarını bireyin özgürlüğüyle belirlemeye çalışan bu düşünce çizgisinde devlet ve sivil 
toplum arasında ayrım yoktur. 

Liberal düşünce içerisinde sivil-toplum devlet ilişkisini konu edinen bir diğer önemli 
düşünür Thomas Paine’dir. Paine devlete karşı sivil toplum düşüncesini ilk dile getiren isimdir. 
Paine doğal durumun iyiliği ve devletin katlanılması gereken kötülüğü hakkında diğerleri gibi 
düşünür. Paine’göre sivil toplum kendisini geliştirdikçe devlete daha az ihtiyaç duyacaktır. 

Hegel’e göre devlet sivil toplumu korumalı ve aynı zamanda onu aşmalıdır. Sivil toplum 
devletle aile arasında farklılıklardan ve çıkarlardan oluşan bir çatışma alanıdır. Çatışmanın 
sebebi sivil toplumun ihtiyaçların belirlediği bir alan olmasındandır. Devlet, ahlakın yüksek bir 
formu olarak sivil toplumdaki çatışmaları sona erdirmelidir. Hegel’in düşüncesinde sivil toplum 
devlet ilişkisinde belirleyici olan devlettir. Devletin, sivil toplumun bağımsızlığını, 
özgürlüğünü ve çoğulluğunu sürdürebilmesi açısından yeteneği önemlidir. Bu bakımdan 
devletin sivil topluma müdahalesi Hegel’in deyimiyle ayrıcalık ve çıkar çatışmalarını son 
erdirmesi iki durumda meşrudur; çıkar grupları arasındaki dengenin belli gruplar lehine 
bozulması sonucu eşitsizlik ve adaletsizlik oluşmuşsa ve toplumun evrensel çıkarlarının 
korunması ve geliştirilmesi gerekiyorsa devlet müdahale etmelidir. 

John Stuart Mill ve Alexis De Tocqueville ise devlet müdahalesinin sivil toplumu 
boğmasından endişe eder. Onlara göre devlete doğrudan bağımlı olmayan, kendi kendine 
örgütlenmiş ve yasal açıdan varlığı teminat altına alınmış sivil toplum korunmalı ve 
geliştirilmelidir. Sivil toplum yönetimlerin despotik bir biçim almasını önlemede hayati bir role 
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sahiptir. Düşünürlere göre modern dönemin en önemli sorunu devletin demokrasi adına 
toplumu eşitlemek için yola çıkarken, iktidarı kötüye kullanması, özgürlükleri kısıtlaması ve en 
önemlisi sivil toplumu yutmasıdır. 

Devletin sivil toplumu yutması Tocqueville’in demokrasi adına modern siyasal 
sistemlerde devlete ilişkin en önemli kaygısıdır. Tocqueville’e göre demokrasinin kalıcı olması 
sivil toplum, siyasal toplum ve devletin varlığına ve aralarındaki ilişkiye bağlıdır. Sivil toplum 
devletten ayrı, onun denetiminin dışında kalan sivil birlik ve örgütlerden oluşan alanı; siyasal 
toplum sivil toplumun siyasal düzeyde temsil edildiği, taleplerinin devlete iletildiği parlamento 
ve siyasi partilerden oluşan alanı; devlet ise asker, polis ve bürokrasiden meydana gelen kamu 
otoritesini temsil eder. Tocqueville’e göre despotizmi önlemenin yolu, sivil toplumu devletten 
ayrı tutmak ve siyasal toplum içerisinde çoğulcu bir yapıyı sürekli kılmaktır. Bu olmazsa sivil 
toplumun devlet tarafından yok edilmesi kaçınılmazdır. 

Demokratik bir düzen için sadece yasal-hukuksal ve kurumsal altyapı olması yeterli 
değildir. Demokratik değerlere sahip çıkan ve pratikte yaşatan sivil birlik ve oluşumların varlığı 
son derece önemlidir. İktidarın her zaman için otoriter bir karakter taşıdığı hiçbir zaman 
unutulmamalıdır. 

4.4. Sivil Toplum ve Demokrasi 

Demokrasiyle sivil toplum arasındaki bağı ilk kuran gelenek liberal düşünürlerdir. 
Alexis De Tocqueville’in başlattığı bu gelenek 20. yüzyılda Gabriel Almond ve Sidney Verba 
ile devam etmiştir. Siyasal kültür ile demokrasi arasında tartışılmaz bir ilişki olduğunu düşünen 
liberallere göre toplumda bireylerin gönüllü ve karşılıklı işbirliği esasına dayalı organizasyonlar 
meydana getirmeleri siyasal olarak daha bilgili, daha katılımcı ve daha aktif bir insan tipinin 
oluşmasında kültürel bir birikim sağlamaktadır. Liberallere göre gönüllülük esaslı 
organizasyonlar formel  karar verme süreçlerine katılma yönünde bireysel bilgi ve yetenek 
düzeyini geliştiren, öğretici oluşumlardır. Bireyler bu mikro yapılar içerisinde makro siyasal 
süreçlere katılmayı öğrenme imkânı bulabilmektedirler. 

Robert D. Putnam sivil toplumdaki siyasal olmayan organizasyon ve derneklerin 
demokrasi için hayati önemine dikkat çeken isim olarak öne çıkmıştır. Putnam’a göre bu sivil 
oluşumlar, toplumun beraberliğini ve demokratik yaşamı mümkün kılan sosyal sermaye, 
karşılıklı güven ve paylaşılan değerleri inşa etmektedir. Sivil toplum, söz konusu değerlerin 
toplumsal bütünlük ile bireysel çıkarlar arasındaki bağı anlayarak siyasal alana aktarılmasında 
önemli bir role sahiptir.  

Günümüzde gelişmiş bir sivil toplumun varlığı demokratik toplumsal yaşam açısından 
önemli görülmektedir. Diğer yandan sivil toplumun bir çatışma alanı olması ve bu nedenle 
tahakküme dayalı ilişki biçimlerini geliştirmeye meyilli olması bu düşünceyi tartışmalı hale 
getirmektedir. Bu durum demokrasi için sadece sivil toplum-devlet ilişkisinin değil sivil 
toplumun kendi arasındaki ilişkinin de demokratik olması gerektiğini gündeme getirmiştir. 
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Bu çerçevede farklılıklara karşı duyarlılık ve ötekine karşı sorumluluk şeklinde ifade 
edilen demokratik etiğin sivil topluma hâkim bir etik olması oldukça önemlidir. Bu etikten 
yoksun bir sivil toplumun devletle ilişkisi ne kadar demokratik olsa da uzun vadede demokratik 
değerlerin gelişimini sağlayacak demokratik kültürü oluşturması imkansızdır. Sivil toplumun 
bireylerin demokratik değerlerle toplumsallaşmasının alanı olması, kendi varlığı ve gelişimi 
için son derece önemlidir. 

Devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkinin karşılıklı ve mesafeli bir ilişki olması 
demokrasi için gereklidir. Nitekim ancak demokratik bir devletin sivil toplumu desteklemesi 
karşılığında, demokratik bir sivil toplumun demokratik bir devleti var etmesi mümkündür. 
Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde de sivil toplumun gelişiminin demokratik siyasal 
sistemlerde daha hızlı olduğunu görmek mümkündür. Otoriter sistemlere nazaran 
demokrasilerde sivil toplumun, sistem için gerekli sivil erdem ve değerleri geliştirmek üzere 
daha fazla imkan bulduğu gözlenmiştir. Sivil toplum demokratik bir toplumsal yaşam için 
gerekli olan hoşgörü, katılımcılık, ötekine karşı sorumluluk, uzlaşmacı tavır gibi temel siyasal 
değerlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. 

4.5. Sivil Toplum ve Küreselleşme     

İletişim teknolojilerindeki gelişmenin alt yapısını hazırladığı dünya toplumları arasında 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkileşimin yoğunlaşması olarak tanımlayabileceğimiz 
küreselleşme; neo-liberaller tarafından refah ve buna bağlı olarak özgürleşmenin artışı olarak 
yorumlanırken, sol düşünce içerisinde kapitalizmin belirleyici olduğu eşitsizlik ve baskının 
giderek arttığı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte büyüklük ve etki alanları ulusal sınırları aşan gönüllü 
kuruluşlar ve sosyal eylemlerle birlikte sivil toplum da küresel bir boyut kazanmıştır. Ulusal 
düzeyde siyasetin demokratik bir mahiyet kazanmasında etkili olan sivil toplumun bu hali 
siyaset biliminde “küresel sivil toplum” olarak kavramsallaştırılmıştır. 

Küreselleşme sürecinde daha çok sol siyasal düşünce içerisinde önemsenen sivil 
toplum, küreselleşmeye karşı toplumsal yaşamın korunmasını sağlarken, aynı zamanda küresel 
çapta bir direnme alanı oluşturur. Bu yönüyle sivil toplumu ideolojik ve ekonomik olarak 
destekleyen uluslararası gönüllü kuruluş ve derneklerin aynı zamanda küreselleşmeyi 
desteklemeleri günümüzde önemli bir tartışma konusudur. Diğer yandan “neo-liberalizm”in ya 
da diğer adıyla “yeni sağ”ın sivil topluma bakışını şekillendiren gelişme komünizmin yıkılması 
olmuştur. Bundan sonra neo-liberal siyaset küresel çapta sivil toplum örgütlerini desteklemiş, 
onları piyasaya bağlı demokratikleşmenin öncüsü olarak görmüştür. 

Bunların dışında küreselleşmenin bireyin temel hak ve özgürlükleri gibi klasik liberal 
değerlerin taşıyıcısı olduğunu düşünenler de vardır. Buna göre küreselleşme söz konusu temel 
değerlerin alanını genişletmekte ve böylelikle sivil topluma doğal olarak büyük bir rol 
vermektedir. 
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Sivil toplum teorisinin günümüzdeki önemli isimlerinden olan John Keane’e göre 
küresel sivil toplum, dünya ölçeğinde etkilerini hissettiğimiz birbiriyle etkileşim halinde olan 
sosyo-ekonomik kurumlardan oluşan hükümetler dışındaki dinamik bir alanı temsil eder. Bu 
bakımdan küresel sivil toplum ne statik ne de tamamlanmış bir şeyi ifade eder. Küresel sivil 
toplumu tamamlanmamış bir proje olarak gören Keane’e göre bunun içerisinde; kendilerini 
sınırları aşan bir şekilde organize edebilen ve dünyaya uzlaşıya vardıkları amaçlar 
doğrultusunda yeni biçimler vermek isteyen aktörler ve sosyo-ekonomik kurumlar arasındaki 
bazen kuvvetli bazen de zayıf ilişki ve iletişim ağları yer almaktadır. Söz konusu kurum ve 
aktörlerin genel eğilimi, dünya hatta evren üzerinde sürekli bir barış ortamının sağlanması ve 
sivil değerlerin yaşanması için iktidarı çoğulculaştırmak ve şiddeti sorunsallaştırmaktır. 

Yükselen terör korkularına, artan ön yargı, ulusalcılık ve küreselleşme karşıtlığına 
karşın küresel sivil topluma duyulan ihtiyaç, Keane’e göre, demokratik yaşam biçimine duyulan 
ihtiyacın kanıtıdır. Başka bir ifadeyle küresel sivil toplum şiddete, küresel piyasalara ve etkisi 
küresel boyuta ulaşmış bağımsız idari otoritelere yönelik yeni bir demokratik düşünme biçimi 
olarak görülmelidir. 

Keane küresel sivil toplumun demokratik düşüncenin daha da gelişmesi için önemli 
olduğunu fakat bunun asla “Batı”nın, “liberalizmin”, “kozmopolitanizmin” veya “küresel bir 
imparatorluğun” savunusu olarak görülmemesi gerektiğini vurgular. Yeni bir yaşam tarzının 
inşasında gerekli olan demokratik dilin önemli bir kavramı olarak niteliği sivil toplumun 
gelecekte de bu önemini artarak sürdüreceğini düşünen Keane, 18. yüzyılda başlayan sivil 
toplum idealinin önemli olduğunu ancak bu idealin sürmesi için piyasanın, çatışmaların ve 
şiddetin etkilerini göz ardı edip onu adeta bir yeryüzü cenneti gibi saflaştırarak sunan sivil 
toplum anlayışından uzak durulması gerektiğini ileri sürer. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan “küresel sivil 
toplum” kavramının, kapitalizmin aldığı küresel boyut ve dünya ölçeğinde yaşanan açlık, göç, 
doğal afet ve insan hakları gibi sorunlar dikkate alındığında, uzun bir zaman daha demokratik 
düşünce ve yaşam açısından önemini sürdüreceğini söylemek mümkündür. 

Bu çerçevede ulus devletlerle sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl olduğu, sivil 
topluma ve devletle olan ilişkisine ulusal siyasal kültürlerde yüklenen anlamın küresel sivil 
toplum kavramında ne kadar yer alabileceği, milyonlarca insana kucak açan ve bu anlamda 
onları sorumsuz iktidarlara karşı koruyacak olan demokratik dünya düzeninin teminatı olacak 
olan küresel sivil toplumun siyasi ve hukuki güvenliğinin nasıl sağlanacağı, güvenlik için sosyal 
eylemler veya hükümet dışı küresel sivil toplum örgütlerinin (NGOs) yeterli olup olmadığı, 
küresel sivil toplumun güvenliği için dünya çapında güç kullanma yeteneğine sahip bir devlete 
mi ihtiyaç olduğu yoksa bunun için koşullara bağlı olarak sosyal ve siyasal stratejiler 
geliştirebilen Birleşmiş Milletler’in yeterli mi olduğu, küresel sivil toplumun küre- sel 
yönetişim sürecinde nasıl bir rol üstlenebileceği, böyle bir toplumun dünya ölçeğinde insanların 
görev ve yetkilerini yeniden tanımlamaya nasıl yardımcı olabileceği gibi sorular gelecekte 
siyaset teorisi içerisindeki tartışmaları yönlendirecek olan sorulardan bazılarına örnektir. 
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4.6. Türkiye’de Sivil Toplum ve Devlet İlişkisi  

Türkiye’de sivil toplum ve onun devletle ilişkisini anlamak, konuya ilişkin Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan gelen siyasal kültürel birikime bakmayı gerektirir. Batı’da devlet karşısında 
özerk bir sivil toplum alanının doğuşuna yol açan piyasa merkezli ekonomik ve toplumsal yapı 
Osmanlı’da oluşmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, padişahın şahsında temsil edilen güçlü bir 
merkezi devlet ve onun her anlamda nihai sahibi olduğu toplumsal düzenden oluşmuştur. 

Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğunda sivil toplumun var olduğunu söylemek ancak 
kavram, geniş anlamıyla devlet dışında işleyen sosyal ilişkiler alanı olarak tanımlandığında 
mümkündür. Buna göre sosyal hayatta farklı dinlere dayalı olarak ortaya çıkan di-nî örgütler, 
vakıflar, esnaflardan oluşan ahi birlikleri, loncalar ve odalar, dernekler, dinî tarikat ve cemaatler 
toplumsal yaşamın sürdürülmesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak 
sıralanabilecektir. Bu yapıların işleyişlerine ve varlıklarına devletin nihai olarak karar vermesi 
söz konusu yapıların özerkliğini tartışılır kılmaktadır. 

Özellikle III. Selim ve II. Mahmut’la başlayan , Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı ve 
I. ve II. Meşrutiyet’le devam eden reform sürecinde bir takım temel hak ve özgürlüklerin 
verilmesine bağlı olarak sivil toplumda özerkleşme ve canlanma sağlanmışsa da sivil toplum-
devlet ilişkisinin niteliğini reformların toplumun özgürleşmesinden çok devletin kurtarılması 
için yapılması belirlemiş, devlet sivil topluma vesayet etmiştir. Yeni düşüncelerin yayılmasını 
sağlayan okullar, gazeteler, dernekler, cemiyetler ve siyasi partiler devletin son dönemlerinde 
sivil toplumun canlanmasına dair önemli örneklerdir. Ne var ki devlet bunlar üzerinde ciddi bir 
kontrol gücüne sahiptir. 

Cumhuriyet döneminde sivil toplumun canlanışı toplumsal yaşamın tümüne hakim olan 
tek parti döneminin bitişiyle 1950’den sonra gerçekleşmiştir. Temel hak ve özgürlüklerle 
birlikte örgütlenmeye yönelik yapılan yasal düzenlemelerle muhalefet örgütlenme imkânı 
bulabilmiş; çeşitli partiler, basın kuruluşları, dernek ve sendikalar kurulmuştur. Çok partili 
hayata geçişle birlikte 1960’a kadar 37 yeni parti ve 18958 yeni dernek kurulmuştur. Sivil 
toplumdaki bu canlanma bundan sonra gündeme gelen askeri müdahalelerle birlikte ciddi 
kesintilere uğramıştır. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından yapılan 1982 Anayasası; 
Siyasi Partiler Kanunu, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’yla birlikte 80 sonrası dönemde sivil 
toplumun hareket alanını belirlemiştir. Milli Güvenlik Kurulunun yaptığı bu düzenlemelerle 
sivil toplum üzerinde devlet vesayeti önemli ölçüde artmıştır. 

Buna rağmen özelikle 1985’den sonra sivil toplum ciddi gelişme göstermiştir. Çevre 
sorunları, kadın hakları, etnik haklar, insan hakları, dinî haklar, sağlık sorunları gibi pek çok 
alanda yeni sivil toplum örgütleri kurulmuştur. Bugün Türkiye’de sendikalar, meslek odaları 
ve kooperatiflerle birlikte 150.000’den fazla sivil toplum örgütü faaliyet göstermektedir. Bu 
çeşitlenmeyle birlikte kamusal alanda daha fazla belirleyici olan sivil toplum, siyaset üzerinde 
etkisini arttırmıştır. Sivil toplumdaki bu çeşitlenme çoğulcu bir demokrasiye ve bu çerçevede 
gelişen sivil toplum-devlet ilişkisine dair beklentileri arttırmıştır.  
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Türkiye’de sivil toplumun demokrasi için önemi 80’lerden sonra demokratikleşme 
arayışları ile birlikte anlaşılmıştır. Devletin Osmanlı’dan bu yana siyasal alanın tek hâkimi 
olduğu, bunun toplumda demokratik kültür ve inisiyatifin gelişmesini engellediği şeklindeki 
genel tespit çerçevesinde demokratik toplum düzeni için devlet iktidarının sınırlandırılmasını 
amaç olarak gören bir sivil toplumun olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu çerçevede genel kabul gören düşünce; toplumda örgütlenmiş çeşitli meslek birlikleri, 
sendikalar, gönüllü kuruluşlar ve üniversiteler dahil olmak üzere pek çok akademik ve 
entelektüel birim olduğu ancak bunların devlet karşısında demokratik yaşamı besleyecek bir 
güce ve olgunluğa ulaşamadığı ve buna paralel olarak, Türkiye’de sivil toplumla devlet 
arasındaki ilişkinin demokratik bir ilişkiden çok bir tür tabiyet ilişkisi olarak gerçekleştiğidir. 
Demokratik açıdan devlet-sivil toplum ilişkisi karşılıklı bir ilişki olması gerekirken, Türkiye’de 
bu ilişkinin devletin toplumu belirlemesi şeklinde tek taraflı bir ilişki olarak gerçekleştiği genel 
bir kanıdır. 

Türk siyasal kültüründe bu kanıyı besleyen, devlete ve topluma ait olmak üzere iki sebep 
üzerinde durulur. İlki Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yansıyan ve etkileri günümüze kadar gelen, 
topluma tümüyle hâkim olmaya çalışan güçlü “bürokratik devlet geleneği”nin varlığıdır. Buna 
göre geleneksel olarak toplumu tümüyle kuşatma ve kontrol amacı taşıyan devlet, sivil 
inisiyatifin gelişmesine Osmanlı’da nizamın Cumhuriyet’te düzenin bozulması kaygısıyla 
şüpheyle bakmış ve izin vermemiştir. Kamusal alana, yani siyaset alanına hakim olan devlet, 
bireyi Osmanlı’da tabi olan anlamında teba, Cumhuriyet’te ağırlıklı biçimde yapması gereken 
ödevlere bağlı olarak yurttaş şeklinde tanımlamıştır. 

Toplumsal yaşamı kuran metinler olarak anayasalar, toplumu kuşatan bürokratik devlet 
geleneğinin yansıdığı önemli unsurlardan birisidir. Osmanlı’da anayasayla 19. yüzyılda 
tanışılmış olsa da sahip olduğu toplumsal düzen ve güçlü merkezi otorite anlayışının, devlet 
karşısında özerk sivil bir alanın oluşumuna imkân tanımadığı, nitekim bu kültürün 1876 
Anayasa’sında tanımlanan hak ve özgürlüklerin devlet tarafından verilen imtiyaz ya da taviz 
olarak algılanmasında etkin olduğu düşünülür. Benzer durum Cumhuriyet dönemi için de söz 
konusudur. Anayasalar demokratik ve sivil bir yaşamın oluşumuna yönelik sivil toplumun 
çeşitli birimlerinin bir araya gelerek haklar, özgürlükler ve yükümlülükler çerçevesinde 
yaptıkları toplum sözleşmeleri görüntüsünü vermemiştir. Anayasalar daha çok devletin sivil 
toplumu biçimlendirme araçları olarak işlev görmüştür. 

Bürokratik devlet geleneğinin sivil toplumun gelişimi üzerine olumsuz etkisinin 
gözlendiği bir başka alan da askeri müdahalelerle gündeme gelen demokrasi kesintileridir. 
Devletin toplumu belirleme iradesinin tepe noktalarının göründüğü askeri müdahale 
dönemlerinde sivil toplumun can damarı olan temel hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. 
Toplumu vesayet altına alan devlet, gerektiğinde sivil toplum örgütlerinin faaliyetine son 
vermek suretiyle sivil toplum üzerinde mutlak hâkim olmuştur. 

Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisinin tabiyet ilişkisi olduğunu ve sivil toplumun 
gelişmesinin önündeki engelin topluma tümüyle hâkim olmak isteyen bürokratik devleti 
geleneği olduğunu ileri süren düşünceye göre sivil toplum; demokratik hak ve özgürlükler 
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temelinde özerkleşme, özgürleşme ve çoğulculaşmanın yaşandığı, sivil erdemlerin ve kültürün 
geliştiği bir alan olmaktan çok devletin topluma nüfuz ettiği, devletin homojen bir toplum 
yaratma amacı ekseninde belirlediği ödevlerin topluma iletildiği ya da yaşama geçirildiği bir 
alan haline gelmiştir. Devlet sivil toplumu toplumsal düzen endişesiyle kimi zaman potansiyel 
bir tehdit kimi zaman hegemonyanın üretilmesi için desteklenmesi gereken bir alan olarak 
değerlendirmiştir. 

Türkiye’de sivil toplumun gelişememesinin sebebini toplumun kültürel kodlarında 
gören yaklaşıma göre toplum, sivil toplumun gerektirdiği sivil ve siyasal hakların talep edilmesi 
ve kullanılması konularında yetersizdir. Siyasal katılma konusunda seçimlerde oy vermekten 
öte motive olamayan bir toplumdan siyasal yapıları dönüştürerek devleti daha demokratik hale 
getirecek bir sivil toplumun ortaya çıkması bu yaklaşıma göre imkansızdır. 

Yine bu bağlamda demokratik açıdan güçlü bir sivil toplumun önündeki önemli 
engellerden biri de sivil toplumun etiği açısından dile getirilir. Sosyal ilişkiler alanı gibi geniş 
anlamıyla düşünüldüğünde, totaliter ve otoriter rejimlerin de bünyelerinde sivil toplumdan, 
hatta güçlü bir sivil toplumun varlığından söz edildiği görülmektedir. Ne var ki güçlü bir sivil 
toplumu ve onun devletle olan ilişkisini demokrasiyle birlikte düşünmemize yol açan temel 
nokta, sivil toplumun sadece demokrasilerde devlete muhtaç olmadan kendisini gelecekte de 
var edecek yani kurumsallaştıracak koşulları yine kendisinin oluşturma imkanı bulabilmesidir. 
Bu nedenle sivil toplumun etiği devletle belli bir mesafeyi öngören, başkasına duyarlı ve 
çoğulcu bir etiktir. Faşist veya totaliter hareketlerin sivil toplumdan çıktığı ve yine sivil 
toplumun çıkar gruplarının çatışma alanı olduğu dikkate alındığında bu etiğin demokratik 
açıdan güçlü bir sivil toplum için önemi yadsınamaz. 

Türkiye’de sivil topluma sivil toplum etiğinin gelişimi açısından bakıldığında basın, 
sendikalar, dernekler meslek kuruluşları, odalar ve gönüllü kuruluşların nihai olarak devlet 
tarafında yer almayı tercih ettikleri bu bağlamda özellikle demokratik konularda hem kendi 
alanlarında hem de diğer sivil toplum örgütleriyle ciddi bir ayrışma yaşadıkları 
vurgulanmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin kendi içinde tahakküme dayalı bir ilişki içerisinde 
olması bir yandan demokratik hak ve özgür- lük taleplerinin inandırıcılığını diğer taraftan 
devlet-sivil toplum ilişkisinin sürdürülebilir bir demokrasi çerçevesinde gelişmesini 
zayıflatmaktadır. 

Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisi demokratik açıdan önemli sorunlara sahiptir. 
Sorunlar siyasal kültürel olarak devletten kaynaklandığı gibi sivil toplumdan da 
kaynaklanmaktadır. Devlet, sivil toplumu kontrol etme kaygısıyla hareket ederken sivil toplum 
demokratik iradeye sahip çıkmak ve kendi içinde demokratik iliş- kileri geliştirmek konularında 
yeterlilik gösterememektedir. 

Demokratik açıdan sivil toplum-devlet ilişkisinin ideal tipi devlet ve sivil toplumun 
birbirinden bağımsız fakat karşılıklı olarak etkileşim halinde olmalarıdır. Sivil toplum devletle 
mesafesini koruyarak demokratik hak ve özgürlük taleplerini siyasal alana taşıyabilirken devlet 
sivil toplumdan gelen taleplere kendisini açık tutarak onun gelişmesini sağlayacak yasal-
hukuksal alt yapıyı oluşturmalıdır. Bu, iliş- kinin demokratik yönde gelişmesi için oldukça 
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önemlidir. 

Demokrasi çerçevesinden bakıldığında Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisinin 
hiyerarşik ve iç içe bir görüntü verdiği söylenebilir. Devlet genellikle sivil toplumun üzerinde 
ona vesayet eden bir rol üstlenirken sivil toplum, devlete eklemlenmek suretiyle hayat alanı 
elde etme gayretine girerek devletle iç içe olabilmektedir.  

Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisinin demokratikleşmesi için yapılması gerekenleri 
özetlemek mümkündür. İlk olarak devletin ve toplumun siyasete bakış açısının değişmesi 
gerekmektedir. Devlet, siyasete toplumu dizayn etmeye yarayan bir araç olarak değil toplumsal 
sorunların çözüm alanı olarak bakmalı; sivil toplum da siyaseti güç elde etme aracı olarak değil, 
sorunların çözümüne katılma etkinliği olarak görmelidir. İkinci olarak demokrasinin 
muhalefete tahammül etmek olduğu içselleşmelidir. Bu çerçevede devlet, sivil toplumdaki 
farklılıkları homojenleştirmek üzere vesayet etmektense siyaset alanının farklılıkları içine 
alacak şekilde genişlemesine imkân vermeli, sivil toplum kendi içinde çoğulcu bir demokratik 
anlayışı beslemelidir. Üçüncü değişmesi gereken anlayış ise toplumsal yaşam tarzını belirleyen 
ekonomi siyasalarıdır. Devletin ekonomi içerisindeki ağırlığı sivil topluma doğrudan müdahale 
imkanı verirken, sivil toplum siyaseti ranttan faydalanma aracı olarak görebilmektedir. Devletin 
ekonomi alanındaki rolü rasyonel sınırlara çekilmeli, böylelikle sivil toplum örgütlerinin 
devletle eşit mesafede, ekonomik olarak öz örgütlenmelerini gerçekleştirmelerine zemin 
hazırlanmalıdır. 

Bunların dışında; Anayasanın ve anayasal düzenlemelerin sivil toplumun katılımıyla 
toplumsal uzlaşmanın sonucu ortaya çıkan uzlaşma metinleri haline getirilmesi, siyasete katılım 
kanallarının sivil toplumu da içine alacak şekilde genişletilmesi, böylelikle siyasette sorumluluk 
ve hesap verme yükümlülüğünün kurum- sallaştırılması, siyasi partilerin devletten çok sivil 
topluma yakın durmaları, sivil toplumun ve siyasi partilerin demokratik bir yapı içinde olmaları, 
Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisinin demokratikleşmesine yönelik bazı temel koşullar 
olarak sıralanabilecektir. Bu koşullar gerçekleştiğinde devlet meşruiyetini sivil toplumdan 
alabilecek, sivil toplum toplumsal düzeyde çoğulcu bir demokratik kültürü inşa edebilecektir. 

Sivil toplum Batı’da 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış bir kavramdır. Kavram 
Batıda modern dönemde toplumun örgütlü bir toplum haline geldiğini anlatır. Başta ekonomik 
alan olmak üzere toplumun çeşitli alanlarında yer alan bireyler gönüllü olarak bir araya gelerek 
dernek, vakıf, sendika ve meslek birlikleri gibi tüzel kişilikler oluşturmuşlardır. Toplumdaki 
ilişkiler alanında gerçekleşen bu örgütlenmelerle bireyler ve gruplar kendi varlık alanlarına 
sahip çıktıklarını göstermişlerdir. Örgütlenmiş bir toplum olarak özel alanı temsil eden aile ile 
devlet arasındaki sivil toplum, devletin mutlak iktidarını sınırlandıran ve bu nedenle 
demokratikleşmenin yolunu açan bir unsur olarak yorumlanmıştır. 

Siyasetin toplumsal sorunları diyalog ve uzlaşma içinde çözümüne yönelik bir alan 
haline gelmesinde tarihsel bir rol üstlenen sivil toplum, ortaya çıkışından günümüze kadar farklı 
alan ve biçimlerde gerçekleştirilen örgütlenme biçimlerine bağlı olarak gelişim göstermiştir. 
Modern zamanların önemli kavramı olan sivil toplum demokrasi için pratik ve teorik bir değere 
sahiptir. Sivil toplum demokratik bir kamusal alanın vazgeçilmezi olarak görülmektedir. Öyle 
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ki sivil toplumun niteliksel ve niceliksel durumu bugün siyasal sistemler için seçimlerin 
ötesinde bir demokratikleşme ölçütü haline gelmiştir. 

Sivil toplum devlet ilişkisinin mahiyeti demokratik bir toplumsal yaşam için son derece 
önemlidir. Sivil toplum devletin sivil hak ve özgürlüklere saygı duyduğu ve bunları genişlettiği 
oranda sivil toplum gelişip güçlenebilecektir. Güçlenen sivil toplumun demokrasinin bir kültür 
ve yaşam biçimi haline gelmesinde ve buna bağlı olarak devletin demokratikleşmesindeki rolü 
oldukça önemlidir. Demokratik bir toplumda sivil toplum ve devlet birbirlerine mesafeli ancak 
etkileşim içerisindedirler. Sivil toplumun kendi içinde çoğulcu bir demokratik ahlaka sahip 
olması ve devletle olan ilişkisinin demokratik niteliği demokratikleşme sürecine yönelik ciddi 
bir güvence oluşturmaktadır. 

Türkiye’de önemi 1980’lerden sonra anlaşılan sivil toplum demokrasiye yönelik algının 
gelişmesiyle birlikte ciddi bir gelişme göstermiştir. Sivil toplumun kamu- sal alandaki etkinliği 
gün geçtikçe artmaktadır. Artışın demokratikleşme açısından umut verici olduğu açıktır ancak 
siyasal kültürel etkenlerin gelişim sürecindeki etkileri hala hissedilmektedir. Gerek sivil 
toplumun gerekse de devletin bu sebeplerle yüzleşmesi ve kendilerini sorguya çekmeleri 
demokratikleşme için kaçınılmaz görünmektedir. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, siyaset biliminin ve sosyolojisinin temel kavramlarindan biri olan sivil 
toplum kavramının icerigi, tarihsel gelisimi ve diger kavram ve teorilerle iliskisi uzerinde 
durulmustur. Bolumun sonunda ayni zamanda Türkiye’de sivil toplum ve devlet iliskisi üzerine 
degerlendirmelere yer verilmistir. 
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Bölüm Soruları 

1. Günümüzde devlet dışındaki sosyal ilişkiler alanında örgütlü topluma ne ad 
verilmektedir? 

a) Güçlü toplum 

b) Siyasal toplum 

c) Sivil toplum 

d) Demokratik toplum 

e) Teokratik toplum 

2. Sivil toplumu bir sektör olarak gören yaklaşım onu nasıl tanımlamaktadır? 

a) Birinci sektör  

b) Beşinci sektör 

c) Altıncı sektör 

d) Üçüncü sektör 

e) Sivil sektör  

3. Uluslararası alanda faaliyet gösteren, üyelerinin çıkarına değil başkalarının yararına 
yönelen, kar amacı gütmeyen gönüllü sivil toplum kuruluşları için kullanılan kısaltma 
hangisidir? 

a) NGO 

b) STK 

c) STÖ 

d) DONGO 

e) QUANGO 
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4. Antik Yunan’da sivil toplumun karşılığı olarak kullanılan terim hangisidir? 

a) Güçlü toplum 

b) Siyasal toplum 

c) İyi toplum 

d) Gelişmiş toplum 

e) Modern toplum 

5. Sivil toplum ile demokrasi arasında bir bağ olduğunu ilk öne süren düşünürler 
kimlerdir? 

a) Marksistler 

b) Postmodernistler 

c) Liberaller 

d) Sosyalistler 

e) Komünistler  

6. Sivil toplumu tamamlanmamış bir proje olarak gören düşünür hangisidir? 

a) J. Locke 

b) T. Paine 

c) J. Keane 

d) A. Smith 

e) A. Tocqueville 

7. Sivil toplumu çıkar çatışmaları ve tahakküm ilişkilerinin gerçekleştiği bir alan olarak 
gören düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Karl Marx 

b) Thomas Paine 

c) Alex De Tocqueville 

d) Adam Smith 

e) Thomas Hobbes 
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8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sivil toplumun doğuşunu “toplum sözleşmesi 
teorisi” ile açıklar? 

a) John Locke 

b) Aristoteles 

c) Karl Marx 

d) G.W. Hegel 

e) A. Gramsci 

9. G.W.Hegel’e göre sivil toplumu tanımlayan ifade hangisidir? 

a) Piyasa 

b) Sanayi Toplumu 

c) Burjuva toplumu 

d) Medeni Toplum 

e) Sınıf toplumu 

10. Sivil toplum ile demokrasi arasında bir bağ olduğunu ilk öne süren düşünürler 
kimlerdir? 

a) Sosyalistler 

b) Postmodernistler 

c) Marksistler 

d) Komünistler  

e) Liberaller 

Cevaplar 

1) c, 2) d, 3) a, 4) c, 5) c, 6) c, 7) a, 8) a, 9) c, 10) e 
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5. SİYASET SOSYOLOJİSİNDE PLÜRALİST YAKLAŞIM 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

5.1.  Klasik Demokrasi Teorisi ve Geleneksel Plüralist Teori 

5.2. Truman'ın Görüşleri ve Geleneksel Plüralizmin Temel Önermeleri 

5.3.  Geleneksel Plüralist Teorinin Eleştirisi 

5.4.  Schumpeter’in Görüşleri ve Demokratik Elitizm 

5.5.  Çağdaş Plüralist Teori ve Eleştirisi: Robert Dahl 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Klasik demokrasi teorisinin temel önermeleri nelerdir?  

2. Geleneksel plüralizmin temel önermeleri nelerdir? 

3. Geleneksel plüralist teori hangi noktalarda eleştirilmiştir? 

4. Demokratik elitizm nedir? 

5. Çağdaş plüralist teori nasıl eleştirilmiştir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Siyaset Sosyolojisinde 
Plüralist Yaklaşım  

Siyaset sosyolojisindeki 
temel yaklaşımlardan biri 
olan pluralizmi ogrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Geleneksel Plüralizm ve 
Truman’ın Görüşleri  

Plüralizmin onde gelen 
teorisyenlerini ve teorilerini 
tanımak 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Plüralizmin Eleştirisi Plüralizmin siyaset 
sosyolojisi literaturundeki 
elestirilerini ogrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Çağdaş Plüralist Teori Çağdaş pluralist teoriyi ve 
elestirisini ogrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Pluralizm 

 Geleneksel Pluralizm 

 Demokratik Elitizm 

 Klasik Demokrasi 
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Giriş 

Bu bölümde siyaset sosyolojisindeki üç ana modelden biri olan plüralizm (çoğulculuk) 
incelenmektedir. Plüralist teorinin klasik demokrasi teorisiyle ayrıldığı ve birleştiği noktalar 
vurgulanırken klasik demokrasi teorisinin başlıca önermeleri de özetlenmektedir.  
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5.1. Klasik Demokrasi Teorisi ve Geleneksel Plüralist Teori  

Klasik demokrasi teorisi üç temel önermeye dayanır. Bu önermeleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

a) İnsanlar siyasal meseleler hakkında kesin ve rasyonel tercihler yapma kapasitesine 
sahiptir ve böylece rasyonel kararlar verebilirler. 

b) Bireysel rasyonel tercihlerin toplamı halkın genel iradesini oluşturur ve bu da ortak 
iyi ile eş anlamlıdır.  

c) Demokratik sistem, insanların siyasal sorunlar üzerine rasyonel kararlar aldığı ve 
genel iradeyi hayata geçirecek temsilcileri seçtiği kurumları içerir.  

Bu anlayışta hükümet ve genel olarak yönetim, halkın iradesini gerçekleştirmek için 
vardır. Buradaki kritik unsur bireyin katılımıdır. Seçilmiş temsilciler sadece halkın tam zamanlı 
vekilleridir. 

Klasik demokratlar halkın eşit ve azami düzeyde siyasal sürece katılmasında 
ısrarlıdırlar. Bunun sadece ortak iyiyi gerçekleştirmenin değil, aynı zamanda tam bir bireysel 
gelişmenin zorunlu koşulu olduğuna inanırlar. Böylece katılım, hem en yüksek sayıda bireyin 
mutluluğunu sağlayan bir sistem için zaruri hem de insanın itibarini, saygınlığını ve değerini 
koruyan bir araç olarak görülür. Dolayısıyla demokrasi sadece bir sistem değil, ayni zamanda 
psikolojik bir durumdur. Bu psikolojik durum, aileden siyasete kadar insanın toplumsal 
varoluşunu her açıdan kapsayan bir eğitim süreciyle gerçekleştirebilir. Birey demokratik bir 
toplumda entelektüel olarak gelişir ve tüm potansiyelinin farkına varır. Klasik demokratlar için 
demokratik katılımın bu fonksiyonu, sistemin siyasal faydaları kadar önemlidir. Demokrasi 
özgürlük, eşitlik, sosyal adalet ve insan haysiyeti bakımından anlamlara sahiptir. Bir temsil 
sistemidir; fakat bundan daha da önemli olarak bir yaşam felsefesidir.  

Klasik teoride mevcut haliyle tanımlanan demokratik sistemin türü, her zaman belirsiz 
olmuştur. Kimilerine göre halkın yönetimi, çoğunluğun rasyonel yasası, ortak iyi gibi 
kavramlar, Marksizme ait sınıfsız ve devletsiz toplum nosyonunun bir örneği, bir versiyonudur. 
Bu açıdan bugün için ulaşılabilir olmayan, fakat toplum için ideal olan amaçları kurma işlevi 
üstlenirler.  Yıllar içinde pek çok teorisyen de klasik demokratik teoriyi gerçekle uyumlu 
olmamakla eleştirmişlerdir. Özellikle ampirik çalışmalar çelişkili sonuçlar verdikçe, kitlelerin 
geniş katılımının demokratik toplum için esas mesele olmadığı anlaşıldıkça ve giderek daha 
anti-demokratik, oligarşik yapıların ortaya çıktığı keşfedildikçe bu eleştiriler de artmıştır. 
Ayrıca pek çok teorisyen de klasik demokrasi teorisini ampirik gerçekliğe dayalı teorik 
formülasyonlarla tamamlama ihtiyacını vurgulamışlardır. Demokrasi argümanını, elitist ve 
Marksist argümanlara karşı canlı bir alternatif olarak koruma ihtiyacı önemli bir akademik ve 
siyasal motivasyon olmuştur.    

Plüralizm teriminin anlamı zaman içinde değişmiştir. İngiliz ve Avrupalı köklerinde 
klasik demokrasi teorisiyle yakın ilişkisi vardır. Tarihsel olarak plüralizm, tiranlığı önlemek 
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için devlet iktidarını sınırlama ve bölme ihtiyacının teorisini ifade eder. Bazılarına göre devletin 
mutlak iktidarından duyulan korkuya karşı verilen tepkidir. Plüralist teorinin ilk 
formülasyonlarında devlet iktidarının kuvvetler ayrılığı ve denge-fren sistemi gibi araçlarla 
sınırlanma ihtiyacı sık sık vurgulanmıştır. Bu, erken plüralistlerin devlet tarafından tehdit 
edildiğini düşündükleri bireyi koruma arzusunun sonucudur. 

Geleneksel plüralist teori, karar alma süreçlerine bireysel katılımı ve gönüllü 
kuruluşların rolünün vurgulanmasını talep eder. Demokrasi teorisinin ünlü düşünürlerinden biri 
olan Alex de Tocqueville, Amerikan siyasal sisteminin plüralist karakterini bu toplumdaki 
gelişmiş gönüllü organizasyonlara borçlu olduğunu belirtmiştir. Bu gönüllü kuruluşlar, iktidar 
merkezlerinin çoğulluğu anlamına gelmektedir. Tocqueville, toplumda örgütlü grupların 
yokluğu halinde, bireyin devlet iktidarına ve iktidarın  istismarına karşı savunmasız olacağını 
düşünmüştür. Fransız teorisyen, bu eğilimin gönüllü kuruluşlar gibi aracı kurumlarla kontrol 
edilebileceği inancındadır. Tocqueville, bu tur yapılar olmadığında ya da ortadan kalktığında 
hem bireysel despotizm hem çoğunluğun tiranlığını potansiyel tehlikeler olarak görmüştür.  

Geleneksel plüralizm, gönüllü kuruluşlardaki bireysel katılımın önemini vurgulamıştır; 
çünkü bunu bireyin kendi iradesini ifade etme ve genel iradenin biçimlenmesine katkıda 
bulunma şansı olarak görmüştür. Dolayısıyla geleneksel plüralizm, klasik demokratik teoriyle 
yakından ilişkilidir. Öte yandan geleneksel plüralizm, esas olarak devlet iktidarıyla özel çıkarlar 
arasındaki ilişkiye odaklandığı için, klasik demokratik kavrayıştan daha dar bir bakış açısına 
sahiptir. Tocqueville’in eserlerinde gönüllü örgütlenmelerin birey için, onu korumak ve ona 
işlev üstlenebileceği bir alan açmak için var olduğunu görürüz. Zamanla plüralist teorinin 
vurgusu bireyden gruba doğru kaymıştır. Bu kayma Amerikan plüralist düşüncesini gösterir. 

Amerikan plüralist geleneği, devlet iktidarının yoğunlaşmasına karşı bireyin siyasal 
hayata özgürce katilimi yoluyla direnme fikrini terk etmiştir. Bunun yerine iktidarın  
tekelleşmesini önlemek için örgütlü grupların düzenli rekabetinin faydalarını benimsemişlerdir. 
Amerikan plüralist düşüncenin ortaya çıkmasıyla birlikte bireyden gruba doğru olan bu kayma, 
genellikle Amerikan toplumlarıyla Avrupa toplumları arasındaki yapısal farklarla 
açıklanmaktadır. Avrupa’da devlet toplumda en ustun güç iken, Amerika’da devlet geleneksel 
olarak daha zayıf bir unsur olarak kalmış ve siyasal olarak aracı kuruluşlar nispeten güçlü 
olmuşlardır. Amerika’da devlet, tüm-güçlü bir leviathan olmaktan ziyade rekabet eden 
çıkarların borsası gibi görülmüştür.  Bu nedenle Amerika’da bireyi devlet iktidarının 
istismarına karşı korumak, hiçbir zaman Avrupa’da olduğu gibi öncelikli hedef olmamıştır. 

5.2. Truman'ın Görüşleri ve Geleneksel Plüralizmin Temel Önermeleri  

David Truman, siyasal sistemin çıkar grupları üzerinden nasıl işlediğini açıklamaya 
çalışan ve en çok tanınan Amerikan plüralistlerinden biridir. Truman, geleneksel plüralist 
argümanı tekrar ederek, örgütlü gruplar arasındaki rekabetin, iktidar tekeline karşı en etkili 
yollardan biri olduğunu vurgulamıştır. Buna göre, toplumda herkes az veya çok ortak çıkarlar 
temelinde örgütlenen kolektif gruplardan birine aittir. Bu grupların toplumu kendileri lehine 
düzenlemeler için değiştirme motivasyonuna sahip olduğu kabul edilir. Böyle bir değişim 



 

92 
 

siyasal iktidarı elde etmekle mümkündür. Truman bu nedenle, kendi amaçlarına sahip grupların 
kendi çıkarlarını korumak ve arttırmak için iktidarı elde etmek ya da iktidarı etkilemek üzere 
başka çıkarları örgütleyen diğer gruplarla mücadele halinde olduğunu söyler. Böylece 
demokratik toplumda siyaset, özgürce rekabet eden çıkar grupları arasındaki karşılıklı etkileşim 
seklinde anlaşılır.  

İnsanların kendi çıkarlarının farkında olduğu önermesi, plüralist teorideki, siyasal 
alanda rekabet eden gönüllü gruplar nosyonuna dayanır. Daha ileri gidilerek, devletin bu serbest 
rekabete dayalı mücadeleyi, ayni oyundaki bir hakem gibi düzenleme işlevi gördüğü ileri 
sürülmektedir. Plüralist teori, bu düzenli rekabetin temeline, toplum üyeleri arasında oyunun 
kuralları ve değerleri üzerine sağlanacak bir consensusu yerleştirir.  

Truman'ın görüşlerine dayanarak, geleneksel plüralizmin temel önermelerini şöyle 
özetleyebiliriz: 

a) Birbirine karşıt çıkarlara sahip pek çok grubun varlığı, toplumda bir çeşit dengenin 
sağlanması için is görür. Birbirlerinin iktidarını ve eylemlerini denetlemek yoluyla bu gruplar, 
hiçbir grubun gücünün sınırsız olmadığını görürler. Bütün gruplar bazı meselelerde kazanmak 
için başka bazı meselelerde taviz vermek gerektiğini fark ederler. Böylece hiçbir grubun tüm 
siyasal karar alma mekanizmasına hakim olamadığı bir uzlaşma ve pazarlık sistemi gelişir. 
Plüralistler, toplumun çoğunluğunun avantajına olacak bir dengenin, siyasal sisteme içkin bu 
tur mekanizmalarla sağlanacağına inanırlar.             

b) Merkezi otorite bir hakem olarak görüldüğünden mücadelenin dışında görülür. 
Ayrıca devletin erkleri arasındaki güçler ayrılığının bu erklerin çıkarlarını geliştirdiğine 
inanılır. Böylece sadece iktidarın devlette yoğunlaşması önlenmez, ayni zamanda farklı çıkar 
gruplarının, devletin farklı erklerini etkileyecek yollar bulması sağlanır. Örneğin, bazı çıkar 
grupları belirli bir yasa için yasama organını etkilemeye çalışırken, diğerleri bir yasanın 
uygulanmasını sağlamak ya da önlemek için yürütme organı üzerinde etkili olmaya çalışabilir. 
Ayni şekilde yargı organı da çıkar gruplarının etkileme faaliyetleri için mevcut yollardan 
biridir.   

c) Toplumda bireylerin çoğu, birden fazla çıkar grubuna bağlı olduğu için birbirini kesen 
aidiyetler gelişir. Bireylerin ait olduğu farklı gruplar ayni siyasal meseleler üzerine ayni ya da 
paralel tutumlar sergilemezler. Bu da bireyleri farklı siyasal görüşler arasında bir uzlaşma, orta 
yol bulmaya yöneltir. Bu tür bir sistem kutuplaşmış görüşlerin barındığı bir yer değildir. 
Radikal kesintilerden ziyade yavaş ve aşamalı değişime eğilimlidir.  

d) Plüralist toplumlarda demokrasinin temel değerlerinin halkın geniş kesimleri 
tarafından tanındığı ve kabul edildiği ileri sürülmektedir. Bundan dolayı, çıkar grupları 
arasındaki siyasal etkileşimin iyi tanımlanmış bir çerçevede yer aldığı düşünülür. Bu, hem 
grupların kabul edilebilir çıkarlarının olduğu hem bu çıkarların gerçekleştirilmesi için, oyunun  
kurallarına uygun araçların kullanıldığı bir çerçevedir. Çıkarların geliştirilmesi için temel 
değerler ve araçlar üzerindeki consensus, plüralist demokrasinin en temel ön koşullarından biri 
olarak görülür.  
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e) Son olarak plüralistler, toplumu, örgütlenmiş çıkar gruplarına ek olarak, şimdi örgütlü 
olmayan, fakat potansiyel çıkar gruplarının da bulunduğu bir alan olarak görürler. Yani 
toplumda herkes en azından potansiyel bir çıkar grubuna bağlıdır ki bu grup henüz pasif olabilir 
ya da çıkarlarının farkında olmayabilir. Plüralist düşüncede bu, geçici bir durumdur. Gerçekten 
plüralist bir toplum, örgütlü olmayan bireylerini siyasal karar alma etkinliğinin tümüyle dışında 
tutmaz. Bunlar, tam olarak örgütlü olmasalar bile onlara etkileme imkânı veren potansiyel çıkar 
gruplarıdır.   

5.3. Geleneksel Plüralist Teorinin Eleştirisi 

Plüralizmin temeli olarak çıkar grubu teorisi, hem toplumun doğası üzerine olan 
önermeleri hem analiz araçları bakımından çokça eleştirilmiştir. Plüralizmin metodolojisi bu 
teoriye yöneltilen eleştirilerin hedefinde merkezi bir yer tutar. Geleneksel plüralist teorinin 
eleştirisine yönelik tartışma belli başlı birkaç noktada toplanır: 

a) Öncelikle, Truman ve diğerleri tarafından önerilen, azınlığın tiranlığını önlemek 
üzere rekabet eden farklı çıkar gruplarının kendisi oligarşiler olarak eleştirilmişlerdir. Elit 
teorisini geliştirenlerden biri olan Alman sosyolog Robert Michels, iş bölümüne dayalı  her 
örgütün zaman içinde liderliğin ve diğer rollerin kurumsallaştığı oligarşik bir içsel yapıya 
dönüştüğünü belirtmiştir. Michels’in “Oligarşinin Demir Yasası” olarak da bilinen teorisi, 
liderlerin örgütün tabanının çıkarlarından farklı çıkarlar geliştirdiğini öne sürmüştür. Böylece 
örgütün liderlerinden oluşan azınlık önlenemez bir şekilde örgütü oluşturan çoğunluğu yönetir. 
Liderliğin çıkarları genellikle aşağıda yer alanların çıkarlarından daha muhafazakârdır. Bu 
nedenle de liderler, temsil edici değillerdir ve çoğunlukla demokratik katılıma izin vermezler. 
Böylece plüralist düşüncenin en temel önermelerinden birini bozguna uğratan bir eleştiri 
getirilmiştir. Buna göre, çıkar gruplarına içkin olan oligarşik eğilimler, bu grupları, toplumun 
geniş katmanlarının çıkarlarını temsil etmekten alıkoymaktadır.     

b) Başka bir plüralizm eleştirisi, toplumda farklı grupların sahip oldukları iktidar 
dereceleri arasında çok büyük farklılıklar olduğu şeklindedir. Bu durum, plüralizmin önerdiği 
adil rekabeti imkânsız kılmaktadır. Bazı gruplar çok daha iyi örgütlenmişken ve çok geniş 
kaynaklara sahipken bazıları karşılaştırılamayacak kadar az kaynakla işliyorsa aralarındaki 
yarışma anlamsız olmasa da adaletsizdir.  

c) Diğer bir eleştiri konusu, ampirik araştırmaların gösterdiğine göre, plüralist sayılan 
toplumlarda bile insanların çoğunluğunun örgütlü kolektivitelere bağlı olmamalarıdır. 
Çoğunluk örgütlü çıkar gruplarına bağlı olmadığı zaman, güçlü çıkar gruplarının arasındaki 
rekabet örgütsüz ya da zayıf örgütlenmiş çıkarların ihmal edilmesine yol açmaktadır. 
Çoğunluğun ihtiyaç ve taleplerinin bu şekilde ihmal edilmesi, plüralist denilen toplumların, 
klasik demokrasi ideolojisinin nihai amacını gerçekleştirmek konusunda zaafiyete 
düşürmektedir.   

d) Plüralizm ve onun Amerikan varyantı, insan doğasını demokratik ideolojiyle karşı 
karşıya koyan görüşleri nedeniyle de eleştirilmiştir. Plüralistler, grup rekabetini yalnızca 
iktidarın tek bir azınlığın elinde toplanmasına karşı bir fren olması sebebiyle savunmamışlardır. 
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Ayni zamanda iktidarın kitleler tarafından sömürülmesine karşı bir bariyer olarak da 
görmüşlerdir. Örneğin S. M. Lipset, sıradan insanın denetlenmediği taktirde toplumsal 
örgütlenmenin demokratik olmayan biçimlerine yol açacak otoriter eğilimleri olduğunu ileri 
sürmüştür. Toplumda örgütlü grupların olmaması, toplumu, mobilize olmaya hazır kitleler ve 
sıradan insanın baskısına duyarlı liderler gibi tehlikelere açık hale getirmekteydi. Aslında bu 
görüş, rasyonel insan ve kitlelerin güvenilir karakteri gibi klasik demokratik modelle 
çelişkiliydi.  Bu noktadaki plüralizm eleştirisi, plüralizm teorisinin klasik demokrasi 
nosyonundan ziyade, demokrasi teorisinin “demokratik elitizm” olarak bilinen bir versiyonuyla 
ilişkili olduğunu ileri sürmüştür.   

5.4. Schumpeter’in Görüşleri ve Demokratik Elitizm      

Demokratik elitizm, klasik demokratik doktrinin temel nosyonlarıyla mevcut 
toplumların gerçeklerini birbirine uydurarak yeniden formüle eden bir teoridir. Bu geleneğin en 
bilinen ismi Schumpeter’dir. Schumpeter, hem kapitalist hem sosyalist toplumlar olmak üzere 
modern siyasal sistemlerin özelliklerini kabul ederken, karar  alma süreçlerinin azınlık 
tarafından yönetilen doğasını belirleyerek esas itibarıyla demokrasinin tanımını değiştirmeyi 
önermiştir. Buna göre, bütün sosyo-politik sistemi kuşatıcı bir demokrasi idealinden 
parlamenter temsile dayalı bir siyasal sistem olarak, daha dar bir demokrasi kavramına 
geçilmeliydi.  

Schumpeter’in tanımında modern demokrasi devletin siyasal sisteminden daha fazla bir 
şey değildi ve halkın kendi kendini yönetmesini akla yakın bulmuyordu. Ona göre yönetici 
elitler, insan toplumlarının ortak özelliğiydi ve demokratik teorinin en önemli basarisi, bu 
gerçekliğe kendi içinde yer vermesi olabilirdi. Schumpeter’in kavramlaştırmasında mevcut 
karar alma sureci halkın sorumluluğu değildi; demokratik bir sistemin en büyük kararı, karar 
alma süreçlerinde kimin yer alacağını serbestçe seçmeye izin vermek olabilirdi. 

Demokratik teoride bu tur bir yeniden düzenleme, onu hem pek çok toplumdaki yönetici 
azınlıklar gerçeğiyle uyumlu hale getirmiş hem de kendisini ampirik sınava tabi tutan bir 
demokrasi teorisi geliştirmeye yardımcı olmuştur. Nitekim bu şekilde Schumpeter’in 
formülasyonu, demokratik teoriyi siyaset felsefesinin bir parçası olmaktan çok modern siyasal 
bilimin bir parçası haline getirmiştir. 

Schumpeter’in demokratik teoriye katkısı, pek çokları tarafından realist bir girişim 
olarak kabul edilmesine ve siyaset bilimi ile siyaset sosyolojisi içinde kurumlaşmasına rağmen, 
kendi muhaliflerini ve karşı argümanlarını da üretmiştir. Demokrasinin sadece siyasal kararlar 
almak için kurumsal mekanizmalar olarak tanımlanması, bazıları için nahoş ve uygunsuzdu. 
İdeolojik içeriğinden o kadar yoksun görünüyordu ki bazı demokratlar, klasik demokrasinin 
ruhuna aykırı olduğunu düşündüler. Demokrasinin siyasal karar almaya katılım yoluyla insan 
haysiyetini koruyan ve eşitlik ve özgürlüğe dayanan bir sistem olduğunu düşünenler için, 
kavramı ideolojik içeriğinden ayırmak onun anlamını yok etmek demekti.  

Ayrıca bazıları da Schumpeterci teoriyi, temsilcilerin ve liderlerin seçimine vurgu yapan 
içeriğinden dolayı demokrasiden çok elitizme yakın buldular. Teori, modern demokratik 
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toplumların yapısını daha iyi açıklamasına rağmen, özü itibariyle mevcut koşulları rasyonalize 
ediyordu. Bundan dolayı da ismi, demokratik elitizmdi. Demokratik elitizm, böylece, iyimser 
açıdan siyaset felsefesiyle toplumsal gerçeklik arasında gerekli olan bir uzlaşma; kötümser 
açıdan da sadece devlet ilişkilerinin rasyonalizasyonu olarak demokrasiyle uyumsuz olduğu 
şeklinde değerlendirildi.   

5.5. Çağdaş Plüralist Teori ve Eleştirisi: Robert Dahl 

Çağdaş plüralizm, siyasal tercihlerin, yönetim araçlarının ve farklı toplumsal grupların 
etki derecelerinin onların toplumsal tabakalaşma hiyerarşisindeki pozisyonlarının bir 
fonksiyonu olduğu görüşüyle tümüyle karşıt fikirdedir. Buna karşılık siyasal kararların ve farklı 
grupların iktidarlarının, sosyo-ekonomik statüleri tarafından belirlenmediği ve bir topluluğun 
siyasal iktidar yapısını, onun toplumsal tabakalaşma sistemine bağlamanın elitist ve Marksist 
düşünürlerin temel bir hatası olduğu kanaatindedir. 

Topluluğun iktidar yapısının çağdaş plüralist yorumunda kritik soru, anti-demokratik 
bir şekilde tanımlanmış bir elitin bütün önemli karar alma mekanizmalarına hakim olup 
olmadığıdır. Çağdaş plüralistlerin en önemli temsilcilerinden biri olan Robert Dahl, bir 
toplulukta iktidarı demokratik olmayan bir şekilde edinmiş ve toplumdaki tüm kilit kararlara 
hakim olan bireylerden oluşan tek bir grup varsa gerçekten yönetici bir elitten 
bahsedebileceğimizi söylemiştir.  

Dahl'ın plüralizm tanımına göre, demokratik oyunun biçimsel kuralları çerçevesinde 
seçilmiş, fakat temsil sisteminin özelliklerinden dolayı çoğunluğun değil azınlığın tercihi olmuş 
bir liderler grubu, gerçek bir yönetici elit olarak görülemez. Bu tur bir elitin klasik demokrasi 
teorisinin çoğunluk ilkesiyle uyumlu görülmediği açıktır. Fakat çağdaş plüralistler için sorun 
bu değildir. Çağdaş plüralizmde çoğulculuk ve demokrasi bir toplulukta demokratik elitizmin 
önermelerinin gerçekleşmesine dayanır. Geriye kalan, oyunun biçimsel kurallarının 
gerekleridir. Dolayısıyla denilebilir ki Schumpeter’in demokrasi tanımı olmasa, Dahl'ın 
plüralizm formülasyonu demokratik okulla hiç ilişki kuramazdı ve böylece topluluk iktidar 
yapılarının çağdaş elitist kavramlarından ayırt edilemezdi. 

Dahl'ın plüralizm kavramı, aynı zamanda kilit siyasal meselelerde bir grubun 
önceliklerinin diğer grubun önceliklerine galip gelmesini de gerektirir. Dahl'ın önermelerine 
göre; 

a) bir toplumda anahtar rolü olan siyasal sorunlar açıktır ya da analiz edilerek ayırt 
edilebilir.   

b) Örgütlü gruplar, mevcut nüfusun farklı katmanlarının görüşlerini temsil ederler. 

c) Nüfusun bu farklı katmanları ve bunların örgütleri, anahtar konularda önceliklere 
sahiptir ve bu öncelikleri eklemleyerek ifade ederler.   
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d) Elitizm, sadece tek bir grup sürekli olarak, tüm kilit siyasal konulardaki karar ve 
neticelere hakimse söz konusu olabilir. 

Dahl'ın bu önermelerinin hepsi, çağdaş plüralistlerin bakış açısına sahip olmayan sosyal 
bilimciler tarafından ciddi olarak eleştirilmiştir. Her şeyden önce, bir toplumda anahtar sorunlar 
her zaman sanıldığı kadar kolay tanımlanabilir değildir. Araştırmacıların hangi sorunların 
önemli olduğu konusundaki belirlemeleri geniş ölçüde sezgiye ve ünü olan  konulara dayanır. 
Her durumda yanlılığın tehlikesi vardır. Araştırmacının kendi değerleri de ünlenmiş ve gerçek 
sorunlar arasındaki uyumsuzluk kadar sorun alanlarını belirlemede etkili olur. Araştırmacı 
kendi çalışmak istediği konuların gerçek sorunlar olduğuna kolaylıkla inanabilir.   

Önemli ve önemli olmayan sosyo-politik sorunları objektif olarak belirlemenin 
güçlüğüne ek olarak, pek çok plüralist analiz, sistemdeki tüm kararların aleni olmamasıyla 
zedelenmiştir. Gerçekten de sadece emniyetli konuların kamuoyunda alenen tartışılması 
olasılığı vardır. İktidarın diğer meseleleri kamusal olarak gün yüzüne çıkmasını engelleme 
yeteneği vardır ve bu durum, söz konusu meseleleri daha önemsiz yapmaz; sadece gözlenemez 
kılar.  

Dahl’ın ikinci önermesine yapılan eleştiri, toplumda tüm bireylerin eşit güçte gruplara 
bağlı olmadığı yönündedir. Farklı çıkar gruplarının farklı ölçülerde güç ve iktidara sahip olduğu 
bilinmektedir. Bu büyük farklılıklar, yetenek, eğitim, servet gibi faktörlerin farklılığından 
dolayıdır. Tüm bunlar, plüralist bir sistemde pazarlık gücünü ve pazarlıkların sonuçlarını 
etkiler. Çağdaş plüralistler genellikle toplumsal hayatin bu eşitsizliklerini tanırlar, fakat yine de 
pek çok örgütlü grubun olmasını o toplumda plüralizmin varlığının kanıtı olarak görürler. 
Plüralizm eleştirileri de toplumdaki pazarlıkların çoğunun bu grupların eşitsiz gücü arasında 
gerçekleştiğini ve bunun da her hâlükârda örgütsüz çoğunluğun zararına olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. 

Dahl’in üçüncü önermesi, toplumun farklı katmanlarına bağlı çıkar gruplarının, kilit 
önemdeki sorunlarda kendi önceliklerini ifade ettikleri üzerinedir. Öte yandan zengin ve güçlü 
olanlar eğitim, servet ve bos zaman gibi fırsatlara daha fazla sahip olduklarından ilgili siyasal 
meselelere müdahil olmak ve fikir geliştirmek bakımından çok daha avantajlı konumdadırlar. 
Ortalama bir çalışan, bu açılardan dezavantajlı olduğundan, ilgili konularda eşit bicimde 
bilgilenmemekte ve fikir sahibi olamamaktadır. Ayrıca güçlü ve iktidarda olan, bilginin akışını, 
medyayı etkileme yeteneğine ve yönlendirme imkânına sahip olarak sadece bilgi edinmeyi 
değil, değerleri de kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla çağdaş plüralizmin siyasal önceliklerin 
farklı gruplar tarafından eklemlenmesi ve ifade edilmesi önermesi toplumsal bir gerçekliği 
gösterse de, tüm bunlar iktidar yapılarının işlevlerinden farklı olmamaktadır. Yani insanların 
çoğunun ve kitlelerin dile getirdiği siyasal öncelikler, esas itibariyle güçlü örgütlü grupların, 
çıkarları doğrultusunda dikte ettirdiği konular olmalıdır.  

Özetle Dahl, plüralist yapının gevsek bir yeniden tanımlanması ve elitizmin de sıkı bir 
şekilde yeniden formüle edilmesi yoluna gitmiştir. Bu tanımlara göre, kalkınmanın ilk 
seviyelerini geçmiş, makul ölçüdeki bir toplulukta bulunan her iktidar yapısı, plüralist olması 
gerekir. Başka her şey bir yana, endüstri toplumlarındaki farklılaşma ve uzmanlaşmanın 
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gereklilikleri, elitler arasında da siyasa belirleme aşamasında is bolumu getirir. Bu tür bir iş 
bolumu, Dahl’ın yaptığı gibi plüralizmin kanıtı olarak görülecek olursa, bu argüman sağlam bir 
teorik dayanaktan yoksun kalmaktadır. Modern zamanın çoğulculuğu, böylece, sıklıkla 
çoğunluk kuralı, kamusal katılım, eşitlik ve serbest seçim gibi demokrasinin ilkeleriyle yakın 
ilişkide olmamakla eleştirilmiştir. Bu bakımdan 1950 ve 1960’larda patlayan çağdaş plüralizm, 
muhalifleri tarafından, demokratik değerlere gerçek bir saygı göstermemek, iktidarın 
dağılımındaki eşitsiz ilişkileri, “yaygın eşitsizlik”, “potansiyel etki”, “poliarşi” gibi yeni 
terimlerle gizleme çabası olarak değerlendirilmiştir.  
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, siyaset sosyolojisindeki başlıca üç yaklasimdan biri olan plüralizmin 
teorisi ve eleştirisi incelenmistir. Ayni zamanda bu yaklaşımın belirli teorisyenlerinin 
görüşlerine ve eleştirilerine yer verilmiştir. Klasik demokrasi, geleneksel plüralizm, demokratik 
elitizm ve çağdaş elitizmin temel fikirleri özetlenmistir.     
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasi teorsinin dayandığı önermelerden biri 
değildir? 

a) İnsanlar rasyonel tercihler yapma kapasitesine sahiptir ve rasyonel kararlar 
verebilirler. 

b) Bireysel rasyonel tercihlerin toplamı halkın genel iradesini oluşturur. 

c) İnsan doğası rasyonel tercihler yapmaya uygun değildir.  

d) Demokratik sistem, insanların, genel iradeyi hayata geçirecek temsilcileri seçtiği 
kurumları içerir. 

e) Yönetim, halkın iradesini gerçekleştirmek için vardır. 

2. Siyasal sistemin çoğulculuğunu gönüllü organizasyonların varlığına bağlayan 
düşünür kimdir? 

a) Martin Lipset 

b) Alex de Tocqueville 

c) Robert Dahl 

d) Wright Mills 

e) Robert Michels 

3. Amerikan plüralist geleneğinin iktidarın tekelleşmesine karşı benimsediği fikir nedir? 

a) Gönüllü örgütlü grupların düzenli rekabeti 

b) Bireyin devlet karşısında korunması 

c) Denge-fren sistemi 

d) Güçlü hukuk devleti 

e) Parlamenter sistem 
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4. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan geleneksel pluralizminin temsilcilerinden biridir?   

a) David Truman 

b) Wright Mills 

c) Robert Michels 

d) Martin Lipset 

e) Giovanni Sartori 

5. Schumpeter hangi yaklaşımın temsilcisidir? 

a) Klasik demokratik teori 

b) Sınıf analizi 

c) Çağdaş plüralizm  

d) Geleneksel plüralizm 

e) Demokratik elitizm 

6. Klasik demokrasi teorisinde yönetimin amacı nedir? 

a) Halkın iradesini gerçekleştirmek 

b) Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak 

c) Yönetenlerin en yüksek çıkarını gerçekleştirmek 

d) Çatışan çıkarların ifade edilmesini sağlamak 

e) Serbest rekabet ortamı yaratmak 

7. Klasik demokrasi teorisine yönelik en yaygın eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Katılımcı olması 

b) Ortak iyiyi hedeflemesi 

c) Bütünleşmeci olması 

d) Gerçekle uyumlu olmaması 

e) Temsil sistemine dayanması 
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8. Amerikan siyasal sisteminin plüralist yapısını inceleyerek, gönüllü  kuruluşların 
rolünü ve önemini vurgulayan düşünür kimdir? 

a) Seymour Martin Lipset 

b) Stein Rokkan 

c) Robert Michels 

d) Joseph Schumpeter 

e) Alex de Tocqueville 

9. Plüralizmin temeli olan çıkar gruplarını oligarşik olarak nitelendiren ve “Oligarşinin 
Demir Yasası” teorisiyle plüralizmi eleştiren teorisyen kimdir? 

a) Maurice Duverger 

b) Robert Michels 

c) Robert Dahl 

d) David Truman 

e) Alex de Tocqueville 

10. Plüralizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Tarihsel olarak plüralizm, tiranlığı önlemek için devlet iktidarını sınırlama ve bölme 
ihtiyacının teorisini ifade eder. 

b) Plüralizm devlet iktidarının kuvvetler ayrılığı ve denge-fren sistemi gibi araçlarla 
sınırlanmasını öngörür. 

c) Plüralizm rekabet halindeki her çıkar grubunun zamanla oligarşiye dönüştüğünü 
öngörür. 

d) Plüralizmin devlet iktidarını sınırlama girişimi, bireyi koruma arzusunun bir 
sonucudur. 

e) Geleneksel plüralizm, karar alma süreçlerine bireysel katılımı talep eder. 

Cevaplar 

1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) e, 6) a, 7) d, 8) e, 9) b, 10) c 
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6. SİYASET SOSYOLOJİSİNDE ELİTİST YAKLAŞIM 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

6.1. Elit Teorisi ve Elit Kavramı 

6.2. Klasik Elitist Model: Mosca ve Pareto  

6.3. Çağdaş Elitizm  

6.4. Elitist Modelin Eleştirisi  

6.5. Plüralizm ve Elitizm 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
1. Elitizmin temel onermeleri nelerdir? 

2. Elitizmin kurucu teorisyenleri kimlerdir? 

3. Elitizm siyaset ve iktidar iliskisini nasıl açıklar? 

4. Pluralizm ve elitizm benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Siyaset Sosyolojisinde Elitist 
Yaklaşım  

Siyaset sosyolojisinin temel 
yaklaşımlardan biri olan 
elitist duşunceyi ögrenmek.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Elitizmin Temel Önermeleri  Elitizmin siyaset ve iktidar 
iliskisine dair teorisini 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Elitizm ve Plüralizm Klasik elitizmle diger 
yaklaşımların benzerlik ve 
farklılıklarını öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Çağdaş Elitizm ve Eleştirisi  Çağdaş Elitizmin eleştirisini 
öğrenmek  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Klasik Elitizm 

 Çağdaş Elitizm 

 Yönetici sınıf 
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Giriş 

Siyaset sosyolojisinin temel yaklaşımlarından ikincisi olan elitizm, siyaset, toplum ve 
iktidar arasındaki ilişkileri incelerken, yönetici sınıf kavramına başvurur. Elitizmin temel 
önermesi, iktidarın bütün toplumlarda bir azınlığın elinde toplanması ve bu azınlığın 
karakteristik özelliklerinin toplum üyelerinin çoğunluğundan farklı olmasıdır. Elitist 
düşüncedeki analiz birimi, Marksist ya da Weberyen anlamda bir toplumsal sınıf değildir. 
Yönetici sınıf ya da siyaset sınıfı olarak kullanılan kavram, bu grubun, hiçbir ekonomik ya da 
sosyal özelliğine dayanmaz. Yönetici sınıf, sadece iktidarla ilişki temelinde tanımlanabilir. Bu 
bölümde elitizmin temel önermeleri ve diğer yaklaşımlarla ilişkisi incelenmektedir. 
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6.1. Elit Teorisi ve Elit Kavramı  

Toplumsal yapıdaki güç ilişkilerini açıklamak siyaset sosyolojisinin temel amaçlarından 
biridir. Esasında, elit teorisinin geliştirilmesinin arka planında, sınıf çatışmasını ve sınıfsız 
toplumu vurgulayan Marks’ın toplumsal kuramına yönelik bir karşıtlık yer almaktadır. Italyan 
düşünürler Vilfredo Pareto ve Gaetano Mosca, özellikle Aristo ve Makyavelli’nin fikirlerinden 
yararlanarak, siyaset sürecine ilişkin anti-Marksist bir teori inşa etmeye çalışmışlardır. Aristo, 
siyasal analizde politik gücün kullanımına gerçekten dâhil olan grubun büyüklüğüne yaptığı 
vurgu; Makyavelli ise, istenilen siyasal amaçlara ulaşmak için siyasal liderin güç ve kurnazlığı 
birleştirmesi gerektiği şeklindeki düşüncesiyle elit teorisine katkı sağlamıştır. 

Elit teorisinin merkezinde “toplumu kim yönetir?” sorusu yer almaktadır. Bu soruya elit 
teorisi “küçük bir azınlık” yanıtını vermektedir. Bu teoriye göre, bütün toplumlarda kararları 
alan, bu kararları uygulayan ve toplumu yöneten her zaman küçük bir azınlıktır. Az sayıdaki 
insan, toplumu etkileyecek hayati nitelikteki kararları almakta, kanunları ve düzenlemeleri 
yayınlamakta ve toplumun geri kalanı, yani çoğunluk, bu karar ve kanunlara itaat eden kitleleri 
meydana getirmektedir. Elit teorisinin özünü, istisnasız bütün toplumların yöneten (azınlık) ve 
yönetilen (çoğunluk) şeklinde ikiye ayrıldığı iddiası oluşturmaktadır. Toplumu yöneten azınlık 
elit (seçkin), bu azınlık gruba dâhil olmayanlar ise, halk, kitle veya toplum olarak 
isimlendirilmektedir. Elit sayıca az, genel olarak dışa kapalı, kendi menfaatini düşünen, iktidara 
sahip olmanın verdiği avantajla kaynakları kontrol eden ve siyasal süreci yönlendiren bir lider 
gruptan oluşmaktadır. Yönetilen halk ise, elitlerin hâkimiyeti altındaki güçsüz ve örgütsüz 
çoğunluğu ifade etmektedir. Elit teorisi, elit ve halk arasındaki ayrımı, toplumların değişmez 
kaderi ve bir toplumsal yasa olarak görmektedir. Bu bağlamda, siyasal süreci ve toplumdaki 
güç ilişkilerini yöneten-yönetilen ayrımına dayandırarak açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu teoriye göre, elitlerin halka hesap vermesini sağlayacak bir mekanizma ve toplumun 
geri kalan kısmının üzerinde elitlerin üstünlük kurmasını engelleyecek olan çoğunluk ilkesini 
yaşama geçirebilecek bir ideoloji söz konusu değildir. Elitler sahip oldukları güçleri, örgütlü 
olmaları, siyasete ilişkin yetenekleri veya kişisel nitelikleri nedeniyle, daima elit konumlarını 
koruyabilme ve bu konumlarının avantajlarından yararlanabilme kabiliyetine sahiptirler. 
Dolayısıyla, elit teorisi, her toplumun bir azınlık tarafından yönetildiği fikrini tamamlayıcı 
mahiyette, demokratik mekanizmalar kullanılsa bile, söz konusu hâkim azınlığın çoğunluk 
tarafın- dan kontrol edilemeyeceği görüşünü kabul etmektedir. Bu nedenle, bütün toplum- lar, 
siyasal rejimlerine ne ad verilirse verilsin, aslında oligarşik bir yapıya sahiptir. 

Esasında, toplumun küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği veya yönetilmesi 
gerektiği fikrini, Platon’a kadar götürmek mümkündür. Platon’un ideal devletindeki “bilgeler” 
sınıfı ve azınlık yönetimini oluşturan “koruyucular” sınıfı veya Saint Simon’ın bilim adamları 
ve sanayiciler yönetimi bir elit teorisi olarak değerlendirilebilir. Nitekim, bu düşünceler modern 
elit teorisi kurucuları olarak ka- bul edilen Pareto ve Mosca’yı etkilemiştir. 

Elit teorisi, siyasete ve demokrasinin işleyişine dair gerçekçi bir yaklaşıma işaret 
etmektedir. Bu teori, siyasetin “gerçekte” nasıl işlediğini ve demokratik toplum- larda bile 
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gücün “gerçekte” nasıl dağıldığını anlamak için ışık tutmaktadır. Machiavelli’den etkilenerek 
benimsedikleri gerçekçilik bağlamında, elit teorisi demokrasiyi erişilmesi mümkün olmayan bir 
ideal olarak görmektedir. Çünkü, elit teorisine göre, eşitsizlik toplumların değişmez bir 
gerçeğidir. Buna göre, eşitsizlik var olduğu sürece -ki her daim var olacaktır- demokrasi adı 
altındaki sistemler bir aldatmaca ve yanılsamadır. Elit teorisi, güçlü iktidar ve sınırlı 
demokrasiyi savunmaktadır. Önceleri, demokrasi karşıtı olarak ortaya çıkan bu teori, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra demokrasi ile barışma yolunda adımlar atmıştır. 

Elit teorisinin temel iddia ve kabullerini ortaya koyan bu genel girişten sonra, bu 
bölümde öncelikle elit kavramı tanımlanmaktadır. Ardından, modern elit teorisinin öncüleri 
olarak nitelendirilen Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca ve Robert Michels’in görüşleri 
açıklanmaktadır. Daha sonra, demokrasinin bazı değerleri ile elit teorisinin uzlaştırılma 
çabasına işaret eden demokratik elitizm kısaca ele alınmaktadır. Bu başlığı takiben, geleneksel 
elitistlere ve demokratik elitizme eleştirel bir bakış olarak C. Wright Mills’in düşünceleri ve 
Mills’in görüşleri üzerine bir açılım getiren Domhoff’un fikirleri açıklanmaktadır. Son olarak, 
Mills’in ortaya koyduğu iktidar eliti kavramının Türkiye’deki güç ilişkilerini açıklayacağı 
düşüncesinin kabulünden hareketle, iktidar eliti kavramı bağlamında Türkiye’deki elit gruplar 
ve bürokrasinin etkinliği değerlendirilmektedir. 

Kökeni Latince “eligere” (seçmek) kelimesine dayanan elit kavramı, öncelikle 
onyedinci yüzyılda “élire” (seçmek) olarak Fransızcaya geçmiştir. Bu nedenle, elit kavramının 
Batı toplumlarının günlük yaşamlarında kullanımı on yedinci yüzyıla kadar gitmektedir. On 
yedinci yüzyılda, Fransa’da elit kavramı üstün kalitedeki malları tanımlamakta 
kullanılmaktaydı. Daha sonra, bu kavramın kullanım alanı genişleyerek, askeri alandaki 
yetenek ve başarıları ile kendisini ispatlamış üst düzey askerler, toplumsal dönüşümleri 
yönlendiren güçlü kişi veya liderler ve soylular gibi saygınlığı yüksek olan toplumsal grupları 
kapsamaya başlamıştır. 

Elit kavramı, on sekizinci yüzyılda Fransız ticaret ve sanayi burjuvazisinin geleneksel 
elitler olarak nitelendirilen aristokrasiye, ruhban sınıfına ve toprak soylusuna karşı verdiği 
toplumsal mücadelede, Fransa’nın veraset yoluyla değil, toplumun içinden yetenekleri ve 
çalışkanlıklarıyla yükselerek işbaşına gelen bireyler tarafından yönetilmesini ifade etmek üzere 
önemli bir slogan olarak kullanılmıştır. Ancak, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren, bu kavram geleneksel elitler tarafından sahiplenilmiş ve içeriği bu elitlerce farklı bir 
şekilde doldurulmuştur. Geleneksel elitler, gücü giderek artan liberal burjuva sınıfı karşısında 
yönetme yetkilerini ellerinde tutabilmek amacıyla, ülkeyi en iyi üst sınıfların yönetebileceğini 
öne sürerek, elit kavramını üstlenmişlerdir. 

Elit kavramının siyaset bilimi ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanında yaygınlık 
kazanması, Avrupa’da on dokuzuncu yüzyıl sonlarına rastlarken; Ingiltere ve Amerika’da 
1930’lu yılları bulmuştur. Elit kavramının bu alanlarda popüler hale gelmesine, klasik elitist 
düşünürler olarak değerlendirilen Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca ve Robert Michels öncülük 
etmişlerdir. 
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Genel olarak, Pareto’ya göre, elit kendi faaliyet alanlarında en üstün dereceye sahip 
insanların oluşturduğu sınıftır. Anthony Giddens ise, eliti toplumsal organizasyon ve 
kurumların en tepesinde bulunan ve formal olarak tanımlanmış karar verme pozisyonlarını işgal 
eden kişiler olarak tanımlamıştır. Ali Arslan’a göre elit, kurumsal iktidara sahip, zenginlik, 
saygınlık, prestij, statü, zaman, karizma gibi bireysel ve toplumsal kaynakları kontrol 
edebilecek pozisyonda bulunan, karar ver- me ve politika oluşturma sürecini doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde etkileyebilen ve karşıtlarına rağmen amaç ve isteklerini hayata geçirebilen 
bireylerdir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere, elit olarak nitelendirilen toplumsal grubu 
karakterize eden unsurlar, “güç”, “kontrol” ve “etki”dir. 

Tarihsel süreçte, elitlerin güç elde etmek ve toplumu yönetmelerini meşru göstermek 
amacıyla farklı mekanizmalara başvurdukları veya farklı kaynaklardan beslendikleri 
görülmektedir. Örneğin, elitler, Sovyetler Birliği’ndeki Bolşevik Ihtilali’nde olduğu gibi, hâkim 
toplumsal grubu ortadan kaldıran bir devrimin sonucu olarak güç elde edebilirler. Bir toplumsal 
grup, bir fetih ve zaferin neticesinde elit konuma yükselebilir. Su kaynakları gibi, toplumsal ve 
ekonomik yaşam için önem- li bir ihtiyacı kontrolü altında tutmak, bu güce sahip kişi veya 
grubu elit pozisyona taşıyabilir. Geleneksel toplumlarda, ortak dinî değerleri şekillendirmek ve 
temsil etmek bir grubun toplumu yönetmesine yol açabilmektedir. “Iniş kuramı” bağlamında, 
Orta Çağın sonlarına kadar Roma Katolik kilisesi ve ruhban sınıfının toplumların 
şekillenmesinde etkin olması, dinî değerlerden beslenerek güç tesis etmenin bir yansıması 
olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen örnekler, elitlerin toplumun geri kalanından üstün 
olduklarını ortaya koyabilmek ve gerekçelendirmek için din, bilgi, servet, askeri güç, soy ve ırk 
gibi kriterlere başvurduğuna işaret etmektedir. Buna paralel olarak, elit meselesine odaklanan 
düşünürlerin her birinin azınlığın çoğunluk üzerinde elde ettiği güç ve kontrol kapasitesini farklı 
faktörlere dayalı olarak açıkladığı görülmektedir. Bu bağlamda, elitleri ve toplumdaki güç 
ilişkilerini daha iyi anlayabilmek için bu düşünürlerin teorilerine odaklanmak yararlı olacaktır. 

6.2. Klasik Elitist Model: Mosca ve Pareto 

Elitizm teorisinin özü, Antik Yunan dusunurlerine ve onların bazı kavramlarina kadar 
uzanir. Fakat bugün klasik elitizm olarak bilinen teorinin en eski yorumlarindan birini yogun 
bir şekilde Machiavelli’nin çalışmalarında buluruz. Elitist yaklaşımın diger ünlü teorisyenleri 
Vilfredo Pareto ve Gaetano Mosca’dir.   

Elitizmin temel önermesi, iktidarın bütün toplumlarda bir azınlığın elinde toplanması ve 
bu azınlığın karakteristik özelliklerinin toplum üyelerinin çoğunluğundan farklı olmasıdır. 
Mosca, Pareto, Machiavelli gibi elitist düşünürler, elitlerin yöneticiliğini sadece kaçınılmaz 
olduğu için değil, elitlerin meziyetlerine inanmaları ve kitlenin kurallarından korkmaları 
sebebiyle istedikleri için de savunmuşlardır. 

Elitist düşünce ve Marksist model, bir noktada ortaklaşarak plüralizmden ayrılırlar. 
Marksist düşüncedeki yönetici sınıf kavramı en kaba anlamıyla da olsa, elitizmdeki elit 
formülasyonu, her ikisi de iktidar yapısını  ikilikle tanımladıkları için ortaklaşırlar. Bu şekilde 
her iki model de plüralizmin, toplumda dağılmış bir şekilde bulunan, yaygın iktidar 
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kavramlaştırmasından ayrılırlar. Öte yandan Marksizmin yönetici sınıf kavramıyla elitizmin 
yönetici elit ya da siyasal sınıf kavramları arasındaki farklılıklar göz ardı edilemeyecek şekilde, 
çok daha önemlidir. 

Elitist düşüncedeki analiz birimi, zaman zaman sınıf terimi kullanılmakla beraber, 
Marksist ya da Weberyen anlamda bir toplumsal sınıf değildir. Örneğin Mosca’nın yönetici 
sınıf ya da siyaset sınıfı olarak kullanıldığı kavram, bu grubun, hiçbir ekonomik ya da sosyal 
özelliğine dayanmaz. Yönetici sınıf, Mosca’ya göre, sadece iktidarla ilişki temelinde 
tanımlanabilir. Diğer bir deyişle yönetici sınıf sadece siyasal olarak güçlü olduğu için  yönetir. 
Mosca, bu tür bir iktidarı bu sınıfın örgütlü, toplumdaki diğer çoğunluğun ise örgütsüz olması 
olgusuna dayandırır. Ayni zamanda yönetici azınlığın ustun meziyetlerinin toplumda bazı etkili 
ve saygın özelliklere sahip olmalarıyla ilgili olabileceği olgusuna değinir. Bu özellikleri 
detaylandırmadığı gibi analizini, Pareto’nun yaptığı gibi elit üyelerinin psikolojik niteliklerine 
doğru derinleştirmez. Mosca için siyasal sınıf, esas olarak yönetiyor olmasıyla tanımlanır. 
Yönetici sınıfın ideolojisi denebilecek siyasal formüle sahip olmanın yani sıra  örgüt, yönetme 
kabiliyetinin temelidir. Mosca’nin analizinde psikolojik faktörler örtük olsa bile örgüt ve 
kültürün sosyolojik faktörlerine büyük dikkat yönelttiği çok açıktır.    

Mosca, aynı zamanda toplumda siyasal sınıftan daha geniş olan bir alt-elitin varlığından 
söz eder. Bu tabaka, potansiyel elit üyeleri için eğitim zemini gibi hareket ederek ve elitle 
kitleler arasında bir koruma kalkanı gibi çalışarak siyasal sınıfla toplumun kalan kısmı arasında 
bağlantı sağlamaktadır. Bu faktör, Mosca’nın siyasal sınıfının, hemen akla gelen toplumsal 
sınıftan çok daha küçük bir birim olduğunu düşündürmektedir.  

Mosca gibi klasik elitistler, pek çok durumda toplumdaki iktidar dağılımının ekonomik 
kaynakların dağılımıyla ilgili olduğunu inkar etmezler. Fakat onlara göre, bu ikisi arasında 
sıradan bir ilişki yoktur ve yaygın olarak görülse bile, zorunlu bir ilişki değildir. Bu nedenle 
Mosca’nın formülasyonunda yönetici sınıfın ekonomik bir tanımlamasına doğrudan referans 
yoktur.  

Diğer bir klasik elitist düşünür Pareto, yönetici eliti, toplumda ustun özellikleri olan bir 
azınlığın siyasal olarak aktif bir katmanı olarak tanımlar. Bu, esas olarak onları kitlelerden 
ayıran ve üstün kılan belirli bio-psikolojik özellikleri sebebiyle yöneten bir gruptur. Pareto’ya 
göre, her toplumda bütün akla uygun etkinlikleri en iyi şekilde ifa eden birey kategorileri, ilgili 
oldukları etkinliğin ne olduğuna bakılmaksızın eliti oluştururlar. Bu üst tabakaya bağlı bireyler, 
yönetici olan ve yönetici olmayan elitler olarak ikiye ayrılır. Yönetici olmayan elitler, 
toplumdaki siyasal fonksiyonlarda rol oynamayan elitlerdir. Yönetici elitler ise, doğrudan ya 
da dolaylı olarak toplumu yönetmekte rol alan kimselerdir. Pareto, esas olarak sadece yönetici 
elitle ilgilenmiştir. Ona göre, elitin temel meziyetleri, ayrıntılı bir teoriyle açıkladığı, bireylerin 
psikolojik özelliklerine dayanır.  

Pareto, tüm bireylerin psikolojik olarak, fikir kümeleri, davranış kalıpları ve tutumlar 
biçimlendirmek ve sürdürmek kadar inançlarını, eylemlerini ve tutumlarını yeni bir şekilde 
düzenleme ve kurma kapasitelerinin olduğunu söylemiştir. Zamana karşı kalıplar oluşturma ve 
sürdürme insanın ihtiyacıdır ve yeteneğidir. Yani bu, insanların geniş bir boyutta fikirlerini ve 
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eylemlerini uzun bir zaman dilimi için hatta hayat boyunca tanımlayacakları davranış ve 
düşüncelerini kurmaları demektir. Bu kapasite, insanların istikrarından, sürekliliği ve hatta bazı 
durumlarda kişiliğin katılığından sorumludur.  

Öte yandan insanların başka bir yeteneği de, hâlihazırdaki düşünce, davranış ve 
tutumlarından yeni kombinasyonlar oluşturma yeteneğidir. Bu yetenek insan kişiliğinde 
esnekliğe ve yaratıcılığa yol açmakla birlikte bazı uç  durumlarda ilkesizliğe de yol açar. Pareto, 
bu iki özelliğin tüm insanlarda olduğunu, ancak yönetici elite mensup kişilerin diğer insanlara 
göre bu özelliklerin daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca elitin üyeleri 
kendi aralarında da bu seviyelerin derecelerine göre farklılaşırlar. Buna göre Pareto, iki tip elit 
tanımlamıştır; bunlardan bir grup sabit, bağımlı, ve kolay tahmin edilebilir bireylerden; diğeri, 
yaratıcı ve esnek  kişilerden oluşur.  

Pareto’nun elitlerin dolaşımı teorisi,  toplumda bu iki grubun nasıl birbiriyle ilişkili 
olduğunu açıklar. Pareto, her toplumun bu elit gruplarından birinin hakimiyetinde olduğunu 
belirtmiştir. Elitlerin dolaşımı teorisi, toplumsal mobiliteyi elitlerin ve sonuç olarak toplumun 
devamı için zorunlu koşul olarak görür. Pareto’nun mantığında elitlerin varlığı, onların doğal 
meziyetlerine bağlıdır. Dolayısıyla zaman içindeki süreklilikleri, mükemmelleşmelerini 
gerektirir. Elitlerin dolaşımı teorisi, elitler içindeki ustun unsurların yukarı doğru mobilize 
olmasına ve elit olma meşruluklarını kaybetmiş olanların aşağı doğru mobilize olmasına izin 
verir.  

Elitlerin dolaşımı teorisi tümüyle bireylerin mobilizasyonu olgusu değildir. Bir yandan 
belirli bireylerin toplumsal hareketliliğini ifade ederken, diğer yandan elitler arası dolaşım 
bağlamında tüm grupların hareketliliğini tartışır. Pareto, hakim elitlerin donuşumu anlamında, 
bir grup elitin diğerinin yerini almasından bahseder ki bu, tarihteki doğal bir rotasyondur.  

Pareto, sabit ve bağımlı elit grubunun zora güvenme ve yasaya ve emre dayalı 
muhafazakar bir siyasal düzen kurma eğiliminde olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar, kuralların 
kati uygulamasını öngörür ve sapmayı hoşgörmezler. Otoriter ve baskıcıdırlar. Pareto, zamanla 
bu katılığın sistemin durağanlığına yol açacağını ve bu grubun yukarı harekete izin vermeyen, 
özgürlüklerin sınırlanmasında ısrar eden kapalı bir aristokrasiye dönüşeceğini iddia etmiştir.  

Yaratıcı ve esnek olan diğer grup, daha fazla serbestliğe izin vererek,  kitleler içinde 
gruplar arasında ittifaklar yaparak, nitelikli bireylerin yukarı yükselmesine izin vererek ve eski 
elitin yozlaşmış unsurlarını eleyerek yönetirler. Fakat zaman içinde bunlar da zedelenirler. Zira 
zeki ve manipülatif olmakla birlikte şiddet ve acımasızlık kapasiteleri ciddi ölçüde zayıftır. 
İktidardayken pozisyonlarında çok güvenli hale gelir, bos zaman aktiviteleriyle uğraşır ve 
fazlasıyla entelektüel hale gelirler. Hümaniteryenlik adına kitlelerin istismarına fazla hoşgörü 
geliştirir ve toplumsal mobiliteye tehlikeli bir dereceye kadar izin verirler.  

Pareto’ya göre doğal yetenek ve değerli sezgi meziyetleri zorunlu olarak kalıtsal 
değildir. Bundan dolayı elit statüsüne doğan genç kuşaklar, doğal bir bicimde nitelikli elitler 
olmayabilirler. Böylece mevcut elit yine alternatif  grupların baskısı altındadır ve nihayetinde 
diğer grupla yer değiştirir. Bu şekilde elitlerin dolaşımı, ağırlıklı olarak elit ve elit olmayan 
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tabakalar arasında bireylerin dolaşımıdır. Yönetici bir elitin, diğeriyle yer değiştirmesi, bir 
sonuçtur ve sürecin daha önemsiz bir parçasıdır. Çünkü Pareto’nun tarih ve toplum anlayışı 
iktidar yapısında bütüncül bir değişikliğe izin vermez. Elitler arasında artan ve azalan sonsuz, 
döngüsel hareketler vardır; fakat toplumun biçimi ve iktidarın yapısı değişmeden kalır.   

Klasik elitist düşünceyle demokratik plüralizm teorisi arasındaki fark açıktır. Klasik 
doktrinin merkezindeki, siyasal karar alma kapasitesine sahip rasyonel insan fikri yer alırken, 
klasik elitizmde bireyin, bio-psikolojik köklerle tanımlanmış ustun meziyetlere sahip olmadığı 
surece, irrasyonel ve aciz olduğu önerilmektedir.  

Klasik elitizmle Marksist sınıf analizi arasında gelecek tasarımları ve kullandıkları 
metotlar bakımından büyük farklılıklar olmasına rağmen, her ikisi de insan toplumlarındaki 
iktidar yapılarını ikilikler içinde ele alırlar. Bu nedenle her ikisi de demokratik okulla 
ihtilaflıdır. Ayrıca klasik elitizmle Marksizm yürüttükleri determinist mantık bakımından da 
benzerlik gösterirler; ancak determinizmleri tümüyle farklı yönlerdedir. Elitist argüman, 
insanın hiçbir zaman eşitlikçi bir toplumsal yapıya katılamayacağını söylerken, Marksistler 
sınıfsız bir toplum evrimleşmesini kaçınılmaz bulurlar. Bu açıdan da her iki görüş, klasik 
demokratik inanışın kendi kaderini biçimlendiren insan fikrinden ayrılmaktadır.  

6.3. Çağdaş Elitizm 

Elitist düşünce okulunun biraz daha yeni olan temsilcisi, iktidar eliti teorisinde 
Marksizm ve elitizmin unsurlarını birlestiren C. Wright Mills’dir. Amerikan toplumu ve onun 
iktidar yapısı üzerine olan calışmasında C.W. Mills,   Amerikan toplumunda iktidar elitini 
olusturan grubun bireylerinin benzer norm ve inanışları paylaşan homojen bir azınlık olduğunu 
tartışmıştır.  

Mills, iktidarın siyasal, ekonomik ve askeri olmak üzere üç alanda tezahür ettiğini 
belirtmiştir. Aile ve kilise gibi diğer toplumsal kurumlar modern toplumda ikincil önemdedir. 
Toplumun biçimini ve geleceğini belirleyen tüm kararlar, siyasal, ekonomik ve askeri 
kurumlarda alınmaktadır. Aile, kilise ve okul sistemi kararların yürütüldüğü basit araçlar haline 
gelmektedir. Her iktidar dairesi, teknolojinin gelişimiyle birlikte genişlemiş ve 
merkezîleşmiştir. Dağınık aile şirketleri ve küçük üretim birimleri, dev korporasyon 
ekonomisine dönüşmüş; merkezi olmayan siyasal sistem merkezi ve son derece güçlü bir devlet 
haline gelmiş; marjinal bir kurum olan militer unsur, modern ordu kuvvetine evrilmiştir. Mills’e 
göre bu gelişmeler, plüralist iktidar yapısının tümüyle yok olduğunu ve yerine elitist olanın 
geldiğini işaret eder.  

Mills, bu üç iktidar dairesinin her birinin, moral, değerler, davranış ve kültür kodları 
bakımından benzer bireylerden oluşan gruplar tarafından kontrol edildiğini ve yönetildiğini ileri 
sürmüştür. Bu benzerlik esas olarak karşılıklı çıkar bilincine dayanmaktadır. Mills’e göre 
iktidar eliti, bu üç iktidar dairesinin liderleri olan bireylerden oluşan küçük bir gruptur. Bu 
bireyler, büyük ölçüde ortak bir sosyo-ekonomik arka plana sahiptirler; ortak davranış kodlarını 
paylaşırlar; yüksek derecede kaynaştırıcı, genellikle grup içi yasayan ve çıkarların birbirine 
bağlayıcılığı temelinde davranan bireylerdir. Karar alma surecinde birbiriyle işbirliği yaparlar 
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ve Mills’e göre, benzer şekilde düşünerek birbirlerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate aldıkları 
için bunu kolaylıkla yaparlar. Böylece homojenliklerinin ve toplumun geri kalanıyla 
farklılıklarının  bilincinde olan bir iç halka oluştururlar. Mill s’in bu tanımındaki iktidar tanımı, 
yelpazesi, ölçüleri, genel karakteristikleri bakımından klasik elitistlerin yönetici elit kavramına 
kavramıyla benzeşmektedir.  Bu grup, esas olarak toplumda emredici konumda olma durumuna 
göre  tanımlanmaktadır.  Öte yandan Mills’in verilerine göre, iktidar eliti, toplumsal olarak 
taninmiş üst sınıftan oluşur ve bu yönetici sınıfın temsilcisidir. Bu bakımdan Mills’in 
kavramlaştırması, Marksist yönetici sınıf nosyonunun bir sonucudur.   

Diğer çağdaş elitist düşünürler, aynı zamanda iktidar elitinin, Marksist ve Marksist 
olmayan anlamlarda yönetici sınıfla ilişkilerini detaylandırmışlardır. Örneğin G. W. Domhoff, 
elitin üst sınıf olmaktaki ortaklığına dayalı iç bağlılığına değinmiştir. P. Sweezy, ekonomik 
olarak tanımlanmış bir yönetici sınıfla sürekli ilişkide olan bir elitin varlığına işaret etmiştir. Bu 
görüşlere göre, iktidar eliti, yönetici sınıf adına işlev üstlenen bir kol gibidir ve büyük kurumları 
kontrol etmek suretiyle yönetici sınıfın, topluma hakim olmasını sağlar. 

Mills’in çalışmaları, o zamana kadar plüralist bakış açısının etkisinde olan siyaset 
sosyolojisinde (özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde) çığır açan bir araştırmaydı. Mills’in 
çalışmalarını takip ederek, topluluk iktidar çalışmaları denilen bir alan ortaya çıktı. Çağdaş 
elitizm ilk ortaya çıktığı günlerde muhalifleri tarafından siyasal ve ideolojik nedenlerle pek çok 
eleştiriye muhatap olsa da, 1960’ların sonu ve ‘70’lerde modern toplumun iktidar yapısının 
realist bir yorumu olarak popülerleşmiştir. 

Çağdaş elitistlerin normatif ilkeleri ve temel teşkil eden düşünceleri klasik elitlerden 
önemli ölçüde ayrılmaktadır. Çağdaş düşünürler, belirli bir azınlık tarafından hakim olunan ikili 
iktidar yapısının, Batılı endüstri toplumlarının temel karakteristiği olduğunu önerirken, bunu 
şiddetlice eleştiren  klasik elitistlere karşı çıkıyorlardı. Gerçekten de araştırmalarının en büyük 
motivasyonu ve çalışmalarının en açık sonucu, mevcut devlet ilişkilerine baktıklarında 
gördükleri şeyden memnuniyetsizlikleri ve toplumsal değişim arzularıydı. Bu sebeple de 
muhafazakar elitistlere muhalif bir şekilde, radikal elitistler olarak adlandırıldılar.  

Öte yandan çağdaş elitistlerin hepsi zorunlu olarak radikal değildir. Sosyal bilim 
literatüründe, elitizme, modern toplumdaki sosyo-politik örgütlenmenin istenilir ilkeleri olarak 
bağlı olan, çok muhafazakar çağdaş elitistler bulmak mümkündür. Diğer bir deyişle, elitizmi 
iktidar dağılımının bir gerçeği olarak gördükleri gibi, bir mantık ve analiz birimi olarak da 
kullanan tüm çağdaş elitist düşünürler, onu eleştirmezler. Nüfusun geniş katmanlarının refahı 
için işlevsiz ya da zararlı olduğunu düşünmezler. 

6.4. Elitist Modelin Eleştirisi 

Elitist geleneğin çalışmaları her zaman metodolojik açıdan tartışma konusu olmuştur. 
Kullandıkları unlu metotlardan biri, araştırma için seçilen topluluktan bir grupla bilgi toplamak 
üzere görüşmektir. Bunlar, araştırmacıları o topluluk hakkında bilgi sahibi olduklarını 
düşündükleri kimselerdir. Genellikle, profesyonel kurumların üyeleri, gazeteciler, sivil liderler 
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gibi kişilerdir. Bu insanlara toplulukta en önemli siyaset yapıcının kim olduğunu düşündükleri 
sorulur. Plüralistler, bu metodu çeşitli noktalarda eleştirmişlerdir. 

a) Öncelikle, iktidar olarak ünlenen şeyle gerçek iktidar özdeş olmadığı için, bu 
metodun, ölçmesi istenen şeyi ölçemeyeceği ileri sürülmüştür. Bu ünlenmiş iktidar, mevcut 
iktidardan farklı bir değişken olduğu için, metodun geçerliliğinin sakatlandığı düşünülmüştür.  

b) İkinci olarak, iktidarın bilgili kişileri kavramının araştırmacının sübjektif olarak 
tanımladığı kavramdan farklı olabileceği tartışma konusudur. Kendisi yüksek toplumsal statüde 
ve önemli yurttaş olan pek çok bilgi sahibi kişi, iktidar sahibi olarak daha görünür liderleri 
dikkate alma ve daha düşük statüde iktidarı kullananları göz ardı etme eğilimindedirler. 
Plüralistler, toplumun iktidar yapılarını yansıtmayan bu teknik kullanıldığında is adamlari, 
zenginler gibi üst tabaka üyelerinin toplumun en güçlü bireyleri gibi ortaya ciktiginda ısrar 
etmişlerdir.     

c)  Metodoloji eleştirisiyle de ilgili olarak argümanların bazıları, çağdaş elitist 
düşüncenin mantığı ve temel kavramlarına yönelmiştir. Bunların en temel olanı, çağdaş 
elitistlerin, “şehrinizi kim yönetiyor?” sorusunun bir elitin varlığını verili kabul ettiği ve 
dolayısıyla taraflı olduğu yönündeki plüralist suçlamadır. 

d) Ayrıca belirli sayıda bireyin bu tur sorular sonucu bir iktidar eliti belirlemesinin, 
zorunlu olarak uyumlu ve bilinçli olması gerekmez. Demografik karakteristiklerin, eğitim ve 
meslek özelliklerinin, toplumsal sınıf köklerinin benzerliği, istatistiki bir kategoriyi, sosyolojik 
açıdan gerçek bir grup yapmaz. Plüralistler, çağdaş elitistlerin karşılıklı ilişkiler, ortak çıkarlar, 
grup kimliği bilinci, benzer değerler ve ideoloji gibi verilere dayanarak iktidar elitinin 
birleştirici doğasını tanımlamalarını reddederler.  

e) Başka bir ihtilaflı nokta da iktidar kavramının tam tanımı üzerinedir. Elitistlerin daha 
gevsek ve belirsiz tanımlamalarıyla anlaşamayan plüralistler, mevcut iktidarla potansiyel 
iktidarları ve daha önemli olarak, sınırlı iktidarla tekelci iktidarı ayırmak gerektiğinde ısrar 
etmişlerdir.  Sonuç olarak, elitistlerin toplumda yüksek iktidar potansiyeli taşıyan grupları 
mevcut iktidar gibi tanıdıklarını ve toplumsal hayatın bir alanında etkili olan bir gruba, tüm 
önemli alanlarda mutlak iktidar sahibi gibi  muamele ettiklerini ileri sürmüşlerdir.  

6.5. Plüralizm ve Elitizm 

Elitizmin çağdaş versiyonları, temel olarak iktidar elitinin toplumun küçük bir katmanı 
olduğunda hemfikirdirler. İktidar eliti, sosyal ve ekonomik açıdan çoğunluğu temsil etmez; 
genellikle liderlik için gerekli yetenek ve nitelikleri geliştirmiş, üst ve üst-orta sınıftan gelen 
bireylerden oluşur; ortak değerleri paylaşmaya eğilimlidirler ve iktidarlarını çeşitli karar 
alanlarına doğru yatay olarak genişletirler. Bu kavrayış, elitleri kitlelerden yalıtılmış ve onlara 
pek sorumlu olmayan bir şekilde görmektedir.  

Elit teorisinde, plüralist nosyonun tersine, toplumdaki gönüllü örgütler, siyasal süreçte 
çok önemli bir rol üstlenmezler. Elitistler için gönüllü örgütler, plüralistlerin önerdiği gibi, karar 
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alma etkinliğinin önemli merkezleri değillerdir. Çünkü toplumdaki büyük meselelere iktidar 
eliti tarafından karar verilir. Elitistlerin bakış açısıyla gönüllü örgütler, Michels’in dediği 
oligarşinin demir yasası tarafından yönetilirler. Bu, gönüllü örgütlerdeki liderliğe temsil edici 
olmayan bir karakter katar.  

Elitist düşüncenin klasik elit teorisine giden önemli bir unsuru, elit kültürü ve elit 
ideolojisinin rolü nosyonudur. Plüralist teorideki meşrulaştırıcı unsur olarak consensus fikrinin 
tersine, elitistler, toplumun ikili iktidar yapısını meşrulaştırmak üzere elit ideolojisinin rolünü 
vurgularlar. Elit otoritesi ve değerleri kitleler içinde propaganda edilir ve topluma birleştirici 
ve sabitleştirici bir etkide bulunurlar. Eğitim, aile ve din sistemi kadar kitle iletişiminin de bu 
süreçteki rolü vurgulanır.  

Elitist teorinin klasik elitizme uzanan başka bir nosyonu, ikincil bir elitin ya da orta 
seviye bir iktidarın ortaya çıkmasıdır. Mills’in çalışmaları, yanlış bir şekilde plüralist bir 
yapının kanıtı olarak anlaşılan bu orta derece tabakayı,  iktidar için yapılan görünür rekabet ve 
mücadelelerin yansıması olarak tanımlar. Bu görüş, çağdaş elitistler tarafından da desteklenir. 
Plüralistlerin, rekabet eden çıkarlar ve onların örgütlü temsilcileri gibi gördükleri alanı, çağdaş 
elitistler, gerçek karar alma platformunun altında, siyasetin önemsiz bir yansıması olarak tarif 
ederler. 

Çağdaş elitist düşüncenin ve çağdaş plüralist düşüncenin tarihsel evrimleri, farklı 
köklerini ve farklılık ve benzerliklerini ortodoks ve çağdaş versiyonları arasında gösterir. Elitist 
ve plüralist teorilerin ilk formülasyonları, esas itibarıyla klasik demokrasi ve Machiavelli’ci 
elitizm arasındaki çelişkili nosyonlardan türemiştir. Her iki görüşün de modern 
formülasyonları, birbirine daha yakın olan orijinal köklerinden gelişmiştir. Dolayısıyla 
toplumda iktidarın dağılımını açıklayan bu alternatif teoriler arasındaki tarihsel antagonizmaya 
rağmen, bugünkü formülasyonlarının içerikten çok terminolojik olarak farklılaşan benzer 
argümanlar olduğu görülmektedir.  

Elitist ve plüralist teorilerin her ikisi de iktidar pratiği olarak tanımladıkları siyasetle 
toplumsal yapıyı açıklamakla ilgilenmişlerdir. Plüralist model, çıkar grupları, gönüllü örgütler 
ve bunların siyasal güç için rekabet etmesini vurgulamalarıyla siyasal olguya nispi bir özerklik 
kazandırmışlardır. Plüralist model, analizinin odak noktası olarak siyasal dinamiklere 
yoğunlaşarak, siyasal çıkar gruplarıyla onların toplumsal temelleri arasındaki kurumsal 
bağlantıları görmezden gelmiştir. Bu, toplumun doğasının ve siyasetin mekaniğinin çeşitli 
gruplar arasında olduğunu önermek demektir. Öte yandan klasik elitist model, iktidarın 
temelini, bireylerin psikolojik karakteristikleri ya da örgütsel yetenekleri ve yönetici azınlığın 
homojenliği olarak görürler. Böylece bir kez daha iktidar, toplumun çok yönlü ilişkilerinin bir 
sonucu olmaktan çok, siyasal alt-sistemin sınırları içinde algılanır.  

Çağdaş elitist düşünce ise vurguyu elitler ve toplumun geri kalanı arasındaki ilişkiye 
kaydırdığı için iktidarın alternatif bir kavramlaştırmasına işaret etmiştir. Siyaset sosyolojisi, 
kurumlar ve iktidar uygulamalarının ardındaki güçleri vurgulayan bir disiplin olarak, çağdaş 
elitist düşüncenin yaklaşımıyla uyumlaşmıştır. Siyaset sosyolojisi, siyasal gücü elinde 
tutanlarla bu gücü kullanan ya da kontrol edenler arasındaki gizli ve açık bağlantıları 
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keşfetmeye çalışır; siyasetle toplum arasındaki kurumsal bağlantıları bağlantıları araştırır. Bu 
anlamda çağdaş elitist düşünce ve özellikle radikal versiyonu, siyasal iktidar konusunun 
sosyolojik bir değerlendirmesi olarak kabul edilir.        
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Elitizm, siyaset, toplum ve iktidar arasındaki ilişkileri, iktidarın azınlığın elinde 
toplanması ve yönetici sınıf temelinde inceler. Elitizmin temel önermesi, iktidarın bütün 
toplumlarda bir azınlığın elinde toplanması ve bu azınlığın karakteristik özelliklerinin toplum 
üyelerinin çoğunluğundan farklı olmasıdır. Elitist düşüncedeki analiz birimi, Marksist ya da 
Weberyen anlamda bir toplumsal sınıf değildir. Yönetici sınıf ya da siyaset sınıfı olarak 
kullanılan kavram, bu grubun, hiçbir ekonomik ya da sosyal özelliğine dayanmaz.  
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi klasik elitist modelin temsilcisidir? 

a) Joseph Schumpeter 

b) Robert Dahl 

c) David Truman 

d) Wright Mills 

e) Vilfredo Pareto 

2) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş elitizmin temsilcisidir? 

a) Gaetano Mosca 

b) Wright Mills 

c) Robert Dahl 

d) Joseph Schumpeter 

e) Vilfredo Pareto 

3) Çağdaş elitizm hangi iki yaklaşımın unsurlarını birleştirmiştir?  

a) Marksizm-Plüralizm  

b) Plüralizm – Klasik Demokrasi Doktrini 

c) Demokratik elitizm- Plüralizm 

d) Marksizm- Elitizm 

e) Plüralizm- Elitizm 

4)  Aşağıdakilerden hangisi Marksizm ve elitizmin ortak noktasıdır?  

a) İktidar yapısını ikilikle tanımlamak 

b) Sınıf kavramı  

c) İktidarın dağılımı hakkındaki görüşleri  

d) Toplumsal mobilite hakkındaki görüşleri 

e) Devlet hakkındaki görüşleri   
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5) Yönetici sınıfı bio-psikolojik ozelliklerle tanımlayan elit teorisyeni, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Gaetano Mosca 

b) Vilfredo Pareto 

c) Wright Mills 

d) Robert Dahl 

e) Joseph Schumpeter 

6) Aşağıdakilerden hangisi plüralizm ve elitizm arasındaki farklılıklardan biri değildir? 

a) Elit teorisinde, plüralist nosyonun tersine, toplumdaki gönüllü örgütler, siyasal 
süreçte çok önemli bir rol üstlenmezler. 

b) Plüralist teoride meşrulaştırıcı unsur consensus fikri iken, elitistler için elit 
ideolojisidir. 

c) Elitistler için gönüllü örgütler, plüralistlerin önerdiği gibi, karar alma etkinliğinin 
önemli merkezleri değillerdir. 

d) Siyaset tanımları birbirinden farklıdır. 

e) Plüralizm, siyasetin mekaniğinin çeşitli gruplar arasında olduğunu önerirken, elitist 
model, iktidarın temelini bireylerin örgütsel yetenekleri ve yönetici azınlığın homojenliği 
olarak görür. 

7) Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi elitist yaklaşımlardan birinin temsilcisi değildir? 

a) N. Machiavelli 

b) G. Mosca 

c) C.W. Mills 

d) D. Truman 

e) V. Pareto 
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8) V. Pareto, elitlerin temel meziyetlerini hangi unsura dayandırır? 

a) Eğitim  

b) Servet 

c) Psikolojik özellikler  

d) Soy 

e) Ekonomik özellikler 

9) Elitlerin dolaşımı teorisi kime aittir? 

a) N. Machiavelli 

b) V. Pareto 

c) G. Mosca 

d) G.W. Mills 

e) M. Weber 

10) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş elitistlere yönelik adlandirmalardan biridir? 

a) Radikal elitistler 

b) Muhafazakar elitistler 

c) Klasik elitistler 

d) Marksist elitistler 

e) Devrimci elitistler 

Cevaplar 

1)e, 2)b, 3)d, 4)a, 5)b, 6)d, 7)d, 8)c, 9)b, 10)a 

  



 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SİYASET SOSYOLOJİSİNDE SINIF ANALİZİ  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

7.1.  Klasik Marksist Model 

7.2.  Çağdaş Marksist Yaklaşımlar 

7.2.1. Araçsalcı Görüş 

7.2.2. Yapısalcı Görüş 

7.3.  Marksist Modelin Eleştirisi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Klasik Marksizm toplum ve siyaseti hangi değişkenlerle açıklar?  

2. Çağdaş Marksizmi oluşturan gelenekler nelerdir? 

3. Marksizme yöneltilen temel eleştiriler nelerdir?   
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Siyaset Sosyolojisinde Sınıf 
Analizi 

Siyaset sosyolojisinin 
üçüncü temel yaklaşımı sınıf 
analizinin temellerinin 
kavranması.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Çağdaş Marksizm Çağdaş Marksizmi oluşturan 
geleneklerin öğrenilmesi. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Sınıf Analizinin Eleştirisi  Marksizme yönelik 
eleştirilerin öğrenilmesi.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Klasik Marksizm 

 Çağdaş Marksizm 

 Sınıf 

 Devletin nispi özerkliği 
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Giriş 

Bu bölümde siyaset sosyolojisindeki üçüncü temel yaklaşım olan sınıf analizi ve 
Marksist  model incelenmiştir. Bu modele göre, genel olarak toplumsal yapıyı açıklamada temel 
değişkenler olan mülkiyet kurumları ve toplumsal sınıf ilişkileri, siyasal iktidar ve iktidar 
ilişkilerini de açıklayan değişkenlerdir. Marksizmin sınıf kavramı diğer yaklaşımlardaki 
yönetici sınıf kavramından tümüyle farklıdır. Siyaset, devlet ve üretim ilişkileri arasındaki 
ilişkinin nasıl açıklanacağı bu modelin en temel ilgisidir.  
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7.1. Klasik Marksist Model 

Siyaset sosyolojisi literatüründeki üçüncü temel yaklaşım, siyaseti sosyal ve ekonomik 
olguların ayrılmaz bir parçası olarak gören, klasik Marksist modeldir. Bu modele göre, genel 
olarak toplumsal yapıyı açıklamada temel değişkenler olan mülkiyet kurumları ve toplumsal 
sınıf ilişkileri, siyasal iktidar ve iktidar ilişkilerini de açıklayan değişkenlerdir. Bu nedenle 
zihinlerde siyaset sosyolojisi, sınıf modeliyle diğer modellerle olduğundan çok daha ilişkilidir.  

Gerçekten de tarih boyunca tüm bilgi alanlarının belirli kişilerden etkilenmesi gibi, 
siyaset sosyolojisinin doğuşu ve gelişimini de Karl  Marx’in fikirleri, özel olarak 
şekillendirmiştir. İnsanların siyasal duruşları üzerinde mülkiyetin, servetin etkisi ya da ideolojik 
çatışma kaynağı olarak ekonomik eşitsizliğin rolü gibi faktörler siyasal düşünceye Marx’in 
fikirleri aracılığıyla girmiştir. Pek çok kişi, bu temel fikirlerin bazılarını olgusal olarak kabul 
etse de zorunlu olarak  kendilerini Marksist görmezler. Aslında pek çok nosyon,  Marksist 
olmayan sosyal ve siyasal analistler tarafından geniş kabul görmüştür.  

Plüralist ve elitist modelden ayırt edici olarak, Marksist sınıf analizinin esas noktası, 
sosyal, ekonomik ve siyasal olguların birbirinden ayrılamayacağını vurgulamasıdır. Sınıf 
modeli, elitizm gibi, ikili bir iktidar yapısı önerir ve yönetilen ve yöneten arasındaki ilişkiyi 
açıkladığı gibi bu ikiliği de açıklamaya girişir. Bu modele göre, iktidar ikiliğinin temeli özel 
mülkiyet kurumu ve ona bağlı olan sınıf ilişkileridir. Böylece siyasal hayat, ekonomik ve sosyal 
değişkenler tarafından açıklanır ve tek önemli değişken toplumsal sınıftır. Siyasal hayat, sınıf 
ilişkilerinin yansıması olarak değerlendirilir ve Marx'ın toplumsal olguyu kavrayışı, içsel bir 
çatışmaya dayandığı için, siyasal hayat da daha çok sınıf çatışmasının yansıması olarak görülür. 
Siyasal kurumlar ve süreçler, bu modele göre açıklanır. Analiz birimi toplumsal sınıflar ve 
motive edici güçler de sınıf çıkarlarıdır. Marksist sosyolojinin klasik bir örneği olarak Marx'ın 
1848-1851 tarihleri arasındaki Fransız toplumunu analizi bu noktayı gösterir. 

Sınıf analizi geleneğinde uygulamalı siyaset sosyolojisinin bir örneği olan bu çalışmada, 
Marx, Fransa’da 1851’de Louis Bonaparte’i tahta çıkaran darbeye yol açan sosyal ve ekonomik 
koşullar analiz edilmiştir. Marx, analizinde, bu olayın tek başına bir bireyin basarisi ya da 
başarısızlığının sonucu olarak değerlendirilmesine itiraz etmiştir. Bunun aksine, Fransa’daki 
sınıf mücadelesi, vasat birinin, bir kahramanı oynamasını sağlayan koşulları ve ilişkileri 
yaratmıştır. Burada  sınıf modeline ait,  siyasal ilişkilerin ve iktidar dağılımının maddi 
koşulların sonucu olduğu önermesi tekrarlanmaktadır. Bu bağlamda Louis Bonaparte’in 
iktidara çıkışı,  toplumsal sınıflarla, çıkarların, maddi koşulların ve geçmiş deneyimlerin 
belirlediği siyasal parti ve gruplarla bağlantılı olarak analiz edilir. Bu süreçte, faşist devleti 
önceleyen Bonapartist devlet kavramı gelişmiştir. Bu yaklaşımı anlamak için, genel hatlarıyla 
18 Brumaire’in içeriğine bakmamız gerekir.  

1848 ve 1851 arasındaki dönemde Fransa’daki olayları ve analizini sunarak Marx, üç 
ana donem ortaya koyar. Birincisi, Orleanist monarşinin devrilmesinden Kurucu Meclis’in 
kurulmasına kadar olan devreyi kapsayan Şubat periyodudur. Marx’in analizine göre bu 
periyodda, mevcut monarşiye muhalif ve onun devrilmesi için çalışan tüm sınıflar ve gruplar 
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geçici bir hükümet oluşturmuşlardır. Bu sınıflar ve gruplar, Bourbon hanedanı tarafından temsil 
edilen toprak aristokrasisi, cumhuriyetçi burjuvazi, demokratik cumhuriyetçi küçük burjuvazi 
ile sosyal demokrat proletaryadır. Esas niyet, finans aristokrasisinin ayrıcalıklı hakimiyetini 
sonlandırmak için Orleanist monarşiyi  devirmek iken ve bu da Marx’ın deyimiyle egemen 
sınıfların amacıyken, mücadele diğerlerini de içererek gelişmiştir. Egemen sınıfların üyeleri, 
iktidarı Orleanistlerle paylaşmak istedikleri halde, amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
diğerlerinin desteğine ihtiyaç duydukları için, Orleanist monark Louis Phillipe’in 
devrilmesinden sonra kurulan geçici hükümet, esasen uzlaşmaz çıkarlara sahip bu farklı 
sınıfların ittifakını yansıtmaktadır.  Marx, geçici hükümetin yönetimini, eski iktidar sınıflarının 
katmanlarının yeniden gruplaştığı ve küçük burjuvaziyle köylülerin desteğini elde ettikleri bir 
uç bir karışım örneği olarak değerlendirmiştir. Böylece seçimlerde baskın bir muhafazakar 
çoğunluk ortaya çıkmıştır.  

İkinci periyod, Marx’in Burjuva Cumhuriyeti Periyodu dediği, Ulusal Kurucu Meclis’in 
kurulmasıyla başlamıştır.  O donemin doğasına uygun olarak büyük oranda köylülerin oylarıyla 
ortaya çıkmıştır. Bu muhafazakar yapı, secim sonuçlarıyla arka planda kalan Paris 
proletaryasının taleplerine de karşı çıkmaktaydı. Bu noktada Marx, Louis Phillipe’in burjuva 
monarşisinin, Paris proletaryasını isyan etmek üzere harekete geçiren bir burjuva cumhuriyetine 
dönüştüğünü ileri sürmüştür. Bu olay Haziran Ayaklanması olarak adlandırılır ve proleteryaya 
karşı pek çok sınıf ve grup harekete geçtiği için etkili bir şekilde bastırılmıştır. Proleterya 
finansal aristokrasi, endüstriyel burjuvazi, küçük burjuvazi, entelektüeller, ruhban, ordu ve 
köylülerin ortak güçlerine karşı tek başınadır.  

Marx, 18 Brumaire’de bu olayı, sınıfların ve grupların siyasal pozisyonları ve 
ideolojilerinin nasıl son tahlilde maddi çıkarlarına bağlı olduğunu gösteren bir örnek olarak 
görür. Bu grupların çoğu başlangıçta proleteryayla ittifak halinde iken, kendi sinirli siyasal 
çıkarları bir cumhuriyet tarafından gerçekleştirilince, anarşi partisi olarak algıladıkları Paris 
proletaryasına karşı bir düzen partisinde birleşmekte tereddüt etmemişlerdir. Marx, bir rejimin 
temelini hangi sınıfların oluşturduğunun rejimin biçiminden çok daha önemli olduğunu 
düşünüyordu. Haziran Ayaklanmasının da bu konudaki görüşlerini kanıtladığını vurgulamıştır.   

Proletaryanın yenilgisi, Marx’ın Ulusal Yasama Meclisi periyodu olarak adlandırdığı, 
1849’dan 1851’e kadar olan, üçüncü aşamayı başlatmıştır. Düzen partisinin birleşik güçleri, 
mülkiyet, aile, din ve düzen adına anarşi partisine karşı bir mücadele başlatarak, çok 
muhafazakar bir platform oluşturmuşlardır. Bu süreçte devrim isteyen grupların da reform 
isteyen grupların da talep ve girişimleri etkili bir şekilde bastırılmıştır. Marx, bu üçüncü 
periyodda Louis Bonaparte’ın liderliğinin doğuşunu, fanatik bir düzen ve yasayı koruma 
arzusunun sonucu olarak görmüştür.  

Marx’in, aile isminin ünü ve bağlantılarıyla  iktidara geldiğini söylediği Louis 
Bonaparte, tüm sınıflara her şeyin sözünü vermiştir. Seçim kampanyasında köylülere burjuva 
yasalarının sonu; muhafazakar monarşistlere cumhuriyetin sonu, orta sınıfa finansal güvenlik 
ve üst sınıflara güçlü hükümet sözü vermiştir. Öte yandan Marx’a göre Bonaparte’ın zaferinde 
esas etkili olan köylülerin desteğidir. Bonaparte’ın, üç yıl önce kurulan parlamenter 
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cumhuriyeti sona erdirerek, 1851’de kendini imparator ilan etmesini, tarihin maddi koşulları 
tarafından belirlenen çok önemli bir halka olarak görmüştür. Ona göre, Bonaparte’ın zaferi, bir 
sınıfın despotizminin, tek bir kişinin despotizmiyle yer değiştirmesiydi. Bu, Bonapartist 
devletin gelişiydi. 

Marx’ın analizine göre, feodal sistemin çözülmesini takiben mutlak monarşi günlerinde 
devletin yürütme gücü aşırı derecede güçlenmişti; toprak sahiplerinin feodal ayrıcalıkları 
kaldırıldı ve devlet iktidarının bir parçası haline geldi. Feodalizmde bağımsız otorite kaynağı 
olan mevkilerin sahipleri, merkezi devletin memurları haline geldiler. Sonuç olarak, devletin 
merkezi otoritesi ortaya çıktı ve Fransız Devrimi, Napoleon Bonaparte iktidarı ve onu takip 
eden monarşist ve cumhuriyetçi yönetimler tarafından çok daha güçlendi. Bütün bu siyasal 
rejimlerde, yönetici sınıfın güçlü bir enstrümanı olarak kalan devlet, Louis Bonaparte rejiminde 
bağımsız hale geldi. Marx, devletin yürütme gücünün çok konsolide edildiğini ve Louis 
Bonaparte döneminde toplumu kendi kendine yönettiğini vurgulamıştır. Louis Bonaparte’ı 
toplumda hiçbir sınıfın temsilcisi olarak görmez; fakat Bonaparte’ın gücünü, farklı çıkarları 
birbirine karşı savunurken, bağımsız devleti etkin bir şekilde kullanmasına bağlar. Bu tur bir 
devlet, sistemde güvensizlik  ve istikrarsızlık yaratmakla birlikte esas itibarıyla, geçicidir. 

Sınıf analizi geleneğinde uygulamalı siyaset sosyolojisinin bir örneğini oluşturan 18. 
Brumaire’in bazı argümanlarını özetledikten sonra bu modelin temel kavramlarını incelemeye 
geçebiliriz. 

Sınıf analizinin başlangıç noktası, toplumsal sınıflarla siyasal iktidar arasındaki ilişki 
olmasına rağmen, bu ilişki basit mekanik bir ilişki değildir. Sınıf modeline göre, toplumsal 
sınıflara arasındaki ilişkiler, iktidar ilişkilerinde tezahür eder. Yöneten ve yönetilen arasındaki 
karşılıklı ilişkiler, ekonomik hakimiyet ilişkilerinin yansımasıdır. Partiler, baskı grupları gibi 
görünür örgütler, sınıf çıkarlarının temsilcisidir. 

Siyaset sosyolojisi literatüründe yönetici sınıf terimiyle bazen elit nosyonuyla da ilişkili 
olarak, farklı bağlamlarda karşılaşsak da bu modelde terimin tam kullanımı, egemen sınıfa 
işaret eder. Burada yönetici sınıf terimi, üretim araçlarını kontrol edenlerin siyasal egemenliğini 
ifade eder. Ekonomik bir birimin siyasal yönetimi olarak yönetici sınıf tanımı, bu yönetimin 
nasıl mümkün olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Marksist model hegemonya kavramı 
üzerine tartışmasıyla bu sorunu ayrıntılandırır. İktidarın ve itaatin nasıl mümkün ve devamlı 
olduğu yönündeki sorulara, yönetici sınıfın ekonomik ve ideolojik hegemonyasına referansla 
cevap verilir. Marksist sınıf modeline göre, baskı, yönetici sınıfın egemenliğinden sorumlu 
olmamakla birlikte, tümüyle de reddedilmez. Ortodoks Marksist formülasyonunda sınıf modeli, 
devlet ve güçlerinden yönetici sınıfı güvenceye alan ve hegemonik pozisyonunu sağlayan 
araçlar olarak bahsedilir. Dolayısıyla fiziksel güç araçlarının kontrolü, siyasal sistemle 
doğrudan etkileşimin bir yolu olarak göz ardı edilmemektedir. 

Yönetici sınıfın tanımı, ekonomik ve ideolojik hegemonya temelindedir. Proletaryanın 
kapitalistler için çalışmaktan başka seçiminin olmadığı itaatlerinin temel sebebi olarak verili 
bir durumdur. Marx, emeklerini satmak zorunda olan proletaryanın, günlük geçimi için 
kapitalistlere bağlı olduğunu söyler. Üretim araçları üzerindeki burjuva kontrolünü sona erdiren 
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devrimci bir değişim olmadığı surece, mevcut sistemin dinamiklerinde proletaryanın sermaye 
biriktirmesi ve üretim mülkiyetine sahip olması imkânsızdır. Ekonomik hegemonya tam da 
budur ve proleteryaya itaat etmek dışında bir seçenek bırakmaz. 

Bu süreçte en az bu kadar önemli olan bir başka şey de, iletişim araçlarının yönetici sınıf 
tarafından kontrol edilmesiyle sağlanan ideolojik hegemonyadır. Üretim araçlarını elinde 
bulunduran sınıfın değer ve fikirleri, bu şekilde toplumda etkin bir şekilde yayılır ve tüm 
toplumun normatif ve ideolojik yapısını şekillendirir. Marx’ın kavramlaştırmasında, yönetici 
sınıfın fikirlerinin, bütün bir çağın fikirleri haline gelmesi, çok fazla zora dayanmayan, gönüllü 
bir kabulle toplum tarafından benimsenen bir süreçtir.  

Değerler ve fikirlerin sınıf çıkarlarıyla bağlantısı sorgulanmadan içselleştirilmesi, 
ideolojik hegemonya sonucudur. Örneğin, bu düşünce biçimine göre, “tek kişi, tek oy”, “herkes 
için eşit haklar” gibi  demokrasinin pek çok temel nosyonu, isçi sınıfının burjuva demokratik 
siyasal sisteme desteğini sağlamak üzere işlev gören bir inanç sistemini temsil eder. Yönetici 
sınıf, aile, din, kitle iletişim araçları gibi toplumsallaşma aktörleri aracılığıyla, burjuva 
demokratik kurum ve değerlerini destekleyen ve bir inanç sistemi yaratir. Bu inanç sisteminin 
önemli özelliklerinden biri, herkes için yararliymis gibi sunulmasidir. Bu şekilde yanlış bilinç 
oluşturulur. Böylece Marksist sınıf analizine göre, yönetici sınıf, siyasal karar alma surecine, 
anahtar konumlara doğrudan katilimla, ekonomik ve ideolojik hegemonyayla ve nadiren de güç 
kullanarak hakim olur. 

7.2. Çağdaş Marksist Yaklaşımlar  

Çağdaş kapitalist toplumlarda yönetici sınıf, klasik Marksist yazında tanımladığı haliyle 
ayırt edilebilir ve açıkça gözlenebilir olmak zorunda değildir. Ayrıca Marx’ın kendi 
çalışmalarının bazılarında tanımlanan homojen ve sınıf bilinci olan yönetici sınıf, yine kendi 
analiz ettiği somut tarihsel olgularda yoktur. Toplumun ekonomik ve entelektüel alanını 
neredeyse tek elden ve koşulsuz bir şekilde kontrol eden yönetici sınıf fikri , gerçekliğin 
tasvirinden ziyade, sınıf modelinde kavramsal bir analiz aracı ve teorik bir genellemedir.  

Çağdaş kapitalist toplumlarda, bireysel rekabete dayalı firma sahipliğinden, gelişmiş 
kapitalizme özgü bireyler ve ailelerin işlettiği ortak işletmelere geçiş, ekonomik güçlerle siyasal 
iktidar arasındaki ilişkileri çok daha karmaşık hale getirmiştir. Böylece  mülk sahipliği ve 
işletme yöneticiliği üzerine sorunlar, yöneticilerin sıradan çalışanlar mi  olduğu, önemli bir 
kontrol güçlerinin olup olmadığı, değişen mülkiyet ilişkilerinin siyasal iktidar yapısı ve 
dağıtımını nasıl etkilediği soruları literatüre hakim oldu.  Bu noktada çağdaş elitizmin bağımsız 
ve tümüyle tam rekabetçi grupların geçerliliğini vurgulayan varsayımı, daha önce olmadığı 
kadar klasik Marksist analize meydan okumuştur. Karşılık olarak, Marksist model, işletme 
yöneticilerinin kontrol sahibi olduğunu ama bunu patronlarin çıkarları adına yaptıklarını ya da 
anahtar konumdaki karar yapıcı yöneticilerin kendilerinin hisse sahibi, şirket ortağı, belirli bir 
ekonomik servete sahip olduğunu vs. önermiştir. Fakat bu sinifin doğası ve üretim araclariyla 
ilişkisi aristokrasi, endüstriyel burjuvazi gibi yönetici siniflardan farklılık gösterir. Dolayısıyla 
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bu sinifin siyasal karar alma ve iktidarla nasıl ilişkilendiği sorunu çağdaş sınıf analizinin anahtar 
sorularindan biridir.  

“Çağdaş kapitalist toplumlarda yönetici sinifin ekonomik iktidarını, siyasal alana 
aktariyor mu ve bunu nasıl yapıyor?”, “Siyasal iktidarla ekonomik kontrol arasındaki ilişki 
modern toplumda nasıl cereyan ediyor?” gibi sorular, sınıf analizi kullanarak siyasal sistemi 
inceleyen düşünürler için temel sorgulama alanlari olmuştur. Bu bağlamda esas mesele, 
kapitalist toplumun doğası ve rolü konusu etrafında tartisilmistir.  

Çağdaş literatürdeki devletin doğası ve rolü üzerine farklı görüşler, çoğunlukla 
geleneksel argümanlardan kaynaklanmaktadır. Yapısalcı ve araçsalcı gelenekler, çağdaş 
Marksist kavramlaştırmanın, devlet ve ekonomik alanla politik alan arasındaki ilişki üzerine 
yaklaşımlarını biçimlendirmiştir. Daha önce vurgulandığı üzere Marksist gelenek, ekonomik 
ve politik iktidar arasındaki ilişkiyi, politik olanın ekonomik olana bağımlı olduğu şeklinde 
tanımlar. Dolayısıyla en genel anlamıyla, devleti, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet ettiği 
seklinde algılar. Marx, modern devletin yürütmesinin, tüm bir burjuvazinin ortak islerini 
yönettiği bir komite olduğu fikrindedir.  

7.2.1. Araçsalcı Görüş 

Devlet teorisinin araçsalcı versiyonu, devletin kapitalist sınıfın kontrolünde olması 
sebebiyle, kapitalist yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürmektedir. Miliband, 
Sweezy gibi bu düşünce hattında olanlar, yönetici sınıfı, üretim araçlarına sahip olan ve onları 
kontrol eden sınıf ; devleti de, sınıf yapısını koruyarak, topluma hakim olma aracı seklinde 
tanımlarlar. Dolayısıyla yönetici sınıfın doğasını, onu devlete bağlayan mekanizmalarını ve 
kurumlarını, siyasal kararlarla sınıf çıkarları arasındaki ilişkiyi çalışırlar. Bunu yaparken, hakim 
ekonomik sınıfın üyelerinin siyasal iktidarın günlük uygulamasındaki rolünü vurgularlar. 
Radikal elitist düşünürler de, bu ilişkiyi anlamaya çalıştıkları için sıklıkla Marksist olarak 
sınıflandırılırlar. Kapitalist toplumda siyasal ve ekonomik karar alıcıların ortak geçmişlerini, 
değer ve normlarını, ve ortak bir amaç bilincini gösteren çalışmaları, bu grubun sınıf doğasını 
tanımlamaya yardım etmektedir.  Bu teorisyenlere göre, ekonomik olarak tanımlanmış bir 
yönetici sınıf, siyasal liderlik üzerinde sadece doğrudan etkiye sahip değildir; toplumsallaşma, 
eğitim ve iletişim faaliyetleri gibi yollarla dolaylı etkide de bulunur. Kapitalist çıkarlarla özdeş 
toplum çıkarlarını vurgulayan bir siyasal kültür kurar. Araçsalcılara göre, devlet, yönetici 
sınıfın doğrudan ya da dolaylı olarak faydalandığı bir iktidar uygulama aracıdır.  

Araçsalcı görüş, modern kapitalist toplumun siyasal karar alma surecinde  bağımsız bir 
şekilde örgütlenen çıkar gruplarının rolüyle ilgili olarak, plüralistlere karşı çıkmaya çalışır. 
Araçsalcılar, toplumsal nedenselliği, gayrişahsi yapılardan ziyade bireylerin ve grupların 
eylemleriyle açıkladıkları için eleştirilmişlerdir. Sadece analiz birimlerinin Marksist olmadığı 
değil, benimsedikleri mantığın aslında eleştirilerinin hedefinde olan plüralistlerle aynı olduğu 
seklinde değerlendirilmişlerdir. Plüralistlere göre, toplumdaki pek çok çıkar gurubu, siyasal 
eylemlerindeki çıkarları tarafından motive edilir ve rehberlik görürler. Bu sebeple de siyaset ve 
siyasal karar alma basit olarak, bu gruplar arasındaki rekabetin sonucudur. Öte yandan 
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araçsalcılar, siyasal karar alma gücünü, tek bir hakim grubun eylemlerine bağlarlar. Bu yüzden, 
Marksist sınıf analiziyle içsel olarak uyumlu olmayan bir analiz mantığı kullanmakla 
eleştirilmişlerdir.  

Ayrıca siyaseti ve siyasa yapmayı, iktidar olma iradeciliğine indirgemekle de 
eleştirilmişlerdir ki bu, ekonomik yönetici sınıfın itiraz ettiği karar ve siyasaların varlığını 
açıklamayı imkânsız kılmaktadır. Bu düşünce tarzı, siyasal kararları yönetici sınıfın bilinçli 
manipülasyonlarının sonucu olarak gördüğünden, siyasal sürecin meşruiyet, siyasal ideoloji ve 
kültür gibi daha karmaşık yönlerini anlamaya yer vermemektedir. Buna karşılık, kapitalist 
grupların ya da hükümet aktörlerinin tanımladığı pek çok siyasal karar yönetici sınıfın özel sınıf 
çıkarlarının aracı olsa da, devletin karmaşık işleviyle yönetici sınıfın heterojen karakterinin 
basit araçsalcı yaklaşımla açıklanamayacağı ileri sürülmüştür. 

7.2.2. Yapısalcı Görüş 

Marksist devlet teorisinin yapısalcı versiyonu, devletin yönetici sınıfın basit bir 
enstrümanı olduğu görüşünü reddetmiştir. Poulantzas gibi bu görüşü benimseyenler için, 
ekonomik olarak hakim sınıf ve devlet arasındaki nesnel ilişkiler birincildir. Kapitalist sınıfın 
üyeleri siyasal karar alma süreçlerinde yer alsınlar ya da almasınlar, önemli değildir; çünkü 
nesnel ilişkiye göre hakim sınıfın ve devletin işlevleri bireylerin gözlenebilir katılımına 
bakmaksızın çakışır. Gerçekten de yapısalcılar, hakim ekonomik sınıfın devlet islerine 
katılımını, nesnel ilişkinin bir sonucu olarak görürler, sebebi değil. Sebep, sistemin yapısında, 
temel var olma nedeninde bulunur.  

Yapısalcı argümana göre, toplumla siyaset arasındaki ilişkiyi açıklayan, toplumun sınıf 
yapısıdır,  araçsalcı görüşte vurgulanan bireylerin ve grupların çıkar motivasyonları değil. 
Yapısalcı analiz, ayni zamanda sistemi yeniden üreten yapısal gereklilikleri karşılamak üzere 
devletin üstlendiği fonksiyonları tasvir etmeye çalışır. Diğer bir deyişle, “devlet, toplumun sınıf 
yapısını muhafaza etmek için ne ve nasıl yapar?” sorusuna cevap vermeye çalışır. Cevap, ayni 
anda isçi sınıfının birliği ve kapitalist sınıfın bölünmüşlüğü tehditlerine karşı devletin birlik 
sağlaması faktöründedir. Yapısalcı düşünce, kapitalist toplumda devletin, bir yanda 
proletaryanın siyasal birliğini bozarken, diğer yanda burjuvazinin bir bütün olarak uzun 
dönemli çıkarlarını teminat altına aldığını iddia eder. Birincisi, işçi sınıfının atomize 
edilmesiyle sağlanır. Kapitalist toplumda devlet, kendisini, tüm toplumun evrensel çıkarlarının 
temsilcisi gibi sunar ve işçi sınıfını burjuva demokrasinin yurttaşlarına dönüştürür. Adalet, 
yasal eşitlik, evrensel oy hakkı, parlamentarizm gibi nosyonlar proletaryanın potansiyel 
birliğini etkisizleştirir ve işçi sınıfı mücadelesini işçi sınıfının katmanlarının çıkar grubu 
mücadelesine çevirir.  

Devletin diğer amacı, heterojen olan hakim sınıfın içindeki farklı çıkarların bir iktidar 
bloğu halinde örgütlenmesiyle gerçekleştirilir. İktidar bloğu, bir hegemonik fraksiyonun 
egemenliği altındaki siyasal koalisyondur. Bu tur bir iktidar bloğu tekinsiz bir denge üzerinde 
durur ve yönetici sınıfın uzun erimli çıkarları tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyar. Bazen 
bu, işçi sınıfının kısa dönem ya da kısmı ayrıcalıklar edinmesini gerektirir. Kapitalist sınıfın 
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belirli katmanlarının sinirli bireysel ve dar çıkarlarının ötesine geçebilen ve tüm burjuvazinin 
uzun vadeli, geniş çıkarları adına hareket eden bir devletin toplumun yapısal taleplerini 
karşılayacağı söylenebilir. Yapısalcılara göre bu, devletin nispi özerkliği ile mümkündür. 
Devletin, sistemin yapısal talepleriyle uyumlu, uzun vadeli siyasalar geliştirme yeteneği, 
egemen sınıfın çeşitli katmanlarının dar çıkarlarıyla kısa vadede çelişebilir. Buna rağmen 
devletin bu tur siyasalar geliştirme yeteneği, nispi özerkliğine bağlıdır. Yapısalcılar, bu 
yeteneğin, yönetici sınıfın türüne, katmanlarının genişliğine, iktidar bloğunu kontrol derecesine 
ve toplumdaki sınıf mücadelesinin boyutuna göre değiştiğini belirtirler. 

Bu bakış açısının temel eksikliğinin, sınıf politikalarını gerçekten harekete geçiren 
sosyolojik mekanizmaları açıklamak konusundaki yetersizliği olduğu vurgulanmıştır. Diğer bir 
deyişle, siyasal kararlar ve siyasaların, devlet ve toplum arasındaki ilişkide ortaya çıktığı 
söylenirken, sistemin yapısal temeli dışında bu tür siyasaların nasıl tezahür ettiği, hangi 
toplumsal mekanizmaların harekete geçtiği açık değildir.    

7.3. Marksist Modelin Eleştirisi 

Marksist sınıf modelinin en yaygın eleştirilerden biri, sınıf kavramına yaptığı aşırı 
vurgudur. Bu aşırı vurgunun, iktidarı analiz ederken diğer sosyolojik değişkenlerin rolünü 
neredeyse sıfırladığı ileri sürülür. Marksist siyasal düşünce, etnik, dinsel, ulusal grupları 
çatışma temelli olarak tanısa bile, doğrudan ya da dolaylı şekilde sınıf çatışmasından 
kaynaklandığını kabul eder. Marksist modelin eleştirisi, bu tip analizi, sınıfların dışındaki 
toplumsal grupların önemini ihmal etmekle suçlar.  

Ayrıca toplumsal sınıfı, siyasal iktidarın belirleyici faktörü olarak değerlendirirken 
Marksizm, sınıfa birleştirici bir yapı olarak davranır ve sınıf içindeki toplumsal ve kültürel 
çeşitliliği hafife alır. Bu bakımdan, Marksist sınıf yaklaşımının en büyük eksikliklerinden biri 
olarak, açık bir şekilde sınıflar içindeki çeşitliliği tanımaması belirlenmiştir. Özellikle 
plüralistler, Marksistlerin din, yas, cinsiyet, ilişki kalıpları, referans gruplar gibi diğer 
sosyolojik değişkenleri ihmal etmesini eleştirmiştir. 

İkinci olarak, iktidarin kaynağı olarak ekonomik kurumlar ve bunları kontrol edenlerin 
aşırı vurgulanması eleştirilmiştir. Bunun, siyasal sistemin analizini ihmal etme sonucu 
doğurduğu ileri sürülmüştür. Marx ve Engels’in, ekonomik ve siyasal alt-sistemler arasında iki 
yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamalarına ve mekanik bir ekonomik nedenselliği 
reddetmelerine rağmen, Marksist çalışmalar, siyaseti ekonomi lehine ikincilleştirmekle 
eleştirilmiştir. Mills, bu tur bir eleştirinin ancak, kaba bir Marksizme yöneltilebileceğini ve 
çağdaş Marksist analizde ekonomik faktörlerin toplumsal ve siyasal dinamiklerdeki rolünün 
çok daha nitelikli olduğunu savunmuştur. Bu bağlamda, özellikle devletin siyasal bir kurum 
olarak bağımsız bir iktidarla birlikte baskın karakterinin hem kapitalist hem sosyalist 
toplumlara istinaden, giderek daha çok kabul edilmiştir. Devletin rolü ve nispi özerkliğine 
vurgu, çağdaş sınıf analizinde, bu büyüyen ilginin göstergesidir. 

Son olarak sınıf modeli, elitlerin kaçınılmaz olduğu gerçeğini ihmal etmekle 
eleştirilmiştir. Bu eleştiri esas olarak, klasik elit teorisinden kaynaklanmakta ve Oligarşinin 
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Demir Yasası argümanına dayanmaktadır. Endüstrileşmiş, karmaşık modern toplumlar, hakim 
ekonomik örgütlenme ilkelerine (kapitalist ya da sosyalist) bakılmaksızın, elit egemenliğinin 
ortaya çıkışı anlamına gelen bürokratikleşmeyle karakterize olur.  

Elitistler her zaman, bir gelecek ihtimali olarak, oligarşik olmayan sosyalist topluma 
dair Marksist iddianın ne teorik ne gerçek bir geçerliliğinin olmadığını savunmuşlardır. Elit 
plüralizmi, demokratik elitizm vs gibi kavramlar önererek demokrasinin revize edilmiş 
versiyonlarını benimseyen çağdaş plüralistler de, oligarşik bir şekilde örgütlenmiş toplumların 
kaçınılmazlığını kabul etmişlerdir. Bu, bürokratikleşmeyi, toplumsal farklılaşmanın ve 
karmaşıklaşmanın doğal bir sonucu olarak görmekten ileri gelmektedir.  
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde sınıf analizi ve Marksist  model incelenmiştir. Bu modele göre, genel olarak 
toplumsal yapıyı açıklamada temel değişkenler olan mülkiyet kurumları ve toplumsal sınıf 
ilişkileri, siyasal iktidar ve iktidar ilişkilerini de açıklayan değişkenlerdir. Marksizmin sınıf 
kavramı diğer yaklaşımlardaki yönetici sınıf kavramından tümüyle farklıdır. Siyaset, devlet ve 
üretim ilişkileri arasındaki ilişkinin nasıl açıklanacağı bu modelin en temel ilgisidir. Çağdaş 
Marksizm yapısalcı ve araçsalcı görüşlerden oluşur.  

Marksist sınıf analizinin esas noktası, sosyal, ekonomik ve siyasal olguların birbirinden 
ayrılamayacağını vurgulamasıdır. Sınıf modeli, elitizm gibi, ikili bir iktidar yapısı önerir ve 
yönetilen ve yöneten arasındaki ilişkiyi açıkladığı gibi bu ikiliği de açıklamaya girişir. Bu 
modele göre, iktidar ikiliğinin temeli özel mülkiyet kurumu ve ona bağlı olan sınıf ilişkileridir. 
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden eserlerden hangisi sınıf analizinin uygulamalı bir örneğidir?  

a) Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i 

b) Siyasal İnsan  

c) İktidar Seçkinleri  

d) İngiltere’de Emekçi Sınıfın  Durumu 

e) Yurttaşlık Kültürü   

2. Marksizmin yönetici sınıf kavramının temeli aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bio-psikolojik özellikler   

b) İktidar türü 

c) Üstün meziyetler 

d) Toplumsal statü simgeleri 

e)  Ekonomi ve ideolojik hegemonya 

3. Çağdaş Marksizmi oluşturan görüşler aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yapısalcı ve araçsalcı görüşler  

b) Yapısalcı ve işlevselci görüşler  

c) İşlevselci ve davranışçı görüşler  

d) Yapısalcı ve davranışçı görüşler  

e) İşlevselci ve araçsalcı görüşler 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı Marksizmin temsilcilerinden biridir? 

a) Paul Sweezy 

b) Ralph Miliband 

c) Wright Mills 

d) Nicos Poulantzas 

e) Joseph Schumpeter 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Marksist modele yöneltilen en yaygın eleştiridir?  

a) Determinist olması  

b) Devletin rolüne yönelik açıklaması  

c) Ekonominin rolüne yönelik açıklaması  

d) Aşırı sınıf vurgusu 

e)  İdeolojik hegemonyanın rolünü vurgulaması   

6. Çağdaş sınıf analizinin anahtar sorusu nedir? 

a) Çağdaş kapitalist toplumlarda yönetici sınıfın siyasal karar alma ve iktidarla 
ilişkisinin nasıl olduğu sorusu 

b) Devletin doğası 

c) Yönetici sınıf özelliklerinin neye dayandığı sorusu 

d) Devlet iktidarının nasıl sınırlanabileceği sorusu 

e) Egemen sınıfların nasıl ortadan kaldırılacağı sorusu 

 7. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Marksist literatürde devlet ile ekonomik ve politik 
alan arasındaki ilişkiyi açıklayan yaklaşımlardır? 

a) Davranışçı ve yapısalcı yaklaşımlar 

b) Sözleşmeci ve işlevselci yaklaşımlar 

c) Yapısalcı ve araçsalcı yaklaşımlar 

d) İşlevselci ve etkileşimci yaklaşımlar 

e) Elitist ve plüralist yaklaşımlar 

8. Marksist sınıf analizi içinde devletin nispi özerkliği teorisi hangi yaklaşıma aittir?  

a) Araçsalcılar 

b) İşlevselciler 

c) Elitistler 

d) Yapısalcılar  

e)  Davranışçılar 
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9. Marksist sınıf analizinde yönetici sınıf hangi temelde tanımlanır? 

a) Ekonomik ve ideolojik hegemonya 

b) Bio-psikolojik özellikler 

c) Kişisel yetenekler 

d) Toplumsal statü simgeleri 

e) Kan bağı 

10. Marksist sınıf analizine göre ikili iktidar yapısının temeli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Özel mülkiyet kurumu ve ona bağlı olan sınıf ilişkileri 

b) İdeolojik hegemonya 

c) Ekonomik hegemonya 

d) Elitlerin oluşması 

e) Devletin varlığı 

Cevaplar 

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

8.1. Genel Sistem Teorisi ve Sistem Kavramı 

8.2. Siyasal Sistem Nedir? 

8.3. Siyasal Sistemin İşlevleri ve Sistem Yeteneği  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Genel sistem teorisine göre sistem kavramı nedir? 

2. Sistem yeteneği nedir? 

3. Siyasal sistemin işlevleri nelerdir? 

4. Siyasal sistemin unsurları nelerdir?   
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Genel Sistem Teorisi ve 
Sistem Kavramı  

Genel sistem teorisine göre 
siyasal yapının işleyişi 
öğrenilir.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyasal Sistem Nedir? Siyasal sistemin unsurlarının 
kavranması. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyasal Sistemin İşlevleri  Siyasal sistemin işlevlerinin 
kavranması. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

  



 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 
 Siyasal sistem 

 Sistem yeteneği 

 Girdi 

 Çıktı 

 Talep 

 Destek  
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Giriş 

Genel sistem teorisi, siyaset ve toplum iliskilerini açıklayan başlıca teorilerden biridir. 
Klasik sosyolojideki işlevselci okulun temel önermelerine dayanmaktadır. Her siyasal sistemin 
çevresinde ekonomik sistem, kültürel sistem, fiziksel sistem yer alır. Her siyasal sistemde belli 
işlevler ve bu işlevleri yerine getiren kurumlar ve yapılar vardır. Herhangi bir kabileden 
gelişmiş toplumlara kadar, bu işlevler yerine getirilir; ancak bunları karşılayan yapılar farklıdır. 
Sistem, bir bütündür. Belli işlevleri yerine getirecek ögelerden oluşmuş bir bütün, yani sistemin 
var oluşu, belli elemanların bir arada yer alıp fonksiyon üstlenmesine bağlıdır. 

8.1. Genel Sistem Teorisi ve Sistem Kavramı 

Siyasal sistem geniş bir toplumsal sistem içine oturur. Her siyasal sistemin çevresinde 
ekonomik sistem, kültürel sistem, fiziksel sistem yer alır. Her siyasal sistemde belli işlevler ve 
bu işlevleri yerine getiren kurumlar ve yapılar vardır. Herhangi bir kabileden gelişmiş 
toplumlara kadar, bu işlevler yerine getirilir; ancak bunları karşılayan yapılar farklıdır. 

Genel sistem teorisi, esin kaynağını biyoloji ve sibernetikten almıştır. Sibernetik canlı 
cansız, tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır. Genel 
sistem teorisi de topluma, sibernetik ve biyolojide olduğu gibi, bir sistem olarak bakar. Bu 
teorinin temelini, klasik sosyolojideki işlevselci okulun önermeleri oluşturur. İşlevselci okulun 
temel sorunu, farklı toplum yapıları ve kültürleri içinde konumlanan siyasal sistemlerin 
karşılaştırmasını olanaklı kılacak, kültürel ögelerden bağımsız, standart ölçütler 
geliştirebilmektir. Tüm siyasal sistemleri anlamamıza ve daha sonra karşılaştırmamıza 
yarayacak kavramlar ve ölçütler geliştirmeye çalışmışlardır. Siyasal gelişmeyi tek tek siyasal 
sistemleri inceleyerek değil, birbirinden farklı siyasal sistemlerin ortak işlevlerini saptayarak 
açıklamaya yönelmişlerdir. Tarihte var olmuş tüm siyasal sistemlerin ortak işlevleri olduğu 
varsayımında bulunur.  

Sistem, bir bütündür. Belli işlevleri yerine getirecek ögelerden oluşmuş bir bütün, yani 
sistemin var oluşu, belli elemanların bir arada yer alıp fonksiyon üstlenmesine bağlıdır. Bir 
başka ifadeyle sistem, bir ilişkiler bütünüdür. Bütün parçalardan oluşur ama parçaların 
toplamından daha fazla bir şeydir. Parçaların kaba toplamını asan, o parçaları anlamlandıran bir 
yapı oluşturur. Bütünün parçalarıyla ilişkisi ve parçaların birbirleriyle ilişkisi vardır. Bu 
bakımdan parçalardan birindeki değişim, sistemi değiştirir. Bu durum sistemin ögeleri 
arasındaki bağlantının doğal sonucudur. Bütündeki bir değişiklik ise, parçaları daha fazla 
etkileyecek ve değiştirecektir. 

Bir sistem kendi içinde alt sistemlere ayrılabilir. Bu, sistem içinde uzmanlaşmış 
işlevlerin kümeleşmesiyle mümkün olur. Bir sistemin ilişkide bulunduğu diğer sistemler, onu 
çevresini oluşturur. Sistem, çevreyle ilişkilerini, cevreden girdiler alarak ve çevreye çıktılar 
göndererek düzenler. Geri besleme olgusuyla gerçeklesen bu süreç, sistemin kendi içinde bir 
dönüşümüne yol açar. Yani bu sayede sistem devamlılık gösterir. Sistem teorisinin bu 
noktadaki varsayımı, sistemlerin denge içinde olduğudur. Sistemler, bu geri besleme süreciyle 



 

152 
 

kendi kendini düzenler ve bu da sisteme istikrar getirir. Sistem dengesizlik durumu yaşadığında 
kendi kendini düzenleyerek yeni bir dengeye ulaşır. Bunu gerçekleştirmenin aracı, geri besleme 
mekanizmasıdır. 

Her devlet, egemenliğini gerçekleştirmek ve kullanmak üzere bir takım kurumlar ve 
organlara sahiptir. Parlamento, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı gibi organlar, devletin 
siyasal kurumlarını oluşturur. Bunlar arasındaki ilişkilerin niteliği, işbölümünün yapısı 
hükümet sistemi veya hükümet şekliyle belirlenir. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem, yâri 
başkanlık sistemi gibi sistemler, hükümet sistemleridir ve siyasal iktidarın devlet içinde 
kullanılmasının biçim, usul ve esaslarını oluşturur. Egemenlik hangi organlar tarafından, nasıl 
kullanılmaktadır, bu organlara düşen rollerin genel çerçevesi nedir, hükümet sistemi tarafından 
belirlenir. Siyasal sistem ise bundan daha fazlasını kapsamaktadır. Siyasal sistem, bir ülkedeki 
yöneten ve yönetilenler arasındaki iktidar ilişkilerinin türü, niteliği, kaynağı ve dayanağını 
anlatmaktadır. Hükümet sisteminde egemenliği kullanan organlar ve aralarındaki ilişki söz 
konusu iken, siyasal sistemler bir bütün olarak bu organlar ile halk arasındaki ilişkiyi 
düzenlemektedir.  

8.2. Siyasal Sistem Nedir? 

Yukarıda da belirtildiği gibi, siyasal sistem, sosyoloji teorisinin okullarından biri olan 
işlevselci yaklaşımın, siyaseti ve siyasal yapıyı açıklamak üzere siyaset analizinin merkezine 
koyduğu bir modeldir. Yani bu okul, tüm siyasal yapıyı ve işleyişini bu sistem modeli 
çerçevesinde açıklar. Buna göre siyasal sistem, toplumların kolektif amaçlarını belirlemek ve 
gerçekleştirmek üzere geliştirdikleri bir örgütler dizisidir. Bu örgütler, birbiriyle bağlantı içinde 
bir bütünü oluşturmaktadırlar.  

Bir siyasal sistemi diğer toplumsal sistemlerden ayıran en belirgin nitelik, yetkeci yolla 
varlık ve değer dağıtımı işlevini yüklenmiş olmasıdır. Bu tanım şu üç özellik üzerine kuruludur: 

a) Siyasal sistemin varlık ve değer dağıtması      

b) Bu dağıtımı yetkeci yolla, yani bir otoriteye dayanarak yapıyor olması 

c) Bu yetkeci dağıtımın bütün bir toplumu bağlaması 

Siyasal gelişme literatürünün önemli siyaset bilimcilerinden biri olan Gabriel Almond, 
yetke/ otorite kavramının yerine, siyasal sistemi yeterince nitelemediği gerekçesiyle, bunun 
yerine Max Weber’in daha önce söz ettiğimiz “meşru fizik zorlama” kavramını önermiştir. 
Almond’a göre siyasal sistemin en belirleyici niteliği, meşru fizik zora başvurma tekelidir. 
Bunu göz önünde bulundurursak, siyasal sistemi, toplumda varlık ve değerlerin meşru şiddet 
tekeline dayalı dağıtımını içeren ilişkiler ve kurumların oluşturduğu bütün şeklinde 
tanımlayabiliriz.  
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Her siyasal sistemin iç ve dış çevresi vardır. Ulusal düzeydeki toplumsal, ekolojik ve 
biyolojik sistemler iç çevreyi, ulus sınırlarının ötesindeki sistemler ise dış çevreyi oluşturur. 
Toplumsal sistemler, toplumsal yapı, ekonomik sistem, kültürel sistem, demografik sistem ve 
diğer alt sistemlerden oluşmaktadır. Dış çevre ise NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 
gibi uluslar arası siyasal sistemler, ekolojik sistemler ve toplumsal sistemlerden oluşur. 
Dolayısıyla siyasal sistem, çok karmaşık bir çevrenin çeşitli etkilerine maruzdur. Sistem 
çevresiyle ilişkilerini, çevreden gelen girdiler ve çevreye gönderdiği çıktılarla düzenlemektedir. 
Girdi ve çıktılar çevreden sisteme, sistemden çevreye gelen her türlü akımdır. Bu akım, bilgi 
gibi daha soyut şeyleri içerebileceği gibi, para, insan gibi somut şeyleri de içerebilir.  

David Easton ve Gabriel Almond’un öncülüğünü yaptığı genel sistem teorisi, siyasal 
sistemi, aralarında ilişki bulunan çok sayıda unsurlardan meydana gelmiş karmaşık bir bütün 
olarak tanımlar. Bu bütün, yani sistem, toplum üyelerinden gelen istekler ve destekler şeklinde 
kendini gösteren girdiler (inputs) ile, onların islenmesi sonucu ortaya çıkan siyasal kararlar ve 
uygulamalar, yani çıktılar (outputs) yoluyla devamlı olarak faaliyet halindedir. O halde basit 
olarak Siyasal Sistem= Girdiler+Çıktılar şeklinde ifade edebiliriz.  

Easton, girdileri, sisteme yönelmiş talepler ve desteklerden oluşan etkiler olarak 
tanımlamaktadır. Yani, Girdiler= Talepler+Destekler olarak formüle edebiliriz. 

a) Talep, sisteme yönelmiş olan çok sayıda etkiyi, birbirine eklemleyerek bir bicime 
kavuşturan ve algılamamızı sağlayan bir kavramdır.  Otoriteye dayalı bir kararı içeren bir 
konuda beklenti, istek, çıkar ifade etmek talebi oluşturur. Sistemden beklenilen kararlar talep 
türünden girdidir. Talepler, sistem üzerinde gerilim yaratan bir etki oluşturur. Talepleri açık 
seçik ifadelerle belirtmek şart değildir. Örtük olarak da ifade edilebilirler. Örneğin belli bir 
adaya oy vermek ya da bir örgüte üye olmak da sisteme yönelmiş bir talebin ifadesidir. Talepler, 
siyasal sistemin ürettiği karar ve eylemlerin hammaddesidirler; talep olmaksızın siyasal sistem 
çıktı oluşturamaz. Talepler, sadece sistemin dışından gelen girdiler değildir, sistem içi girdiler 
de söz konusudur. Örneğin bir bakan, milletvekili vs sistemin aktörlerinden biri de talepte 
bulunabilir.  

Talepler karşılanmazsa, sisteme yönelik desteğin azalması gündeme gelir. Öte yandan 
siyasal sisteme yönelik taleplerin tamamının karşılandığından da söz edemeyiz. Taleplerin 
ancak belli bir kısmına  yanıt verilebilir. Bu miktarda daha fazla talebin siyasal sisteme 
yansıtılması, talep girdisi aşırı yüklenmesine sebep olur. Bu durumda sistem, fazla hacimden 
oluşan gerilim olayıyla karşı karşıya kalır.  

Sisteme yönelen taleplerin hepsi aynı oranda önemli değildir. Bazı taleplerin çapı ve 
etkisi daha güçlü, bazılarının daha sinirli olabilir. Taleplerin içeriğinden kaynaklanan gerilime 
Easton, kapsam gerilimi adını vermiştir. Bütün talepler siyasal sisteme yansımaz. Siyasal 
sisteme yönelirken, talepler belli bir süzgeçten geçer ve düzenlenir. Kültürel ve yapısal 
düzenlemeler, mekanizmalardan oluşan ideolojik süzgeç, kimin bazı istek ve dilekleri talep 
olarak ifade edebileceğini belirlemektedir. Taleplerin bir kısmı meşrudur ve gelenekler ve 
normlar yoluyla ifade edilebilir. Siyasal sistem ile bireyler arasında taleplerin iletilmesi 
sırasında bir takım aracılar vardır. Siyasal parti üyeleri, liderler, baskı grupları, bürokratlar, 
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milletvekilleri, aydınlar, gazeteciler vs bu aracıları oluşturur. Talepler, bu aracıların 
süzgecinden geçer. Aracıların işlevi, gerilimin oluşmasını sınırlandırıcı bir etkide bulunur.  

b) Destek, siyasal sistemin kendisine yönelen istekleri karşılamada cevreden aldığı her 
turlu kaynak destek olarak tanımlanabilir. Cevreden sisteme yönelen para, bilgi, sistemin 
kararlarını onaylayan tutum ve davranışlar gibi unsurlar sisteme verilen desteği ifade eder. 
Dolayısıyla sistemin topladığı vergiler, kadrolarını oluşturmak için seçilen bireyler, karar 
organlarını cesaretlendiren tutum ve davranışların hepsi destek türünden girdileri oluşturur. 
Destek, eylemler biçiminde gerçekleşiyorsa açık destek, tutumlar ve hisler biçiminde 
gerçekleşiyorsa gizli destek söz konusudur.        

Destek, içeriği itibarıyla özgül destek ve yaygın destek olarak ikiye ayrılır: 

Özgül destek, siyasal sistemin karar ve eylemleri sonucu, yarar temin edilmesine 
karşılık olarak siyasal sistemin unsurlarına yöneltilen destektir. Özgül destek, faturası olan 
destektir. Belli bir karar veya uygulama karşılığı verilir. Örneğin taban fiyatlarının 
yükseltilmesine karşılık, oy verileceğini söylemek böyle bir destek vermektir. 

Yaygın destek, siyasal sisteme karşı bireyin sahip olduğu iyi niyet deposu olarak 
nitelendirilebilir. Genellikle siyasal sistemin büyük bir gerilim altına girdiği hallerde kullanılır. 
Yaygın destek, ideolojik olarak işler. Belli ideolojik ögeler kullanılarak destek sağlanır. Vatan 
için fedakârlık istemek, çağdaş uygarlığa ulaşma vaadi ya da örneğin dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri olma vaadi yaygın destek almak için kullanılan unsurlardır. Bunlar 
geleceğe donuk olabileceği gibi geçmişe donuk de olabilir. Sınıfsız toplum yaratma idealine 
dayanarak destek istemek, geleceğe yönelik bir örnek iken, örneğin Osmanlı mirasına 
dayanarak destek istemek de geçmişe yöneliktir. 

Aşırı talep yüklemesi sistemde gerilime yol acarken, desteğin azalması da gerilim 
sebebidir. Gerilimin, desteği azaltmasını engellemek için siyasal sistem eylem ve kararlar 
üretir. Bu özgül destek yaratır. Özgül destek birikimi ise yaygın desteğe yol açar. 

Çıktılar, hem sisteme yöneltilen taleplere bir yanıt hem de sistem girdilerinden olan 
desteklere bir kaynak oluşturur. Siyasal sistem, eylem ve kararları sadece girdiler yüzünden 
üretmez. Bu, aynı zamanda, çevreyi düzenleyen ve denetleyen bir yapıdır. Çıktı oluşturulması 
sureci, taleplerdeki farklılıkları, çatışan ve çelişen görüşleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan 
bir süreçtir. Siyasal sistemin kendisi bizzat talep üretimine yol açabilir. Ya da çevrede yoğun 
bir istek söz konusu olmadan da, herhangi bir siyasa oluşturup uygulayabilir. Özetle çıktı, 
siyasal sistemin çevreye yönelik karar ve eylemleridir. Yasama organından çıkan bir yasa, bir 
kararname, bir bakanın açıklaması, çeşitli reform paketleri vs, hepsi siyasal sistemin çıktılarına 
örnektir.  

Siyasal sistemin işleyişini anlayabilmemiz için önemli kavramlardan biri de geri 
beslemedir. Geri besleme siyasal sistemden çevreye gelen bir çıktının çevrede yarattığı 
değişimlerin yeni girdiler oluşturarak tekrar sisteme geri dönmesi olgusudur. Örneğin bir 
bakanın verdiği demecin cevrede oluşturduğu yankılar, yeni çıkarılan bir vergi yasasındaki 
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aksaklık sonucu doğan vergi kayıpları, nüfus planlama politikaları sonucu yeni nüfus yapısının 
yarattığı sorunlar geri besleme olgusudur. Ya da herhangi bir alanda elde edilen haklar, başka 
haklarla ilgili talepleri harekete geçirebilir. Bu da geri beslemeye örnektir.  

Geri besleme döngüsü, sistemin çıktılarının akıbeti hakkında iktidarın bir fikre sahip 
olmasını sağlar. Yani siyasal sistemin kendisine yönelik desteği anlamasını sağlar; aksi taktirde 
iktidar, sisteme yönelik destek hakkında fikir sahibi olamayacaktır. Böyle bir durumda sistemde 
gerilimin ne zaman oluşacağı ve nasıl bertaraf edileceği öngörülemez ve sistemde önlem 
oluşturacak çıktı üretilemez. 

8.3. Siyasal Sistemin İşlevleri ve Sistem Yeteneği 

Sistem kuramı, sistemin çevreyle ilişkilerini, üç ayrı evrede ele almakta ve sistemin 
işlevlerini bu evrelerde tanımlamaktadır. Bu üç evrenin birincisi sistemin girdileriyle, ikincisi 
çıktılarıyla, üçüncüsü de girdilerin çıktılara dönüştürülmesiyle ilgilidir. Bu üç ayrı evrede ele 
alınan işlevlerin bütünü siyasal sistemin dönüştürme işlevi olarak adlandırılmaktadır.  

Dönüştürme işlevinin yerine getirilebilmesi, bir dizi işlemin yapılmasını 
gerektirmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı, sistemin girişinde, bir diğer kısmı da sistemin 
çıkışında olur. Sistemin girişinde söz konusu olan işlemlerin birincisi çevre çıkarlarının ifade 
edilmesi, ikincisi de bu çıkarların birleştirilip programlanmasıdır. Çevre çıkarları çoğunlukla 
bir gurultu halinde ifade edilir. Çıkarların birleştirilip programlanması işleminden anlaşılan, 
gurultunun belirli bir düzenliliğe, dinlenilebilir bir hale kavuşturulmasıdır. 

Sistemin çıkışındaki işlemlerin ise ilki, kural veya siyasa geliştirilmesi, ikincisi de 
geliştirilen kural ve siyasaların uygulanmasıdır. Bunlara bir de denetleme ve yargılama diye 
adlandırabileceğimiz işlemi eklemek gerekir. Sistemin dönüştürme işlevinin hem girdiler hem 
de çıktılar düzeyinde yerine getirilebilmesi, iletişim işlemlerinin yapılabilmesiyle olanaklıdır. 
Çıktılar, sistemden çevreye, girdiler de cevreden sisteme iletilebilmeli, sistem içinde de 
sistemin parçaları kendi aralarında benzer bir iletişimi sağlayabilmelidir. 

İster endüstri toplumlarının siyasal sistemleri ister kabile toplumlarının siyasal 
sistemleri olsun, her iki sistem de dönüştürme işlevine sahiptir. Bu yönüyle dönüştürme işlevi 
kavramı, soyut ve kapsayıcıdır.  

Her siyasal sistemin dönüştürme işlevinin yani sıra kendi varlığını sürdürme işlevi de 
vardır. Her siyasal sistem, çevre koşullarının değişmesine ya direnme göstererek ya da onlara 
uyarak varlığını zaman içinde sürdürmeye çalışır. Bu da sistemin yetenekleri ile ilgili bir 
meseledir. Sistem yeteneği kavramı, sistemin çevre karşısındaki durumunu belirlemek amacıyla 
kullanılır. Sistem yeteneği, sistemin çevreye yönelik etki derecesini ifade eder. Almond ve 
Powell, sistemin çevresi karşısındaki yeteneklerini beş noktada toplar: 

a) Sistemin çevreden kaynak aktarma yeteneği, bir siyasal sistemin çevresindeki 
maddi ve insani kaynakları ne denli seferber edebildiğiyle ilgilidir. Vergi toplama, askere alma 
bunun örnekleridir. Kimi siyasal sistemler, çevrenin insan veya parasal gücünü kendi amaçları 
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ve programları doğrultusunda harekete geçirmekte başarılı olabilir; kimileri ise yetersiz 
kalabilir.     

b) Sistemin çevreyi düzenleme yeteneği, siyasal sistemin, çevrenin değişik faaliyet 
alanlarının ne kadarını düzenleyebildiğiyle ilgilidir. Sistemin çevre üzerindeki denetleme 
yeteneği, çevreyi oluşturan diğer doğal ve toplumsal sistemlerin siyasal sistem tarafından 
denetlenebilir olması demektir. 

c) Sistemin dağıtma yeteneği, malların, hizmetlerin, mevki ve olanakların siyasal 
sistem tarafından birey ve gruplara, yani çevreye nasıl bölüştürüldüğü ile ilgilidir. Toplumun 
yarattığı değerlerin dağıtılmasında sistem nereye kadar etkili olabilmektedir? Dağıtımda 
sistemin payı nedir? Sistemin dağıtma yeteneği, bu sorulara cevap verir.     

d) Sistemin yanıt yeteneği, sistemin cevreden gelen isteklere gösterdiği duyarlılık 
derecesidir. Siyasal sistemin her sese duyarlı olup olmadığı, siyasal sitemi duyarlı kılan 
unsurların ne olduğu ve sağırlaştırıcı unsurların olup olmadığı sistemin yanıt yeteneğini belirler. 

e) Sistemin simgesel yeteneği, sistemin çevreyle ilişkilerinde sorun çözerken kullandığı 
simgelerin çeşitliliğini ifade eder. Kullanılabilir simge dağarcığı, kimi sistemlerde fakir, kimi 
sistemlerde zengindir.  

Sistemin genel olarak yeteneklerinin yüksek ve düşük olması, dönüştürme ve varlığını 
sürdürme işlevlerini ne tur yapılar aracılığıyla ve nasıl bir siyasal kültür ortamında yerine 
getirdiğine bağlıdır. Yapı, herhangi bir bütünü oluşturan parçaların kendi aralarındaki ilişkilerin 
örgütlenmiş halidir. Ögeler birbirlerine belirli bir tarz içinde eklemlenirler. Yapı belli 
düzenlilikleri içerir; gelişigüzel bir araya geliş söz konusu değildir.  

Siyasal sistemin yapısı denildiğinde yukarıda anlatılan işlevlerin yerine getirilme tarzını 
ve bu yerine getirmede devreye giren farklı ögelerin karşılıklı konumlarını anlamak gerekir. 
Siyasal sistemin yapısının farklılaşması ve farklılığın derecesi, gelişmenin ölçüsü olarak 
gösterilmektedir. Farklılaşmış bir siyasal sistem, yeni siyasal rollerin, yeni siyasal yapı 
ögelerinin ortaya çıkması ve kendilerine özgü bir dizi işlemleri üstlenmeleri sonucunu doğurur. 

Farklılaşmış ve uzmanlaşmış bir siyasal sistem basit ve yalın bir siyasal sisteme göre 
daha yüksek yeteneklere erişebilmektedir. Farklılaşmış siyasal sistemler, yaygın ve ayrıntılı bir 
yönetim aygıtına sahip olmaktadırlar. Siyasal sistemin yapısal farklılaşması yanında siyasal 
kültür değişmelerine de bakmak gerekir. Siyasal kültür, toplum bireylerinin siyasal sistemin 
kurumlarına ve taşıdığı değerlere yönelik tutum, inanç ve davranışlarıdır. Siyasal kültür,  siyasal 
iktidarın meşruiyetinin kaynağı ile yakından ilgilidir. Kabileci veya geleneksel bir siyasal 
kültürün siyasal sistemin şiddet tekelini meşrulaştırmasıyla, rasyonel, pragmatik ve dünyevi bir 
kültürün şiddet tekelini meşrulaştırması farklı eksenlerde oluşur.  

Çevrenin kazandığı yeni özellikler sistemin dönüştürme işlevini eski yapısıyla 
yanıtlamasını ciddi olarak engellemeye başladığında sistem, yapısal alanda farklılaşmaya veya 
uzmanlaşmaya başlar; kültürel alanda pragmatik değerlere ve akılcılığa yönelir.   
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  



 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, siyasal sistemin hükümet sistemden farkı, unsurları ve işlevleri 
incelenmiştir. Egemenlik hangi organlar tarafından, nasıl kullanılmaktadır, bu organlara düşen 
rollerin genel çerçevesi nedir, hükümet sistemi tarafından belirlenir. Siyasal sistem ise bundan 
daha fazlasını kapsamaktadır. Siyasal sistem, bir ülkedeki yöneten ve yönetilenler arasındaki 
iktidar ilişkilerinin türü, niteliği, kaynağı ve dayanağını anlatmaktadır. Hükümet sisteminde 
egemenliği kullanan organlar ve aralarındaki ilişki söz konusu iken, siyasal sistemler bir bütün 
olarak bu organlar ile halk arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.  
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi genel sistem teorisinin esin kaynağıdır? 

a) Biyoloji ve sibernetik 

b) Psikoloji 

c) Darwinizm 

d) Toplum sözleşmesi 

e) Elitizm 

2)  Aşağıdakilerden hangisi hükümet sistemiyle belirlenir? 

a) Siyasal kurumlarla halkın ilişkisi 

b) Devletin organları arasındaki ilişkinin niteliği  

c) İktidar türü  

d) Otorite tipi 

e) Yönetici sınıfın özellikleri 

3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemin çıktılarından değildir? 

a) Yasa  

b) Yönetmelik  

c) Hükümet açıklaması  

d) Kararname 

e) Zam talebi 
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4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemi, diğer toplumsal sistemlerden ayıran 
niteliklerden biridir? 

a) Varlık ve değer dağıtması 

b) Zor gücüne dayanması 

c) Bağımsız olması  

d) Demokratik olması  

e) Fizik güç kullanma yetkisi 

5) Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisinin temsilcilerinden biridir? 

a) David Truman 

b) David Easton 

c) Karl Deutsch 

d) Karl Marx 

e) Max Weber 

6) Sistem teorisinin kaynağını oluşturan klasik sosyoloji okulu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Çatışma yaklaşımı 

b) Sembolik etkileşimcilik 

c) İşlevselcilik 

d) Sınıf analizi 

e) Toplumsal eylem teorisi  

7) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sisteme yönelen bir talep olarak  değerlendirilemez? 

a) Reform paketi 

b) Bir adaya oy vermek 

c) Bir siyasal partiye üye olmak 

d) Siyasal ya da sosyal bir kampanyaya destek vermek 

e) Bir toplumsal bir gösteriye katılmak 
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8) Aşağıdakilerden hangisi, siyasal sisteme yönelen bir özgül destek örneğidir? 

a) İmza kampanyasına katılmak 

b) Çağdaş uygarlık idealine bağlanmak 

c) Vatan için fedakârlık etmek 

d) Geçmişin mirasına sahip çıkmak için destek vermek 

e) Ücret iyileştirmesine karşılık oy vermek 

9) Sistem teorisine göre aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemin dönüştürme işlevini 
yerine getirebilmesi için gerekli işlemlerden biri değildir? 

a) Kural ve siyasa geliştirilmesi 

b) Çevre çıkarlarının ifade edilmesi 

c) Geliştirilen kural ve siyasaların uygulanması 

d) Sistemin parçaları arasında iletişim sağlanması 

e) İdeolojik ögeler kullanarak sisteme destek sağlanması 

10) Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramına göre siyasal sistemin çevre karşısındaki 
durumunu ve çevreye etki derecesini belirlemek üzere kullanılan kavramdır? 

a) Sistem yeteneği 

b) Sistemin dönüştürme işlevi 

c) Özgül destek 

d)  Geri besleme 

e) Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi 

Cevaplar 

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

9.1.  Siyasal Parti Nedir? 

9.2.  Siyasal Partilerin Tanımlanması  

9.3.  Siyasal Partilerin Kökeni Doğuşu 

9.4.  Siyasal Partilerin İşlevleri  

9.5.  Siyasal Parti Sistemleri 

9.6.  Siyasal Parti Tipleri 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Siyasal parti nedir? 

2. Siyasal partiler nasıl doğmuştur?  

3. Siyasal partilerin işlevleri nelerdir? 

4. Siyasal parti sistemleri nelerdir? 

5. Parti tipleri nelerdir?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Siyasal Partilerin Doğuşu  Siyasal partilerin nasıl ortaya 
çıktığını  öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyasal Parti Sistemleri Siyasal parti sistemlerini 
öğrenmek  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Siyasal Partilerin İşlevleri  Siyasal partilerin siyasal 
sistemdeki işlevlerini 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Siyasal parti 

 Parti sistemi 

 Parti tipi   
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Giriş 

Siyasal partiler, siyasal sistemin en önemli öğelerinden biridir. Bunun yanı sıra siyasal 
düzen ile de yakından ilişkilidirler. Siyasal sistem, devletin toplumla kurduğu sıkı ilişkiler 
ağıdır. Farklı siyasal sistemlerde devlet ile toplum arasındaki ilişki ağları farklı örüleceği için, 
siyasal partilerin rol ve konumları da farklılaşacaktır. Bu bölümde siyasal partilerin doğuşu, 
farklı parti sistemleri, parti tipleri ve siyasal partilerin sistemdeki işlevleri incelenmektedir. 



 

169 
 

9.1. Siyasal Parti Nedir? 

Parti kavramı Osmanlıca’da fırka ile karşılanırdı. Fırka, kısım olmak, ayrılmak, bölük 
demektir. Fransızca’dan Türkçe’ye aktarılan ‘parti’ sözcüğü ise bölüm, parça, grup, taraf 
anlamına gelir. Modern siyasal partilerin kökleri uzak geçmişte değildir. 19. yüzyılın 
ürünüdürler. Ancak günümüzde dünyanın neredeyse her yanında yasama ve yürütme gücünü 
ellerinde tutmaktadırlar. Bu bakımdan da siyasette belirleyici öneme sahiptirler. Siyasal 
partiler,  

a) içinden doğduğu ülkenin toplumsal formasyonunu muhafaza etmeyi, reformcu 
adımlarla dönüştürmeyi, geliştirmeyi ya da yıkıp yerine yenisini kurmayı amaçlayan;  

b) hangi amacı güdüyorsa ona göre kısa, orta ve uzun vadeye dağılmış programları olan;  

c) programını belirli bir siyasal ideolojiyle ya da farklı siyasal ideolojilerin 
eklemlenmesiyle bir toplumsal sınıfın dünya tasavvurunu esas alarak oluşturan;  

d) programını hayata geçirebilmek için siyasi iktidarı kazanmayı hedefleyen;  

e) genel ve yerel seçimlerle ya da seçim dışı yollarla bu hedefe ulaşmak için kitlelerin 
aktif ya da pasif desteğini kazanmaya çalışan;  

f) bu çalışmalarını toplumun farklı alanlarına eşgüdümlü bir şekilde yayabilmek için 
merkezi, yerel ve yan örgütleri (kadın ve gençlik örgütleri, mahalle birlikleri, eğitimsel yapılar 
gibi) olan;  

g) ömrü kişilerin ya da karizmatik liderlerinin ömürleriyle sınırlı olmayan örgütlerdir.  

Siyasal partiler bu özellikleriyle örneğin belirli bir ideal için toplumu bilinçlendirmeyi, 
belirli bir toplumsal grubun iktisadi çıkarlarını savunmak için siyasal iktidarı etkilemeyi, belirli 
fikirleri topluma yaymak için eğitsel işler yüklenmeyi amaçlayan diğer tüm örgütlerden 
farklıdırlar. 

Siyasal partiler, siyasal sistemin en önemli öğelerinden biridir. Bunun yanı sıra siyasal 
sistem ile de yakından ilişkilidirler. Siyasal sistem, devletin toplumla kurduğu sıkı ilişkiler 
ağıdır. Farklı siyasal sistemlerde devlet ile toplum arasındaki ilişki ağları farklı örüleceği için, 
siyasal partilerin rol ve konumları da farklılaşacaktır. Örneğin çoğulcu siyasal sistemler ile 
totaliter siyasal sistemlerde siyasal partilerin farklı konum ve rollere sahip olması bu durumla 
ilişkilidir. Ancak siyasal partilerin farklı konumlarını ve rollerini kavrayabilmek için siyasal 
sistemin yanı sıra siyasal sisteme, yani hâkim sınıflara, üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyine 
ve toplumun ideolojik yapısına da bakılmalıdır. Gelişmiş kapitalist düzenler ile azgelişmiş 
kapitalist düzenlerde, sosyalist düzenler ile faşist düzenlerde siyasal partilerin aynı özellik ve 
işlevlere sahip olmayacağı açıktır. 

Siyasi partiler demokratik bir rejimde tek örgütlenme biçimi olmamakla birlikte, halk 
iradesinin en etkili organlarıdır ve bu özellikleriyle anayasanın öngördüğü kurumları öncelerler. 
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Bu açıdan siyasi partiler, hem demokrasiyi ayakta tutan hem kendi varlıklarını böyle bir rejime 
borçlu olan kurumlardır. Bu sebeple, demokratik rejimler, partilerin toplumsal kesimleri 
hakkıyla temsil etmeleri için gerekli hukuki ve siyasal zemini sağlam şekilde hazırlamakla 
yükümlüdürler. 

Öte yandan, siyasal partiler de vücut buldukları bu zemini tahrip etmemek; sadece kendi 
yandaşlarının taleplerini karşılamaya yönelik bir araç olarak görmemek durumundadırlar. Hal 
böyleyse, güçlü bir demokrasinin var olabilmesi, mevcut rejimin başta hukukun üstünlüğü 
olmak üzere, demokrasinin gerekleriyle donatılmayı ne kadar zorunlu kılmaktaysa; siyasal 
partilerin de o kadar demokratik zihniyet ve tutum takınmalarını gerektirmektedir. Bu 
çerçevede; siyasal partiler, her şeyden önce, halk kesimlerini iktidara erişim amacıyla bir araya 
getirirler ama bunu yaparken yasal ve meşru araçlara başvururlar. Partilerin bu özelliği, aynı 
zamanda, kendi aralarındaki yarışmayı, yani seçimleri esas almakla ifade bulur. 

Her ne kadar, demokratik rejim içinde yer alıp, örneğin Irlanda Komünist Partisinin 
yaptığı gibi, rejimi meşrulaştırmamak veya uzun dönemli amaçlar açısından faydalı 
görmemekten dolayı seçimlere katılmayı reddetme durumları görülse de, partilerin seçimlere 
katılmaları demokrasinin genel kuralıdır. Siyasal partilerin iktidara erişimlerini meşrulaştırıcı 
işlevi ile seçim, tıpkı siyasal partiler gibi, demokrasinin olmazsa olmaz siyasal 
mekanizmalarından biridir. Nitekim, seçim sistemleri üzerine yapılan birçok inceleme 
göstermiştir ki; bir toplumda hangi sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel eğilimlerin ve 
taleplerin ağır bastığı ve siyaseten temsilinin gerektiği; bunların hangi siyasi liderler ve 
yöneticiler tarafından pratikte hayata geçirileceği ancak seçim mekanizmasıyla belli olabilecek 
bir husustur. O kadar ki, başta gelen bazı uluslararası kuruluşlar ve araştırma girişimleri bir 
ülkenin rejiminin demokratikleşme derecesinin göstergesi olarak partilerin varlığını esas 
aldıkları gibi, mevcut partilerin aralarındaki yarışın da ne kadar eşit, adil ve düzenli aralıklarla 
olup olmadığına bakmaktadırlar. Dolayısıyla, bir ülkede demokratik rejimin işleyiş etkinliğini 
anlamak, o rejimin siyasi partilerine, parti tiplerine, parti sistemlerine ve seçim sistemlerinin 
partiler üzerindeki etkilerine bakmakla mümkündür. 

9.2. Siyasal Partilerin Tanımlanması  

Çağdaş siyasi hayatın en önemli kurumlarından biri olmalarına rağmen, siyasi partilerin 
öneminin anlaşılması ve araştırmalara konu olmaları uzun zaman almıştır. On dokuzuncu 
yüzyılın ortalarına kadar siyaset bilimciler ve sosyologlar, partiler konusunda önemli sayılacak 
incelemeler yapmamışlardı. Ancak bu zamandan sonra partilerin işlevleri ve örgütleri üzerine 
özgül incelemeler yapılmış, bu incelemelerin sayısı giderek artmış ve siyasi partiler siyaset 
literatüründe önemli bir konu haline gelmiştir. Parti incelemelerinde görülen bu gelişme, hiç 
şüphesiz sadece incelemecilerin özel meraklarından kaynaklanmamıştır. Bunda bazı sosyo- 
politik oluşumlar asıl önemli rolü oynamıştır. Sosyal hareketliliğin artması, siyasi bilincin 
yükselmesi, kitlelerin siyasete katılımlarının genişlemesi söz konusu oluşumların başında 
gelmektedir. 
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Özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, gerek demokratik gerek totaliter/otoriter 
rejimlerde partiler, siyasal katılımı organize eden; parti sistemi de katılımın genişliğini 
etkileyen faktörler olmuşlardır. Bununla beraber, demokratik siyasi rejimler için ifade ettiği 
anlamın totaliter/otoriter rejimlerinkinden apayrı olduğu incelemecilerin üzerinde en çok 
durdukları konulardan biri olmuştur. Hatta uzun süre parti incelemelerinde rekabetçi olmayan 
rejimler ihmal edilmiştir. Bu ihmalin büyük ölçüde siyasi partileri incelemenin demokrasinin 
sorunlarını gerçekçi biçimde anlamak için bir gereklilik olduğu varsayımından kaynakladığı 
söylenebilir. 

Bu itibarla bazı yazarlar, demokrasiyi yaratan etkenin siyasal partiler olduğunu 
vurgulamışlar; hatta çağdaş anlamda demokrasinin partilerin dışında düşünülemeyeceğini 
söylemişlerdir. Örneğin, Fransız hukukçu Georges Burdeau’ya göre “günümüzde halk 
iradesinin en etkili organları anayasanın öngördüğü kurumlardan çok siyasi partilerdir”. 

Demokrasi için bu kadar önemli olan siyasi partilerin kavram olarak geçmişi, ortaya 
çıktıkları on dokuzuncu yüzyıldan çok fazla gerilere, Roma Imparatorluğu dönemine gider. 
Roma Imparatorluğu’nda “parti” kavramı, Senato tarafından kontrol edilen şeref payelerini, 
ücretleri ve terfileri tartışmak üzere asillerin (Optimates) ve halkın (Populares) bir araya 
gelmelerini anlatmakta kullanılırdı. O zamandan on yedinci yüzyıla kadar olan süre içinde 
kavram değişikliğe uğrayarak, özellikle hizip (bir ihtilaftan kaynaklanan bölünme) ve çıkar 
grubu gibi anlamları da içerir olmuştur. Bazı tarihçiler bugünkü anlamda parti kavramının 1660 
Restorasyonu ile 1832 Reform Yasasını kapsayan dönemde Ingiltere’de Whig’ler ve 
Tory’lerden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Tory ve Whig grupları Ingiltere’de on yedinci 
yüzyılda ortaya çıkan ve aynı ülkede sırasıyla bugünkü Muhafazakâr ve Liberal partilerin ataları 
sayılan gruplardır. Ancak, söz konusu gruplar gerçek anlamda siyasi partilerden daha çok birer 
hizip niteliğindeydiler. Bu arada belirtmek gerekir ki Ingiltere’de gerçek anlamda siyasi 
partilerin ortaya çıkması 1832 Reform Yasası dönemine rastlamaktadır. Söz konusu yasa çok 
sayıda seçmeni olan kentsel seçim çevrelerinde bir seçim kampanyasının yürütülmesini zorunlu 
kıldığından, bu kampanyayı yürütecek politik bir örgüte de gereksinme duyuyordu. 

On dokuzuncu yüzyıl, parti, hizip ve çıkar grubu kavramlarının birbirinin yerine ve kamu 
otoriteleriyle ilişkili güncel fikirleri ve/veya ortak amaçları (örgütlenmiş olsun ya da olmasın) 
kastetmekte kullanıldığı bir dönem olmuştur. Ancak bu dönemde partiler konusunda yazan 
yazarların hepsi partileri siyasi örgütlenmenin yapısal bir şekli olarak görmemişlerdir. Partilerin 
bu şekilde algılanması için siyaset biliminin bağımsız bir disiplin olarak doğmasını beklemek 
gerekmiştir. Böylece, özellikle 1950’lerden sonra, gerek ABD’de, gerek Avrupa’da siyasi 
partiler üzerine yapılan ve farklı kavramlaştırmalara dayanan çalışmalar gündeme gelmiştir. Bu 
incelemelerden bir kısmı, partiyi, özünde sosyo-psikolojik bir grup ve seçim- lerde belirli 
tutumlara sahip kişilerin bir araya geldiği bir kuruluş olarak nitelemişlerdir. Diğer bir kısmı ise 
(örneğin, Maurice Duverger ve David Truman’ın çalışmaları) partiyi kişilerarası ilişkiler ağı 
olan bir birlik şeklinde görmüşlerdir. Moisey Ostrogorski ve Robert Michels gibi yazarların 
incelemelerinde hâkim olan bakış ise, partinin bir organizasyon olduğu şeklindedir. 
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Siyasi partiler üzerine yapılan karşılaştırmalı incelemelere baktığımızda partinin ne 
olduğu hususunda ileri sürülen benzer görüşler şunlardır: 

a) Siyasi parti, bireysel ya da kolektif olarak kendilerini belli bir siyasi etiketle 
özdeşleştiren (“Demokratlar”, “Işçi Partileri”, “Liberaller”, “Muhafazakârlar” vb. gibi) kişilerin 
bir araya gelmesi olayıdır. 

b) Bu kişilerin örgütlenme hakları ve parti amaçları için çalışmaları yasaldır. Bu 
bakımdan, resmen yasaklanmış olan ve iktidar için mücadele eden grupları partiden çok, 
“cunta” ya da “gizli örgüt” diye adlandırmak daha uygundur. 

c) Siyasi parti, temsilî hükümet mekanizmalarıyla ilgilenir; iktidar için adayları saptar; 
seçmenlerin desteğini sağlar. Dolayısıyla, seçimlerin yapılmadığı yerlerde partilerin de var 
olmayacağı açıktır. 

Bu hususlar, siyasi parti üzerine çalışma yapanlar arasında genel kabul görmekle beraber, 
bazı yazarlar şu sorunu gündeme getirmektedirler: Otoriter tek parti rejimlerinde resmî parti, 
yasal rekabetin bulunduğu rejimlerdeki partilerle aynı görülebilir mi? Bir başka deyişle, tek 
parti gerçek anlamda parti sayılabilir mi? Soruya olumsuz yanıt verenler, şu görüşleri ileri 
sürmektedirler: “Parti” sözcüğü, bölüm (kısım), parça anlamına gelmektedir. Çeşitli parçaların 
bir araya gelmesi bütünü oluşturur. Bütünle parça aynı şey ise, yani bütün tek bir parçadan 
oluşuyorsa, çeşitli parçalardan söz etmenin olanağı kalmayacaktır. Dolayısıyla, bu anlamda tek 
partiyi gerçek bir parti saymak mümkün değildir.  

Bu noktadan hareketle, bazı yazarlar (bunların başında Giovanni Sartori’yi sayabiliriz), 
işlevsel olarak, aralarında rekabet bulunan partilerin amacının kamuoyunun dileklerini 
serbestçe dile getirmek olduğunu; oysa, rekabete (yani parçalar arasındaki etkileşime) 
dayanmayan tek partinin amacının kamuoyunun dileklerini dile getirmesini bastırmak olduğunu 
söylemektedirler. Bunun içindir ki, kamuoyunun dileklerinin açığa vurulmasını engelleyen bir 
kuruluşu “siyasi parti” olarak nitelemenin yanlış olacağını vurgulamaktadırlar. Fakat, diğer bazı 
yazarlar da gördükleri işlevler açısından yaklaşıldığında, rekabetçi sistemdeki partilerle tek 
partiler arasında benzerliklerden söz edilebileceği kanısını taşımaktadırlar. Gerçekten de, 
gördükleri birçok siyasi işleve baktığımızda (örneğin, menfaatlerin birleştirilmesi, halkla 
yönetim arasındaki köprü olma, siyasi kadro devşirme, siyasi toplumsallaşma gibi) tek parti ile 
rekabetçi partiler arasındaki benzerliği teslim etmek zorundayız. Bu açıdan tek partiyi de parti 
olarak kabul etmek durumundayız.  

Ne var ki, bir kez daha vurgulayalım, bu benzerlik işlevsel açıdan söz konusudur. Farklı 
ideolojilerin özgür bir ortam içinde dile getirilip getirilmediği açısından baktığımızda, çoğulcu 
(plüralist) sistemler için partinin ifade ettiği anlam ile tekçi (monist) sistemler için ifade ettiği 
anlam elbette çok farklıdır. Süphesiz, siyasi partilerin ne olduğu hususunda beliren görüş 
ayrılıkları, sadece yukarıda belirttiğimiz sorundan ibaret değildir. Örneğin, bazıları siyasi 
partiden söz etmenin ön koşullarından birinin, süreklilik ve istikrar olduğunu söylemektedirler. 
Onlara göre, sürekli ve istikrarlı olan örgütler parti niteliğindedir. Örneğin kulüp, hizip gibi 
gruplaşmalar bu iki unsura sahip olmadıkları için parti olarak adlandırılamazlar.  
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Bazı yazarlar ise, kendisine ‘parti’ adı veren her siyasi gruplaşmanın ya da kuruluşun 
bunu yapmalarının, ‘parti’ sayılması için yeterli bir ölçüt olduğu görüşündedirler. Bu görüşte 
olanlar, bir örgütün varlığını politik partiden söz etmek için zorunlu bir ön koşul 
saymamaktadır. O kadar ki, örneğin Leon D. Epstein’e göre, “belli bir etiket altında devlet 
yöneticilerini seçtirmeye çalışan her grup, ne kadar gevşek biçimde örgütlenmiş olursa olsun” 
bir partidir. Bir başka husus, politik partiyi menfaat ve baskı gruplarından nasıl ayırt 
edebileceğimizdir. Süphesiz, bu hususta en belirgin ölçüt, politik partilerin iktidar için 
doğrudan yarışan, dolayısıyla kendi adlarına aday gösterebilen kuruluşlar olduğudur. Oysa, 
menfaat ve baskı grupları için bu söz konusu değildir. 

1951 yılında Duverger’in Siyasi Partiler kitabının yayınlanışı, parti kavramlaştırmasında 
önemli bir dönüm noktasını simgelemektedir. Gerçi Duverger’den önce Ostrogorski ve Michels 
gibi yazarların yaptığı katkıları da biliyoruz. Ama bu iki yazarın söz konusu katkıları parti 
kavramlaştırmaları konusunda değil, partilerin sahip oldukları yapısal sorunlar üzerinde 
toplanmaktadır. Oysa Duverger’nin yapıtı, parti kavramlaştırması açısından bir yenilik getirdiği 
gibi, siyasi partiler konusunda genel bir kuramın ana hatlarını da ortaya koymaktadır. Sözün 
kısası, parti kavramaştırmaları amacıyla yapılan tanımlara Duverger ile başlamak yerinde 
olacaktır. 

Duverger, andığımız ünlü yapıtında “gerçek partiler ortaya çıkalı yüzyıl bile olmamıştır” 
diyerek, 1850’lerde Amerika dışında dünyanın hiçbir ülkesinde kelimenin bugünkü anlamında 
siyasi partilerin var olmadığına dikkat çeker. Duverger’ye göre, modern anlamda siyasi partiler, 
programlarından veya üyelerinin mensup olduğu sosyal sınıftan çok, örgütlerinin mahiyetiyle 
ayırt edilebilirler: “ Bir parti, belli bir yapıya sahip bir insan topluluğudur. Modern partilerin 
başlıca ayırıcı özelliğini, bunların anatomileri teşkil eder. Geçmiş çağların tek hücreli 
yaratığının yerini, karmaşık ve farklılaşmış yapısıyla, yirminci yüzyıl partisi almıştır”. 

Duverger’nin kitabının yayınlanışından bir yıl sonra, 1952’de Türkiye’de Prof. Tarık 
Zafer Tunaya yaptığı şu parti tanımını tartışmaya açıyordu: “Siyasi parti, belli bir siyasi 
program üzerinde birleşmiş kişilerin, bu programı normal seçim yoluyla gerçekleştirme amacını 
güderek kurmuş oldukları bir topluluktur.” Tunaya’nın kendisinin de belirttiği gibi, tanım şu üç 
unsuru içermekteydi: 

a) Belli bir siyasi program 

b) Bu programı normal seçim yoluyla gerçekleştirme 

c) Bu amaçla kurulmuş bir topluluk 

Joseph LaPalombara ve MarionWeiner, ise 1966’da yayınladıkları Political Parties and 
Political Development (Siyasi Partiler ve Politik Gelişme) adlı derlemelerinde “Siyasi Partilerin 
Kökeni ve Gelişimi”ne ilişkin yazdıkları bir yazıda, partileri tanımlamada şu dört ölçütün esas 
alınmasını önermişlerdir: 

a) Yöneticilerin ömürleri ile sınırlı olmayan sürekli bir örgütün varlığı 
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b) Bu örgütün merkezle düzenli ilişkiler içinde faaliyet gösteren yerel kuruluşlara sahip 
olması 

c) Tek başına ya da başkalarıyla ortaklaşa olarak karar alma iktidarını ele geçirme ve elde 
tutma hususunda bilinçli bir çabanın gösterilmesi 

d) Seçmenler arasında taraftar kazanmaya ya da herhangi bir şekilde halkın desteğini 
sağlamaya yönelik girişimlerin yapılması 

Bu ölçütler bağlamında yazarların yaptıkları parti tanımı şudur: “Siyasi parti, asıl 
amaçları iktidara gelmek ve bunu sürdürmek olan, hükümet aygıtını tek başına ya da koalisyon 
şeklinde kontrol etmeyi isteyen kişilerin kendi bilinçleriyle oluşturdukları resmi bir örgüttür.” 
Tanımda partinin resmi bir örgüt olduğuna dair vurgulanan husus, gizli faaliyette bulunan ve 
dolayısıyla yasa dışı olan partileri şüphesiz dışlamaktadır. 

Verilen tanımlarda da açık olduğu gibi, bir siyasi partiyi parti yapan belirleyici özellik, 
halkın desteğini sağlamayı öngörmüş olmasıdır. Ama, desteğin sağlanmasında seçim tek yol 
olmadığı için, tek partiler ile çoğulcu sistemdeki ihtilalci partiler de bu tanım kapsamına 
girebilmektedir. Ancak, halk desteğine gerek duymaksızın devlet mekanizmasının kontrolünü 
ele geçirmeye çalışan siyasi gruplar şüphesiz bu tanımın dışında kalmaktadır. 

9.3. Siyasal Partilerin Kökeni ve Doğuşu  

LaPabombara ve Weiner, andığımız ortak yazılarında partilerin doğuşunda rol oynayan 
dinamikleri açıklayan üç farklı kuramdan söz etmektedirler. Bu kuramlar “kurumsal kuram”, 
“tarihsel kriz (durum) kuramı” ve “gelişmeci kuram” şeklinde ifade edilmiştir. 

Kurumsal Kuram: Bu tür kuramlar, genellikle siyasal partilerin parlamentolar içinden 
nasıl çıktıklarını açıklarlar. Bu kuramın başta gelen temsilcisi M. Duverger’dir. Duverger, daha 
önce de andığımız Siyasi Partiler adlı eserinin “Giriş”inde “Partilerin Kökeni” üzerinde 
dururken; 1850’li yıllara kadar Amerika’nın dışında dünyanın hiçbir ülkesinde bugünkü 
anlamda siyasi partilerin olmadigini vurgular.  Bu noktadan hareketle, Duverger, doğuşları 
açısından “seçimlerde ve parlamentoda doğan partiler” ve “Parlamento dışında doğan partiler” 
ayırımına gitmektedir. Ancak, yazar şunu da eklemektedir: Kural haline gelen partilerin 
parlamentoların dışında kurulmalarıdır. Bir başka deyişle, partilerin parlamento içinde 
doğmaları günümüzde istisna teşkil etmektedir. 

Kurumsal kuram, şüphesiz on dokuzuncu yüzyıl Batı Avrupa’sında partilerin doğuşunu 
doğru olarak yansıtmaktadır. Ne var ki, günümüz koşullarında yanıt veremediği sorular da 
bulunmaktadır. Örneğin, Profesör Ergun Özbudun’un belirttiği gibi, modern otoriter ve totaliter 
siyasi sistemlerde partilerin doğuşu hangi etkenlerle açıklanabilir, diye sorduğumuzda, yanıtın 
“seçimler ve parlamentolar” olmayacağı açıktır. Çünkü, söz konusu sistemlerde, bilindiği gibi, 
seçimlerin ve parlamentoların rolü pek önemli değildir. Bu bakımdan, siyasi partilerin 
doğuşuna siyasi katılımın genişlemesi gibi daha geniş bir açıdan bakmak uygun olur. 
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Tarihsel Kriz (Durum) Kuramı: Tarihsel kriz kuramı, partilerin doğuşunu hazırlayan 
etkenleri, bir ülkede siyasi seçkinlerin karşı karşıya olduğu belirli sorunlar ve bu sorunlardan 
hareketle yöneldikleri amaçlar bağlamında açıklamaktadır. LaPalombara ve Weiner, partilerin 
doğuşunu hazırlayan ve birçok ülkenin siyasi seçkinlerinin karşı karşıya bulunduğu üç tür 
tarihsel kriz saptamaktadırlar: Meşruluk, bütünleşme ve katılma krizleri. 

Meşruluk krizi, siyasi sistemin yönetiminde kimlerin söz sahibi olacağını ve bu kişilerin 
sistemi nasıl yönetecekleri konusunda doğan anlaşmazlığı ifade eder. Bazı partilerin kökeni, bu 
tür bir anlaşmazlığa dayanmaktadır. Örneğin, on sekizinci yüzyıl Fransa’sında olduğu gibi. O 
zamanın Fransa’sında ihtilalci gruplar, monarşik egemenlik yerine halk egemenliğinin 
geçirilmesi için mücadele etmişler ve birçok siyasi parti bu mücadele içinde vücut bulmuştur. 
Aynı şekilde, bizde meşrutiyet rejiminin kurulması mücadelesi içinde Jön-Türkler’in 
oluşturduğu Ittihat ve Terakki Fırkası (Partisi), monarşik egemenliğe karşıtlığı simgeleyen bir 
kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. 

Bütünleşme krizi, uluslaşma sürecini ya da ulusal bir devlet yaratma girişimlerinin karşı 
karşıya geldiği sorunları dile getirmektir. Söz gelişi; dil, din ve ırk ayrılığı bu sorunları yaratan 
unsurlardır. Bu unsurlardan biri üzerine temellenen azınlık grupları, bazen ulusal devlet 
yaratma girişimine karşı koymak, bazen de ulusal devlet içinde kendi kültürel konumlarını 
korumak amacıyla parti olarak örgütlenme yoluna gitmektedirler. Çoğu Afrika ülkesinde 
kabileler arasındaki çatışmalardan kökenlenen siyasi partiler günümüzün; 1938 yılı 
Çekoslovakya’sındaki çeşitli etnik unsurlardan (Alman, Macar, Slovak) vücut bulan partiler, 
geçmişin örnekleri olarak belirtilebilir. 

Katılma krizi ise, siyasi seçkinlerin sisteme katılma isteğindeki kişi ve grupların bu istek 
ya da çabalarını onaylamamasından, meşru görmemesinden kaynaklanan bir kriz türüdür. 
Tarihsel süreç içinde bu kriz türü gerek Batı’da, gerek bizde birçok partinin doğuşunda etken 
olmuştur. Katılma krizi bağlamında doğan partilerin bir kısmı sınıfsal çatışmalardan (ihtilalci 
sol partiler örneği) vücut bulurken; diğer bazıları (muhafazakâr, sağ ya da dinci partiler örneği) 
kültürel ve ideolojik çatışmalar temeli üzerine kurulmuştur. 

Gelişmeci Kuram: Bu kuram, siyasi partilerin doğuşu ile modernleşme süreci arasındaki 
ilişki üzerine yoğunlaşır. Daha açıkçası, gelişmeci kuram, siyasi partilerin doğuşunu 
modernleşmenin bir sonucu olarak görür. Dolayısıyla, modernleşmemiş geleneksel toplumlarda 
siyasi partilerden söz edilmeyeceğini söyler. Gerçekten de bugün modernleşmiş, sanayileşmiş 
toplumlara baktığımızda, en azından bir tane siyasi parti görebilmekteyiz. Ancak partisiz 
sistemlere, az gelişmiş geleneksel toplumlarda da rastlamaktayız. Yalnız burada Amerikalı 
siyaset bilimci Samuel Huntington’un her toplum için siyasi gelişme (modernleşme) kadar 
siyasi gerileme (bozulma)nin de söz konusu olabileceğine ilişkin tezini anımsarsak; partilerin 
doğuşunun modernleşme sürecinin belli aşamaları göz önüne alınarak açıklanması doğru 
olmayacaktır. Bu bakımdan, varılan modernleşme düzeyini esas alarak ülkenin parti 
sistemlerine bakarken yapılacak daha doğru bir ayrım, şu olmalıdır: 

a) Partilerin hiç ortaya çıkmamış olduğu ülkeler. 
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b) Partilerin sonradan bastırılmış ve yasaklanmış olduğu ülkeler. 

Buna göre, birinci durum gerçekten en az gelişmiş toplumlara özgüdür. Ikinci durum ise, 
belirli bir modernleşme düzeyine ulaşmış da olsa, siyasi bozulma içinde bulunan toplumlar için 
söz konusudur. 

Siyasi parti kavramının evrimine değinirken, parti kelimesinin bölüm/parça anlamına 
geldiğini belirtmiştik. O halde, bu noktadan hareketle denilebilir ki siyasi partiler her şeyden 
önce bir toplumdaki bölünmeleri, dolayısıyla çatışmaları temsil eden kuruluşlardır. Burada 
elbette tüm sosyal bölünme tiplerinin siyasi parti şeklinde ifade bulduğunu söylemek doğru 
olmaz. Dolayısıyla esas mesele, hangi tür sosyal bölünmelerin siyasi gruplaşmalara yol açtığını 
belirtmeye çalışmaktır. Bunu yaparken de Seymour Martin Lipset ve Stein Rokkan’ın sosyal 
bölünmeler- siyasi gruplaşmalar ilişkisine dair modeline dayanmak uygun olacaktır. Bu 
modelin varsayımı, çatışmaların partileri oluşturacak şekilde bir yansıma gücüne sahip 
olmasıdır. Etimolojik olarak “parti” sözcüğünün “parça”dan ve parçalanmadan türediğini 
vurgulayan yazarlar, sosyal çatışmaların partilere dönüştüklerini kabul etmenin, partilerin 
bütünleştirici işlevlerini yadsımak olmadığını da vurgulamaktadırlar. Modelde yerel 
(territorial) ve işlevsel (functional) eksenler şeklinde ifade edilen temel bir ayrışma esas 
alınmaktadır ve her iki eksende temsil edilen çatışmalar farklıdır. 

Yerel eksenin bir yanında yöresel-bölgesel çatışmalar yer almaktadır. Bu çatışmalar, 
ulusal devletin ulusal birliği güçlendirmeye yönelik merkeziyetçi eğilimlerine karşı tepki olarak 
doğan, çeşitli etnik, dinsel, dilsel ya da kültürel azınlıkların kendi çıkarları ve özelliklerini 
ulusal devlet içinde koruma isteklerini ifade etmektedir. Yerel eksenin diğer ucunda ise ulusal 
elit içi çatışmalar temsil edilmektedir. Bu çatışmalar, sistemin kimin tarafından nasıl 
örgütlendirileceğini, hangi amaçları izleyeceğini içermektedir. Benzer sosyo-ekonomik 
çıkarlara ya da benzer değerlere sahip olan bireylerin bir arada bulunduğu varsayımını 
simgeleyen işlevsel eksenin bir ucunda ekonomik çıkarlar gibi özgül çıkar çatışmaları; diğer 
ucunda ise, temel değerlere yönelik ideolojik çatışmalar yer almaktadır. 

Lipset ve Rokkan, bu çatışma eksenleri bağlamında tarihsel örneklerle modellerini 
somutlaştırmaktadırlar. Yazarlar, daha sonra Batı Avrupa tarihinde Ulusal ve Endüstriyel 
devrim gibi çok önemli iki olgunun doğurduğu sosyal bölünme türlerine ve bu bölünme 
türlerinin ekonomi, siyasi sistem, bütünleşme ve yerel düzeyde yarattıkları karşıtlıklar üzerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. Ulusal devrimin ortaya çıkardığı karşıtlık (ya da bölünme) bir yandan 
kenar bölgelerdeki azınlık kültürleriyle hâkim kültür arasındaki, öbür yandan merkezi devlet 
otoritesiyle kilise(ler) arasındaki çatışmalara yansımıştır. Endüstriyel devrimin ürünü olan 
çatışmalar ise topraktaki mülkiyet çıkarlarına dayalı olan sınıfla, doğmakta olan girişimci sınıf 
arasındaki; mülk sahipleriyle ve işverenlerle, kiracılar ve işçiler arasındaki bölünmeyi 
içermektedir. 

Kısaca belirttiğimiz modellerinde bu bölümler ve çatışmaların partilere dönüşümü sorunu 
üzerinde yoğunlaşan Lipset ve Rokkan, Batı Avrupa partilerinin doğuşunu açıklamaya 
girişmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, modelin temel önermelerinden biri; tarihsel süreç 
içinde ele alındığında, belirtilen sosyal bölünmelerin en sonuncusu olan işçi-işveren 
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karşıtlığının en etkin çatışmalara yol açtığıdır. Bu bölünme, bütün partileri az çok benzer bir 
şekilde etkilemiştir. O halde, “niçin bazı sosyal bölünmeler parti çatışmaları halinde ifade 
buluyorlar da, diğerleri bulamıyorlar,” sorusuna yanıt ararken, işçi-işveren bölünmesi dışında 
kalan diğer üç bölünme tipini irdelemek gerekecektir. Böylece partilerin farklarını ortaya 
çıkaran etkenler de ortaya çıkacaktır. 

Lipset ve Rokkan, tarihsel örneklere başvurarak birinci aşamada hangi parti tiplerinin 
hangi bölünme ve çatışmalara tekabül ettiğini saptamışlardır. Bu üç temel bölünme, tarihsel 
süreç içinde girişilen ittifak ve muhalefet seçeneklerini belirleyici rol oynamıştır. Örneğin; 
Reformasyonun başarılı olduğu Protestan ülkelerde Ulusal Kiliseler, Katolik Kilisesinin 
etkisinden çıkmışlar, devlet kontrolü altına girmişlerdir. Bu ülkelerde merkeziyetçiler daima 
Ulusal Kilise ile ittifak içinde hareket etmişlerdir. Güçlü bir Katolik azınlığın bulunduğu 
ülkelerde daha değişik bir durum söz konusudur. Bu ülkelerde (Hollanda örneğinde olduğu 
gibi) ittifak seçenekleri çeşitli ve parti sistemleri karmaşık bir nitelik göstermektedir. 
Çoğunluğu Katolik olan ülkelerde ise (Ispanya, Italya ve Fransa) Merkeziyetçilerin sahip 
olduğu seçenekler iki şekilde belirmektedir: Ya laik bir tutum takınacaklar ya da Katolik 
Kilisesi ile ittifak halinde hareket edeceklerdir. 

Özbudun’un belirttiği gibi, Lipset ve Rokkan’ın modelinin, Avrupa partilerindeki 
çeşitliliğe ışık tutması ve çok karmaşık bir gerçekliği bir ölçüde basitleştirmesi bakımından 
yararlı olduğu söylenebilir. Bunun yanında model, parti tiplerindeki farkların kaynağının, işçi-
işveren arasındaki sınıfsal bölünmenin ortaya çıkmasından önceki bölünmeler olduğunu 
belirtmekle de bir gerçeği ifade etmekte ve partilerin incelenmesinde çoğu zaman ihmal edilen 
tarihsel boyutun önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Modern anlamda siyasal partilerin ilk ortaya çıktığı yer, kapitalizmin ve burjuvazinin 
anayurdu olan Britanya’dır. Siyasal partiler, bazı yorumcuların iddia ettiği gibi İngiliz 
centilmenliğinin ya da ırksal özelliklerinin değil, güçlenen burjuvazinin gelişiminin önündeki 
siyasi iktidar mücadelesinin bir sonucu olarak doğdu. Bu mücadele eski rejimin ekonomik, 
sosyal ve dinsel kurumlarını yaşatmak isteyen kralın mutlak haklarına ve aristokrasiye karşı 
silahlı bir isyana bile dönüştü. Bu mücadelelerden doğan Tory’ler ile Whigler 1688 İngiliz 
Devrimi’ni birlikte yönlendirdiler. 1850-1860 döneminde liberal ve muhafazakâr partiler bu 
partilerin külleri içinden doğdular. Bunu, işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelelerinin bir 
ürünü olan İşçi Partisi’nin 1893’teki kuruluşu izledi. Siyasal partiler, Britanya’dan sonra, 18. 
yüzyıl sonlarında ABD’de anayasasının (1787) yapımı sürecinde federalistler ile anti-
federalistler arasındaki sanayici sınıflar ile çiftçiler ve orta sınıflar arasındaki sınıf 
mücadelelerinin bir görünümü olarak belirdi. Bu bölünme süreç içinde modern siyasal parti 
biçimlerine bürünmüştür. 

Modern anlamda siyasal partiler, temsili hükümetlerin ortaya çıkışı ve genel oy hakkının 
yaygınlaşmasıyla yakından ilişkilidir. Hem siyasal partiler hem genel oy, günümüzde 
demokrasinin olmazsa olmaz bileşenleri olarak görülür. Oysa henüz 19. yüzyılın ortalarında 
bile demokrasi, yönetici sınıflar için lanetli bir sözcüktü. Yüzyıl ilerledikçe hakim sınıflara 
karşı verilen çetin toplumsal mücadeleler sonucunda, başlangıçta beyaz, mülk sahibi erkeklerle 
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sınırlı olan oy hakkı, tüm toplum kesimlerine doğru genişledi. Sözgelimi, Britanya’da 
1832’deki Reform ile sadece orta sınıfların oy hakkı vardı. Genel oyun bir hak olarak kabul 
edilmesi bundan tam 95 yıl sonra, 1927’de mümkün olabildi. 1840’ta ABD başkanlık 
seçimlerinde nüfusun sadece yüzde 14’ü oy kullanabiliyordu. 1965’teki Oy Hakkı Yasası’na 
gelinceye kadar ABD’de siyahların tümü oy veremiyorlardı. Kadınların oy hakkının tanınması 
ise uzun ve zorlu mücadelelerin sonunda 20. yüzyılın ortalarında genellik kazanmaya başladı. 
Genel ve eşit oy hakkının evrensel bir ilke olarak ilan edilmesi 1948 gibi çok yakın bir tarihteki 
Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile oldu.  

Çağdaş liberal demokrasilerde siyasal partilerin varlık koşulu genel oy, serbest seçim, 
gizli sayım gibi ilkelerdir. Bu ilkeler uzun ve çatışmalı bir sürecin ardından evrensel ilkeler 
olarak kabul edilmiştir. Demokrasinin genişlemesi adım adım gerçekleşmiştir. Hâkim sınıfların 
frenleme usullerine büyük kitle mücadeleleri eşlik etti. Almanya’da parlamentonun anayasal 
haklarını minimuma indiren Bismarkçı model, seçilen meclislerin siyasi rolüne açık 
sınırlamalar getirmişti. Britanya’da ise kalıtsal üyelerden oluşan Lordlar Kamarası, temsili 
meclis olan Avam Kamarası’nı frenliyordu. Mülkiyete ve eğitim düzeyine dayalı oy hakkına 
ilişkin unsurların korunması ya da pekiştirilmesi, alt sınıfların tâbi oldukları kimselerin gözü 
önünde oy kullanmaya mecbur bırakılmasıyla baskı altına alınması gibi daha pek çok yöntem 
vardı. Buna karşılık, 1880-1914 yılları arasında kitle hareketleri de yükselişteydi.  

Batı dünyası, 20. yüzyılın başlarından itibaren tabanı genişleyen seçmen kitlesine dayalı 
bir siyasi sisteme doğru ilerledi. Kitle partilerinin örgütlenmesi, kitle propagandasına dayalı 
siyaset ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi, bu dönemin ürünüydü. Liberal demokrasi 
geliştikçe, hükümetler, kitle iletişim araçları, burjuvazinin farklı kesimleri ve sistemin 
muhafazasını sağlamaya çalışan siyasal partiler sömüren ile sömürülen sınıfların ortak 
kimliğini ilan ederek hepsinin aynı ulusun kardeş üyeleri olduğunu kabul ettirmekte yol aldıkça 
genel oyun yaygınlaşması ve siyasal partilerin etkinleşmesi mümkün olabildi. 

9.4. Siyasal Partilerin İşlevleri 

Bir siyasal sistem, liberal demokratik, sosyalist, otoriter ya da totaliter, ne şekilde olursa 
olsun, partilerin nihai hedefi ve varoluş gayesi kendi siyasal ve toplumsal tasarımlarını hayata 
geçirmek üzere iktidar sahibi olmaktır. Bunun için bir partinin temsil yeteneğinin ne olduğu, 
iktidarı elde etme potansiyeli önemli değildir. Belirli söylem ve politikalar, belirli bir toplum 
ve gelecek tasarımı etrafında bir araya gelen toplumsal gruplar partileşiyorsa bu, iktidar iddiası 
taşıdıkları, nihai hedefleri bakımından iktidara yöneldikleri anlamına gelir. Siyasal partiyi baskı 
gruplarından, diğer katılım kanallarından ayıran ve ona esas politik karakterini veren özelliği 
bu iktidar hedefidir. Ancak bir toplumda siyasal partilerin tek işlevi yönetmek, belli program 
ve politikaları hayata geçirmek değildir. Partiler, bu iktidar hedefini gerçekleştirmek üzere 
siyasal arenada faaliyet gösterirken toplumu ve siyasal hayatı etkileyen pek çok işlev görürler. 
Öte yandan bu işlevlerin kolaylıkla genellenebileceğini düşünmek yanıltıcı olur. Zira siyasal 
sistemlerin birbirinden farklı özellikleri ve sistemin işleyişi partilerin üstlendikleri rolleri de 
değiştirir. Bu nedenle siyasal partilerin işlevlerini belirlerken ancak temel bazı rollerinden söz 
edilebilir. 
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Toplumsal temsil, bu rollerin en önemli ve belirleyici olanlarından biridir. Partiler, çeşitli 
toplumsal grupları hem sembolik olarak hem onların çıkarlarını geliştirerek temsil ederler. Bu 
işlevi, partilerin belirli toplumsal ve siyasal çıkarların örgütleyicisi olmasıyla ilgilidir. Partiler, 
toplumdaki çeşitli çıkarların, politik olarak dile getirilmesinde aracı olan yapılardır. Seçimli 
demokrasilerde toplumsal temsil, partilerin toplumsal grupların desteğini almak üzere bir seçim 
rekabeti olarak tezahür edebileceği gibi, seçimi takiben yasama alanında onlar adına müzakere 
etmek şeklinde de işleyebilir. Bu temsil işlevine bağlı olarak partilerin bir diğer işlevi, 
çıkarların birleştirilmesidir. Toplum, birbirinden farklı iktisadi, toplumsal, siyasal çıkarlara 
sahip kesimler içerir. Bu çıkarların siyasal olarak temsil edilebilmesi için, uzlaşabilecek 
olanların aralarında mutabakat sağlanması ve siyasal olarak formüle edilmesi gerekir. Böylece 
örneğin cinsiyet, sınıf, kültürel kimlik çıkarları gibi farklı çıkarlar bir araya gelip bir siyasal 
program etrafında birleşebilirler. Bu yüzden partiler aynı zamanda bu tür formülasyonların 
sağlandığı siyasal zeminlerdir. Demokratik sistemler tekil grupların çıkarlarının genişletilerek 
temsil edilmesinde çeşitlilik gösterirler. Amerika Birleşik Devletleri gibi iki partili sistemlerde 
seçim sürecinin kendisi partilerin kampanyaları aracılığıyla çıkarların birleştirilme süreci olarak 
işler. Çok partili parlamenter sistemlerde ise bu süreç, ağırlıklı olarak seçimden sonra idareci 
koalisyonun müzakere ve oluşumu sırasında ortaya çıkar. Çıkarların birleştirilmesinin, uzun 
vadede kamu politikalarının belirlenmesi ve siyasal istikrar üzerinde önemli etkileri vardır. 

Seçim sonuçları kısa vadede, geçici, konjonktürel bir takım faktörlere bağlıyken, uzun 
vadede toplumsal grupların partilere aidiyetini sağlamlaştırmayı amaçlayan seçim stratejilerine 
bağlıdır. Dolayısıyla partiler hem seçim ve temsil edilmek hem toplum içinde çeşitli kesimleri 
örgütleme saikleriyle uzun ve kısa vadeli hedeflere yönelirler. Bu süreçte ister geçici ilgilerini 
vurgulayarak ister toplumsal grupların uzun vadeli çıkarları ve sorunlarına odaklanarak çeşitli 
sorunlar etrafındaki tercih ve alternatiflerin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Partilerin bu 
işlevine sorun belirleme denir. Partilerin bir başka işlevi de elit yetiştirmedir. Bir parti içinde 
faaliyet gösteren bireyler, parti kanalıyla kendilerini toplum adına ifade etme ve politik olarak 
eğitme imkanına kavuşurlar. Parti içi yarışlarla o partinin temsil ve lider kadrolarının ortaya 
çıkması, o toplumu yönetmeye aday kadroların da oluşması anlamına gelir. Bunun için seçim 
sürecinde partileri temsil edecek aday adayları ortaya çıkar ve partiler, seçmenlerini bu adayları 
desteklemek ve kimi hallerde seçim sürecine aktif katılımlarını sağlamak üzere harekete 
geçirirler.  

Partiler aynı zamanda, yurttaşları siyasal sürece etkin bir şekilde katmayı ve sistemin 
devamında çıkarlarının olduğunu hissetmelerini sağlamayı başarırlarsa toplumsal bütünleşme 
açısından da önemli bir rol ifa etmiş olurlar. Partilerin sistem içinde üstlendikleri rollerden biri 
de hükümetin örgütlenmesidir. Bilindiği gibi hükümet politikalarının belirlenmesi ve hayata 
geçirilmesi devletin yasama ve yürütme organları kanalıyla olur. Liberal demokratik sistemlerin 
bir özelliği de bu kanalların partiler eliyle kullanılmasıdır. Partiler, kendi politika ve 
programlarını yasama ve yürütme aracılığıyla müzakereye açar ve uygulamaya sokarlar. Bu 
nedenle hükümet etme işlevinin sahibi, partiler olarak karşımıza çıkar. 
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9.5. Siyasal Parti Sistemleri 

Bir seçim sisteminde siyasal partiler arasındaki rekabet ve işbirliği olasılıkları, siyasal 
parti sistemini oluşturur. Parti rekabeti, partilerin birbirleriyle oy ve yasama organındaki temsil 
oranı için yarışmasını ifade eder. İşbirliği ise, partilerin oy ve yasama organında temsil 
kazandıktan sonraki karşılıklı eylem ve tutumlarını gösterir. Parti sistemleri, hem ideolojik hem 
örgütsel olarak bir sistem içindeki parti tiplerine, parti sayısına ve bu partilerin birbirleri 
arasındaki ilişkilere göre farklılaşır. Siyasal partiler ve parti sistemleri üzerine yapılan ilk 
çalışmalarda bir parti sistemini tanımlarken belirleyici olan esas kriterin siyasal sistem içinde 
iktidar için yarışan parti sayısı olduğu belirtilmiştir. Parti sayısını esas alan Duverger’i takiben 
Sartori parti sayısına partiler arasındaki ideolojik mesafeyi de bir kriter olarak eklemiştir.  

Duverger’in parti sayısına göre yaptığı sınıflandırma, tek partili, iki partili ve çok partili 
sistemler şeklindedir. Tek partili sistemler, siyasal ve anayasal süreçler yoluyla iktidarın 
tekelinin tek partinin elinde bulunduğu bir yapıyı ifade eder. Tek parti sistemleri de diğerleri 
gibi uygulamada çeşitlilik gösterir. Bu sistem, her zaman siyasal sistemde tek bir partinin 
bulunduğu durumu anlatmaz. Birden fazla partinin bulunduğu, fakat eşit ve özgür rekabet 
şartlarına sahip olmadıkları durumda da hep aynı partinin iktidara gelmesi söz konusuysa tek 
partili rejimden söz ederiz.  

Yine birden fazla partinin meşru olarak bulunduğu ve birbirleriyle eşit şartlarda 
mücadele ettikleri kimi durumlarda tek bir parti uzun dönemler boyunca iktidarı elinde tutabilir. 
Yani sistem özünde çoğulcudur, ancak bir partinin seçmenler üzerindeki gücü sebebiyle iktidar 
mevcut partiler arasında el değiştirmemektedir. Bu durumda da yine bir çeşit tek parti rejimi 
olan hakim parti sisteminden söz ederiz. Tam bir tek parti sistemindeyse hukuken de rekabet 
ve iktidar yarışının, başka parti faaliyetlerinin yasaklandığı, bir partinin ülkedeki tüm yasama-
yürütme süreçlerini elinde tuttuğu, devletin tüm organlarını denetlediği bir yapı söz konusudur. 
Faşizm ve komünizm deneyimlerindeki totaliter rejimler bunun tipik örneğini oluşturmakla 
birlikte otoriter rejimlerde de ekonomik kalkınma, uluslaşma ve modernleşme hedeflerine 
yönelmiş çeşitli tek parti uygulamaları vardır. Türkiye’de de 1925’te muhalif Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın bastırılmasından 1945-46 yıllarında çok partili hayata geçilmesine 
kadar olan dönem, otoriter tek parti rejimi tanımına uygundur. 

Duverger’in sınıflandırmasında bir parti sistemi içindeki partilerin sayısı, büyük ölçüde 
o siyasal sistemin seçim kurallarına bağlıdır. Duverger’in seçim kurallarıyla kastettiği seçim 
barajları ya da bir partinin hangi temsil oranlarıyla yasama organında güvende olacağına dair 
kurallardır. Sistemler arasındaki asıl fark, çoğunlukçu seçim sistemi kurallarıyla nisbi seçim 
sistemi arasındaki farktır. Çoğunlukçu sistemler, bir partinin güvende olabilmesi için halk 
oylarının çoğunluğuna ihtiyaç duyduğu sistemlerdir. Bu çoğunluk, oyların yarısı ya da üçte ikisi 
gibi mutlak ya da nitelikli olabileceği gibi, en çok oyu ifade eden basit çoğunluk da olabilir.  

Çoğunlukçu sistem, rekabet eden partilerin sayısını sınırlama eğilimindedir; çünkü 
partiler kaçınılmaz olarak en geniş seçmen kitlesine hitap etmek zorundadır. Bir parti, politik 
yelpazenin belirli bir kısmına hitap ediyorsa seçmenlerin sadece belirli bir kısmının oylarını 
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alabilir. Bu yüzden de Duverger, çoğunlukçu sistemin iki partili olma eğiliminde olduğunu ve 
partilerin de geniş kesimlerin oylarına ihtiyacı olduğu için siyasal ideolojilerinde daha ılımlı 
olduklarını belirtir. İki partili sistemde çoğunluk partileri işbirliği yapma eğiliminde olmazlar; 
zira yasama organında çoğunluk temsiliyetine sahip bir partinin politika belirlemek üzere 
muhalif partiye ihtiyacı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, iki partili sistemlerin en tipik 
örneğidir. Öte yandan iki partili sistem, o siyasal sistemde sadece iki partinin bulunduğu 
anlamına gelmez. Belirtildiği gibi burada belirleyici olan nokta, yasama organında partilerin 
temsiliyet kazanma ve iktidar çoğunluğunu elde etmek üzere geçerli olan kurallardır. Öyle ki 
bu kurallar, sistem içinde ikiden fazla parti olsa dahi, iktidarın çoğunluğu temsil edebilen iki 
parti arasında el değiştirmesi sonucunu doğurur ve bu durumda sistemin iki partili şekilde 
işlediğini görürüz. 

Nisbi temsile dayalı sistemler, daha çok sayıda parti sonucunu doğurur; çünkü partiler, 
yasama organında aldıkları oy yüzdesine göre temsil edilirler. Çok partili sistemler, koalisyona 
dayalı iktidar ihtimalinin daha yüksek olduğu, iktidar için rekabet eden parti sayısının ikiden 
fazla olduğu bir işleyişi ifade eder. Yine de bunun genel bir kural olduğunu ve uygulamanın 
çeşitlilik gösterdiği belirtilmelidir. Örneğin Almanya gibi bazı sistemlerde radikal partilerin 
temsil edilme ihtimalini düşüren, partilerin parlamentoda temsil kazanabilmesi için belirli bir 
oy almasını zorunlu kılan seçim barajları uygulanır. Bu tür sistemlerde hem iktidar hem 
parlamentoda temsil için yarışan parti sayısı daha düşüktür. Her halükarda çok partili 
sistemlerde rekabet eden parti sayısının bir standardı yoktur. Örneğin iki buçuk parti sistemi 
olarak adlandırılan sistemlerde iki ana parti dışında daha küçük bir üçüncü parti,  her iki büyük 
partiyle de koalisyon ortağı olarak işlev görür. Avustralya ve Kanada bunun örneklerindendir. 
Bunun dışında çok partili sistem uygulamalarında, uzun dönemler iktidara sahip bir büyük 
partiyle birlikte çeşitli sayıda daha küçük partiler; iki büyük parti ve onlarla koalisyon oluşturan 
yine çeşitli sayıda daha küçük partiler olmak üzere farklı örnekler söz konusudur. 

Duverger’in sınıflandırmasını, partiler arasındaki ideolojik ayrımları da göz önünde 
bulundurarak geliştiren Sartori’ye göre bir siyasal sistem içindeki ideolojik mesafe, esas olarak, 
geleneksel sağ-sol kutuplaşmasına ve partilerin hem birbirleri hem devlet karşısındaki ideolojik 
konumlanmalarına denk düşer. Buna göre bir sistem içindeki parti sayılarıyla ideolojik mesafe 
birbiriyle ilgilidir. İdeolojik mesafenin geniş olduğu sistemlerin daha fazla sayıda partinin 
bulunduğu parçalı bir sistem olma eğilimi yüksektir.  Çok sayıda parti ve geniş ideolojik 
mesafe, parti rekabetinin partilerin çoğunun sistemin uçlarında yer aldığı merkezkaç bir sistemi 
ifade eder. Bunun aksine, yani merkeze doğru bir sistemde ise, parti rekabeti sistemin 
merkezine doğru ve daha az sayıda partiyle işler. 

9.6. Siyasal Parti Tipleri 

Siyasal parti literatüründe parti türleri üzerine çok sayıda parti tipolojisi mevcuttur. 
Nitekim geçen yüzyıl içinde tarihsel ve toplumsal koşullar değiştikçe partiler de değişmiş ve 
partileri değişen özellikleriyle açıklamaya yönelik, farklı kriterlere göre tipolojiler 
geliştirilmiştir. Bu nedenle bu tipolojilerin yansıttığı özelliklerin sabit ve verili olmadığını 
akılda tutmak gerekir. Çağdaş siyasal parti çalışmalarında mevcut sınıflandırmaların günceli, 
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toplumsal ve tarihsel değişimleri ne kadar karşıladığı tartışılmakta ve yeni tipolojiler üzerine 
çalışılmaktadır.  

Gunther ve Diamond, literatürdeki zengin tipolojileri, işlevselci, örgütsel ve sosyolojik 
olmak üzere üç kategoride değerlendirmişlerdir. İşlevselci tipolojiler, partileri, hedefleri ve var 
oluş sebepleri temelinde sınıflandırırlar. Sigmund Neumann’ın üçlü ayrımı bunun iyi bir 
örneğidir. Buna göre bireysel temsil partileri, belirli toplumsal grupların taleplerini 
eklemleyerek bir araya getirir. Bunlar daha çok oy alma hedefiyle pragmatik politikalar izlerler. 
Toplumsal bütünleşme partileri, üyelerine geniş hizmetler sunan ve onları partizan bir 
toplulukla çevreleyen iyi gelişmiş örgütlere sahiptir. Üyelerinden de seçim kampanyaları 
boyunca gönüllü ve mali destek beklerler. Üçüncü tür partiler ise, iktidar elde etmek ve 
toplumları radikal bir şekilde dönüştürmek konusunda daha iddialı olan, üyelerinden tam bir 
sadakat ve itaat talep eden tam bütünleşme partileridir. 

Örgütsel tipolojiler, gevşek örgütsel yapılara sahip partilerle gelişmiş ve karmaşık 
örgütsel ağlara sahip partiler arasında ayrım yapar. Bu tür sınıflandırmaların klasik örneği 
Maurice Duverger’e aittir. Duverger, çoğunlukla yüksek sosyo-ekonomik statü gruplarının 
liderliğindeki kadro partileriyle gelişmiş örgütler aracılığıyla geniş seçmen katmanlarını 
harekete geçiren kitle partilerini birbirinden ayırmıştır. Kadro partileri esas olarak seçkinleri 
bir araya getirir ve faaliyetleri seçim dönemleriyle sınırlıdır; bu nedenle güçlü bir 
örgütlenmeleri yoktur. Kitle partileri ise, sosyalist parti örneklerinde olduğu gibi kitleler içinde 
sürekli bir örgütlenme faaliyeti yürütür; dolayısıyla ideolojik ve örgütsel karakteri güçlüdür. 
Partilerin örgütsel yapılarını esas alan bir başka tipoloji Panebianco’nun kitlesel bürokratik 
partiler ve seçime yönelik profesyonel partiler ayrımıdır. Kitlesel bürokratik partiler, 
Duverger’in kitle partilerine benzerken, seçime yönelik profesyonel partiler ideolojik yanı daha 
zayıf, belirli çıkar gruplarının mali olarak desteklediği partilerdir. 

 Üçüncü kategoride yer alan sosyolojik tipolojiler, partileri çeşitli toplumsal 
grupların çıkarlarının ürünü ve bu çıkarları temsil eden yapılar olarak kavramlaştırırlar. Böyle 
bir kavramlaştırmanın temsilcisi olan ve ilk siyasal parti teorilerinden birini geliştiren Robert 
Michels, “Siyasal Partiler: Modern Demokrasinin Oligarşik Eğilimlerinin Sosyolojik 
İncelemesi” adlı klasik eserinde, esas olarak siyasal partilerde demokratik bir iç yapının 
oluşmasını engelleyen faktörleri incelemiştir. Son olarak bu tipolojilerde gözetilen kriterleri 
birlikte kullanarak yapılan bazı sınıflandırmalar da olduğu belirtilmelidir. Bu sınıflandırmaların 
en önemlilerinden biri Otto Kirchheimer’in burjuva bireysel temsil partileri, sınıfsal kitle 
partileri, mezhepsel kitle partileri ve hepsini yakala (catch-all) partileri şeklinde tanımladığı 
dört parti modelidir. Adlandırmadan da anlaşılacağı gibi, sınıfsal ve mezhepsel kitle partileri en 
yüksek oyu almak üzere belirli parti programları etrafında sınıfsal ya da dinsel belirli toplumsal 
grupları harekete geçirmek için örgütlenen partilerdir. Hepsini yakala türünden partiler ise en 
yüksek oyu alabilmek için katı, kesin ideolojik söylem ve politikalardan kaçınan, belirli 
toplumsal kesimleri değil, tüm toplumu hedefleyen pragmatik partilerdir. 

Tüm bu tipolojilere getirilen önemli eleştirilerden biri, bu sınıflandırmaların hepsinin 
Batı Avrupa partilerini referans alarak yapılmış olması ve dünyanın kalan kısmındaki partiler 
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arasında benzerlik ve farklılıkları gözetmemiş, incelememiş olmasıdır. Halbuki özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde nüfus hızlı bir şekilde etnik, dinsel, dilsel çeşitlilik göstermekte, iç 
ve dış göç dalgalarıyla birlikte sınıfsal gruplar çeşitlenirken partiler de buna mukabil 
değişmektedir. Bu nedenle bu eleştiriler, dünyanın kalan kısmına doğru genişleyen yeni 
karşılaştırmalar yapılması gerektiğini belirtirler. Bu sınıflandırmaları değerlendirirken dikkat 
edilecek nokta, bir siyasal parti teorisinin geliştirilmesinde karşılaştırmalı yöntemin elzem 
olduğudur. Duverger’in klasik çalışması “Siyasal Partiler”, sadece bu alanda bu kadar kapsamlı 
ilk çalışma olmasından ötürü değil, siyasal partileri incelerken tam bir karşılaştırmalı yöntem 
uygulamasından dolayıdır. Bundan sonraki siyasal parti çalışmalarında karşılaştırmalı 
araştırmalar giderek yerleşmiş ve artmıştır. Yöntemle ilgili son olarak, parti 
sınıflandırmalarının Weber’in kullandığı anlamda ideal-tipleri yansıttığı belirtilmelidir. Bu da 
hiçbir sınıflandırmanın, ampirik gerçeklikte saf haliyle bulunmadığı anlamına gelir. Biz bu 
tipolojilere bakarak gerçekliğin bunlara ne kadar yakın ya da uzak olduğunu saptayabiliriz. 

 

  

                                                 
 Weber’in geliştirdiği ve onun metodolojisinde önemli bir yer tutan ideal-tip kavramı, sosyolojik analizde 

karşılaştırma yaparken belli olguların varlığını ya da yokluğunu gözeterek yapılan analitik bir kurguyu, zihinsel 
bir işlemi ifade eder. Gerçeklik analiz edilirken, zihinsel kurgular olan ideal-tipler bir ölçme aleti gibi işler.  
Dolayısıyla “ideal olan” şeklinde anlaşılmaması gerekir.   
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Batı dünyası, 20. yüzyılın başlarından itibaren sıradan insanlarla tabanı genişleyen 
seçmen kitlesine dayalı bir siyasi sisteme doğru ilerledi. Kitle partilerinin örgütlenmesi, kitle 
propagandasına dayalı siyaset ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi, bu dönemin ürünüydü. 
Liberal demokrasi geliştikçe, hükümetler, kitle iletişim araçları, burjuvazinin farklı kesimleri 
ve sistemin muhafazasını sağlamaya çalışan siyasal partiler sömüren ile sömürülen sınıfların 
ortak kimliğini ilan ederek hepsinin aynı ulusun kardeş üyeleri olduğunu kabul ettirmekte yol 
aldıkça genel oyun yaygınlaşması ve siyasal partilerin etkinleşmesi mümkün olabildi. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi partinin kelime anlamıdır?  

a) Bütün 

b) Unsur 

c) Taraf 

d) Fikir 

e) İktidar  

2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin esas hedefidir? 

a) Siyasal iktidarı elde etmek 

b) Siyasal sisteme entegre olmak 

c) Muhalefet etmek 

d) Kamusal alanda yer almak 

e) Sivil toplumu etkilemek 

3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin rollerinden biri değildir? 

a) Toplumsal temsil 

b) Çıkarların birleştirilmesi  

c) Siyasal sisteme destek sağlamak  

d) Elit yetiştirmek 

e) Siyasal sistemin devamını sağlamak   
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4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemdeki parti sayısına göre partileri 
sınıflandırmıştır? 

a) Maurice Duverger 

b) Robert Dahl 

c) Martin Lipset 

d)  Stein Rokkan 

e) Robert Michels 

5) Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partileri, toplumsal grup çıkarlarını temsil eden 
yapılar olarak kavramlaştırmıştır? 

a) Maurice Duverger 

b) Giovanni Sartori 

c) Robert Michels 

d) Sigmund Neumann 

e) Robert Dahl 

6) Günümüzde halk iradesinin en etkili organlarının anayasaların öngördüğü 
kurumlardan çok siyasi partiler olduğunu söyleyen düşünür kimdir?   

a) Seymour Martin Lipset 

b) David Easton 

c) Max Weber 

d) Georges Burdeau 

e) Stein Rokkan 
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7) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partileri örgütsel olarak sınıflandıran tipolojilerden 
biridir?   

a) Bireysel temsil partileri/ Toplumsal bütünleşme partileri 

b) İki parti sistemi/ Tek parti sistemi 

c) Burjuva bireysel temsil partileri/ sınıfsal kitle partileri 

d) Kitle partileri/ Kadro partileri 

e) Mezhepsel kitle partileri/ Hepsini yakala (catch-all) partileri 

8) Siyasal partilerin işlevselci sınıflandırmasında esas alınan kriter aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Partilerin hedefleri ve var oluş sebepleri 

b) Parti sayısı 

c) Partinin örgütsel yapısı 

d) Partilerin temsil ettikleri çıkarlar 

e) Parti ideolojisi 

9) Siyasal partilerin ortaya çıkışını açıklayan kuramlar- dan hangisi parlamentolar 
içinden doğduğunu iddia eder?  

a) Gelişmeci kuram 

b) Modernleşme kuramı  

c) Tarihsel kriz kuramı 

d) Çatışma kuramı  

e) Kurumsal kuram 
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10) Aşağıdakilerden hangisi hepsini yakala (catch-all) türü partilerin özelliğidir? 

a) Tüm toplumu hedefleyen, pragmatik partilerdir. 

b) Katı program ve politikaları olan partilerdir. 

c) Belirli toplumsal grupları harekete geçirmek için örgütlenen partilerdir. 

d) Üyelerinden tam bir sadakat ve itaat talep eden partilerdir. 

e) Yüksek statü gruplarının liderliğindeki partilerdir. 

Cevaplar 

1) c, 2) a, 3) c, 4) a, 5) c, 6) d, 7) d, 8) a, 9) e,  10) a 
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10. KÜLTÜR VE SİYASET  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 
10.1.  Kültür Nedir? 

10.2.  Kültürün Kavramlaştırılması ve Unsurları 

10.3.  Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma 

10.4.  Kültür ve Siyaset 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Kültür nedir? 

2. Kültürün unsurları nelerdir? 

3. Siyasal kültürün toplumsallasma ile ilişkisi nedir?  

4. Kültürün siyasetle ilişkisi nedir?   



 

194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Kültür Nedir? Kültür olgusunun 
kavranması  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Giriş 

Kültür, gündelik yaşam sorunlarına çözümler sunan bir araç setidir; gelecek için bir 
rehber olduğu gibi, geçmişe uzanan bir köprüdür. Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanın 
edindiği tüm, bilgi, inanış, ahlak, hukuk, alışkanlık, gelenek ve diğer kapasitelerini içeren bir 
karmaşık bir bütündür. Bu bölümde kültürün sosyal bilimlerde nasıl kavramlaştırıldığı ve kültür 
olgusunun unsurları incelenmektedir. 
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10.1. Kültür Nedir? 

Kültür, sosyal bilimler içinde, üzerinde hem temel metodoloji tartışmalarının yaşandığı 
hem de düşünce iklimine bağlı olarak, belirli dönemlerde belirli teorik-pratik bağlamlara denk 
içerikler kazanan, kilit bir kavramdır. O yüzden de başka kavramlara nazaran çok daha güçlü 
bir biçimde, neredeyse bir ayna gibi, belirli içeriklerle kullanıldığında, muhakkak belirli bir 
teorik-metodolojik yaklaşımı yansıttığını, önsel olarak kabul etmemiz gerekir. Bu niteliğinden 
dolayı olmalıdır ki kültür kavramını tanımlamaya girişen pek çok sosyal bilimci, öncelikle 
kavramın gelişiminde belirli uğraklar tespit etmeye ve bu uğrakları anlamaya yönelmişlerdir. 
Geç 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki uğrak noktasını ise kültürel farklılık olarak tespit edebiliriz. 

Başlangıçta kültür ve uygarlık, tarafsız olarak, bir yaşam biçimine işaret etmek 
anlamında betimleyici, normatif ve bu bakımdan eşanlamlıdır: İnka Uygarlığı gibi… 
Aydınlanmanın uygarlığa yüklediği anlamlar, kültür için de geçerlidir. Bu bakımdan kültür, 
dünyevi olana rağbet, ileri-geri ayrımı gibi kimi normatif özellikleriyle Aydınlanma ruhunun 
bir parçasıdır. Aslında çok basit bir çağrışımla kendi gündelik dilimizde de bunun izini 
sürebiliriz. Halk arasında yaygın olarak kullanılan ‘kültürlü olma’ deyimi, bildiğimiz gibi, 
aydınlanmış, eğitimli hatta mürekkep yalamış olma halini ifade eder. Kavramın tarihte 
kazandığı çeşitli anlamları, bizim dilimiz de bugüne kadar taşımış olmalı. Bir sonraki uğrakta, 
19. yüzyıl sonlarında, kavram, bu kez uygarlığın zıt anlamlısına dönüşür. 

Terry Eagleton, toplumsal öznellik alanı olarak tanımladığı kültürün sınırlarını 
belirleyebilmek için, ideolojiden daha geniş ama toplumdan daha dar, ekonomiden daha soyut 
ama kuramdan daha somut bir alan olduğuna dikkat çeker. Geleneksel anlamda kültürün, 
evrensel özneliğin bir biçimi olarak ortak insanlığımız yoluyla paylaşılan değerlere işaret 
ettiğini belirtirken, bir kırılma noktası daha saptayarak, 1960’lardan itibaren, kültürün bu defa 
tamamen kendi zıddına doğru yöneldiğini belirler. 

Cornell ve Hartmann, etnisite ve ırkı sosyolojinin konuları olarak tanımlarken, son on 
yılda bu iki kavramın, çağdaş insan toplumlarının kendini ve dünyayı anlama, deneyimlerini 
değerlendirmelerinde en ortak kategori olarak ortaya çıktığını söylerler. Buna göre, etnisite ve 
ırk çağdaş dünyanın temel düzenleyici kavramları arasındadır ve tek başına bu olgu, söz konusu 
kavramları, sosyolojinin merkezdeki konuları haline getirmektedir. Etnisitenin, kolektif kimlik 
ve eylemin temeli olarak mücadele etme gücü de var gibi görünmektedir. Etnisite ve ırk 
etrafında örgütlenmiş gruplar toplumları yeniden şekillendirmekte, eski varsayımları alt üst 
etmekte, iktidarın kurumsal yapılarına meydan okumakta ve modern dünyanın önemli bir 
kısmını yeniden inşa etmektedir. 

Etnisitenin etkilerinin 20. yüzyılda ortadan kalkması beklenirken etnik kökler ve ırka 
dayalı kimliklerin güçlü aktörlere dönüştüğünü biliyoruz. Özellikle hızlı endüstrileşme 
dönemlerinde ekonomik eşitsizlikler yüzünden kültürel farklar, daha açık hale geldi. Aslında 
Cornell ve Hartmann’ı yukarıda da sözü edilen çalışmayı yapmaya sevk eden tam da aynı eserde 
yaptıkları bu tespit ve bu temel sorudur. Yazarlar, henüz kitabın girişinde 20. yüzyılın tanık 
olduğu kayda değer olayları sıralarlar: 2. Dünya Savaşı boyunca Avrupa’nın Yahudi nüfusu 



 

198 
 

sistematik olarak imha edildi ve diğer istenmeyenlerle birlikte 6 milyon insan öldürüldü. 
1960’da Nijerya, Büyük Britanya’dan bağımsızlığını aldı; ancak hemen ardından etnik gruplar 
ve bölgeler arasında iktidarın dağıtılması üzerine çatışmalar patlak verdi. 60’lar ve 70’lerde 
Birleşik Amerika’da etnik ve ırksal gruplar tanınmaları, hakları ve kimlikleri için mücadele 
ediyorlardı. 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözülmesini çeşitli bölgelerdeki etnik çatışmalar 
izledi. 1990’lar boyunca Almanya’da Türk, İspanyol, Yunan ve Kuzey Afrikalı göçmen 
gruplar, ‘dazlakların’ saldırılarına maruz kaldılar. Ve yine ‘90’ların başında, yukarıda da söz 
edildiği üzere, eski Yugoslav federasyonunun dağılması üzerine çıkan çatışmalarla Sırp 
milliyetçilerinin türettiği ‘etnik temizlik’ terimiyle tanıştık.  

Cornell ve Hartmann’ın sıraladığı 20. yüzyıl olaylarının yalnızca bir kısmı bunlar. Ve 
bunların dışında yazarların haklı bir vurgusu da hikayenin bütününün, bir çatışma ve 
bölünmeden ibaret olmadığı, etnik ve ırksal çeşitlilik ve kimliğin, aynı zamanda gurur, birlik 
ve başarının kaynakları haline geldiği yönündedir. Bunun için de 1996 Atlanta Olimpiyat 
Oyunları, Almanya’nın 1990’da etnik sınırlarla yeniden birleşmesi ve Meksika, Kanada gibi 
çok-kültürlü ülkelerin kendilerine ilişkin başarı söylemleri ve çeşitli festivalleri vs. örneklenir. 
Bütün bunlar bilindiği gibi aynı yüzyılda, bir arada yaşanmıştır.  

20. yüzyıla ilişkin olarak beklenen ise, etnisitenin, dikkate değer bir güç olarak ortadan 
kalkacağı, etnik ve ırksal bağların zayıflayacağı, insan bilinci ve eyleminin bu temel, pre-
modern bağlarının daha kapsayıcı, modern dünyayı şekillendirecek kimliklerle yer 
değiştireceği yönündeydi. Zira 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dikkatler Üçüncü Dünya diye 
adlandırılan, gelişmekte olan ülkelere çevrilmişti ve bunlar, endüstrileşme ve kentleşmenin 
etkisinde hızlı bir sosyal değişim yaşıyorlardı. 1940’lardan ‘60’lara kadar olan dönemin yaygın 
varsayımlarından biri de sömürgeler ya da yeni bağımsız ülkeler olarak, yeni gelişen bu ülkeler 
insanlarının etnik bağlarının zamanla yok olacağı idi. Kentleşme, çeşitli gruplardan insanları 
kentlerde bir araya getiriyor ve bölgesel, etnik vs orijinine bakmadan temasta bulunmalarına 
yol açıyordu. Büyüyen pazar, iş gücünü farksızlaştıracak, orijinlerine bakmaksızın işçileri, aynı 
işyerinde, aynı grubun üyeleri olarak bir araya getirecekti. Buna mukabil, kitle iletişiminin yeni 
teknolojileri, insanları ve fikirleri birbirine bağlarken, ilkel bağların ve yerel deneyimlerin 
darlığını aşacaktı. Genişletilmiş, modern eğitim sistemi, ortak dil, ortak kültür öğretecek; ulus 
inşa süreçleri, yeni kapsayıcı kimlikler oluşturacaktı.  

1960’lardan itibaren gelişen, modernleşmeci gelişme ve siyasal kültür literatürüyle 
birlikte bunun sosyolojide ve kısmen siyaset bilimciler arasında hakim tutum olduğunu 
biliyoruz. Öte yandan özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde sosyal bilimlerde paradigmanın 
tartışmaya açılmasıyla birlikte alevlenen metodoloji tartışması ve disiplinler-arası yaklaşımın 
giderek gelişmesiyle kültür konusundaki bu modernist netlik de uzun zamandır yok oldu. Tabii 
hemen burada, bunun kesinlikle yukarıda Cornell ve Hartman’ın çalışmasına atıfla 
değindiğimiz, 20. yüzyıl toplumsal olaylar panoramasından azade olmadığını vurgulamalıyız. 
Nitekim kültürel farklılıkların, etnik, dinsel ya da ırksal, halihazırda bu denli siyasallaşmış, 
kimliklerle taşınarak özneleşmiş olması, kültür meselesini kendiliğinden sosyolojinin kalbine 
taşıdı.  
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10.2. Kültürün Kavramlaştırılması ve Unsurları 

Kültür kavramı sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının sürekli ilgisini 
çeken bir konudur. Kültür kavramı tanımlamaları sınıflandırıldığında karşımıza şöyle bir tablo 
çıkmaktadır: Betimleyici Tanımlar, Tarihsel Tanımlar, Normatif Tanımlar, Psikolojik 
Tanımlar, Yapısal Tanımlar, Genetik Tanımlar. 

Betimleyici Tanımlar: Kültürü, sosyal hayatın toplamını oluşturan, kapsamlı bir bütün 
olarak görme ve kültürü oluşturan çeşitli alanları listeleme eğilimindedirler.  

Tarihsel Tanımlar: Kültürü, kuşaklar yoluyla, zaman içinde aktaran bir miras olarak 
görme eğilimindedir. 

Normatif Tanımlar: Bunlar iki biçim alabilir. İlki, kültürün somut davranış ve eylem 
yapılarını biçimlendiren bir kural ya da yaşam biçimi olduğunu ileri sürer. İkinci biçim, 
davranışa başvurmaksızın, değerlerin rolüne vurgu yapar. 

Psikolojik Tanımlar: Kültürün, insanların iletişim kurmasına, öğrenmesine ya da maddi 
ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamasına imkân veren bir sorun çözücü araç olarak rolü 
vurgulanır. 

Yapısal Tanımlar: Kültürün ayrışabilen yönlerinin kurulu karşılıklı ilişkilerine işaret 
eder ve kültürün somut davranıştan farklı bir soyutlama olduğu gerçeğinin altını çizer. 
Dolayısıyla bu tür tanımlar, kültür olan şeyleri basitçe listeleyenler ve ideal olan ile davranışsal 
olan arasında hiçbir ayrım gözetmeyenler ile karşılaştırılabilir. 

Genetik Tanımlar: Kültürü, nasıl var olduğu ya da varoluşunu nasıl sürdürdüğü 
bakımından tanımlar. Bunların biyoloji ile çok az ilgisi vardır, aksine kültürü, insani 
etkileşimden meydana gelen ya da kuşaklar arası aktarımın bir ürünü olarak varlığını sürdüren 
bir şeymiş gibi açıklar. 

Anlatılanlardan hareketle kültürü, bir toplumsal yapının tarihsellikle bezenmiş tüm 
soyut varlığı, bireysel ve sosyal tüm özellikleri olarak tanımlayabiliriz. Betimleyici, tarihsel, 
normatif, psikolojik, yapısal ve genetik özelliklerin bir bütünü olarak kültür, sadece toplumların 
değil bireylerin hayatlarını yönlendirmede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumsal kurallar, gelenek ve görenekler, inanış biçimleri, değer yargıları, kültürün özellikleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her kültürel durumun tarihsel bir durum, her tarihsel durumun da kültürel bir durum 
olduğunu belirtecek olursak, tarih ile kültür arasında bağ kurmuş oluruz. Ancak buradaki bağı 
mümkün kılan, bireysel özelliklerdir. Eğer kültür, tarihsel bir durumsa neden bireyler kendi 
içlerinde kültürle ilgili bazı özellikleri taşıdıklarını hissederler? Yaşanılan toplumsal yapının 
değer sistemine ilişkin yüzlerce yıllık özellikler nasıl olup da bugün hayatını sürdüren 
bireylerde de var oluyor? Gelenekler varlığını nasıl sürdürüyor? 
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Bu soruların cevapları, kültürün aktarımıyla ilgili bir yapıyı bize işaret eder. 
Toplumsallaşma, bir kültür aktarımı süreci olarak bireyin, toplumsal yapının bir parçası olmayı 
öğrendiği dönemdir. Bilincin yerleşmesiyle başlayan toplumsallaşmada bireye, nasıl içinde 
bulunduğu toplumsal yapının diğer üyeleri gibi olacağı öğretilir. Diğerleri gibi konuşur, 
diğerleri gibi dinler, diğerleri gibi yaşar, diğerleri gibi tüketir; kısaca diğerleri gibi olur. 
Dolayısıyla birey, içinde bulunduğu toplumsal yapının kurallarını, normlarını, gelenek ve 
göreneklerini, inanış biçimlerini, değer yargılarını; özetle kültürünü toplumsallaşma sürecinde 
öğrenir. Bu yapı kuşaklar boyu aynı şekilde işleyeceğinden gelenekler de nesilden nesile 
aktarılacaktır. Kültürel durumun tarihselliği de bu bağlamda, toplumsallaşma ile doğrudan 
bağlantılı olacaktır. 

Toplumsallaşma, sosyolojik bir kavram olarak kültür aktarımını gerçekleştirirken, 
kültürün bir parçası olan siyasal kültür öğelerini de aktarır. Yani siyasal toplumsallaşma, 
bireyin içinde bulunduğu siyasal kültürü öğrendiği, içselleştirdiği bir süreçtir. Aynı 
toplumsallaşmada olduğu gibi siyasal toplumsallaşma sürecinde de politik değerler, fikirler, 
siyasal sistemle yakınlık biçimleri, davranış kalıpları bireye öğretilir. 

Sosyologlar kültürü, yaşam tasarıları olarak tanımlarlar. Bu tasarılar, değerleri, 
inanışları, davranışları, insanların yaşam biçimlerini kuran pratikleri ve materyalleri içerir. 
Buna göre kültür, gündelik yaşam sorunlarına çözümler sunan bir araç setidir; gelecek için bir 
rehber olduğu gibi, geçmişe uzanan bir köprüdür. Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanın 
edindiği tüm, bilgi, inanış, ahlak, hukuk, alışkanlık, gelenek ve diğer kapasitelerini içeren bir 
karmaşık bir bütündür. 

Antropoloji disiplini içinde kültür kavramının gelişimine bakarak, kültürün eski ve yeni 
anlamlarını belirleyebiliriz. Buna göre eski anlamlarıyla kültür, belli bir sınır ve bir dizi 
karakteristikle özdeşleştirilen insanları anlatır. Yeni anlamlarıyla ise, bir ‘şey’ değil, iktidar 
üzerinde politik bir çekişme sürecidir. Erken 20. yüzyılda antropologlar, daha radikal tonda bir 
kültür fikri oluşturmaya başlamışlardır. Bu yüzyılın başlarında antropologlar, eski anlamıyla 
kültürü, insanların objektif sınıflandırmasını, siyasetin dış çevresinin oluşma stratejisi olarak 
kullanıyorlardı. Şimdi kültürün yeni anlamlarını uyarlayan antropologlar, kendi hakimiyetlerini 
kurarken, kendi konum ve politikalarını belirlemek için, kültürü kullanmak zorundadırlar. Bu 
nedenle de ister doğrudan UNESCO raporları hazırlayarak, ister siyasetçi ve yöneticilerin 
onların tanımlarına başvurmaları suretiyle, her durumda antropologlar da, kültürün 
siyasallaşmasında rol üstlenmiş durumdadırlar.  

Yorumsamacı antropoloji okulunun kurucusu Clifford Geertz, “Max Weber’e 
dayanarak, insanı, kendi ördüğü anlam dokularına tutunan bir hayvan ve kültürü de bu anlam 
dokularının kendisi olarak anladığını” söyler. Bu nedenle de, kültür analizi, deneysel bilimler 
gibi yasa belirleme peşinde değil, anlamı yorumlama peşindedir. 

Kültürü tanımlarken sosyologlar, aynı zamanda maddi ve maddi olmayan kültür 
ayrımına da giderler. Buna göre maddi kültürü, toplumun üyelerinin yarattığı somut şeyler 
oluşturur; burada çanak çömlekten cep telefonuna uzanan geniş bir yelpazede, elle tutulabilir, 
görülebilir her şeyden söz ediyoruz. Maddi olmayan kültür ise, yine toplum üyelerinin yarattığı, 



 

201 
 

soyut fikirler dünyasından oluşur. Bunların her ikisi de kültürel pratikleri, günlük hayatın 
sayısız küçük karşılaşmaları içindeki eylem ve düşüncelerimizi belirleyen pratik aklı içerir. 

İnsanoğlu tarafından yapılan, yaratılan kültür, yine bize geri döner; genellikle insan 
doğası olarak tanımladığımız, bir parçamız haline gelir. Bu fikre göre kendiliğinden bir insan 
doğası yoktur; insan doğası çeşitli tarihlerimiz ve kültürlerimiz aracılığıyla kurulur. 

Dünya üzerinde farklı toplumların kültürleri, birbirinden farklılaşsa da hepsini oluşturan 
beş ana unsur vardır: semboller, dil, değerler, normlar ve maddi kültür.  

a) Semboller: İnsan türü, çevresindeki dünyayı, diğer canlılar gibi sadece duyularıyla 
algılamakla kalmaz, aynı zamanda bir anlam dünyası yaratır. Böylece insanlar, dünyadaki tüm 
elementleri, kültürü paylaşan herkes tarafından tanınan özgül anlamlara sahip sembollere 
dönüştürürler. Hepimiz yalnız bize verilen bir hak olarak gördüğümüz kendi kültürel 
sembollerimizle bağlıyız. Asıl bize yabancı olan bir topluma girdiğimizde, bu sembollerin 
gücünü anlarız;  kültürel şok dediğimiz durum da bununla ilgilidir: birinin kendi çevresinde 
kurulu olan anlamı okuyamama hali… Kendimizi kayıp, izole edilmiş, tedirgin ve hatta 
korkmuş hissederiz. Bu, bireylerin toplumsal yaşama katılmasını sağlayan kültürün sembolik 
dokusunun dışında kalmasının sonucudur. Kültürel semboller hem tekil bir toplumun içinde 
çeşitlilik gösterir hem de zamana göre farklılaşırlar. Semboller, insanların yaşamlarını 
anlamlandırmalarına izin verdiği gibi, onları doğru okumak kendi kültürel sistemimiz içinde 
ötekilerle kolay temas etmemizi sağlar. 

b) Dil: Kültür dünyasının anahtarı diyebileceğimiz dil, toplum içinde bireylerin 
birbirleriyle iletişimde bulunmalarını sağlayan bir semboller sistemidir. Dil, dünyanın her 
yerinde en önemli kültürel yeniden üretim aracı, kuşaktan kuşağa aktarılan bir yeniden üretim 
sürecidir. Bedenlerimizin atalarımızın genlerini taşıması gibi, sembollerimiz de kültürel 
mirasımızı taşırlar. Ve elbette dil bizi sadece ötekilere ve geçmişe bağlayan bir araç değil, 
insana tahayyül gücü kazandıran bir yetidir de. Hem yazılı hem sözlü dil, insan türünün kendi 
bilincine sahip olması, kendi sınırlarından haberdar olmasını sağlayarak diğer canlılardan 
ayırır. Daha iyi bir dünya hayalini kurma yetisi ve bunu gerçekleştirme çabasını mümkün kılan 
da hiç kuşkusuz insanoğlunun sahip olduğu bu sembolik güçtür. 

c) Değerler: Değerler, insanların neyin iyi neyin kötü olduğuna dair sahip oldukları 
standartlardır. Tabii ki kültürel değerler ve inanışlar, sadece çevremizi algılama biçimimizi 
etkilemez, moral dünyamızı da biçimlendirir. Onaylanan, kabul gören ilkelere göre yaşamayı, 
toplum nezdinde saygıdeğer amaçları sürdürmeyi, kültürel olarak doğruyla yanlışı ayırt etmeyi 
aileden, okuldan, dinden ve çeşitli sosyal gruplardan öğreniriz. 

d) Normlar: Normlar, bir toplumun üyelerinin davranışlarına rehberlik edecek kural ve 
beklentilerdir. Yani aynı davranış biçiminin, bir toplumda olağan, bir başka toplumda kaba, 
uygunsuz kabul edilmesine yol açan şey, o toplumların sahip oldukları normlardır. Bazı 
normlar, ne yapmamamızı anlatarak kısıtlayıcı, bazıları da yapmamız gerekenleri söyleyerek 
tanımlayıcıdır.  
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e) Maddesel kültür: Değerler ve normlar gibi soyut unsurlara ek olarak, her kültür, 
insanın yarattıklarından oluşan, somut bir evrenle kuşatılmıştır. Bu evren, her toplumun yeme 
içme alışkanlıklarından, giyim kuşamına kadar akla gelebilecek bütün maddesel dünyalarını 
içerir. Dolayısıyla kültürel yapıyı anlamak için bakmamız gereken önemli unsurlardan biridir. 
Yabancı olduğumuz toplumların madde kültürleri de en az dilleri, değerleri, normları kadar bize 
yabancı gelebilir. 

10.3. Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma 

Gündelik hayat içinde, seçim zamanları oy verme davranışından başlayan, devletin 
ürettiği hizmetlerden faydalanmaya kadar uzanan çok geniş bir alanda siyasal sistemle 
doğrudan bağlantı kurarız. Bazı insanlar siyasetle çok fazla ilgilidirler; bazılarının hayatında ise 
siyasete yer yoktur. Devletin, soyut bir kavram olduğu bilinir ancak ne zaman sistemin 
işleyişiyle ilgili bir sorunla karşılaşsak, devletin fonksiyonlarını yerine getirmediği önyargısına 
sahip oluruz. Büyük bir doğal afetin ardından her yere uzanamayan yardım zincirinden de 
devlet sorumludur, otobüs durağına zamanında gelmeyen belediye otobüsünden de... Siyasal 
yöneticilere “baba” sıfatını yakıştıran da bu insanlardır, devlete zeval gelmesini istemeyenler 
de... Ancak bu sıralanan durumlar dünyanın her yerinde aynı şekilde karşımıza çıkmaz. 
Ülkemizde devlet yöneticilerine bu tür unvanlar bahşedilirken kıta Avrupası’nda devlet kurumu 
ve yöneticileri, halkına hizmet eden görevliler olarak görülmektedir. 

Siyasal sistemin algısı, karar alma sürecine girdide bulunma isteği, devletten beklentiler, 
politik seçkinlerin saygınlığı gibi siyasal hayatla ilgili pek çok konuda, toplumlar arasında 
bulunan farklılıkların ardında siyasal kültür konusu yatmaktadır. Siyasal kültür, bir toplumsal 
yapının siyasal hayatında yer alan her bir konunun bir araya gelmesiyle oluşmuş, o toplumsal 
yapıyı diğerlerinden ayıran siyasal özellikleri de içeren bir durumdur. Bu anlamda siyasal 
kültür, toplumsal yapının kültürünün bir parçasıdır. 

Siyasal kültürü, siyasal sistemin içerdiği öznelere ve onları temsil eden özellik ve 
simgelere yönelimi oluşturan değer, inanç ve tutumlar olarak tanımlayacak olursak siyasal 
toplumsallaşma için, bireyin içinde bulunduğu siyasal sistemin değer, inanç ve tutumlarını 
öğrendiği aşamadır diyebiliriz. Konunun başında verdiğimiz örnekten yola çıkarak, devlet 
yöneticilerinin zaman zaman “baba” sıfatıyla anıldığı siyasal sistemimizin bu özelliğinin, 
Osmanlıdaki patrimonyal (babaerkil) politik kültür kodunun, günümüze kadar siyasal 
toplumsallaşma süreçleriyle gelmesinin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok insan 
tarafından devlet; Osmanlıdaki otoriter, güçlü, kural koyan, sert bir yapıda görülmekle birlikte 
aynı zamanda merhametli, zor zamanda yardım eden, kol kanat geren, kollayan, müdafaa eden 
bir kurum olarak algılanır. Bu, bazı ailelerdeki babanın rolüne benzer bir yapı olduğu için, bu 
tip devlet-toplum ilişkisi modelleri babaerkil olarak adlandırılmaktadır ve Osmanlı Devlet 
modelindeki durumu anlatmadaki en önemli kavramsal anahtardır. Ülkemizde, bugün de 
devletin benzer bir yapıda görülmesinin ardında yatan unsur, siyasal toplumsallaşma sürecinde, 
bireyin zihninde oluşacak devlet imgesinin içinin, patrimonyal öğelerle doldurulmasından 
geçmektedir. 
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Siyasal değerlerin bireye aktarımı, bir sınıflandırılmaya tabi tutulduğunda, siyasal 
toplumsallaşmanın etmenleri ile karşılaşmaktayız. Siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyi 
toplumsallaştıran iki grup etmen bulunmaktadır: 

1) Birincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmenler  

a. Aile 

b. Arkadaş Çevresi 

2) İkincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmenler 

a. Okul 

b. Dernek ve Sendikalar  

c. Medya 

Birincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmen Olarak Aile: Birey ailede dünyaya gelir. 
İlk öğrendiği şeyleri aileden alır. Ailenin ve arkadaş çevresinin “birincil” olmasının sebebi de 
budur. Hem kronolojik olarak insan ilk önce aile üyeleriyle karşılaşır hem de aile ve arkadaş 
çevresinin etkisi ömür boyu, daha yoğun olarak hissedilir. 

Konuşulan dil, davranış kalıpları bireye, ailede verilmeye başlanır. Yaş ilerledikçe o 
toplumsal yapıda oluşmuş değerler sistemi de kişilere aktarılır. Tamamıyla insanın içinde 
bulunduğu toplumsal yapının kültürel özellikleri olan yasaklar, günahlar ve ayıplar, aile 
tarafından yavaş yavaş bireye öğretilmeye başlanır. Bu üçleme içindeki yasaklar, siyasal 
sistemin özelliklerini bünyesinde barındıran unsurlardır. Hukuk sisteminin, siyasi iktidarla olan 
ilişkisi nedeniyle yasakların öğretilmesi, siyasal toplumsallaşmanın başladığının göstergesi 
olmaktadır. 

Aile içindeki politikayla ilgili sohbetler, seçim zamanları desteklenen siyasal partiyle 
ilgili taraf oluşlar, medyada sıklıkla takip edilen siyasal liderler, toplumsallaşan bireye birer 
siyasallaştırıcı unsur olarak yansımaktadır. 

Birincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmen Olarak Arkadaş Çevresi: Bireyin 
aileden sonra içinde yer almaya başladığı ilk sosyal grup, arkadaş çevresidir. Birey ailesinden 
öğrendikleriyle var olmaya başladığı dönemlerde arkadaşlarıyla iletişim kurar. Onlardan bazı 
şeyler öğrenir. Yaş ilerledikçe, bazen aileden öğrenilenler yerine arkadaşlardan edinilenler 
geçer. Ailenin öğrettiği “iyi”ler, yerini, arkadaşlar- dan edinilen “iyi”lere bırakmaya başlar. 

Çocuk, aileden öğrendiklerini arkadaşlarıyla karşılaştırma olanağına sahip olur. 
Arkadaş grubu, bireyin gözünde ve yapısında ailenin rolü azalmaya yüz tuttuğu zaman ortaya 
çıkmaktadır. Bireyi samimi ve duygusal ilişki bağları içine yerleştiren arkadaş grubu, ailenin 
sahip olduğu konumu ve önemi ikame edebilmektedir. 
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Aile, daha temel, yaygın ve genel nitelikli, kısaca temel siyasal değerler içeren 
tutumların oluşmasını sağlar. Oysa arkadaş grubu bireyin, daha gelişmiş olduğu yıllarda, özgül 
siyasal tutumlar geliştirmesini etkileyici bir kaynak oluşturur. Örneğin aile, bireyin hangi 
siyasal sistemin üyesi olduğu hakkında bir siyasal bilgi aktarımında bulunurken arkadaş grubu, 
siyasal sistemin sorunlarının neler olduğu, bu sorunların nasıl çözülebileceği, siyasal yaşama 
katılmasının uygun veya zorunlu bir davranış olup olmadığını belirleyen tutumlarla 
donanmasına etki eder. 

İkincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmen Olarak Okul: İkincil gruplar içinde 
toplum için olan önemi dolayısıyla eğitim, özellikle siyasal toplumsallaşmayı belirleyen 
kaynaklar arasında önemle anılan bir niteliktedir. Eğitim, bireyi yalnızca toplumun varlığını 
sürdürmesi için gerekli olan bilgilerle donatmak suretiyle etkileyen bir süreç değildir. Toplum 
içinde bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda, kısaca terbiye olarak adlandırdığımız 
kurallar veya normlar, eğitim süresince bireye aktarılır. Birey, aile dışında otoriteyle ilk kez 
okulda karşılaşır. 

Okul bir yandan insanı, toplumsal yapının bir parçası yapmaya çalışırken diğer yandan 
da siyasal toplumsallaştırıcı etkilerle siyasal kültürün unsurlarını öğretir. İlkokuldan itibaren 
verilen sosyal bilim içerikli derslerle öğrenciye, içinde yaşadığı siyasal sistemin özellikleri, 
yönetsel yapısı, demokrasiyle olan ilişkisi ve içeriğinin özellikleri anlatılır. Bu süreçle devlet, 
kendi istediği özelliklere sahip yurttaşı yetiştirme yolunda adımlar atar. Dünyanın birçok 
ülkesinde eğitimin bir bölümünün zorunlu olmasının sebeplerinden biri, budur. Devletin karar 
alıp kural koyma sürecinde, yönetenlerin kurallara itaatini sağlamayı öğretmenin yolu, zorunlu 
eğitimden geçmektedir. Siyasal toplumsallaşma süreci içinde edinilen yasaklarla ilgili en 
önemli bilgi, zorunlu eğitim yoluyla bireye aktarılır. 

Devlet, hazırladığı eğitim programını (müfredat), ülkenin bütün okullarında aynı şekilde 
uygulanmasını temin etmeye çalışır. Örneğin Türkiye’de bakanlıklar arasında en büyük 
müfettiş kadrosuna sahip olan, Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bakanlık, en kalabalık kentteki 
okuldan en az nüfuslu yerdeki okula kadar, en doğudaki okuldan en batıdaki okula kadar, özel 
okullardan devlet okullarına kadar hiçbir ayrım yapmaksızın, hazırladığı müfredatın okutulup 
okutulmadığını, bu yaygın teftiş kadrosuyla denetler. Amaç, kendi istediği yurttaş modelini 
sağlamaya yönelik hazırlanmış olan müfredatın, tam anlamıyla tüm ülkede yetiştirilmekte olan 
insanlara verilmesinin sağlanmasıdır. Böylece okul, devletin siyasal toplumsallaşma sürecine 
doğrudan müdahale ettiği bir aşama olarak karşımıza gelmektedir. 

İkincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmen Olarak Dernek ve Sendikalar: Sivil 
toplum kurumu olarak da adlandırabileceğimiz bu grup, bireyin örgütlü bir yapı içinde siyasal 
toplumsallaştırıcı etkilere maruz kalmasını anlatmaktadır. Dernek/sendika/sivil toplum kurumu 
üyeliği bireyin ne tür siyasal olgu ve olayları izleyeceğini, nasıl algılayacağını, 
değerlendireceğini saptayan, siyasal yaşam ve siyasal sistemin işleyişi hakkındaki bilgilerinin 
kapsam ve çeşidini arttırıcı etkilerde bulunan bir niteliğe sahiptir. Bu etkiler kısmen 
dernek/sendika/sivil toplum kurumu içinde arkadaş grupları aracılığıyla ortaya çıkarken, 
kısmen de dernek normlarının etkisiyle oluşabilir.  
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İkincil Grup Siyasal Toplumsallaştırıcı Etmen Olarak Medya: Medya; yazılı, görsel, 
sözlü iletişim araçlarının tamamına verilen ortak isimdir. Gazete, kitap, televizyon, radyo ve 
bilgisayar teknolojilerinin sağladığı her türlü imkân, bu kategori içinde ele alınabilir. Her 
toplumda bu araçların aynı derecede ve aynı etkinlikte kullanılmadığı bir gerçektir. Ancak bilgi 
iletişimi olmayan bir toplum varlığını sürdüremez. Bilinen tüm insan toplumlarında iletişim ve 
simge oluşturulması olgusuna rastlanmıştır.  

Buraya kadar anlatılanlardan, bireyin siyasal kültür ile olan bağlantısının, politik 
toplumsallaşma üzerinden gerçekleştiğini ve bireyin edilgen kaldığı bir süreç içinde 
siyasallaştığını öğrenmiş olduk. Bireyden hareketle siyasal kültürü anlamamızı sağlayacak bir 
kavramsal çerçeve, semboller sistemi olarak siyasal kültür olgusudur.  

Bu kavramlaştırmada çıkış noktası, her şeyin birer sembol olduğu varsayımıdır. Tüm 
maddeler, materyaller ve değerler, birer semboldür. Sembollere anlamlar yüklenerek 
tanımlamalarda bulunulur. Örneğin şu elinizde tuttuğunuz, sayfaları olan, sayfalarının üzerinde 
yazılar bulunan sembole kitap denmektedir. Çok basit hatta anlamsız gelebilecek bu anlatım 
tarzı aslında bir kavrayış kolaylığı sağlamaktadır. Neden sayfaları olan bu sembole kitap 
isminin verildiğini sorgulayacak olursak, toplumsallaşmayla ilgili bir süreçle karşılaşırız. Book, 
buch, livre, libro, libri denmeyip kitap denmesi, o sembolün ilk görüldüğünde, 
toplumsallaştıran tarafından kitap şeklinde adlandırılmasıyla ilgilidir. Türkçe konuşulan bir 
ailede büyüyen çocuğa, ilk defa karşılaştığı semboller, Türkçe karşılıklarıyla öğretilir. İngilizce, 
Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca konuşulan bir ailede büyüyen çocuğa ise az 
önce bahsedilen karşılıklar öğretilir. 

İnsanın bildiği her şeyin birer sembol olduğunun varsayıldığı bu açıklamada asıl 
üzerinde durulması gereken, sembollerin anlamlandırılma sürecidir. Her sembole anlam 
yüklemek, toplumsallaşma sürecinde bireye bırakılmamaktadır. Toplumsallaştıranlar, 
anlamlandırılmış sembolleri bireye sunmaktadırlar. Dolayısıyla yeni bir toplumsallaşma 
tanımına ulaşmış oluruz: Toplumsallaşma, sembollerin anlamlandırıldığı süreçtir. Ancak birey 
bu konuda bağımsız değildir. Örneğin çocuğa bir kalem gösterip ona hangi ismi takmasının 
istendiği sorulmaz, “bu, kalemdir” denerek sembol anlamlandırılmış olur. Özünde lisan 
dediğimiz, aynı dildeki iletişim biçimi de anlamlandırılmış sembollerin biriktirilmesiyle 
oluşturulmuş bir durumdur. 

Madde ve materyallerin anlamlandırılmasından ziyade siyasal kültür açısından anlamlı 
olan unsur, değerlerin anlamlandırılmasıdır. İyi, kötü, güzel, çirkin, hoş, erdemli, vs pek çok 
değer, sembol anlamlandırması süreci içinde, bireyden bağımsız bir biçimde ortaya çıkar. 
Birincil ve ikincil toplumsallaştırıcı etmenler bireye neyin “iyi”, neyin “kötü” olduğunu öğretir. 
Her insanın toplumsallaşma sürecini yaşadığı birincil ve ikincil gruplar, birbirlerinden ayrı 
özelliklere sahip olduğu için, toplumun tamamını kapsayan bir ortak “iyi” ya da “kötü”ye 
ulaşmak mümkün değildir. Örneğin, “iyi siyasal lider, hangi özelliklere sahiptir?” diye 
sorduğumuzda verilecek cevapların ilk bölümleri belki birbirlerine benzer olabilir. Ancak 
cevabın ilerleyen kısımlarında, detaylarda, tüm cevaplayanların tümüyle kabullenemeyeceği 
noktalara gelinebilir. 
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Farklı siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerin siyasal sembolleri farklı biçimlerde 
anlamlandırmalarından dolayı, bireylerin siyasal sistemi içselleştirmeleri de birbirlerinden 
farklı olacaktır. Bunun sonucu olarak bir insan, bir siyasal ideolojiyi benimseyip farklı 
ideolojileri ötekileştirirken, başka bir insan ötekileştirilen ideolojiyi içselleştirebilir. Bireyin 
siyasal sisteme dâhil olmasına neden olacak siyasal etkinlik duygusunun düzeyi de 
anlamlandırılmış sembollerle ilgili durumdur. Siyasal etkinlik duygusu, bireyin hangi düzeyde 
siyasal katılımda bulunacağını belirleyen bir yapıya sahiptir. Sembol anlamlandırması 
sürecinde üst düzey siyasal katılımın “iyi” olmadığının öğretildiği siyasal sistemlerde, 
bireylerin büyük çoğunluklar halinde siyasal sistemde yer almadığını görmekteyiz. 

Anlamlandırılmış siyasal semboller, toplumsallaşma sürecinde birey tarafından 
içselleştirilirken, zihnî bir fonksiyon olan siyasal inanç sisteminde yer edinir. Yani inanç sistemi 
anlamlandırılmış sembollerden oluşan bireysel bir özelliktir. Siyasal toplumsallaşma süreci, 
siyasal sembollerin anlamlandırılarak siyasal inanç sisteminde yer edindiği süreçtir. Daha önce 
vurgulandığı gibi, madde, materyal sembolleri de burada yer almaktadır, değerler de... Örneğin, 
“bir siyasal partinin logosu neydi” diye sorduğumuzda, birey tarafından, siyasal inanç 
sisteminde yer edinmiş o logonun şekli, içeriği hatırlandığı gibi, o logoya; dolayısıyla o siyasal 
partiye yüklenmiş “iyi” ya da “kötü” anlamlar da akla gelecektir. Yani her türlü siyasal 
davranışta siyasal inanç sistemi referans alınacaktır. 

Siyasal toplumsallaşmayla ilgili buraya kadar anlatılanlardan, bireyin edilgen bir 
konumda kaldığı sonucu çıkabilir. Eğer bireyin varlığı toplumsallaştırıcılar tarafından 
tasarlanmış bir durumsa, bireyin özgünlüğü nerededir? Ya da aynı toplumsallaştırıcıdan etkiler 
alan bireyler, aynı özelliklere mi sahip olurlar? Örneğin, aynı öğretmenden ders alan tüm 
öğrencilerin inanç sistemlerinde, öğretmenin öğrettiği her şey aynı şekilde mi yer alır? 

Anlaşılacağı üzere sorular, “Bireyleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir?” şekline 
dönüşmeye başlamıştır. Bu sorunun cevabı, içinde psikoloji biliminin çok temel sorularını da 
kapsayan bir yolu açmaktadır. Bu kitabın çözümleme alanını aşan böyle bir yola girmek yerine, 
analize, psikoloji biliminden alınma bir kavramla devam edebiliriz: Kişilik sistemi. Her bireyin 
farklı kişilik sitemi vardır. Psikolojinin temel konularından biri olan bu kavramı, kısa bir 
tanımla anlatmak mümkün- dür. Kişilik sistemi, insanın biyolojik, sosyolojik ve psikolojik 
yönlerinin tamamıdır. Sembolik dünya kavramlaştırmasındaki yeri, inanç sistemiyle ilgilidir. 
Kişilik sistemi, toplumsallaştırıcı etkenlere, inanç sisteminde yer edinmeden önce süzgeç işlevi 
görmektedir. Semboller, kişilik sistemi süzgecinden geçtikten sonra anlamlandırılarak inanç 
sisteminde yer edinir. 

Bir insana, “şu siyasal ideolojiyi destekle”, “bu partiye oy ver”, “şu siyasal lider iyidir” 
şeklinde sembol anlamlandırmaları üzerinden bir toplumsallaştırıcı etkide bulunulursa, kişilik 
sisteminden geçen kısmıyla birey tarafından içselleştirilecek ve siyasal inanç siteminde yer 
edinecektir. Her bir bireyin kendine ait kişilik sistemi olduğundan, siyasal inanç sistemi de 
kendine aittir. Yani siyasal inanç sistemi tekildir; kişiye aittir, bireye aittir. 

Siyasal kültür, bireylerin bir araya gelmesinden oluşan bir durumdur. Her bireyde ayrı 
siyasal inanç sistemleri olduğundan, insanları bir toplumsal grup bünyesinde bir araya 
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gelmesiyle siyasal inanç sistemlerinin toplamı bir durum ortaya çıkmaktadır. Siyasal kültür, 
bireysel siyasal inanç sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bir toplumsal yapıyı, 
toplumsal grubu oluşturan insanların ortak değer, ortak anlamlandırmalara sahip olması, bu 
durumdan kaynaklanmaktadır. Bu anlamda siyasal inanç sistemi nasıl tekil bir durumsa, siyasal 
kültür de çoğul bir durumdur. 

10.4. Kültür ve Siyaset 

James Johnson, ‘Why Respect Culture?’ (Neden Kültüre Saygı?) başlıklı makalesinde, 
kültüre yüklenen özcü anlamları ve tutumları sorgulayan bazı sorular ortaya atarak aslında, 
kültürün daha politik bir kavramlaştırmasına da kapıyı açmaktadır. Johnson’a göre, pek çok 
siyaset felsefecisi için, kültürü önemsemek; a) kültürel cemaatlerin yerel iddialarıyla uzlaşmayı, 
siyasal yargılama ve müzakerelerimizde özel bir normatif ağırlık taşımalarını, b) yerel kültürel 
talepleri etkin bir biçimde koruyacak ve teşvik edecek, politika ve kurumların tasarlanmasını 
gerektirir. 

Johnson ise, bu siyaset felsefecilerinin, bunları gereklilik olarak ileri sürerken, buna 
neden olan mücbir sebepleri açıklamadıklarını, kültürün nasıl işlediğine dair pek çok akla 
yatkın açıklamaya rağmen, ikna edici sebepler sunamadıklarını belirterek, bu zorunluluk ve 
sebepler üzerine tartışma yürütür. Ve basit bir itirazla, kültürü önemsemeyi gerektirecek, 
doğrudan ahlaki sebeplerinin olmadığını söyler. 

Johnson’un, başlığından başlayarak makalesi boyunca ortaya attığı sorular, kültürün 
kavramlaştırılmasını da önceleyen bir kaygı taşımaktadır: Kültür neden önemlidir? Daha 
spesifik olarak, kültürün üzerimizde nasıl bir normatif iddiası (eğer varsa) olabilir? Kültür, 
sosyal ve politik eyleme nasıl dahil olur? Kültür ve iktidar, nasıl birbirine temas eder?  

Johnson, kültürün kavramlaştırılmasındaki fikir ayrılıklarının, neredeyse tüm siyaset 
felsefecilerinin farz ettiği ‘kültürü önemsemek zorunda olduğumuz’ önermesinden ileri 
geldiğini söyler. Ona göre böyle bir farz ediş, analitik önceliği olan ve yukarıda atıfta 
bulunduğumuz daha temel bir dizi soruyu göz ardı eder. Johnson’un temel vurgusu, siyasal 
aktörler ve onların bağlı olduğu simgesel pratikler üzerinedir. Yani aslında, bütün kültürleri ya 
da onların özel pratiklerini doğrudan önemsemek zorunda değiliz. Onun yerine kültürel 
pratikleri destekleyen siyasal aktörleri önemsemeliyiz. Sosyal ve siyasal aktörlerin bu konudaki 
kanaatlerini ve bu kanaatlerin güçlenmesini sağlayan kamusal meydan okuma süreçlerini 
önemsemeliyiz. 

Siyaset biliminde kültür kavramının, 2. Dünya Savaşı sonrası siyaset sosyolojisi 
bağlamında ortaya çıkan siyasal kültür literatüründe, Batılı demokratikleşme koşullarını, 
dışarıda yeniden üretmeyi amaçlayan siyasal inisiyatiflerin çıkarlarına uygun olarak 
kullanıldığını görüyoruz.  

“1940-60 yılları arasında, bu araştırmacıları birleştiren bir nokta vardı: iyimserlik. 
Onlara göre modern toplum, kentleşmiş, okur- yazar, eğitim düzeyi yüksek, kitle-iletişim 
araçlarını yoğun biçimde kullanan, sanayileşmiş, sınıfları fonksiyonel olarak ayrışmış, yerel 
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değil, evrensel değerlere sahip ve belki de en önemlisi, bilimin ve aklın temel referans noktası 
olduğu rasyonel bireylere sahip bir toplumdu. Böyle bir toplum, siyasal olarak gelişmiş bir 
yapıya mutlaka sahip olacaktı. Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın yeni ve eski ulusları da, 
tüm dünyayı saran modernleşme sürecinden, mutlaka siyasal olarak gelişmiş bir yapı ile, yani 
demokratik bir toplum ve devlet ile çıkacaklardı.”10 

Belirli grupların özüne dair, onlara özsel olarak içkin değerler ve normlar şeklinde 
tasarlanan bir kültür mefhumu, hem Talcott Parsons’ın modernleşme teorisinde hem Franz 
Boas, Margaret Mead ve Ruth Benedict’in temsil ettiği Amerikan kültür antropolojisinde hem 
de 1950 ve ‘60’ların davranışçı devriminde göze çarpmaktadır. Gabriel Almond’un Sidney 
Verba ile birlikte, siyasal kültür literatüründe yeni ufuklar açan çalışması, “The Civic Culture” 
(Yurttaşlık Kültürü) isimli eser, “siyasal sistem karşısındaki yönelimler” anlamında kullandığı 
siyasal kültür kavramına dair en çok etki yaratan kavrayışlardan birini getirdi. Beş ülkede 
siyasal tutumlarla demokrasi arasındaki ilişkiyi karşılaştıran ve bazı nüfusların yurttaşlık 
kültürüne sahip olduğunu, bazılarının ise olmadığını belirten bu analizin özgün yanlarını Cemil 
Oktay şöyle belirlemiştir:  

“Bu araştırmanın özgün yanı, sadece kültür değişkenini karşılaştırmalı olarak 
incelemesi değildi. Kültür değişkeninden itibaren demokrasinin sürdürülebilmesinin koşullarını 
tahlil etmesi de önemli bir katkıydı. Ancak araştırmanın bizce en önemli özelliği, kültür 
değişkenini işlemselleştirmiş olmasıydı. İlk kez kültür, alanda yapılan anketlerle 
işlemselleştirilerek ölçülüyordu.” 

Inglehart da “siyasal kültürün rönesansı” olduğunu iddia ettiği çalışmasında, Almond 
ve Verba’nın kültürü, ölçülebilir kılmış olmalarının altını çizmiştir: 

“1963’te, siyasal kültür araştırmalarının kaynağı olan, Almond ve Verba’nın ‘The Civic 
Culture’ı muazzam bir ilerlemeyi temsil etti. Kültürün siyaset üzerindeki etkileriyle ilgilenmeye 
girişen önceki çalışmalar, izlenimci kanıtlara dayanıyordu. Belirli insanların, belirli siyasal 
davranışları üzerindeki kültürel etkiler, belirsiz fakat tahminen, ‘ulusal karakter’ gibi sabit 
özelliklerle tercüme edildi. Ulus-ötesi ampirik veriye dayanan, iyi kurulmuş bir siyasal kültür 
teorisi sağlayarak, Almond ve Verba, edebi izlenimler diyarından ölçülebilir önermelere 
geçtiler.”11 

1970’lerden itibaren, daha esnek bir kültürel yaklaşımın, ‘bilimsel’ metodlara daha az 
güvenen,  siyasal kültüre öznel ve davranışçı bir içerikle psikoloji disiplininden bakmaktan 
vazgeçen bir yaklaşımın, nadir de olsa talep edilmeye başlanmıştır.  1980’ler boyunca, siyaset 
bilimi ve tarihin antropolojiye doğru bir ‘kültürel dönüş’ yaşadığını görmekteyiz.  

Siyaset bilimciler, siyasi kültürün ne olduğu sorusuna da büyük ölçüde antropolojiden 
öğrendikleriyle yanıt vermişlerdir. Yine Cemil Oktay’ın, siyasal kültürün toplumsal ve siyasal 

                                                 
10 Örs, H. Birsen (1997), Siyasal Gelişme ve Modernleşme Kuramları, İstanbul: İ.Ü. SBF Masa Üstü 

Yayıncılık, s. 4 
11 Inglehart, Ronald (1988),  “The Renaissance of Political Culture”, American Political Science Review, 

Vol. 82, No. 4, s. 1204 
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aktörleri biçimlendirme gücü üzerine odaklanan tanımı da, aslında bu yönüyle, siyasal hayatı 
anlamak bakımından siyasal kültürü analiz etmenin önemini ortaya koymaktadır: 

“Siyasi kültür, ne tür bir içerik taşırsa taşısın, hakim olduğu toplumlarda, bireylerin 
siyaset alanındaki algılamalarını elekten geçiriyor; bu yolla davranışları yönlendiriyor; en 
önemlisi, bireyin siyasi hayata katılma sürecindeki üslubunu belirliyordu. Siyaset, bir bakıma 
siyasi kültür süzgecinden geçerek oynanan bir oyun, hayatiyet kazanan bir faaliyet oluyordu. 
Siyasi olana ilgi duymaktan, bu ilginin sonunda tavır sergilemeye, davranış göstermeye, toplum 
içinde siyasi kararlarda düşünce teati etmeye; tüm bunların yanı sıra, kamu kurumlarına yönelik 
beklentilere kadar her şeyi, kültürün biçimlendirdiği, ete ve kemiğe büründürdüğü 
görülüyordu.” 

Kültür, içinde siyasetin meydana geldiği ortamı bize sunar ve bu ortam da belli bir 
zaman ve mekan bağlamında belirlenir. Yani mesela, yasal, siyasal ve ahlaki olarak bir devirde 
düşünülemez olan, başka bir devirde normal olabilir. Böylelikle siyasal eylemi, ya da aslında 
her hangi bir insan davranışını anlamak için, öncelikle ona özgü tarihsel ve kültürel bağlamına 
yerleştirmek zorundayız. Bu anlamda önemli olan bir başka faktör de, yine belli bir zaman ve 
mekan bağlamında gerçekleşen sosyo-ekonomik özelliklerdir. Kültürel, sosyal ve tarihsel 
bağlamda tanımlı bir politika nosyonu, insan davranışını büyük ölçüde açıklar. Nitekim 
insanlar, yaşadıkları kültür ve tarihsel devirden derin bir biçimde etkilenirler. Zaman ve mekana 
ait normlar nasıl davranacaklarını belirler: nasıl giyineceklerini, nasıl çalışacaklarını, nasıl 
eğleneceklerini ve siyasetin içinde nasıl hareket edeceklerini... Kısaca çevre siyasal eylemi 
biçimlendirmede asli bir rol oynar. Bunun da ötesinde çevreler (özellikle kültürler) bütün 
siyasal sistemlerin karakterini biçimlendirir. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Sosyologlar kültürü, yaşam tasarıları olarak tanımlarlar. Bu tasarılar, değerleri, 
inanışları, davranışları, insanların yaşam biçimlerini kuran pratikleri ve materyalleri içerir. 
Buna göre kültür, gündelik yaşam sorunlarına çözümler sunan bir araç setidir; gelecek için bir 
rehber olduğu gibi, geçmişe uzanan bir köprüdür. Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanın 
edindiği tüm, bilgi, inanış, ahlak, hukuk, alışkanlık, gelenek ve diğer kapasitelerini içeren bir 
karmaşık bir bütündür. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi kültürün sosyolojik tanımlarından biridir? 

a) İnanç sistemi   

b) Toplumsal miras 

c) Yaşam tasarıları  

d) Bilgi birikimi 

e) Medeniyet 

2) Aşağıdakilerden hangisi kültürü insanın tutunduğu anlam dokuları olarak 
tanımlamıştır? 

a) Max Weber 

b) Gabriel Almond 

c) Edward Tylor 

d) Karl Marx 

e) Clifford Geertz 

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik olarak kültürün unsurlarından biri  değildir? 

a) Siyaset 

b) Semboller 

c) Dil 

d) Değerler 

e) Normlar  
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4) Siyasal kültür literatürünün onemli eserlerinden biri olan Yurttaşlık Kültürü 
(The Civic Culture) isimli eser aşağıdakilerden  hangisine aittir?  

a) Gabriel Almond ve Sidney Verba 

b) David Easton 

c) Robert Dahl 

d) Robert Michels 

e) Clifford Geertz 

5) Kültürün somut evreni nasıl adlandırılır? 

a) Toplum 

b) Yapı  

c) Maddesel kültür  

d) Maddesel olmayan kültür 

e) Değerler  

6) Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyılda kültür sorununu sosyolojinin merkezi 
konularından biri haline getirmiştir? 

a) Etnisite ve ırka dayalı kimliklerin güçlü aktörlere dönüşerek kültürel 
farklılıkların açık hale gelmesi 

b) Kentleşmenin artması 

c) Hızlı endüstrileşme 

d) Kitle iletişimi teknolojisi 

e) Modern eğitimin standartlaştırıcı etkileri 
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7) Almond ve Verba’nın, siyasal kültür literatüründeki en önemli araştırmalardan 
biri olan eseri aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Protestan Ahlaki ve Kapitalizmin Ruhu 

b) Yurttaşlık Kültürü 

c) Kültürlerin Yorumlanması 

d) Etnik Gruplar ve Sınırları 

e) Siyasal Kültürün Rönesansı 

8) İnternetin siyasal toplumsallaştırıcı etkisi, hangi et- mene dâhil edilebilir? 

a) Ailenin etkisi 

b) Okulun etkisi 

c) Arkadaş çevresinin etkisi 

d) Medyanın etkisi 

e) Sivil toplum kurumlarının etkisi 

9) 2. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan siyasal kültür literatürüne hakim olan teori 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yorumsamacı okul 

b) Siyasal gelişme ve modernleşme teorisi 

c) Toplumsal eylem teorileri 

d) Çatışma teorileri 

e) İşlevselci teoriler 

10) Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın tanımlarından biri değildir? 

a) Kültür aktarımı sürecidir. 

b) Sembollerin anlamlandırıldığı süreçtir. 

c) İlköğretim okullarına gitme sürecidir. 

d) Toplumun diğer üyeleri gibi olma sürecidir. 

e) Toplumsal değerlerin öğretildiği süreçtir. 
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Cevaplar 

1) c, 2) e, 3) a, 4) a, 5) c, 6) a, 7) b, 8) d, 9) b, 10) c 
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11. KİMLİK VE SİYASET 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

11.1.  Sosyal Bilimlerde Kimlik Kavramı 

11.2.  Kimliğin Tanımı ve Kavramsal Gelişimi 

11.3.  Kimlik, farklılık ve kimlik siyaseti 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Kimlik nedir? 

2. Kimligin unsurları nelerdir? 

3. Kimlik ve kültürel farklılık arasındaki ili şki nedir?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Sosyal Bilimlerde Kimlik 
Kavramı  

Kimlik kavramının sosyal 
bilimlerdeki yerini 
belirlemek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kimliğin Tanımı ve 
Unsurları  

Kimli ği olusturan unsurları 
öğrenmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kimlik ve Siyaset Kimlik siyasetinin 
kavranması. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
1. Kimlik 

2. Kültürel farklılık 

3. Kimlik siyaseti   
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Giriş 

Modern sosyal bilimlerin birer analiz aracı olarak kullandığı sınıf, birey, cinsiyet, kimlik 
gibi kavramların hepsi nihayetinde toplumun ve insanın gerçekliğine nüfuz etme ihtiyacından 
türemiştir. Kimlik, bunlar içinde son yarım yüzyıldır hem sosyal bilimleri hem genel olarak 
fikir hayatımızı en çok meşgul eden kavramlardan biridir. Bu bölümde hem bu kavramın içeriği 
açıklanmakta hem de siyasetle ilişkisi belirlenmektedir. Ayrıca kimlik siyasetleri de 
incelenmektedir.  
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11.1. Sosyal Bilimlerde Kimlik Kavramı  

Modern insanın en çok ihtiyacı olan şey, kendi dışındaki dünyada ve kendi benliğinde 
olup bitenleri anlamasını sağlayacak düşünsel bir nitelik kazanmaktır. Mills, sosyolojinin 
klasiklerinden biri haline gelen eserinde, insanın bu düşünsel niteliği kazanma yeteneğini, 
sosyolojik tahayyül gücü olarak adlandırmıştır. Bu sosyolojik tahayyül gücü sayesinde insan, 
kişisel dünyasına en uzak, kişiselliğiyle en ilgisiz, en soyut sorunlardan, en kişisel, benliğiyle 
en yakından ilgili sorunlara kadar değişik konular arasında ilişkiler, bağlantılar kurar, bunların 
üzerine eğilir. Böyle bir anlayışın temelinde, kişinin kendi benliğini, içinde niteliklerini 
kazandığı toplumu ve yaşadığı dönemdeki toplumsal ve tarihsel anlamı kavramak tutkusu yer 
alır. Mills’in tasarladığı haliyle olmasa bile, sosyal bilimler başta olmak üzere siyasetten 
edebiyata, sanata kadar geniş bir yelpazede düşünce dünyamızı oluşturan pek çok kavramın, 
böyle bir tutkunun ürünü olduğunu söyleyebiliriz. İnsan, hem kendi gerçekliğini hem içinde 
yaşadığı toplumsal gerçekliği çeşitli seviyelerde anlamak ister.  

Modern sosyal bilimlerin birer analiz aracı olarak kullandığı sınıf, birey, cinsiyet, kimlik 
gibi kavramların hepsi nihayetinde toplumun ve insanın gerçekliğine nüfuz etme ihtiyacından 
türemiştir. Kimlik, bunlar içinde son yarım yüzyıldır hem sosyal bilimleri hem genel olarak 
fikir hayatımızı en çok meşgul eden kavramlardan biridir. Mills, sosyolojik muhayyileye sahip 
bir sosyal bilimin esas işlevinin, kişisel dünyalar, kişisel tarihlerle toplumun kamusal meseleleri 
arasında köprüler kurmak, birinde diğerini görmek ve çözümlemek olduğu fikrindedir. 
Sosyolojik tahayyül, her şeyden önce kişisel olanla kamusal meseleleri birbirine tercüme 
etmeyi ve her ikisini birlikte kavramayı gerektirir. Sosyolojik olarak da  kimlik, tam böyle bir 
toplumsal kategori, yani özel sorunlarla kamusal sorunları bir araya getiren bir kavram olarak 
tanımlamıştır.  

Kimlik üzerine yazan pek çok sosyal bilimci, önce kavramın farklı yaklaşımları ve 
anlamları içeren bir biçimde yaygın kullanımının doğurduğu belirsizlikten şikayet ederek netlik 
ihtiyacını vurgulamış ve sonra da kavramın bu kadar popülerleşmesinin sebeplerini anlamaya 
yönelmiştir. Kimliklerin özsel mi inşa edilmiş mi, sabit mi akışkan mı, verili mi rastlantısal mı 
ya da tekil mi çoklu mu olduğuna dair süregiden derin bir tartışma olmakla birlikte kimliklerin 
var olup olmadığına dair neredeyse hiç ihtilaf yoktur. Biliriz ki herkesin sosyo-ekonomik 
statülerle, cinsiyetle, inanışlarıyla, kökleriyle vs. tanımladığı en az bir tane kimliği vardır. 
Sadece nüfus cüzdanındaki numara bile, yurttaşlık bağını gösteren bir aidiyete işaret eder.  

Kimliğin bu anlamdaki kullanımıyla ve çeşitli işlevleriyle hem günlük hayatımızda hem 
de düşünce ve kültür dünyamızı oluşturan romanlar, filmler, medya, siyaset vs. her yerde 
karşılaşırız. Öte yandan siyasal ve toplumsal teori içinde işlev gören bir kavramdan, toplumsal 
araştırmada analiz aracı olarak kullanılan bir teorik kategoriden söz ettiğimizde başka bir 
tanımlama ve tartışma alanına geçmiş oluruz. Burada kimliğin psikolojik, sosyolojik ve nihayet 
siyasal bir kategori olarak kurulması ve tanımlanmasındaki sorunlar, farklılıklar, 
belirsizliklerle, toplumsal araştırmada güçlü bir analitik kategori olup olmadığı, ölçülebilirliği, 
hangi metodolojilerin uygulanabileceği gibi sorunlar önem kazanır.  
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Kimlik, sosyal bilimlerin kullanımına, 1950’lerden itibaren popüler bir şekilde girmiştir. 
1930’larda yayınlanan Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nde kimlik maddesi yoktur, ‘kimlik 
tanımlama’ diye bir madde vardır ve burada da parmak izi ve diğer cezai araştırma 
tekniklerinden söz edilmektedir. 1968’de yayınlanan Uluslararası Sosyal Bilimler 
Ansiklopedisi’nde ise “Kimlik, Psiko-sosyal” ve “Kimlik, Siyasal” başlıklı iki madde yer 
almaktadır. 1950’lere kadar önemli bir analitik kategori olmayan kimliğin, bu tarihten itibaren 
insanın toplumdaki yerini nasıl belirlediğine dair ve dini, milli aidiyetleri tanımlayıcı bir 
kavram olarak kullanıldığını, ‘70’lere gelindiğinde ise kimlik krizi kavramıyla birlikte 
popülerleştiğini görüyoruz.  

Sosyal bilimler literatürüne psikolojik bir kategori olarak giren ve psikanalist 
Erikson’un çalışmalarıyla kişisel bir temelde, kendiliğin oluşumuna dair bir kavram olarak 
kullanılan kimlik, kişinin, kendisi için önemli grupları fark etme sürecinin bir parçası olarak ele 
alındıkça sosyologlar ve sosyal psikologlar arasında da giderek kabul görmeye başlamıştır. 
Sosyolojide yer edinmesi ise esas olarak, geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyıl’da çalışmaları 
sosyolojik düşünceyi önemli ölçüde etkilemiş olan George Herbert Mead’in görüşlerine 
dayanan sembolik etkileşimcilik okuluyla birlikte olmuştur.  

Kavramın sosyal bilimlerdeki sonraki gelişimine baktığımızda da psikolojik ve 
sosyolojik olmak üzere iki çerçeve ve içerik gözleyebiliriz. Eriksonian psikolojinin 
kavramlaştırmasında kimlik derin, içsel ve süreklidir. Sosyolojik kavramlaştırmada ise 
yüzeysel, dışsal ve geçicidir. Erikson için içsellik ve süreklilik kimliğin zorunlu, vazgeçilmez 
parçasıdır. Sosyoloji ise kimliğe, birey ve toplum arasında yapay bir etkileşimin ürünü olarak 
bakar. Kimlik belirli bir isimle tanımlanma, bu tanımlanmayı kabul etme, ona uygun rolleri 
benimseme ve kurallarına göre davranma meselesidir. Sosyolojinin kavramlaştırması, 
kendiliğin sürekliliğine meydan okur; kendilik artık katı, kesintisiz ve verili bir şey değil, bir 
süreç, sürekli yaratılan ve her bir toplumsal durum için yeniden yaratılan bir şeydir. 

Kimliğin, işaret ettiği sorunları kavramlaştırmaya müsait ve yeterli bir teorik kategori 
olup olmadığı sosyal bilimlerde hala tartışma konusudur. Öte yandan, Erikson’un yazdığı 
‘50’lerden bu yana, kimliğin açıklama iddiasında olduğu sorunlar, bugün çok daha kolektif 
boyutlarda etnik ve dinsel aidiyetler, bunlar arasındaki çatışmalar, ayrılıklar, göçmenlik, 
azınlıklar ve yurttaşlıkla ilgili sorunlar olarak dünyanın büyük bir kısmında toplumun ve 
siyasetin merkezine oturmuş durumda.  

11.2. Kimliğin Tanımı ve Kavramsal Gelişimi 

Kimlik, İngilizce’de identity terimi, Latince ‘aynı’ anlamına gelen idem kökünden gelir. 
Farklı kavramlaştırmalara rağmen, kimlik mefhumu üzerine neredeyse tam mutabakata 
varılmış olanı, kimliğin aynılıklar/benzerlikler ve farklılıklar hakkında olduğudur. Jenkins, 
Marx’tan Simmel’e 19. yüzyıl sosyolojisinin farklı geleneklerinde bu vurgunun yer aldığına 
dikkat çeker. Durkheim’in kolektif bilinç, Marx’ın sınıf bilinci, Weber’in anlama (verstehen) 
ve Tönnies’in cemaat (gemeinschaft) kavramları sosyolojide biz olmayı, benzerlikleri, 
paylaşılan özellikleri vurgulayan ilk kolektif kurgulardır.  
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Kimlik, bireylerle kolektiflerin, diğer bireyler ve kolektiflerle ilişkileri içinde 
ayrıldıkları biçimleri gösterir. Kimliği tanımlama süreci, bireylerin birbirleriyle, kolektiflerin 
birbirleriyle, bireylerle kolektiflerin birbirleriyle arasındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerinin 
sistematik olarak kurulması ve anlamlandırılmasıdır. Benzerlik ve farklılık, ikisi birlikte, 
kimliğin tanımlanmasının dinamik ilkeleridir. Herhangi bir kimlik, aynı anda ait olunan ve 
olunmayan, hem benzer hem farklı olunan bir yeri, konumu, bağlamı tanımlar. O halde 
belirleyebileceğimiz ikinci özellik kimliğin ilişkisel olduğudur. Bu, kimliğin izole bir şekilde 
tanımlanamayacağını gösterir. Bir kimliği sınırlamanın tek yolu, diğerleriyle ilişkisini ortaya 
koymaktır. Anlamını ötekinden, ne olmadığından alır. Benzersizliğin, ötekinden farklılığı işaret 
eden, negatif bir şekilde tanımlandığı yerde konumlanır; var olmak için başkasına ihtiyaç duyan 
bir aynıyla buluşur. 

Farklı yaklaşımlar da olmakla birlikte sosyolojinin ve siyasal teorinin büyük ölçüde 
anlaştığı üçüncü nokta, kimliğin sadece bir konum ya da bir şey olmaması, daima kuruluyor 
olmasıdır. Kimlik sadece bir olma ya da haline gelme süreci olarak anlaşılabilir. Birinin kimliği 
ya da kimlikleri, kim olduğu her zaman çok boyutludur ve sona ermiş, değişmez bir mesele 
değildir. Öyle ki ölüm bile bunu dondurmaz. Bazı kimlikler, azizlik ve şehitlik mesela, ancak 
mezardan sonra edinilebilir. Dolayısıyla tüm beşeri kimlikler, tanım gereği sosyal kimliklerdir; 
kimliğin tanımlanması, sürekli oluş halinde bir süreci ifade eder. Kendimizi ya da ötekileri 
tanımlamak, bir anlam sorunudur ve anlam her zaman karşılıklı eylem içerir: anlaşma ve 
anlaşmazlık, gelenek ve yenilik, iletişim ve müzakere…   

Yine farklı yorumlar olmakla birlikte, kimliğin sembollerle ilgili olduğunu dördüncü 
temel özellik olarak belirleyeceğiz. Çünkü tanımlama, ister bu bir dil olsun, ister rakamlar, ister 
renkler, ritüeller ya da maddi kültür göstergeleri olsun, mutlaka bir sembol sistemini gerektirir. 
O halde kimlik dediğimiz zaman, en azından benzerlik  ve benzersizliklerimiz, ötekilerle 
ilişkilerimiz, tanımlama tercihlerimiz ve sembollerle ilgili bir kavramdan söz ediyor oluruz.  

Çağdaş dönemde sosyolojinin ve siyasal teorinin kimlik kavramlaştırmasını etkileyen 
iki önemli teorik yaklaşım, toplumsal kimlik teorisi ile kimliği söylemsel bir inşa ve anlatı 
olarak yorumlayan yaklaşım olmuştur. Polonyalı bir Yahudi olan ve İkinci Dünya Savaşı 
patladığı sırada bulunduğu Fransa’da savaşın büyük bir kısmını esir kamplarında geçiren 
Tajfel’in çalışmaları, toplumsal kimlik teorisinin temellerini oluşturmuştur. Toplumsal kimlik 
teorisinin merkezinde, birey ve grup arasındaki ilişkinin nasıl tanımlandığı, bireysel davranış 
ve grup davranışı arasındaki ilişkinin ne olduğu, genel olarak gruplar arası davranış ve 
süreçlerin nasıl tanımlandığı sorularının yer aldığını söyleyebiliriz. Psikolojik düzeyde, kimlik 
kategorilerinin özellikleri ve anlamına, kimlik seçiminin ardındaki güdülere ve kimlikleri 
harekete geçiren davranışsal alanlara odaklanan bu yaklaşım, toplumsal düzeyde, kimliklere 
yol açan durum ve bağlamlarla, kimliklerin gruplar arasındaki iktidar ve güç ilişkilerine bağlı 
olarak nasıl ifade edildiği ve harekete geçtiğiyle ilgilenmiştir. 

Kimliğin söylemsel kavramlaştırılmasında kişiyi, kendi kendine yeten, bir kimliğe 
sahip, kendi bireyliği ve karakterini kişisel bir kimlik projesi olarak üreten bir bakış açısıyla 
anlamaktan, kimliğin söylemsel etkinlikler içinde inşa edildiği, yapıldığı süreçlere doğru bir 
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kayma söz konusudur. Kimlik inşasında bu aktif anlaşma süreçleri, her gün, günlük hayatta, 
gözlenebilir dünyevi durumlarda ve sürekli olarak gerçekleşir. Söylem yaklaşımına göre dil ve 
diğer iletişimsel araçları aynı bağlamda bir araya getirmek, biçim ve anlamın ırk, sınıf, etnisite, 
toplumsal cinsiyet gibi ortak kimlik kategorilerine nasıl dönüştüğünü teorileştirmeye ve 
işlemselleştirmeye izin verir.  Kimlik, bir yaratım ve müzakere süreci olarak algılanır ve bu 
süreçte merkezi rolü oynayan, anlam inşasının merkezinde olan dildir.  

Dille birlikte diğer kültürel sembol sistemleri de anlam inşasında ve kimliğin 
kurulmasında önemli rol oynar.  Giyim kuşam özelliklerinin belirli tarihsel, siyasal bağlamlarda 
kültürel, etnik, dinsel anlam ve aidiyetlerin güçlü birer taşıyıcısı olması buna örnektir. 
Dolayısıyla kim olduğumuzu temsil etmeye adanmış semboller, bayrak, devlet, millet gibi 
büyük göstergeleri içerdiği gibi, günlük hayatın sıradan ayrıntılarında da içkin olabilir. 
Kimliğin bu farklı kavramlaştırmalarında yöntemsel ayrılıklar da gizlidir elbette. Kimlik 
üzerine ampirik çalışmalar, kavramı nasıl tanımladığına bağlı olarak, anket gibi niceliksel 
tekniklerden, derinlemesine mülakat, gözlem ve metin analizi kullanan niteliksel etnografik 
araştırmaya kadar farklı yöntemleri kullanır.  

11.3. Kimlik, farklılık ve kimlik siyaseti 

Kimlik, geniş anlamda siyasal eylemin temeli ve dar anlamda siyasetin öznesi olarak 
konumlandığı vakit, artık sadece psikolojik ya da sosyolojik bir kategoriden değil, aynı 
zamanda siyasal bir kategoriden söz ediyor oluruz. Zira iktidar ve özne, siyasetin kalbinde yer 
alan iki meseledir. Farklı siyaset biçimlerini belirlememize yardımcı olan anahtar sorular, 
iktidarı ve özneyi nasıl ve kim olarak tanımladığımızdır. 19. ve 20. yüzyılların siyaseti 
belirleyen iki meta kavramı, sınıf ve ulus olmuştur. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
güçlenen modernizm eleştirileri, esas olarak sınıf ve ulus kategorilerinin eleştirel bir yeniden 
okumasıyla kendilerini konumlandırırken, 1960-70’lerde ortaya çıkan çevreci, feminist, savaş 
karşıtı toplumsal hareketler, yeni bir siyasal arayışın ifadesi olmuştur. Sol siyasetin yeniden 
tanımlanmasına dair bir tartışmaya da yol açan bu siyasal arayış, modernizmin evrenselci 
iddialarının totalleştirici olduğu eleştirisiyle, tekil ve yerel olanı tanıyan yeni bir evrensellik, 
eşitlik ve özgürlük projesi söylemiyle ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan yine totalleştirici bulduğu 
sınıf ve yurttaş/birey kategorilerine karşılık parçalı özne konumlarını tanıyan bir siyasal hat 
önermiştir. 20. yüzyılın son otuz yılına ve günümüze kadar olan sürece güçlü bir şekilde 
damgasını vuran bir diğer toplumsal ve siyasal olgu ise, sosyalist blokun çözülmesinin ardından 
yukarıda sözünü ettiğimiz, şiddet içeren ve içermeyen biçimleriyle etnik ve dinsel/mezhepsel 
ayrılıkların, çatışmaların, azınlık sorunlarının ve ayrılıkçı hareketlerin yükselişi olmuştur. İşte 
kimlik ve kimlik siyaseti, şaşırtıcı bir şekilde birbirinden böylesine farklı görünen bu iki 
olgunun ve bu olgulara dair iki ayrı siyasal söylemin taşıyıcısıdır.  

Kimlik siyaseti teriminin, sosyal bilimlerdeki yaygınlaşan kullanımının da bu iki izlekte 
geliştiğini görürüz. Sosyal bilimlerde de kimlik siyaseti, çok-kültürlülük,  kadın hareketi, sivil 
haklar, cinsel tercih hareketleri, ayrılıkçı hareketler, etnik şiddet ve milliyetçi çatışma 
anlamlarını içerecek çeşitlilikte tanımlanmıştır. Diyebiliriz ki ‘80’lerden itibaren siyaset, kültür 
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ve kimlikle ilintili her hareket kimlik siyasetiyle tanımlanmış, kimlik şemsiye bir kavram işlevi 
görmüştür.  

Kimlik üç ana kavramın rolünü ifa etmek üzere kullanılır:  

a) Irk 

b) Ulusal karakter 

c) Toplumsal bilinç  

Bu teze göre, aşırı kolektivist, katı ve kuvvetli bir şekilde şeyleştirme eğilimi olan ve 
soğuk savaş dönemine ait görülen bu kavramlar, bugünün farklı aidiyetler arasında parçalanmış 
toplumsal ve siyasal hayatına uygun bir şemsiye kavramla yer değiştirmiştir. İki kutuplu 
dengenin bozulmasıyla birlikte kavramların yer değiştirmesinin ötesinde, hem uluslar-arası 
siyaset dengelerinin yeniden kurulduğu hem toplum ve siyasete dair en yaygın kabullerin 
tartışmaya açıldığı bir sürece girdiğimizi biliyoruz. Kimlik söylemi, böyle bir süreçte farklı 
kolektif içerikler, eylem ve yapıları temsil eden bir esneklik göstermiştir. 

Sovyetler’in dağılması ve sosyalist blokun yıkılma süreci, “tarihin bittiği”, 
“ideolojilerin sonu”, “liberal demokrasinin zaferi” tezleriyle birlikte gelmişti. Öte yandan aynı 
dönem, başta feminizm olmak üzere toplumsal hareket siyasetlerinin ve siyasal teorinin liberal 
demokrasi söylemini, eşitlik ve özgürlük iddialarıyla birlikte eleştirerek yeni siyasal stratejiler 
ve yeni demokratikleşme biçimlerini tartıştığı bir dönem olmuştur. Bu eleştirilerdeki ortak 
iddia, liberal demokrasi söyleminin soyut yurttaş-bireyi ve evrenselleştirilmiş hak 
mefhumunun, çoğulcu toplum anlayışıyla çelişkili olduğu ve çoğulcu bir demokrasiyi 
gerçekleştirmeye uygun olmadığı yönündedir.  

Buna karşılık, farklı kimliklerin ve özgünlüklerin tanınmasına dayalı yeni bir siyasal 
paradigma içinde radikal, müzakereci, kozmopolit demokrasi gibi kavramlarla yeni 
demokratikleşme biçimleri tarif edilmiştir. Bu tariflerde Habermas’tan, Taylor, Fraser, Laclau 
ve Mouffe’a kadar farklı teorisyenlerin önerdiği geniş bir kavram ve teori yelpazesinden söz 
ediyoruz. Ancak çok kabaca bu yaklaşımların, liberal demokrasinin yurttaşlık anlayışının, 
farklılıkları aynılaştırdığı, temsil etmediği, aynılığa dayalı bir demokrasi biçiminin ise farklı 
kimlik taleplerine cevap vermediği yolunda bir eleştiriyi paylaştıklarını söyleyebiliriz.  

Liberal demokrasi eleştirileri olarak tasnif edebileceğimiz bu geniş teori yelpazesi genel 
olarak kimlik ve farklılık kategorilerini teorileştirmiştir; ancak bu ikisinin her zaman aynı şeye 
işaret etmediğini vurgulamalıyız. Çağdaş sosyal teorinin bir kısmı, kimlik ve farklılığı farklı 
olgular olarak birbirinden ayırır ve farklılığın önceliğini vurgular. Farklılık teorisyenleri mutlak 
olarak her zaman, kimlik siyasetine işaret etmez. Öte yandan modernizm eleştirileri ve siyasal 
özne tanımları açısından aynı paradigma içinde yer aldıklarını ve belirli bir siyaset tarzını 
olumlayan fikir ittifakları içinde olduklarını söylemeliyiz. Belirgin olarak en çok ortaklaştıkları 
iki noktadan biri, öznenin özcülük karşıtı bir şekilde tanımlanması ve kimliğin müzakereye açık 
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ve esnek olduğunu düşünmeleri, diğeri de siyasal liberalizmin yurttaşlığa dayalı evrenselciliği 
hakkında kuşkulu olmalarıdır. 

Kimlik siyaseti kavramlaştırmasına ilişkin dikkate değer eleştirilerden bazıları, kaygan 
bir terim olması, kavramın, tutarlı bir çalışma alanı olmaktan ziyade belirli siyasi pratiklerin 
eleştirisi şeklinde gelişmiş olması ve kimlik siyaseti ifadesinin giderek feminist, ırkçılık karşıtı 
ve cinsel tercih hareketlerinin eş anlamlısı olarak indirgemeci, bu hareketleri küçümseyici bir 
şekilde kullanılmasıdır. Siyasi bir proje ve pratik olarak kimlik siyasetine yönelik eleştiri ise, 
evrensel bir toplumsal değişim için gerekli bir eklemlenme inşa etmek yerine solun 
yıpranmasına yol açan, grup temelli çıkarlara dair parçalı iddialar ileri sürmesidir. Kimlik 
grupları dar kategorilere doğru parçalandıkça, herhangi bir şey üzerinde anlaşarak devam 
etmeleri mümkün olmamakta, sadece ortak bir düşmana karşı itiraz etmektedirler.  

Aslında bazı kimlik siyaseti söylemlerinde ortak düşmanın varlığı bile tartışmalı 
olabilir. Mesela yukarıda andığımız Laclau ve Mouffe’un önerdiği radikal siyaset 
stratejilerinin, iktidarı merkezsiz, bitimsiz ve sürekli yer değiştiren bir karakterde 
tanımlamaları, iktidar tarifini muğlaklaştırır ve görünmez bir iktidara karşı olma ihtimali taşır. 
Bu tür siyasetler, ilerleme kaydeden ve devrimci bir toplumsal değişmeyi teşvik edecek 
koalisyonlar oluşturma kapasitesi içermemekle eleştirilmişlerdir. Bu eleştirilerin önemli bir 
kısmı, sol siyasetin sınıf eksenli tanımlanmasıyla kimlik siyaseti ekseninde yeniden inşa 
edilmesi gerektiği fikri arasındaki geniş tartışmanın ürünüdür.  

Sosyalist siyasetin kimlik ittifaklarına dayanarak yeniden inşa edilmesine karşı, sınıf 
mücadelesini ve sınıf temelli siyaseti savunan güçlü eleştirilerden biri Ellen Meiksins 
Wood’dan gelmiştir. Wood’un esas eleştirisi, kimlik siyasetinin özne konumlarını, toplumsal 
ve maddi ilişkilerden kopararak tanımlaması olmuştur. Tarihsel materyalizmin, üretim 
ilişkilerini toplumsal yaşamın merkezine koyduğuna ve bu ilişkilerin sömürüye dayalı 
karakterini toplumsal ve siyasal tahakkümün temeli olarak gördüğüne dikkat çeken Wood, işçi 
sınıfının potansiyel olarak devrimci sınıf olduğu önermesinin bu maddeci ilkeden 
kaynaklandığını ve metafizik bir soyutlama olmadığını söylemektedir.  

Wood, sınıf mücadelesini özgürleştirici bir sosyalist dönüşümün lokomotifi olarak görür 
ve 1980’lerde canlanan toplumsal hareket siyasetlerine dayalı yeni radikal stratejilerin, sosyalist 
projeyi sınıfsızlaştırdığını, işçi sınıfını sosyalist projenin merkezinden kovduğunu belirtir. 
Halbuki işçi sınıfı, kapitalist toplumda sınıf olgusunu ortadan kaldırabilecek biricik sınıftır ve 
Marksizmi, diğer toplumsal dönüşüm anlayışlarından ayıran başlıca özelliği, bu 
çözümlemesidir. Kimlik temelli yeni siyasal stratejilerin karşısında duran pek çok Marksist 
eleştirinin merkezinde bu vurgu dikkati çeker. Yine güçlü Marksist eleştirilerden birini getiren 
Terry Eagleton, işçi sınıfının siyasi öneminin, toplumun en mağdur kesimi olmasından değil, 
kapitalist üretim içindeki yerinden ileri geldiğini belirterek, Marx’ın işçi sınıfını önemseme 
sebebinin onu, evrensel özgürleşmenin taşıyıcısı olarak görmesi olduğunu vurgular. 

Eagleton’ın, ‘80’lerde ortaya çıkan anti-kapitalist hareketlerin Marksizmden kopuşuna 
yönelik eleştirisinin esas zeminini ise, bu hareketlerin temsil ettiği cinsiyet, çevre, etnisite, 
savaş karşıtlığı gibi meselelerin sınıfsallığını göstermek ve aynı zamanda tüm bu konularda 
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duyarlılık geliştiren toplumsal hareketlerin Marksizme borçlu olduğunu ortaya koymak 
oluşturur. Buna göre kültür, cinsiyet, kimlik, farklılık, etnisite gibi sorunlar, maddi eşitsizlik ve 
emeğin sömürülmesi meselelerinden ayrı bir şekilde ele alınamaz ve örneğin, düşük ücretli, 
etnik kadın emeğinin çelişkisi tam da Marksist anlamda bir sınıf sorunudur. Benzer şekilde, 
dünyanın pek çok yerindeki küresel saldırganlık ve askeri çatışmalar, kapitalist birikimin 
yayılmacılığının ürünüdür ve nükleer savaş tehdidi ya da çevresel yıkım olasılıkları yine 
sermayenin yayılmacılığı sonucudur.  

Marksist eleştirilerdeki bir başka ortak vurgu da parçalı, tikel özne konumlarını sınıfa 
yeğ tutan, sınıf mücadelesi yerine söylemsel olarak kurulan kimlik ve farklılık siyasetlerini 
öneren bu siyasal paradigmanın, sosyalist projeye dair bir umutsuzluğu yansıtıyor olmasıdır. 
Sovyet deneyiminin sosyalist solda yarattığı düş kırıklığı, bunun en önemli nedenlerinden 
biridir. Eagleton, 1970’ler ve ‘80’lerde radikallerin pek çoğunun Marksizmi bir yana 
bırakmalarının, sistemle ilgili düşüncelerini değiştirmelerinden değil, karşılarındaki rejimin 
çetin ceviz olduğunu sezmelerinden kaynaklandığını yazar. Sistemi değiştirmek konusundaki 
düş kırıklığı ve siyaseten aciz kalma hissi, Marksizme güvensizliği en çok besleyen şey 
olmuştur. 

Öte yandan feminist kuramcı Fraser gibi bazı yazarlar, kültürel kimliklerin tanınmasına 
dayalı bir siyasetle, toplumsal adalet ve eşitlik siyaseti arasındaki bölünmenin, kökleri siyasal 
ve ekonomik yapıda olan toplumsal/ekonomik eşitsizlikle, kökleri temsiliyet, yorumlama ve 
iletişim alanında olan kültürel ve sembolik eşitsizlik arasındaki ilişkiyi görmezden geldiğini 
belirtmişlerdir.  

Fraser, toplumsal cinsiyet ve ırk gibi kategorilerin iki kat değerli kolektifler yarattığını 
ileri sürer; çünkü bunlar hem toplumun siyasal, ekonomik yapısından hem kültürel, değer yüklü 
yapısından etkilenen gruplara karşılık gelirler. Böyle bir yaklaşım, kimliği kavramlaştırırken de 
cinsiyet, ırk, etnisite gibi konumlara dayalı kimliklerin sadece kültürel boyutu ve anlamı 
olmadığını belirterek, bu kültürel konumları somut, maddi yapılarla ilişkilendirir. Benzer 
şekilde, Bourdieu ve Calhoun gibi kuramcılar da, sınıfın kültürden bağımsız bir kategori olarak 
ele alınamayacağını vurgulamak üzere, sınıf sembollerinin kimlik konumlarının içinde inşa 
edildiğini ve sınıfın kültürel dışavurumlarda tezahür ettiğini yazmışlardır.  

Etnik ve dinsel ayrılıklardan, kültürel farklılıklardan söz ettiğimiz zaman, kimlik 
doğrudan, belirli kültürel konumlanmaları anlatır. Bunlar içinde kültür ve etnik kimlik çok 
kolaylıkla birbirinin yerine kullanılmakla birlikte, etnik kimlik, ortak atalar fikrine/algısına 
dayanırken, kültür, ortak temsiller, değerler ve pratikleri ifade eder. Burada kimlik siyaseti, 
yukarıda söz ettiğimizden bambaşka bir içerikle karşımıza çıkar. Öte yandan her iki durumda 
da kimliğin ve kimlik siyasetinin modernliğin evrenselci söylemine karşı bir meydan okuma 
olduğunu, dolayısıyla modernliğin krizinin ürünü olduğunu tespit edebiliriz. Aydınlanmanın 
rasyonel, eşit, özgür yurttaş-birey söylemiyle Batı’nın kültürel, demokratik değerleri etrafında 
bütünleşen toplumlar ve kültürleri vadeden modernlik, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
hızlı bir şekilde parçalı, paradoksal ve belirsiz bir dünyaya doğru yol aldı. Dolayısıyla kimlik 
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ve kimlik siyasetinin temsil ettiği tüm bu müphemliğin, aslında bir modernlik durumu olduğunu 
düşünebiliriz.  

Mills, yukarıda sözünü ettiğimiz kitabına “Günümüz insanı için yaşadığı özel hayat bile 
içinden çıkılması güç bilinmezliklerle doludur” cümlesiyle başlar ve çağdaş insanın hızlı 
değişen ve karmaşıklaşan dünya karşısındaki şaşkınlığını ve güçsüzlük duygusunu tarif ederek 
devam eder. Toplum ve birey sorunlarını birlikte kavrayan, sosyolojik tahayyüle dayalı bir 
sosyal bilim önerisi, bilimden, insanın anlama yetisini geliştirme ve böylece onu güçlendirme 
beklentisidir. Bu bakımdan toplumu, siyaseti ve insanı açıklamaya yönelmiş kimlik, sınıf, 
cinsiyet, kültür, modernlik gibi daha pek çok kavram siyaset sosyolojisinin merkezinde yer 
almaktadır.     
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Kimlik, geniş anlamda siyasal eylemin temeli ve dar anlamda siyasetin öznesi olarak 
konumlandığı vakit, artık sadece psikolojik ya da sosyolojik bir kategoriden değil, aynı 
zamanda siyasal bir kategoriden söz ediyor oluruz. Zira iktidar ve özne, siyasetin kalbinde yer 
alan iki meseledir. Farklı siyaset biçimlerini belirlememize yardımcı olan anahtar sorular, 
iktidarı ve özneyi nasıl ve kim olarak tanımladığımızdır. 19. ve 20. yüzyılların siyaseti 
belirleyen iki meta kavramı, sınıf ve ulus olmuştur. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
güçlenen modernizm eleştirileriyle birlikte kimlik bir siyaset kategorisi olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu bölümde kimlik hem sosyolojik hem siyasal bir kategori olarak tanımlanmaktadır.  
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Bölüm Soruları 

1) Kimlik kavramının sosyal bilimlerdeki gelisiminde hakim olan iki çerçeve 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Psikoloji-Biyoloji 

b) Sosyoloji-Siyaset Bilimi 

c) Sosyoloji- Psikoloji 

d) Psikoloji- Siyaset Bilimi 

e) Sosyoloji- Antropoloji  

2) Aşağıdakilerden hangisi kimliği psikolojik olarak kavramlaştırmıştır?  

a) Erik Erikson 

b) George Herbert Mead  

c) George Simmel 

d) Emile Durkheim 

e) Clifford Geertz 

3) Aşağıdakilerden hangisi kimliğin tanımlayıcı unsurlarından biri değildir? 

a) Benzerlik 

b) Farklılık  

c) Semboller 

d) Eğitim  

e) İlişkisellik  

4) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kimlik teorisinin kurucusudur?  

a) Henri Tajfel 

b) Margaret Mead 

c) Erik Erikson 

d) George Simmel 
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e) Richard Jenkins 

5) Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi modern çağda siyaseti belirleyen iki 
büyük kavramdır?  

a) Birey- Devlet  

b) Devlet-Sivil Toplum 

c) Sınıf- Ulus 

d) Kimlik- Toplum 

e) Sistem- Toplum 

6) Aşağıdakilerden hangisi kimliğin sosyolojik ve psikolojik kavramlaştırmaları 
arasındaki farklılıklardan biri değildir? 

a) Psikolojik kavramlaştırmada kimlik içsel ve sürekli, sosyolojik kavramlaştırmada 
dışsal ve geçicidir. 

b) Psikolojik olarak içsellik ve süreklilik, kimliğin zorunlu parçası iken sosyolojik 
olarak kimlik, birey ve toplum arasındaki yapay etkileşimin ürünüdür. 

c) Psikolojik olarak kimlik, kendiliğin oluşumunun ayrılmaz bir parçası iken, sosyolojik 
olarak kimlik, kendiliğin sürekliliğine meydan okur. 

d) Psikolojik olarak kimlik, bireysel bir olgu iken, sosyolojide toplumsal bir olgudur. 

e) Psikolojinin kimlik kavramlaştırmasında kendilik, katı ve verili bir şey iken 
sosyolojide kendilik, her durum için yeniden yaratılan bir süreçtir. 

7) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş donemde sosyolojinin ve siyasal teorinin kimlik 
kavramlaştırmasını etkileyen teorilerden biridir? 

a) Modernleşme teorisi 

b) Siyasal gelişme teorisi 

c) Toplumsal kimlik teorisi 

d) Sınıf teorisi 

e) Davranışçı okul 
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8) Aşağıdakilerden hangisi kimliği siyasal bir kategori olarak belirleyen temel 
faktördür? 

a) Kendilik gelişiminin  bir parçası olması 

b) Toplum ve birey arasındaki etkileşimin bir ürünü olması 

c) Sürekli yeniden kurulması 

d) Siyasal eylemin temeli olması 

e) Benzerlik ve farklılık unsurları 

9) Aşağıdaki olgulardan hangisi kimlik siyasetlerinin ortaya çıkması ve güçlenmesinin 
nedenlerinden biri değildir? 

a) Sosyalist blokun yıkılması 

b) Sınıf ve ulus kavramlarına yönelik eleştiriler 

c) 1968 hareketi ve yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması 

d) Etnik ve mezhepsel ayrılıklara dayalı söylemlerin güçlenmesi 

e) Refah devleti politikası 

10) Aşağıdakilerden hangisi farklı kimliklerin tanınmasına dayalı yeni siyasal 
paradigmanın temsilcilerinden biri değildir? 

a) Ernest Laclau 

b) Ellen Meiksins Wood 

c) Jurgen Habermas 

d) Nancy Fraser 

e) Chantal Mouffe 

Cevaplar 

1) c, 2) a, 3) d, 4) a, 5) c, 6) c, 7) c, 8) d, 9) e, 10) b 
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12. MODERNİZM VE POSTMODERNİZM  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

12.1. Modernizm ve Postmodernizmin Temel Önermeleri  

12.2. Toplumsal Değişim, Kültür ve Değerler  

12.3. Modern Kültür ve Kültürel Görecilik 

12.4. Postmodern Eleştiri ve Söylem  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Modernleşme sürecinin özellikleri nelerdir? 

2. Postmodernizmin dayandığı temel önermeler nelerdir? 

3. Postmodernizmin moderniteyi nasıl eleştirmektedir?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Modernleşme Nedir? Modernleşmenin temel 
niteliklerini belirlemek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Postmodernizmin Temel 
Önermeleri  

Postmodernizmin temel 
varsayımlarını kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Modernizm ve 
Postmodernizm 

Postmodernizmin 
modernizm eleştirisini 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

 

  



 

241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 
 Modernizm, 

 Postmodernizm,  

 Postmodern eleştiri   
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Giriş 

 Modernleşme, çok boyutlu bir değişimi içeren karmaşık bir süreçtir. 21. yüzyılın 
başında, pek çok sosyolog ve siyaset bilimci, farklı türde bir toplumsal düzene doğru yol 
aldığımızı ileri sürdüler. Bir görüşe göre, ‘birinci moderniteden’ ‘ikinci moderniteye’ geçtik. 
Artık tüm özellikleri iyi bilinen ilk modernleşme, genel olarak ulus-devlet, refah devleti, tam 
istihdam, kolektif yaşam ve doğanın sınırsız istismarını içermektedir. İkinci modernlik ise farklı 
tanımlanmaktadır. Bu görüşlere karşılık, en yaygın düşünce, bu yeni çağın postmodernizmle 
karakterize olmasıdır. Postmodern eleştiri, mimari ve sanat alanında modernizmi eleştirerek 
başlamış, ancak düşünce dünyasından siyasete kadar her alana sirayet eden bir etki göstermiştir. 
Yeni siyasal kategorileri ve siyaset arayışlarını postmodern eleştiriyi bilmeden incelemek 
mümkün değildir.  
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12.1. Modernizmin ve Postmodernizmin Temel Önermeleri  

1970’lerin sonuna doğru, Amerika’da New Deal, Avrupa’da ise refah devleti olarak 
şekillenen devlet merkezli üretim ve tüketim paradigmasının krize girmesiyle birlikte, 
modernitenin kültürel ve siyasal yapılarının da çözülmeye başlaması; postmodern düşüncenin 
yeni bir toplumsal teori olarak ele alınmasını da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar ekseninde 
postmodern söylemin belli başlı kurucuları olarak Baudrillard, Lyotard ve Jameson gösterilir. 
Richard Rorty, Roland Barthes yine postmodern düşüncede ürün veren yazarlardır.   

Modernitenin ilerlemecilik, kalkınma, temsil, evrensellik, tarihsel özne, ideoloji gibi 
temel yapı taşları postmodernistlerin başlıca sorgulama alanını oluşturdu. Post-modernizm 
modernitenin bütünsel söylemini, çeşitli alanlardaki insan faaliyetleriyle, herşeyin imgelere 
dönüştüğü ve tüketildiği bir dünyada konumlanan birey arasındaki duvarları ve kişinin dünyayı 
düzeltmek, değiştirmek için yöneldiği hareketleri sorguladı. Ancak daha önce modernlesmeyi 
tanımlamak gerekir. Bunun için modernleşmenin dört temel özelliğini belirleyebiliriz: 

a) Küçük, geleneksel toplulukların azalması. Modernite, tarih boyunca insanlığın, 
dayanışmayı ve ‘anlamı’ orada buldukları, birbirine bağlı toplulukların ortadan kalkması ya da 
zayıflaması sürecini içerir.  Bilindiği üzere insanlar binlerce yıl, küçük ölçekli yerleşim 
birimlerinde aileleri ve komşularıyla birlikte yaşadılar. Elbette, kanaat ve inançların kuşaktan 
kuşağa aktarılmasına dayalı, bu tür bir geleneksel anlam dünyasında her bireyin yeri, kesin ve 
tam olarak tanımlanmıştır.  Bu birincil gruplar, kişilerin deneyimlerini sınırlamakla birlikte, 
onlara, güçlü bir aidiyet,  kimlik ve hedef de sunar.  Modernleşme sürecinin en önemli 
karakteristiklerinden biri, bu topluluk yapılarında yol açtığı hızlı çözülmedir. Kırsal yerleşim 
alanlarında dahi, hızlı ulaşım ve iletişim, daha geniş toplumlarla, hatta tüm dünyayla temas 
halinde olmayı mümkün kılmaktadır.  

b) Kişisel tercihlerin oluşması. Endüstri öncesi, geleneksel toplumlarda insanlar, 
hayatlarını, tanrı ve kader gibi, kendi kontrollerinin dışındaki güçlere göre şekillendiriyorlardı. 
Geleneklerin gücü aşındıkça insanlar hayatlarını, sonsuz bir tercihler dizisi olarak algılamaya 
başladılar ki bu bireyselleşme sürecinin de önemli bir parçasıydı. Pek çok kimse, modern 
toplumların sunduğu alternatiflere, yaşam tarzını değiştirerek cevap verdi.  

c) İnanç çeşitliliğinde artış. Endüstri öncesi toplumlarda güçlü aile bağları ve dinsel 
inanışların yol açtığı bir uyum vardı. Modernleşme ise, geleneklerin gücünü yitirdiği ve 
maneviyatın bireysel bir sorun haline geldiği, daha rasyonel, bilimsel bir dünya görüşü getirdi. 
Şehirlerin gelişmesi, gayri-şahsi örgütlenmelerin genişlemesi ve farklı geçmiş ve köklerden 
insanlar arasındaki sosyal hareket, inanç ve davranış çeşitliliğini teşvik etti.  

d) Gelecek tasarımı ve zamanın farkında olmak. Modern toplumlar gelecek hakkında 
daha fazla düşünürken, endüstri öncesi toplumlarda insanlar, daha çok geçmişe 
odaklanıyorlardı. Modern insanlar, sadece ileri görüşlü değil, aynı zamanda keşifler ve yeni 
icatların hayatlarını daha değerli kılacağı hakkında iyimserdi. Ve belki modernitenin en önemli 
özelliklerinden biri olarak, modern insanlar, günlük hayatlarını kesin zaman birimlerine göre 
planladılar.  
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Özetle denilebilir ki modernleşme, çok boyutlu bir değişimi içeren karmaşık bir süreçtir. 
21. yüzyılın başında ise, pek çok sosyolog ve siyaset bilimci, farklı türde bir toplumsal düzene 
doğru yol aldığımızı ileri sürdüler. Bir görüşe göre, ‘birinci moderniteden’ ‘ikinci moderniteye’ 
geçtik. Artık tüm özellikleri iyi bilinen ilk modernleşme, genel olarak ulus-devlet, refah devleti, 
tam istihdam, kolektif yaşam ve doğanın sınırsız istismarını içermektedir. İkinci modernlik ise 
farklı tanımlanmaktadır. 

 Buna göre, ilk modernitenin tipik özellikleri olan kolektif yaşam biçimleri, 
ilerleme, kontrol edilebilirlik, tam istihdam ve doğanın sınırsız sömürüsünün, şimdi, birbiriyle 
bağlantılı beş süreç tarafından altı oyulmaktadır: küreselleşme, bireyselleşme, toplumsal 
cinsiyet devrimi, eksik istihdam ve küresel riskler… İkinci modernitenin teorik ve politik olarak 
gerçek meydan okuması, toplumun tüm bu meydan okumalara eşzamanlı biçimde cevap 
vermesidir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, modernitenin farklı kavramlaştırmalarına alan açan, 
modernitenin çoğullaşması diyebileceğimiz bir süreç söz konusudur. 

Bugün bu perspektife farklı teori ve kavramlarla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki 
kapitalizmin bu geç aşamasında tanık olduğumuz toplumsal değişimler, yeni düzen arayışları, 
çok çeşitli kavramlaştırmaları mümkün kılıyor. Post-modern toplum, bilgi toplumu, risk 
toplumu, üçüncü yol bunlardan sadece bazıları. Tüm bu terimlerin arkasında ‘küreselleşme’, 
‘post-Fordizm’, ‘düzensiz kapitalizm’ gibi çeşitli şekillerde tanımladığımız anahtar süreçler 
olduğunu belirtmeliyiz. Tabii bir de tüm bunların bir parçası olarak ‘post’ların kavram 
dünyasındayız artık: post-feminizm, post-Marksizm, post-kolonyalizm ve elbette 
postmodernizm… 

Tüm bu kavramlaştırmalar yeni yüzyılı tanımak ve anlamak bakımından önemli olmakla 
birlikte, küreselliğin farklı hız ve derecelerde de olsa eş zamanlı biçimde geleneksel, modern 
ve postmodern dünyaları bir arada barındırdığını vurgulamalıyız. Aslında sadece bu durum bile, 
küresel kapitalizmin, aydınlanmanın ilerlemeci tarih anlayışına bir meydan okuması olarak 
yorumlanabilir. Nitekim, bu döneme hakim olan düşünce iklimi olarak postmodernizm, bu 
meydan okumayı ziyadesiyle yaptı. Edebi, felsefi ve mimari bağlamlarda, pek çok varyantla 
ortaya çıkan postmodern düşüncenin, herkesçe paylaşılan bazı önermelerini vurgulamak daha 
tanımlayıcı olabilir: 

a) Modernite, pek çok açıdan başarısız olmuştur. Modernitenin vaadi, yokluğun 
olmadığı bir hayattı. Pek çok postmodernist eleştiri, 20. yüzyılın yoksulluk gibi sosyal 
problemleri ortadan kaldırmakta, hatta pek çok insanın mali güvenliğini sağlamak konusunda 
bile başarısız olduğunu söyler. 

b) Bilim tüm cevaplara sahip değildir. Modern çağın tanımlayıcı özelliklerinden biri de, 
bilimsel bakış ve teknolojinin hayatı daha iyi hale getireceğine güvenle duyulan inançtı. 
Postmodern eleştiri ise, bilimin çeşitli sorunlar yarattıktan sonra, ancak çözüm aradığını söyler. 
Çevrenin tahrip edilmesi bunun tipik örneklerinden biridir. Genel olarak postmodern 
düşünürler, bilimin temeli olan objektif bir gerçekliğin ve doğrunun olduğu önermesine 
kuşkuyla bakarlar. Gerçekliğin, doğaldan çok sosyal olarak inşa edildiğini iddia ederler. 
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c) Kültürel müzakereler yoğunlaşmaktadır.  Belirttiğimiz gibi, modernite, yüksek 
bireysellik ideali ve geniş hoşgörü vaadiyle gelmişti. Fakat bu vaatleri gerçekleştirmek bir yana, 
kültürel fark üzerine kurulu kimliklerin meydan okumasıyla karşı karşıya kalmıştır. 

d) Toplumsal kurumlar değişmektedir. Endüstrileşme toplumsal kurumlarda hızlı bir 
dönüşüme yol açmıştı. Endüstri sonrası toplumların yükselişi toplumu bir kez daha yeniden 
yapılandırmaktadır. 

12.2. Toplumsal Değişim, Kültür ve Değerler 

Siyaset bilimci Ronald Inglehart, 20 yıl boyunca altı kıtadan altmış ülkede farklı 
değerler olduğuna dair ürettiği kanıtlardan söz ettiği çalışmasında toplumları farklı değer 
boyutlarına göre gruplandırmıştır. Bunlardan iki tanesi göze çarpar: Geleneksel ve/veya 
seküler-rasyonel boyut ile hayatta kalma (survival) ve/veya kendini vurgulama (self-
expression) boyutları. Buna göre; 

a) Geleneksel toplumlar, genellikle din veya otokratik liderler aracılığıyla geçmişten 
gelen bir otoriteye başvururlar. Seküler-rasyonel toplumlar, dine ve dinsel değerlere çok daha 
az  eğilimlidirler ve bu toplumlarda daha bireysel değerler görülebilir. 

b) Hayatta kalma ve kendini vurgulama boyutları ise post-modern ya da post-materyalist 
toplumların ortaya çıkmasıyla ilintili temalar içerir. 

Düşük gelirli toplumlar olarak da adlandırılan bazı kültürler, hayatta kalma değerlerine 
vurgu yaparlar. Inglehart’a göre bunlar, refahın daha düşük seviyelerinden haber verirler; sağlık 
yoksunluğu, kişiler arasında daha az güven, öteki gruplara karşı hoşgörüsüzlük, cinsiyet 
eşitliğine düşük destek, maddeci değerlere vurgu, teknoloji ve bilime yüksek güven, çevre 
hareketlerine zayıf ilgi ve otoriter hükümetle uyumlu tutumlar. Kendini vurgulama boyutu ise, 
tüm bunların tersi olan değerler üzerinde odaklanmıştır. 

Post-modern ve post-materyalist değerler arasındaki ayrım, Batı Avrupa’nın çağdaş 
tartışmalarından biridir. Değişen değerler üzerine yapılan araştırmalar, post-modern değerlerin 
büyük ölçüde genç ve eğitimli gruplar arasında gözlendiğini ortaya koyuyor. Post-modernistler 
ve post-materyalistler feminizm, çevre, hayat tarzı tercihleri gibi, genel olarak  aynı ilgilere  
sahip olsalar da post-materyalistlerin ilgi alanlarının daha sabit ve verili olduğu anlaşılıyor. 
Post-modernistler ise bu açıdan farklılık gösteriyor; onlar, sürekli değiştiklerini vurguluyorlar 
ve mevcut konular tartışıldığı durumda bile yeni ilgi odakları oluşabiliyor. Aşağıdaki tablo, 
sözünü ettiğimiz iki kategori için değişen değerlerin nasıl farklılaştığını anlatmaktadır. 
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Değişen değerler 

Post-materyalist Post-modern 

Öz değerler taşınıyor Öz değer yok; değerler karışabilir ve 
birbiriyle uyumlaşabilir. 

Çevrecilik, feminizm, vs. Aynı konular ama biçim ve tartışmada 
kaymalar olabiliyor. 

Değerler hayat için 
Değerler değişebilir ve gruplar ve 
bireylere uyarlanabilir 

Düzen ve model Serbest bağlar, herkes kendi kendini 
düzenleyebilir 

Spesifik Mozaik 

Bütünleşik, bir örneklik İnternet vs. imajları 

Stabil Değişken 

 

Yukarıdaki tablo, aslında, değerlerin bir toplumda nasıl tezahür ettiğini açıklama 
çabalarından bir tanesi. Söz konusu ayrım, başka kategorilerle de yapılabilir ve hiç kuşkusuz, 
bu, o toplumun kültürel yapısına ilişkin bir fikir verir. Mesela bir toplumda kültürel değerler, 
birbiriyle tutarsız, hatta tamamen çelişkili olabilir. Bir görüşe göre, değerlerin tutarsızlığı, o 
toplumun kültürel çeşitliliğini ve yeni trendler eski geleneklerle yer değiştirirken yaşanan 
kültürel değişim sürecini yansıtır. 

12.3. Modern Kültür ve Kültürel Görecilik  

Pek çok sosyal bilimci, kültürün, toplumların nasıl geliştiğini ve değiştiğini anlamak 
için önemli bir anahtar olduğunu düşünmektedir. Bazılarının gelişmiş endüstri toplumu 
seviyesinde olmasını, bazılarının ise bu seviyede olmamasını, söz konusu milletlerin, öz 
değerleriyle açıklamaktadırlar. Buna göre, özsel değerler, toplumu biçimlendirmektedir. Bunun 
en bilinen ve klasikleşmiş örneği, hiç şüphesiz, Max Weber’in, ‘Protestan Ahlakı’nda 
kapitalizmin gelişimiyle Protestanlık arasında kurduğu güçlü, yakın ilişkidir. Hiç kuşkusuz, asıl 
olarak, Marx’a itirazla, değerlerin tali olmadığını vurgulamak ve böylece ekonomik 
determinizmin her şeklini çürütmek amacında olan Weber’in yaklaşımı, 1960’larda Almond ve 
Verba ile birlikte siyasal kültür literatürünün ana akımı olan davranışçı okulun da temelini 
oluşturdu. 1960’larda Almond, Verba, Banfield, 1990’larda ağırlıklı olarak Inglehart ve 
Putnam’ın temsil ettiği davranışçı okul, kültürel kalıpların bireylerin tutumlarına yansıdığını 
ileri sürerken, sosyal ve siyasal göstergeleri de bireyler arasında yaygın olarak paylaşılan bir 
içerikte farz ediyordu. Buna göre siyasal kültür üzerine argümanlar, esasen, toplumda hakim 
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olan değer kümeleriyle, yani böylece toplumun toplam özellikleriyle ilgiliydi. Weber’in 
analizinde örneğin, ekonomik büyümeye hız veren etken, Protestanlığın tetiklediği girişimci 
davranışların yaygınlaşmasıydı. 

Lawrence Harrison da ilerlemeci toplumlar ve/veya durağan toplumlar şeklinde yaptığı 
kategorileştirmede kültürel değerlerde önemli farklılıklar görür. İlerlemeci toplumlar, daha 
endüstrileşmiş toplumlardır; durağan olanlar ise, büyük çapta bir değişim geçirmemişlerdir. 
Bunlar arasındaki değer farklarını ise, şöyle tespit eder: 

a) Eğitim: İlerlemeci kültürlerde bu, ilerleme için anahtar sözcüktür; durağan olanlarda 
ise, elitler dışında daha marjinal bir önemi vardır. 

b) Zaman oryantasyonu: İlerlemeciler, geleceğe bakarlar; diğerleri ise geçmişe ya da  
şimdiye bakarlar. 

c) İş: İleri toplumlarda merkezi önemdedir; durağan olanlarda ise, genellikle, sıkıntı 
verici ve yüktür. 

d) Tutumluluk: İlerlemeci toplumlarda yatırım yapmak ve finansal güvenliğe 
kavuşmak için büyük önem taşır; diğerlerinde ise daha çok tehdit gibi algılanır. 

e) Liyakat: İleri toplumlarda yükselme için merkezi değer budur; durağan toplumlarda, 
çeşitli bağlantılar ve aile önemlidir. 

f) Toplum: İlerlemeci kültürlerde toplum, yerelliğin ve ailenin önünde gelir; ötekinde 
ise aile toplumu sınırlar. 

g) Etik: Gelişmiş toplumlarda daha sıkı ve titiz bir etik anlayış var; diğerlerinde ise 
yolsuzluk daha çok görülüyor. 

h) Adalet: İleri toplumlarda, kişisel olmayan, evrensel beklentiler; durağan toplumlarda 
adalet genellikle, kimi tanıdığınızın vs bir fonksiyonu. 

ı) Otorite: İleri toplumlarda yaygın, durağan olanlarda merkez 

j) Sekülerlik: İleri toplumlarda dinin toplumsal hayat üzerindeki etkisi az; durağan 
toplumlarda ise, dinin büyük önemi var. 

Sosyolojik olarak toplumların yapısını ve gelişme seviyesini anlamada kültürün ve 
kültürel değerlerin nasıl bir fonksiyon olarak kullanıldığını görmek için Harrison’ın 
yaklaşımına burada yer verdik. Öte yandan, görüldüğü gibi, yazarın ilerlemeci yaklaşımı, kültür 
faktörünün etno-merkezci bir şekilde ele alınması riskini de beraberinde getiriyor. Ampirik bir 
çalışma, bize söz konusu yaklaşımın etno-merkezci olup olmadığı konusunda bilimsel bir 
dayanak sağlayabilir. 

Kişinin başka bir kültürü, kendi kültürünün standartlarıyla yargılaması anlamına gelen 
etno-merkezcilik, hiç şüphe yok ki insanların, bilinç durumundan bağımsız olarak, her yerde 
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sergileyebileceği bir tutum. Ama tabii asıl sakıncayı, bilimsel araştırmanın yürütülmesi 
sırasında, araştırmacının önünde, her zaman düşebileceği tehlikeli bir tutum olduğunda taşıyor.   
Bunun alternatifi olan yaklaşım ise, farklı kültürel kalıpları, “dışsal” değil “içsel” bir yöntemle 
kendi özgün bakış açılarından değerlendirmek. Kültürel görecilik olarak adlandırılan bu 
yaklaşım, bir kültürü kendi standartlarıyla değerlendirme pratiğini anlatmaktadır. Kültürel 
görecilik, her kültürün benzersiz olduğu konusunda ısrar eder.  

Bu konuda sosyal bilimcilerin tehlike olarak gördükleri şey, modernist üst-kuramların, 
her farklı grubun farklı tarihlerini silen evrensel bir insanlık tarihi yanılsamasıdır. Buna göre 
evrenselci söylemler insanlığı beyaz, egemen erkeklerin temsil etmesine izin verir. Onların 
temsil ettiği ‘insan’ insanoğlu’dur; kadınların yanı sıra sömürgeleştirilen halkları, ırkları ve 
etnik grupları da dışlar ve marjinalleştirir.  

Buna karşılık, çağdaş sosyal bilim, parçalanmışlıkları dondurulmuş farklılıklara 
dönüştürmeden, bunlar arasındaki eylem ve iletişimi kurarak oluşturulan yeni bir evrensellik 
arayışındadır. Modern toplumun, insanların yaşamlarındaki özelliklere saygı gösterirken, 
bilimsel aklın ve yurttaşlığın evrenselliğine onların da katılması için gereksinim duydukları 
olanakları onlara vermesi gerektiği belirtilmektedir. Tarihsel koşullar, insanlar arasında 
gözlemlenen farkların ayırtına varma imkanı verdikçe, modern toplum da paradoksal bir 
evrenselciliğin temellerini atabilir. Bu önerme, insanın tarihleşmesine yönelik evrenselcilik 
olarak adlandırılmaktadır.   

Gerçekten de bu, sosyal bilimlerde noktası olan bir tartışma olmadığı gibi, farklı dünya 
görüşlerine kaynaklık eden bir metodoloji tartışması aynı zamanda. Gerçeğin birden fazla ve 
göreceli olduğu tezi, bilindiği gibi, en temel Aydınlanma ve modernizm eleştirilerinden biri 
olarak, hem post-modern düşünceye kaynaklık etti hem de sosyolojinin, felsefenin, siyasetin ve 
bilimsel metotların çehresini değiştirdi. 

12.4. Post-modern Eleştiri ve Söylem  

Postmodernizm tartışmaları ilk olarak 1960’lı yıllarda kültürel teori alanında, modernist 
sanat biçimleri ve pratiklerinden koptuğu belirtilen bir dizi kültürel yapıyı tanımlayan mimari, 
edebiyat, resim gibi alanlardaki yeni perspektifin işaretleri olarak başladı. Yüksek modernizmin 
biçimsel bilgiçliğine, estetik talepkarlığına karşı bir tepki olarak; yüksek kültür ve popüler 
kültür biçimlerini karıştıran, estetik sınırları alt üst eden ve en önemlisi de tüketim kapitalizmini 
çoğaltarak üreten eklektik bir anlayış biçiminde ortaya çıktı ve kültürel dünyayı bilimin, 
teknolojinin ve endüstrinin imgesinde şekillendirme iddiasındaki modernizme bir karşı koyuş 
biçiminde algılandı. Sanat alanındaki bu tartışmaların felsefi yansımaları ise Aydınlanma’nın 
mirasçıları olarak idealist ve materyalist felsefe geleneklerinin anlam ve hakikat konusundaki 
düşüncelerinin eleştirisinde ifadesini buldu. 

Baudrillard, modernitenin yapılarına karşı başlatılan sorgulama sürecini ilk kez 
postmodern bir toplumsal teori olarak örgütleyen kişi oldu. Daha önceki tarihsel dönemle 
postmodern dönem arasında mutlak bir kırılmanın olduğunu söyleyen Baudrillard, söz konusu 
yeni çağı kavramlaştırma iddiasında olan yeni bir teori önerdi. Baudrillard’a göre, modern 
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endüstri toplumunun anahtarı üretimken, postmodern toplumda gerçeği önceleyen modeller 
olarak simulasyonlar toplumsal düzene egemen olmaya ve toplumu hipergerçeklik olarak 
yeniden oluşturmaya başlar. Baudrillard, geleneksel siyaset, toplumsallık, sınıf mücadelesi ve 
toplumsal değişme teorilerinin, bireylerin, sınıfların ya da kitlelerin toplumsal eylemde 
bulunmaya muktedir olduğunu varsaydığı ölçüde eskimiş olduklarını belirtir. Ona göre, bir 
hiper-uyum çağında kitleler sadece gösteriyle ilgilenmektedirler. 

Lyotard’a göre postmodern, bilginin yeni durumlarına yanıt veren yeni bir 
epistemolojinin geliştirilmesiyle ilgilidir. İstikrarlı ve bilinebilir bir evren teorisinin yıkıldığını, 
bilginin sürekli olarak kendi kendisini değişikli ğe uğratması ve ilke olarak geçici, olasılıkçı ve 
düzeltilebilir olması gerektiğini öneren Lyotard, hakikati kavrama iddiasında olan, tarih ve 
toplum hakkında evrenselci ve totalleştirici açıklamalar öneren meta-anlatıların çöktüğünü 
iddia eder. Modernitenin bir toplum durumundan ziyade bir bilgi biçimi olduğu perspektifinden 
yola çıkarak, “kullandığı birleştirme tarzı ne olursa olsun, ister spekülatif bir anlatı, isterse 
özgürleşme anlatısı olsun, büyük anlatılar artık güvenilirliğini yitirmi ştir” der. Ve 
postmodernizmin meta-anlatılara karşı kuşkuculuğunun, büyük anlatıların dağılmasını ve tüm 
meta-anlatıların meşruiyetlerinden arındırılmasını içerdiğini vurgular. 

Lyotard, moderniteyi toplumsal bir durum olarak algılamayarak, Baudrillard’dan farklı 
bir postmodern teori önermektedir ve alternatif olarak ortaya koyduğu meta- anlatıların çöküşü 
karşısındaki kuşkucu bir bilgi teorisiyle de yine Baudrillard’ın gösterge ve taklitler 
çerçevesindeki hipergerçeklik tezine de ters düşmektedir. Her ikisinin modernite karşısındaki 
meydan okumalarının eksik kalan yönlerini tamamlayan Jameson, Baudrillard ve Lyotard gibi, 
toplumsal gelişmede temel bir kırılma yaşandığını ve postmodern durumun ortaya çıktığını 
söyler. Ancak öncekilerden farklı olarak yeni bir postmodern toplumsal teori ortaya koymada 
gündeme gelen epistemolojik sorunları resmetmeye çalışır.  

Jameson postmodernizmi hem yeni bir kültürel düşünce hem de kapitalizmin yeni bir 
sosyo-ekonomik evresini oluşturan “geç kapitalizmin mantığı” olarak sunmaktadır. Böylece 
tartışmayı kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasal olgular alanını kapsayacak şekilde 
genişleterek, postmodernizmi kültürel teori ve meta-teori alanlarından toplumsal teori alanına 
doğru kaydırmıştır. Jameson’a göre, bugünkü kapitalizm, Marx’ın piyasa kapitalizminden ve 
Lenin’in emperyalizm teorisinden daha saf, gelişkin ve daha gerçekleşmiş bir kapitalizm 
biçimidir. Bu açıklamaya göre günümüz kapitalizmi hayatın bir çok alanını kolonileştirmiş 
olup, metalaşma ve kapitalist mübadele ili şkileri enformasyon, bilgi, bilgisayarlaşma ve bilinç 
alanlarına benzeri görülmedik ölçüde sızmıştır. Jameson bu öncülden yola çıkarak 
postmodernizmi yeni tip bir kapitalist toplumun kültürel mantığıyla ilişkilendirmeyi önerir. 

Post-modern kültür ve toplum görüşü modern söylemden ayrılır. Bunların içinde 
doğanın, uzay ve zamanın algılanması en önemli ayrışmalardandır. Özet olarak modernizm 
doğanın insan ihtiyaçları doğrultusunda kontrol altına alınması ve dönüştürülmesi ile ilgiliyken, 
post-modernizm insan tarafından imal edilmiş kültürel alandaki tartışmalarıyla karakterize olur. 
Jameson'a göre 'postmodernizm doğanın ebedi olarak yok olduğu, modernizasyon 
tamamlandığı zaman elimizde kalan şeydir. Bu eskisinden çok daha insani bir dünyadır, ancak 
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'kültür' hakiki bir 'ikinci doğa' haline gelmiştir. Modernizm insan hakları ve özgürlüklerin 
koruma altına alındığı kamu alanları yaratmayla ilgilenirken, post-modernite böyle bir kamusal 
alanın yaratılabilme olasılığına inanmaz. 

Rosenau, postmodernist söylemin, politik eğilimlerindeki farklılıklara göre, ikiye 
ayrılabileceğini söyler. Buna göre, sunduğu karamsar, negatif önermelerle karakterize olan 
şüpheci postmodernistler, post-modern çağın parçalanmışlık, kopuş, anlamsızlık, ahlaki 
parametrelerden yoksunluk ve sosyal kaostan ibaret olduğunu ileri sürmektedirler. Bu düşünce 
akımına göre, hiçbir siyasi proje uygulanamaz çünkü 'geriye kalan herşey bir oyun, kelimeler 
ve anlam oyunudur.' Diğer taraftan olumlu postmodernistlerin, şüpheci postmodernistlerinlerin 
modernite eleştirisinde olduğu gibi kimi önermelerini paylaşsalar da, dünyaya daha olumlu bir 
yaklaşım içindedirler. Bu, özellikle politik yönelimlerinde belirgindir. 

Olumlu postmodernistler ya pozitif politik eyleme açıktırlar (mücadele ve direniş 
anlamında) ya da tüm postmodern toplumsal hareket yelpazesinin de içinde olduğu yeni çağ 
dininden, yeni dalga yaşam tarzının yaşam bulduğu alan olan hayali, kişisel, dogmatik olmayan 
projelerden yanadırlar. Pek çok olumlu postmodernist, dogmatik olmayan, duyarlı ve ideolojik 
olmayan felsefi ve ontolojik entelektüel eylemi benimserler. Bu post-modernistler ahlakı 
onaylamaktan kaçınmazlar, kurallarla belirlenmiş tercihler yapar ve belli başlı sorunlar 
üzerinde siyasi koalisyon kurmak için çalışırlar. 

Postmodern eleştiri, küresel dünyanın geçirdiği değişimler doğrultusunda kendisini 
sorgulayan sol için de dikkate değer argümanlar sunar. Karşıtlıklar bitmiştir. Post modern 
teoride, dil ve kültür, solun geleneksel ekonomi-politik yaklaşımından tamamen ayrılmış analiz 
kategorileri olarak vurgulanmıştır. Postmodern teori, solun temellerini sorgulamıştır. 
Sosyalizm bir meta-anlatı ve Aydınlanma döneminin mirasçısıdır, işçi sınıfının tarihi yapan bir 
özne olduğunu önerir, makro politikaların toparlayıcısı olan sınıf savaşımının ürünü olarak tarif 
edilir. Post-modernizm, sosyalizmin tüm bu argümanlarına bakarak, nihai kurtuluşu hemen 
hemen modası geçmiş bir kavram olarak düşünür. 

Post-modernist yaklaşımlarla sol fikirler arasındaki etkileşim farklı biçimlerde gelişti. 
Kimi teorisyenler 'eski' anlamıyla politikadan tamamen kopar ve hatta dağılmış sosyal düzenin 
parçacıkları içinde yaşamayı önerirken, diğerleri post-modernizmi geleneksel sol düşünce 
karşısında eleştirel bir tutum almanın bir aracı olarak kullandılar. 

Marksist kültürel eleştiriyi postmodern tartışmalarla bağlantılandırmaya çalışan Fredric 
Jameson’ın postmodernizmi, kapitalizmin geç aşamasının kültürel bir üslubu olarak 
teorileştirdiğini belirtmiştik. Jameson, postmodern kültürün analiz edilmesinin postmodern 
teorisyenlerin indirgemeci olduğu gerekçesiyle reddettikleri türde bütünleştirici bir 
metodolojiyi gerektirdiğini savunur. Ona göre, farklılık bağıntısal ve sistemik bir bağlamın 
dışında anlaşılamaz ve kapitalizmin kendi homojenleştirici ve sistemik etkilerinin haritasını 
çıkarmak için bütünleştirici bir analiz zorunludur. 

Pek çok postmodern teorisyenin, toplumsalın totalite olarak kavranmasını metafizik bir 
birlik, özcülük olarak nitelendirmesine karşılık Jameson’ın bu önermesi dikkate değerdir. 



 

251 
 

Posmodern eleştirinin, ancak bu türden bütünleştirici bir analizle yeni bir toplumsallığın 
kurulmasında araç olabileceği düşünülebilir. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 

  



 

253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bugün bu perspektife farklı teori ve kavramlarla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki 
kapitalizmin bu geç aşamasında tanık olduğumuz toplumsal değişimler, yeni düzen arayışları, 
çok çeşitli kavramlaştırmaları mümkün kılıyor. Post-modern toplum, bilgi toplumu, risk 
toplumu, üçüncü yol bunlardan sadece bazıları. Tüm bu terimlerin arkasında ‘küreselleşme’, 
‘post-Fordizm’, ‘düzensiz kapitalizm’ gibi çeşitli şekillerde tanımladığımız anahtar süreçler 
vardır. Tüm bu kavramlaştırmalar, yeni yüzyılı tanımak ve anlamak bakımından önemli 
olmakla birlikte, küreselliğin farklı hız ve derecelerde de olsa eş zamanlı biçimde geleneksel, 
modern ve postmodern dünyaları bir arada barındırdığını vurgulamalıyız. Aslında sadece bu 
durum bile, küresel kapitalizmin, aydınlanmanın ilerlemeci tarih anlayışına bir meydan 
okuması olarak yorumlanabilir. Nitekim, bu döneme hakim olan düşünce iklimi olarak 
postmodernizm, bu meydan okumayı ziyadesiyle yaptı.    
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin özelliklerinden biri değildir?  

a) Kişisel tercihlerin oluşması 

b) İnanç çeşitliliğinde artış 

c) Kültürel görecilik 

d) Küçük, geleneksel toplulukların azalması 

e) Gelecek tasarımı ve zaman farkındalığı  

2) Aşağıdakilerden hangisi toplumları farklı değer gruplarına göre 
sınıflandırmıştır? 

a) Ronald Inglehart 

b) Karl Deutsch 

c) Robert Dahl 

d) David Easton 

e) Frederic Jameson 

3) Aşağıdakilerden hangisi kültürel göreciliğin tanımıdır? 

a) Kültürlerin benzerliğidir. 

b) Bir kültürü kendi standartlarıyla değerlendirme pratiğidir. 

c) Kültürlerin belirli bir merkeze göre değerlendirilmesidir. 

d) Tüm kültürlerin zaman içinde yok olacağı görüşüdür. 

e) Kültürün özsel olduğu görüşüdür. 
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4) Postmodernizm ilk eleştirilerini hangi alanlarda vermiştir? 

a) Siyasal teori ve siyasal alan 

b) Edebiyat ve sinema 

c) Bilim ve felsefe 

d) Resim ve Heykel 

e) Sanat ve mimari  

5) Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temsilcilerinden değildir? 

a) Jameson 

b) Lyotard 

c) Ronald Inglehart 

d) Baudrillard 

e) Roland Barthes 

6) Aşağıdaki eserlerden hangisinde toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesi, sahip 
oldukları kültürel değerlere dayanılarak açıklanmaktadır? 

a) Protestan Ahlaki ve Kapitalizmin Ruhu 

b) Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i 

c) Kapital 

d) Etnik Gruplar ve Sınırları 

e) Kültürlerin Yorumlanması 

7) Aşağıdakilerden hangisi davranışçı siyasal kültür okulunun temsilcilerinden biri 
değildir? 

a) Ronald Inglehart 

b)  Sydney Verba 

c) Gabriel Almond 

d) Frederik Barth 

e) Robert Putnam 
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8)  Kişinin başka bir kültürü, kendi kültürünün standartlarıyla yargılaması anlamına 
gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kültürel görecilik 

b) Etno-merkezcilik 

c) Kültürel farklılık 

d)  Kültür şoku 

e) Etnik sınır 

9) Bir kültürü kendi standartlarıyla değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kültürel görecilik 

b) Kültürel farklılık 

c) Etno-merkezcilik 

d) Kültür şoku 

e) Etnik sınır 

10)  Posmodernizmi “geç kapitalizmin kültürel mantığı” olarak teorileştiren yazar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Jameson 

b) Baudrillard 

c) Lyotard 

d) Harvey 

e) Sennett 

Cevaplar 

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

13.1. Küreselleşmenin Siyasal Etkileri 

13.2. Küreselleşmenin Yapısal Etkileri  

13.3. Küreselleşme ve Kültür  

13.4. Küreselleşme ve Toplumsal Muhalefet 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
1. Küreselleşme nedir? 

2. Küreselleşme toplumsal ve siyasal yapıları nasıl etkilemiştir? 

3. Küreselleşme toplumsal muhalefet hareketlerini nasıl  etkilemiştir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Küreselleşme, Siyaset ve 
Toplum 

Küreselleşmenin siyaset ve 
toplum üzerindeki etkilerini 
kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Küreselleşmenin Siyasal ve 
Yapısal Etkileri 

Küreselleşmeyi siyasal, 
ekonomik ve toplumsal 
yönleriyle kavramak. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Küreselleşme,  

 Kozmopolitlik,  

 Evrensel kültür,  

 Yerel kültür    
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Giriş 

Küreselleşme için basit ve genel bir tanım yapacak olursak, dünyanın, içinde 
sermayenin, işgücü ve malların serbestçe aktığı kapitalist tek bir pazar haline gelirken, Batılı 
modernleşme projesinin, politik kurumları ile kültür dünyasının, evrensel olarak geçerli hale 
gelmesi diyebiliriz. Ancak dünyanın tek bir pazar haline gelmesinden ekonomik, politik ya da 
kültürel olarak homojenleşmeyi anlamamak gerekiyor. Tam tersi bunun, çok yönlü, çelişkili bir 
süreç olduğu görülüyor. Küreselleşme süreci, yalnızca yerelden küresele doğru evrilen bir süreç 
olarak işlememiş, kendi içinde hem yerel hem evrensel dinamikleri barındırmıştır. Bu süreçte 
bir yandan evrensellikler yerelleşirken diğer yandan yerellikler evrenselleşmektedir. 
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13.1. Küreselleşmenin Siyasal Etkileri  

1980’lerin sonunda sosyalist blokun çözülmesi, uluslararası düzenin yeniden 
biçimlendiği yeni bir dönemi başlatmıştı. Bu dönem, yalnızca ülkeler arasındaki ilişkilerin 
yeniden tanımlandığı, devletlerin yeni ve muhtemel kutuplaşmalara göre birbirleri karşısında 
yeniden konumlandığı bir dönem olmadı; “tarihin, ideolojilerin bittiği” yönündeki tezlerle, pek 
çok kavramın, kuramın ve fikrin tartışma konusu edildiği, sorgulamaya tabi tutulduğu bir 
dönem oldu, aynı zamanda. Elbette yıkılan, sosyalist solun o güne dek, tarihi, pratiği ve fikri 
birikiminden beslendiği en önemli merkezlerden biri olunca, en çok tartışma ve sorgulama 
konusu olanlardan biri, solun kendisiydi. Eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi solun ilke düzeyinde 
hep benimsediği kavramlardan, özne, iktidar gibi siyaset yapma biçimlerine ilişkin 
tanımlamalara kadar geniş bir kuram ve düşünce birikimi, yeni siyaset arayışları için tartışma 
konusu edildi. 

Frankfurt Okulu’nun eleştirel-geleneksel teori ayrımından yola çıkarak bir eleştirel 
toplum teorisi kurma çabasından, yapısalcıların altyapı-üstyapı nosyonunu reddederek, 
üstyapısal kurumların görece özerkliğine ve yapısal karmaşıklığına ağırlık veren çalışmalarına 
dek uzanan bir dizi kaynak, solun kendini yeniden tanımlamasında referans noktaları olarak 
kabul edildi. 

Özellikle 1990’da İngiltere’de Marxism Today çevresinde kümelenmiş sol 
entelektüellerin Thatcher İngilteresi’ni anlamak için geliştirdikleri teorik çerçeve, “sol ve 
değişim” başlığı altında yapılan tartışmaları sistematize etti. İngiltere’nin neoliberal ekonomi 
politikalarının ilk kez en kapsamlı biçimde uygulandığı ülke olmasının da yarattığı toplumsal 
durumun etkisiyle kapitalizmin yeni bir çağa girdiğini tesbit eden bu entelektüel kesim, “yeni 
zamanlar” kavramı etrafında solun klasik marksizmden kopması gerektiğini savundular. 

1990’ların değişen iktisadi ve siyasal konjonktüründe beliren bu tartışmalarla birlikte, 
yeni bir sol anlayışın ana motifleri de belirmeye başladı. Sol yelpaze; küreselleşmecilerden 
postmodernist kültür teorisyenlerine, “üçüncü yol”culardan radikal demokrasi kuramcılarına 
kadar hayli geniş bir çevreyi kapsadı. Klasik marksizmin sınıf nosyonuna karşı özne, iktidar, 
hegemonya argümanları etrafında gelişen sorgulamalar solun politik krizini aşması için yeni 
olanaklar olarak önerildi. Özellikle küreselleşme sürecinin sosyal ve ekonomik düzeyde 
yarattığı eşitsizlikler ile doğal çevrede yol açtığı tahribata duyulan hoşnutsuzluğun kendisini 
yeni toplumsal hareketlerin eylem ve örgüt biçimlerinde ifade etmesi, yeni sol siyasetin pratik 
zeminini oluşturdu. Böylece, sol içinde toplumsal dönüşüm için yeni strateji arayışlarıyla 
küreselleşme karşıtı hareketler aynı mevzide buluştu. 

Sosyalist sol'un, çok farklı formlarda olsa da, yeniden ortaya çıkışında kendisini 
gösteren karmaşık süreç 1980'lerin küresel ölçekteki gelişmelerinde özgün bir rotaya sahipti. 
Öncelikle bu onyıl, neo-liberal ideolojinin bir zaferi olarak, serbest rekabet üzerine kurulu 
piyasa ekonomisinin mutlaklığına tanıklık etti. Önceki on yıl, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerin ulusal kalkınma politikalarını takip ettikleri ve gelişmiş ülkeleri kendi az 
gelişmişliklerinin kaynağı olan ülkeler olarak tanımladıkları, yeni bir uluslararası ekonomik 
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düzenin kurulmasını talep ettikleri bir iklimle karakterize edilebilirken, 1981 yılında baş 
gösteren ekonomik durgunluk ve borç krizinin etkileri yeni sorgulamaları getirdi. Akla yakın 
bir açıklama olarak, bu sorunların kaynakları devletin ekonomik müdahaleleri olarak 
adlandırıldı ve kriz yaratan ülkelerdeki yolsuzluk ve rantın sonucu şeklinde değerlendirildi. 
Kısa bir süre sonra uluslararası finans kuruluşlarının güçlenmesi, neo-liberal yeniden 
yapılanmanın pek çok gelişmekte olan ülke üzerindeki baskısı, mucizevi başarı örnekleri olarak 
sunulan Doğu Asya Kaplanları dünya ölçeğinde neo liberal dalganın yükselmesiyle 
ili şkilendirildi. 

Neo-liberal süreç, gelişmekte olan ülkelerin yaşamına özelleştirme, ticaretin ve döviz 
değişiminin liberalizasyonu, vergi reformları, yabancı sermayeye ulaşımda kolaylık yaratma 
gibi, devletin ekonomi içindeki rolünü azaltma ve dışa dönük gelişim modeli getirmeyi 
amaçlayan yollarla girdi. 

13.2. Küreselleşmenin Yapısal Etkileri 

Neo-liberalizmin gündemini belirleyen en önemli gelişme kuşkusuz küreselleşme 
sürecidir. Habermas'a göre, bugün, piyasalar içine yerleşen devletler, devletlerarası sınırlara 
gömülen ulusal ekonomilerden daha revaçtadır. Küreselleşme süreci, genel olarak, üretimin 
artan sayıda ülkeye yayılması ve üretim faktörlerinin hareketliliğindeki serbestlik anlamına 
gelen küresel üretim sistemlerinin uygulanması ile yükseldi. 

Üretim tekniklerindeki yeni gelişmeler, özellikle de Post-Fordizm bu süreci hızlandırdı. 
Şirketler, özel olarak hedeflenmiş piyasa bölümlerinin ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilen 
küçük işletmelerde ihtiyaç duyulan metaların üretimini yapan yeni bilgi teknolojilerinden 
yararlandılar. Yeni düzenlemeler üretim sürecini tamamen değişime uğratmadan 
yaratılabildiler. 

Küresel üretim için yapılan yeni ve çeşitli düzenlemeler, önemli ve güçlü aktörler olarak 
yükselen çok uluslu şirketler karşısında ulusal sınırların ve ekonomilerin eski anlamlarını 
kaybetmeleri anlamına geliyordu. Bol ham madde, ucuz emek, uygun yasal yapı ya da geniş 
müşteri piyasasının farkına varan çok uluslu şirketler, üretim faaliyetlerinin tamamını, ya da bir 
kısmını yeni yerlere taşıdılar. Buna paralel olarak bu şirketler, farklı ülkelere yayılan bu üretim 
sistemlerini, uluslararası ekonominin en baskın belirleyicilerinden biri olmak için 
bütünleştirmeye başladılar. 

Post-Fordist üretim sisteminin gelişimiyle birlikte, iki baskın yönelimin ortaya çıktığı 
söylenebilir. Sermaye ve teknoloji ağırlıklı sektörlerde Fordist üretim sistemi baskın olduğu 
sürece, üretim sıkça çok-uluslu endüstri şirketleri tarafından kontrol edilmeye başlandı. Bu 
şirketler aynı zamanda yerli üreticileri de kullandılar. Sermaye birikiminin merkezileşmesi 
azaldıkça, buna paralel olarak Batılı ülkelerde yaşanan ekonomik güçlükler, bu parçalanma 
arttıkça yeniden yapılan yatırmlar ve üretim üzerinde etkili oldu. 

Friedman'a göre, dünya ekonomisindeki ademi merkeziyetçilik ve parçalanma, 
küreselleşmeyle birlikte, merkezileşmiş endüstrinin, yatırımların çevre ülkelere kaymasına ve 
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farklı bölgeler için sınır çizmeye yol açtı. Neredeyse bazı bölgelerin sınır konumları ayarlandı. 
Buna ek olarak, finansal pazarların derinleşmesi, başka bir deyişle finansal işlemlerin üretim ve 
ticaretten daha hızlı gelişimi, yüksek sermaye dolaşımı nedeniyle dolaşım içinde paradan para 
kazanmaya yol açtı. Bu, önemli oranda çalışan nüfusun üretim mekanizmasından çıkarılması 
ve yeni uluslararası emek ayrışmasının dayatılması anlamına geliyordu.  

Bu süreç, farklı ülkeler arasındaki egemenlik ilişkilerinin giderek sosyal bir karakter 
kazanmaya başladığını gösterdi. Böylece küreselleşme sürecinin aktörleri, ulus-aşırı güçler, 
ekonomiyi ilgilendiren kararları almak için ulus devletlerin yeteneklerini geniş ölçüde 
engellemekle kalmadılar, politikanın da artık eskisi gibi olmadığının sinyallerini verdiler.  
Küreselleşme ile birlikte ulus devletlerin ayrıcalıklarının erozyona uğramasının üç boyutu 
vardır: 

a) Devletin kontrol kapasitesinin azalması  

b) Karar alma süreçlerinin yasallığında büyüyen eksiklikler  

c) Yasalara uygunluğu güvence altına almaya yardım edecek organizasyon ve yönetim 
biçimlerindeki çalışmalarda artan oranda yetersizlik 

Buna göre devlet özerklik kaybına uğrar; çünkü artık kendi vatandaşlarını dış 
etkenlerden korumak için kendi yetenek ve kapasitesi yeterli değildir. Kararlar, bu kararlardan 
etkilenmeyecekler tarafından alınmaktadır. Üstelik ulusal hükümetler mevcut tüm yerel 
ekonomi yönetim mekanizmalarını harekete geçirecek, büyümeyi teşvik edecek ve kendi 
yasalarının hayati temellerini koruyacak güçlerini yitirmektedirler. 

Ulus-devletin karşı karşıya kaldığı kısıtlamalar yalnızca ekonomi ile sınırlı değildir. Bir 
kültürden diğerine akan semboller, mallar ve imzaların kolaylığı yalnızca yeni yaşam ve 
düşünce modellerine açılma ve daha esnek olmak için meydan okumayı beraberinde getirmez, 
aynı zamanda belirli bir ulus-devletin çıkarlarıyla daha az doğrudan ilintili olan ve sosyal 
yaşantının eski modelleriyle kolaylıkla birleşemeyen bir düzeyi sunan ulus-aşırı kültürleri 
ortaya çıkarır. 

13.3. Küreselleşme ve Kültür 

Bugün daha önce hiç olmadığı kadar, dünya üzerinde aynı kültür kalıplarına 
rastlayabiliyoruz. Kullandığımız ürünler, tükettiğimiz maddelerle, başta maddesel kültür 
dünyamız olmak üzere Mısır’dan, Hindistan’a, Türkiye’ye aynılaşıyoruz. Üstelik kapitalizm, 
sadece ürettikleri ve tükettikleriyle küreselleştirmiyor; İngilizce gibi dünyanın pek çok yerinde 
ikinci dil olarak kabul edilen bir dille de kültürel kalıpları aynılaştırıyor, ulaşılabilir kılıyor. Bu 
nedenle de kültür çalışmalarında en çok yer kaplayan soru şu: Gerçekten küresel bir kültürün 
oluşumuna mı tanık oluyoruz? Buna hemen ‘evet’ demek çok kolay değil; çünkü hala 200 
civarında ulus-devlet ve binlerce kültürel sistemden oluşan dünyada, bunların çoğu birbiriyle 
çatışma halinde. Eski Yugoslavya, Ortadoğu, Sri Lanka ve daha başka yerlerde yaşananlar, 
kültürleri birbirinden farklı insanların, ötekine o kadar da hoşgörülü olmadığını gösteriyor. Öte 
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yandan, toplumlar arasında hızlı ve güçlü bir biçimde küresel bağlantılar kuruluyor. Malların, 
bilginin ve insanların serbest dolaşımını içeren bu küresel bağlantılar, biliyoruz ki ekonomiyi, 
iletişim teknolojilerini küreselleştiriyor; sürekli bir göç dalgası yaratıyor, insanları mobilize 
ediyor. 

Bu küresel bağlar, yüzeysel bile olsa, kültürleri kısmen benzeştirdi. Daha önemli olan 
ise, insanlar arasındaki derin karşıtlıklar, eşitsizlikler, tezatlar hakkında bir farkındalık 
oluşturdu. Bazıları yoksul ve düşük gelirli, ağır koşullarda, kendi yerel dünyalarına sıkışıp 
kalmış biçimde yaşıyorlar; bazıları ise daha gelişmiş, daha mobil, esnek ve küresel karakter 
taşıyan koşullarda… Ulf Hannerz, bu durumu, kozmopolit karakter olarak tanımlamıştır. 
Kozmopolit karakter, çeşitliliğe, kültürlerin bir arada var olmasına doğru alınan bir tutumu, 
ötekiyle ilişki kurmaya razı olmayi, farklı ve çeşitli kültürel deneyimlere açık olmayi, öteki 
kültürlere doğru yol alma yeteneği ve buna hazır olma halini ifade eder. 

Sosyologlar, Hannerz’in kozmopolitlik olarak tanımladığı sürece ilişkin olarak, bir 
başka kavramlaştırma ile kültürlerin melezleşmesinden (hybridisation) söz etmektedirler. 
Biyolojide olduğu gibi, melez, iki türün karşılaşması ve karışmasıdır. Kültürel melezleşme de, 
bir kültürün dil, pratikler ve semboller gibi parçalarının, diğer kültürün parçalarıyla bir araya 
gelme, birleşme yollarına işaret eder. Diaspora deneyimlerinin gerçekleştiği alanı anlamak 
üzere melezlik kavramına başvuran Christian Karner, melezleşmeyi, çeşitli kültürel etkilerin 
bir arada akması, var olması olarak tanımlar ve kültürel senkretizmin daha spesifik bir tanımı 
olarak kullanır. 

Karner de bu melezlik deneyiminin tehlikelerine dikkat çeker ve birinin melezleşme 
deneyiminin, bir tüketicinin zevk kaynağı ya da çelişkili beklentilerle verilen bir mücadele olup 
olmadığının, iktidar matrisindeki pozisyonuna bağlı olduğunu belirtir. Buna göre kültürel 
unsurların karışması ve melezlik, derin eşitsizliklerin ve çoğul dışlamaların (exclusion) olduğu, 
daha geniş bir sosyal bağlamda anlaşılmalıdır. Melezleşme sürecinin kendisi de bizatihi hem 
bir iktidar konusu hem iktidar ilişkilerinin gerçekleştiği bir alandır. 

Sosyal bilimciler, küreselleşme sürecinin toplumların kültürel yapısı üzerindeki 
etkilerini soruştururken, küresel kültür tezine karşılık, özetle üç noktada önemli sınırlamaların 
olduğunu belirtmişlerdir: 

a) Malların, bilginin ve insanların dünya üstündeki dolaşımı, düzensizdir. Kentsel 
alanlar, ticaretin, iletişimin ve toplumun merkezi olarak, birbirine sıkı bağlarla bağlıdır; fakat 
kırsal birimler izole bir şekilde kalmıştır.  

b) Küresel kültür tezi, dünyanın her yerindeki insanların, türlü çeşitli yeni ürünler ve 
hizmetler satın alma gücünde olduğunu varsayar. Halbuki dünyanın pek çok yerinde 
keskinleşen yoksulluk, milyonlarca insanı, güvenli ve sağlam bir hayatın temel 
gereksinimlerinden bile yoksun bırakmaktadır.  

c) Küreselleşmeyle birlikte artık, pek çok kültürel özellik, dünyanın her yerinde bulunsa 
bile, bundan, insanların bu özelliklere aynı anlamla bağlı olduğu sonucunu çıkaramayız. 
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Nitekim insanlar, dünyaya kendi kültürel merceklerinden bakarlar.  Bu süreç, küyerelleşme ya 
da globalizm sözcüğü tercih edilirse glokalleşme olarak adlandırılır. Küyerelleşme, yerel 
kültürlerin, küresel olgulara farklı biçimler, yollarla karşılık vermesini anlatır.  

Kültürün küreselleşmesi, grupların ve bireylerin kültürel olarak aynılaşması anlamına 
gelmez; onun yerine, küresel ve yerelin yüz yüze gelmesinde yeni türde kültürel farklılıkların 
gelişmesine yol açar.  

13.4. Küreselleşme ve Toplumsal Muhalefet 

Küreselleşme yalnızca dünyadaki farklı kültürler arasında çeşitlili ğe değil aynı zamanda 
ulus-devletin içsel dinamiklerinde de yeni bir anlayışa ön ayak oldu. Ulus- devletlerdeki farklı 
kimlikler, bu farklılıkların kabulu ve beslenmesinden ziyade ulus yaratmak adına daha çok 
homojenleştirilmeye çalışılmıştı.  Bu bakımdan küreselleşmenin bugünkü söylemi Batılı 
devletlerin kendi sınırları içinde kendilerini farklı etnik kimlikli ve çok kültürlü olarak duyuran, 
daha büyük bir çeşitlili ğe müsamaha göstermek zorunda kaldıları bir söylemdir. 

Küreselleşme üzerine yapılan tartışmalar bu olgunun ne zaman ortaya çıktığından hangi 
alanlarda etkili olduğuna kadar sürüp gitmektedir. Yazılan pek çok şeyin aksine aslında 
küreselleşme ne kendiliğinden gelişmiş ne de bu gelişimi dünyanın tüm ülkelerinde aynı anda 
ve aynı seviyede yaşanmış ve yaşanmaktadır. Dünyanın küresel bir köy haline geldiğini 
savunanlar, dünya ülkelerinin yarısından fazlasının kitlesel iletişim ve teknoloji araçlarının 
büyük bir çoğunluğuna eşit oranda sahip olmadığını unutmuş görünmektedirler. Bununla 
birlikte herkesin üzerinde ortaklaştığı nokta küreselleşme olgusunun uluslararası politikaların 
oluşturulması ve ülkeler arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir etkisinin olduğudur. 

Küreselleşme ile birlikte iki önemli unsur kendini göstermektedir: 

a) Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri halen ulus devletler olmakla birlikte birçok yeni 
aktör, özellikle resmî ya da hükümet dışı örgüt etkili bir şekilde siyaset yapmaya başlamıştır. 

b) Özellikle seksenli yıllarla birlikte başlayan neo-liberal politikaların tetiklediği, 
ülkelerarası karşılıklı bağımlılık, gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri ile gerek sorunlar 
gerekse uygulanacak politikalar tek başına devletlerin çözüm gücünü aşmıştır. 

Bu bağlamda, neo-liberal ideoloji sosyal haklar, çevre ve ekonomik gelişim üzerinde 
dünyanın pek çok yerinde benzer etkiler yaratmaktadır. Özelleştirmeler, kitlesel işçi 
çıkarmaları, çevre kirliliği, ekonomik krizler hemen hemen tüm ülkelerde gözlenen sorunlar 
haline gelmektedir. Dolayısıyla günümüz toplumsal hareketleri, tüm bu politikalara karşı 
koymak ve ulus-ötesi bir birliktelik ile hareket etmek durumundadır. Bu ortak anlayış, 
beraberinde eylemlerin örgütlenmesinin, yapılış tarzının, zamanının ve eylem konularının 
benzeşmesi sonucunu getirmektedir. 

Oysa doksanların başında beyaz devrim olarak adlandırılan demokrasi hareketlerinin 
Doğu Avrupa’da başlattığı zincirleme reaksiyon o dönem itibariyle kuvvetli bir dalga yaratıp 
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Berlin duvarından Çin’de Tiananmen Meydanı’na kadar uzandığında, toplumsal hareketlerin 
yalnızca eski Marksist ya da Maocu rejimler ve söz konusu coğrafya ile sınırlı kalacağı 
zannediliyordu. Ancak bir on yıl daha geçip tarihler 1999’u gösterdiğinde bu sefer toplumsal 
hareketlerin belli bir ülke veya bölge ile sınırlı tutulamayacağı anlaşılmıştır. Aralık 1999’da 
Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısına karşı yapılan gösterilerle başlayan 
küreselleşme ve uluslararası sermaye karşıtı hareketler, giderek tüm dünyanın yeni bir protesto 
dalgası ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 

Bugün, 2000’li yılların ilk on yılı geride kaldığında, söz konusu toplumsal hare- ketlerin 
hızını azaltmadığını, aksine artarak başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerini 
etkilediğini söyleyebiliriz. Bugün tüm gezegene yayılan memnuniyetsizlik ifadelerinin en 
belirgin özelliği oranı ve yoğunluğudur. Bugün toplumsal hareketler hemen her bölgede gücünü 
arttırmaktadır. 

Toplumsal hareketlerdeki bu benzeşmeye rağmen gözden kaçırılmaması gereken bir 
konu vardır. O da toplumsal hareketlere ilişkin çalışmaların büyük kısmının Batı ülkelerindeki 
toplumsal hareketlerden yola çıkarak hazırlanmış olmasıdır. Bugün gelişmekte olan ya da 
Müslüman ülkelerdeki toplumsal hareketler pekâlâ mevcut teorilerden farklı bir düzlemi takip 
edebilir. Genelde Islam veya Ortadoğu dendiğinde ilk akla gelen Islami hareketler olmakta, 
çevre, işçi veya öğrenci hareketleri sanki bu ülkelerin hiçbirinde yaşanmıyormuşçasına gözardı 
edilmektedir. 

Aynı şekilde küreselleşmenin toplumsal hareketler üzerindeki etkisi de ancak doksanlı 
yılların sonunda, özellikle Seattle olaylarıyla birlikte ortaya çıkan küreselleşme karşıtı 
hareketler sebebiyle incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca, toplumsal hareketlerin incelemelerinde 
genellikle ulus devlet sınır olarak alındığından, küresel hareketlerin oluşmasında etkili olan 
yeni örgütlenme ve eyleme geçme modellerinin varlığı uzun süre gözardı edilmiştir. Oysa bu 
hareketler, işçi hareketlerinin ya da yeni toplumsal hareketlerin kimi unsurlarını bünyesine 
dâhil eden, kimilerini de dönüştürüp değiştiren yapılarıyla, toplumsal hareketlerin kurucu 
paradigmalarından ayrılan yeni bir mücadele türü yaratmışlardır. 

Bunun yanında küresel toplumsal hareketler, medya vasıtasıyla, kolektif eylemlerin 
çeşitli ulusal hareketler içinde benzerlikler göstermesine neden olmuştur. Charles Tilly bu 
durumu “benzerlik”, “birleşme” ve “erişilebilirlik” olarak belirlediği üç kavram ile test 
edebileceğimizi söylemektedir. Toplumsal hareketler bu kıstaslar ile değerlendirildiğinde, 
bugün eylem biçimlerinde benzerlikler bulunduğunu ve kullandıkları iletişim araçları (internet, 
sosyal ağlar vb.) sayesinde daha etkin birleşmeler oluşturduklarını söylemek mümkündür. 

Toplumsal hareketlerin, temaları, işledikleri sorunlar, talepleri, eylemleri (strateji ve 
taktikleri), örgütsel yapıları, sembolleri hatta eylemlerin düzenlenme tarihleri giderek birbirine 
benzemektedir. Aynı zamanda herhangi bir ülkede ortaya çıkmış bir toplumsal hareketin dünya 
çapında hızla yayılmasını ve destek bulmasını da kolaylaştırmaktadır. Ulus-ötesi ağlar 
oluşturarak gelişen toplumsal hareketler, bir yandan ortak bir dil kurgulayarak katılımcılarını 
bir hedefte buluştururken, diğer yandan da kendini tanımlayan, kendine özgü bir kimlik 
oluşturmaya çalışmaktadır. 
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Batı demokrasilerinde sosyal adalet talepleriyle başlayan kitlesel gösteriler, zamanla 
siyasal sistemin kalıcı kurumlarından biri haline gelecektir. Diğer bir deyişle, 1960’lı yıllar 
toplumsal hareketlerin siyasal sisteme bir daha ayrılmamacasına dâhil olduğu, hızlı kültürel 
değişimden beslenen, siyasal katılım pratiği oldukça aktivist grupların bundan sonra daha sık 
görüldüğü bir dönem olmuştur. 

Toplumsal hareketlerin altmışlar sonrasında kuvvetli bir biçimde ortaya çıktığı dönem 
doksanlı yılların hemen başıdır. Bir yandan Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği’nde görülen 
sosyalizm karşıtı halk hareketleri, diğer yandan ABD ve Avrupa’da görülen sermaye odaklı bir 
küreselleşmeye karşı yükselen ulus-ötesi gösteriler, hem toplumsal hareketleri bir kez daha 
gündeme getirmiş, hem de siyasal sistemlerin tekrar sorgulanmasına neden olmuştur. 

2010’lu yıllar ise toplumsal hareketlerin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yayıldığı yeni 
bir dönemi başlatmıştır. Bu hareketlerin daha sonra dünyanın farklı bölgelerini etkileyip 
etkilemeyeceği henüz belli değildir. Ancak bu dönemde toplumsal hareketlere damgasını vuran 
unsur, eylem pratiğindeki önemli değişikliklerdir. Özellikle cep telefonları, internet ve sosyal 
medyanın (facebook, twitter vb.) kullanımı, çok etkin ve iktidarlar tarafından engellenmesi 
giderek zorlaşan bir iletişim imkânı sağlamıştır. Bu imkân eylemcilerin kendi aralarındaki 
dayanışmayı ve farkındalığı kuvvetlendirdiği gibi, uluslararası toplumun desteğini de 
sağlamaktadır. Başta BM olmak üzere uluslararası örgütler ve ulusal devletler, baskı uygulayan 
ve toplumsal hareketleri şiddet yoluyla bastırmaya çalışan hükümetlere karşı, somut önlemler, 
ambargolar ve bazen de askerî yöntemler ile “insani müdahaleler”de bulunmaktadır. 

Toplumsal hareketler, toplumsal yapılara değişim getirmeyi öngören, alternatif bir 
düzen arayışı ile bunun için gerekli önlemleri alan bir hayal gücü (vision) ve bir dizi kolektif 
eylem anlamına gelir. Bir toplumsal harekete katılanlar yalnızca otoritelerden belli taleplerde 
bulunmaz, aynı zamanda toplumun dokusunda kalıcı, geniş çaplı ve önemli değişimler de 
yapmaya çalışırlar. Elbette her toplumsal grup içindeki her kişi, toplumu bütüncül bir şekilde 
değiştirmeyi düşünmez. Toplumsal hareketler radikal değişim isteyen gruplardan, reformist 
katılımcılara kadar geniş bir yelpazede sıralanırlar. Ayrıca bir toplumsal hareket geniş çapta 
çeşitliliğe sahip, farklı kültürlerden ve sınışardan gelen insanlardan oluşur. 

Toplumsal hareketlerin son ayırdedici özelliği bina işgalleri, iş boykotları ve caddelere 
barikatlar kurmak gibi kutuplaşmalar yaratan ve düzeni bozan taktikleridir. Toplumsal 
hareketlerin eylemcileri elbette dava açmak ve lobi yapmak gibi yasal yollara da 
başvurmaktadır. Bununla birlikte, karşıtlarının tüm suçlamalarına karşın, toplumsal hareketler 
hiçbir zaman basitçe suç organizasyonları olarak tanımlanamaz. 

Toplumsal hareketlere ilişkin çalışmalar özellikle 1930’lu yıllardan itibaren yükselmeye 
başlayan işçi hareketlerinin toplumsal bir olgu olarak kendini göstermesiyle gündeme gelmiştir. 
Bu konudaki ilk çalışmalar işçi hareketini oluşturmaya çalışan sosyalist düşünürler tarafından 
yapılmıştır. Büyük oranda Ikinci Dünya Savaşı sonrası döneme ve hatta 1960’lı yıllara kadar 
toplumsal hareketlere yönelik incelemelerin Marksist teorinin etkisi altında kaldığı söylenebilir. 
1960’lı yıllar ise işçi, öğrenci ve kadın hareketleriyle geçen, toplumsal sistemin hızla değiştiği 
bir dönem olmuştur.  
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Toplumsal yapılardaki değişim, kırılma ya da yeni oluşumlar, dönemin toplumsal 
hareketlerine de yansımış ve şiddetli çatışmalar, kutuplaşmalar ortaya çıkmıştır. Ama asıl 
önemlisi “ideolojiler” üzerinden şekillenen ve ekonomik-politik taleplerle güç bulan 
hareketlerden ziyade, “kimlik” politikaları ve kültürel-politik talepleri ön plana çıkaran 
grupların ağırlık kazanmasıdır. Her ne kadar altmışlı ve yetmişli yıllar planlı ekonomi 
programları ile somutlaştırılan kalkınmacı siyasi programların yürütüldüğü, ideolojik 
motivasyonu yüksek olan yıllar olsa da, özellikle seksenlerle birlikte çoğulcu demokrasi 
kavramı ve bireysel kimlikler ön plana çıkartılmıştır. Bu çerçevede, toplumsal hareketlere 
yönelik araştırmalar da giderek iki ana ekol etrafında toplanmıştır: Fransız ekolü (Yeni 
Toplumsal Hareketler Teorisi) ve Amerikan ekolü (Kaynakların Seferberliği Teorisi). 

Küreselleşmenin giderek artması ile beraber toplumsal hareketler de belli bir dönüşüm 
yaşamıştır. Neo-liberal ideoloji sosyal haklar, çevre ve ekonomik gelişim üze- rinde dünyanın 
pek çok yerinde benzer etkiler yaratmıştır. Özelleştirmeler, kitlesel işçi çıkarmaları, çevre 
kirliliği, ekonomik krizler hemen hemen tüm ülkelerde gözlenen sorunlar haline gelmiştir. 
Dolayısıyla günümüz toplumsal hareketleri, tüm bu politikalara karşı koymak ve ulus-ötesi bir 
birliktelik ile hareket etmek durumundadır. 

Küreselleşme için basit ve genel bir tanım yapacak olursak, dünyanın, içinde 
sermayenin, işgücü ve malların serbestçe aktığı kapitalist tek bir pazar haline gelirken, Batılı 
modernleşme projesinin, politik kurumları ile kültür dünyasının, evrensel olarak geçerli hale 
gelmesi diyebiliriz. Ancak dünyanın tek bir pazar haline gelmesinden ekonomik, politik ya da 
kültürel olarak homojenleşmeyi anlamamak gerekiyor. Tam tersi bunun, çok yönlü, çelişkili bir 
süreç olduğu görülüyor. Küreselleşme süreci, yalnızca yerelden küresele doğru evrilen bir süreç 
olarak işlememiş, kendi içinde hem yerel hem evrensel dinamikleri barındırmıştır. Bu süreçte 
bir yandan evrensellikler yerelleşirken diğer yandan yerellikler evrenselleşmektedir. 

İletişim teknolojisindeki devrim niteliğindeki gelişme, bilginin kolay ulaşılabilir bir 
karakter kazanması ve bu gelişmeler sayesinde toplumların, toplumsal grupların yakınlaşması, 
birbirlerini tanıma olanaklarının bulunması küreselleşmenin yerelden evrensele ilerleyen 
dinamiğine tipik bir örnektir. Ancak bu evrenselci dinamik, yeni toplumsal grupların oluşması, 
kolektif kimlikler, kimliklerin farkına varılması gibi sonuçlar da doğurarak başka bir yerel 
dinamiği harekete geçirmiştir. 

Bu süreçte yerel kimliklerin ortaya çıkması ve güçlenmesiyle eş zamanlı ve karşılıklı 
ili şki içinde ulus kimliği sarsıldı, çözülmeye başladı. Aslında kadınlar, siyahlar vs gibi pek çok 
farklı kimlik, ulus kimliğinde birleşiyor, aynılaşıyor ve tekleşiyordu. Küreselleşmenin pek çok 
etkinin yanı sıra ulus-devletler üzerindeki etkisi, farklı, yerel kimlikleri hareket geçirdi. 

Bu gelişmeler, tek tek ulus devletlerin sınırlarının ortadan kalkması ve kültürel ve etnik 
kimlikler üzerinde yapılanan sosyal hareketlerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirdi. 
Toplumsal alan içinde ortaya çıkan yeni protestocu akımlar ulus devletlerin güçlerini 
kaybetmeleri ve küreselleşme sürecinin bir ürünü ve vasıtalarıydılar. Özellikle sosyal-devlet 
mekanizmalarının nüfusun büyük bir kısmının yaşam standartlarını yükseltmiş olduğu 
sanayileşmiş batılı devletlerde , emek hareketi 1970'lerden bu yana hızlı bir düşüş içindeydi. 
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Buna ek olarak eğitim ve öğretime ulaşmada yaşanan gelişmeyle işçi komposizyonunda büyük 
bir oranda değişim yaşandı. İş gücünde yaşanan beyaz yakalılaşma, buna paralel olarak işsizlik 
oranındaki artış kendi rolleri zor duruma girmiş olan sendikaların da sorgulanmasını gündeme 
getirdi. 

Sendikaların rolleri, belli bir sektördeki işçilerin belli çıkarlarının savunulmasına kadar 
düştü. İş gücünde yaşanan toplumsal kompozisyondaki değişiklik ve yeni yoksulluk ve 
marjinallik formlarının ortaya çıkışı (geçici işlerde çalışan gençler, yerel ya da bölgesel geri 
kalmışlığın mağdurları, yaşlılar, erken emekli olanlar, kadınlar), sendikaların ilgi göstermede 
pek yetenekli olmadıkları yeni ihtiyaçların ve taleplerin gelişmekte olduğunu gösterdi. 

Emek gücünün değişen konumu ve kompozisyonu, onun toplumu değiştirme rolü 
olduğu konusundaki kuşkuları arttırdı. 2. Dünya Savaşı sonrasını belirleyen refah devleti 
politikalarıydı. Refah devleti 1945 ile 1970’lerin sonları arasında kalan dönemdeki tüm siyasi 
ve ekonomik pratikleri anlatır ve örgütlü modernlik olarak da tanımlanabilir. 1970’lerin 
sonunda çözülmeye uğrayan refah devleti kriz dinamiklerini de kendi içinde taşıyordu. 
Ekonomik bir faktör olarak 1974 petrol krizini göstermek gerekirken bu tartışma için asıl 
önemli faktör 1968 hareketidir. ’68 olayları refah devleti sonucu beliren devlet-toplum 
ili şkisinin toplumsal planda yol açtığı bir tepkidir. Bu olaylar refah devletinin toplumsal 
uzlaşmasının ve hegemonyasının derinden derine bir huzursuzluk yarattığının göstergesidir. 
Batı tarihinde ’68’in anlamı, refah devleti projesinde devlet ile toplum arasındaki ilişkide 
devletin gündelik kültürdeki pratikleri belirleyici, kapsamlı müdahalelerine duyulan tepkiydi. 

’68 hareketinde daha çok gençlerin yaşamnı etkileyen gündelik kültür, merkeze alındı. 
Sürekli üretim, tüketim kültürü, denetlemenin karşısına coşku, dayanışma ve özgürlük çıkarıldı. 
’68 olayları refah devletinin kriz potansiyelinin sinyallerini verirken yeni toplumsal 
hareketlerin de öncülüğünü yapmıştır. ’68 hareketi mevcut politika yapma biçimlerini, merkezi 
parti sistemlerini sarsan bir hareketti aynı zamanda. Feminist hareket, barış hareketi, anti-
nükleer hareket, çevre hareketi gibi sivil inisiyatiflerde pratik ifadesini bulan bu yeni politika 
tarzı ‘80’li ve 90’lı yıllara egemen olan bir tartışmaya da yol açacaktı. 

  ‘60’ların kitlesel protesto hareketleri düzleminde yeni solun marksizmin işçi 
sınıfı ile organik bir bağ içerisinde olmadığı Amerika’da, tüm ezilen azınlıkların, ikincil 
konumda ve tabi öznelerin protestosu olarak gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Yurttaş hakları, 
öğrenci ve barış hareketleri gibi hareketler, eski sol geleneklerden görece arınmış bir ulusal 
bağlamda kapitalist dünya sisteminin hakim güçleri ile karşı karşıya gelmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hareketler kendi eylemleri sırasında eski sola önemli 
saldırılar yöneltme ihtiyacını daha az duymuşlardır. Güçlü bir sosyalist geleneğin bulunduğu 
Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde ise geleneksel sol içinde blunduğu gerilemeyi bertraf 
edebilmek için yeni sistem karşıtı hareketleri kullanma ve kendini hem eski hem de yeni sistem 
karşıtı güçlerin genel çıkarlarının taşıyıcısı olarak sunma fırsatı yakalamıştır. Kendisini 
hükümet güçleri, sistem yanlısı güçlere karşı yeni hareketlerin taleplerini somutlaştırarak ve 
bunları pazarlık konusu ederek yeni hareketi evcilleştirebilecek biricik güç olarak sunabilmiştir. 
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‘60’lı yılların sonuna gelindiğinde öğrenci eylemleri eski canlılığını ve etkinliğini 
yitirdi. Ancak bu durum yeni sol için yeni bir dönemin başlamasına yol açtı ve ‘60’ların 
sorgulayıcı ve özgürlükçü teorik açılımları ve eylem pratikleri ‘70’lerin Yeni Toplumsal 
Hareketler adı verilen oluşumlar tarafından devralındı. Yeni Toplumsal Hareketler 
literatüründe bu kavramın ‘60’lı yılların öğrenci, gençlik, siyah ve üçüncü dünya hereketlerini 
de kapsar biçimde kullanılması sıkça rastlanan bir durum olmakla birlikte özgül olarak ‘70’lerin 
başından itibaren hızla çoğalan ve ‘80’li yıllarda çeşitli eylem birlikleri, koalisyonlar ya da 
siyasi partiler gibi yapılara evrilen yeşil hareket, feminist hareket, cinsel tercih hareketleri, 
nükleer karşıtı hareket, kentsel protesto hareketler gibi hareketleri tanımlamak için 
kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Yeni Toplumsal Hareketler, ‘60’lı yılların radikalizminin itici gücüyle ileri kapitalist 
toplumlara ilişkin temel çelişkilerin sorgulanması temelinde gelişmiştir. Ne liberalizm ne de 
Marksizm tarafından öngörülmeyen bu çelişkiler kapitalizmin etki alanının ve gücünün 
genişlemesi ile bağlantılı olarak güncelleşen çelişkilerdir. 

Tüm bu hareketlerin çıkış noktasını, çok parçalı kimlik yapısının ve kimliği, öznenin 
üretim ilişkileri içindeki konumunu temel alarak tanımlamanın, indirgemecilik anlamına 
geldiği yönündeki kabulün oluşturduğu söylenebilir. Bu çerçevede Yeni Toplumsal Hareketler 
gerek liberalizmin ve Marksizmin gerekse kapitalist ve reel sosyalist toplumların iktidar 
biçimlerini kimlik temelinde sorgulayan yeni bir politika inşa etmişlerdir. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Küreselleşme süreci, toplumlar arasında hızlı ve güçlü bir biçimde küresel bağlantıların  
kurulmasına yol açmıştır. Malların, bilginin ve insanların serbest dolaşımını içeren bu küresel 
bağlantılar, biliyoruz ki ekonomiyi, iletişim teknolojilerini küreselleştirmekte; sürekli bir göç 
dalgası yaratmakta ve insanları mobilize etmektedir. Küreselleşme bu yönleriyle hem ekonomik 
hem kültürel hem sosyal bir olgudur ve ayni zamanda siyaset üstünde ulus devlet gibi yapıları 
değiştirecek kadar güçlü etkide bulunmuştur. Kozmopolitlik ve melezleşme küreselleşmenin en 
önemli sonuçlarından ikisidir.  



 

277 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte yaşanan neoliberal sürecin 
etkilerinden biri değildir? 

a) Özelleştirme  

b) Devletin ekonomi içindeki rolünü azaltma 

c) Sosyal devleti güçlendirme  

d) Dışa dönük gelişim modeli 

e) Yabancı sermayeye ulaşımda kolaylık  

2)  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte ulus devletlerin 
ayrıcalıklarının erozyona uğramasının göstergelerinden biri değildir? 

a) Organizasyon ve yönetim biçimlerindeki çalışmalarda artan oranda yetersizlik 

b) Devletin kontrol kapasitesinin azalması  

c) Karar alma süreçlerinin yasallığında büyüyen eksiklikler 

d) Yürütme gücünün etkinleşmesi 

e) Devletin özerklik kaybına uğraması  

3) Kozmopolit karakter kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Frederik Barth 

b) Christian Carner 

c) Thomas Hylland Eriksen 

d) Jurgen Habermas 

e) Ulf Hannerz 
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4) Yerel kültürlerin küresel olgulara farklı biçimler, yollarla karşılık vermesi nasıl 
adlandırılır?  

a) Küreselleşme 

b) Yerelleşme  

c) Evrenselleşme  

d) Küyerelleşme  

e) Melezleşme  

5) Küreselleşmenin toplumsal muhalefete etkisi aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması  

b) Sınıf politikalarının güçlenmesi  

c) Kurumsal siyasetin güçlenmesi  

d) Sendikal hareketin yükselmesi  

e) Ulus-devletin zayıflaması 

6) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecini hızlandıran faktörlerden biri değildir? 

a) Üretim tekniklerindeki gelişmeler 

b) Üretim faktörlerinin hareketliliğinde serbestlik 

c) Aydınlanma düşüncesi ve birey fikrinin ortaya çıkması 

d) Yeni bilgi teknolojilerinin gelişimi 

e) Üretim faaliyetlerinin birden fazla ülkeye yayılması 

7) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ulus devletler üzerindeki etkilerinden biri 
değildir? 

a) Devletin ekonomik alandaki aktörlüğü artmıştır. 

b) Devletin kontrol kapasitesi azalmıştır. 

c) Karar alma süreçlerinde yasal boşluklar oluşmuştur. 

d) Ulusal hükümetler mevcut yerel mekanizmaları harekete geçirme ve büyümeyi teşvik 
etme güçlerini kaybetmişlerdir. 
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e) Devlet özerklik kaybına uğramıştır. 

8) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte farklı kültürlerin bir arada olmasını 
ve çeşitli kültürel deneyimlere açık olmayı anlatan kavramlardan biridir? 

a) Heterojenlik 

b) Homojenlik 

c) Asimilasyon 

d) Entegrasyon 

e) Kozmopolit karakter 

9) Aşağıdakilerden hangisi, kültürel melezleşme kavramını anlatmaktadır? 

a) Yerel olanla evrensel olanın bir arada olması 

b) Yerel kültürlerin evrenselleşmesi 

c) Yerel kültürün hakim bir kültüre asimile olması 

d) Çeşitli kültürel etkilerin bir arada var olması 

e) Kültürlerin entegre olması 

10) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hakim olan refah devleti 
politikalarının krizini gösteren toplumsal olaylardan biridir? 

a) Berlin Duvarı'nın yıkılması  

b) Sovyetler Birliği’nin dağılması  

c) Soğuk Savaş döneminde dünya siyasetinin iki kutuplu olarak şekillenmesi  

d) 1968 Hareketi  

e) NATO’nun kuruluşu  

Cevaplar 

1) c, 2) d, 3) e, 4) d, 5) a, 6) c, 7) a, 8) e, 9) d, 10) d 
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14. TOPLUMSAL HAREKETLER VE YENİ SİYASET 
ARAYIŞLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

14.1. Toplumsal Hareket Nedir? 

14.2. Toplumsal Hareket Teorileri 

14.3. Yeni Siyaset Biçimleri  

14.4. Toplumsal Hareketler ve Yeni Bir Model 

14.5. Modernizm Eleştirisi ve Radikal Demokratik Siyaset 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Modernizm eleştirileri siyaseti nasıl etkilemiştir?  

2. Yeni Toplumsal Hareketlerin özellikleri nelerdir? 

3. Yeni Toplumsal Hareketler temelinde gundeme gelen siyasetin özellikleri 
nelerdir? 

4. Radikal demokratik siyaset nedir?   
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Yeni Siyaset Biçimleri  Modernizm eleştirilerinin 
siyaseti nasıl etkilediğini 
kavramak.   

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Toplumsal Hareketler ve 
Yeni Bir Model 

Yeni toplumsal hareketlerin 
özelliklerini öğrenmek.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Modernizm Eleştirisi ve 
Radikal Demokratik Siyaset 

Radikal siyaset stratejilerini 
kavramak.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 
 Toplumsal Hareket 

 Yeni Toplumsal Hareketler 

 Radikal demokrasi 

 Postmodern eleştiri   
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Giriş 

Modernitenin kendisi sorgulanmaya başladıkça, sınıf eksenli akımların neredeyse yerini 
alan kimlik sorununa dayalı akımlar da post-modern olarak nitelendirilmeye başladı. Yeni 
Toplumsal Hareketler’in sosyolojik olarak da ‘70’li ve ‘80’li yıllara damgalarını vurmuş 
oldukları rahatlıkla söylenebilir. Gevşek örgüt yapıları içinde demokratik ilişkiler inşa eden ve 
rotasyon, geri çağırma gibi doğrudan demokrasi ilkelerini işlevsel kılmaya çalışan bu hareketler 
geleneksel siyasal örgütlenme formlarının hiyerarşik yapılarına ve öncülük misyonuna bir 
meydan okuma olarak kabul edilmektedirler. Bu nedenle de demokrasi tartışmalarının ‘90’larda 
netleşen radikal stratejiler boyutu için önemli bir gönderme yeridir. 
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14.1. Toplumsal Hareket Nedir? 

Toplumsal hareket kavramı her şeyden önce herkes için aynı anlamı taşımamaktadır. 
Pek çok kişi ideolojik şiddetten uzak ve demokratik yapısıyla ABD’de 1955-1968 yılları 
arasında ortaya çıkan ve Siyah Amerikalılar için sivil haklar talebinde bulunan girişimleri tipik 
bir toplumsal hareket olarak tanımlarken, aynı şekilde kimileri de 1930’larda iktidara gelen ve 
ırk ayrımı tezini ve şiddeti kabul eden Alman Nasyonel Işçi (Nazi) Partisi’nin faaliyetlerini 
toplumsal hareket olarak görmektedir. Diğer bir kesim ise bu kavramı resmi toplantılar yapan, 
birtakım vakıf ve dernekler gibi organize gruplar olarak anlamaktadır. Bu arada halen büyük 
bir grup da toplumsal hareketleri, geniş ölçüde dağınık, organize olamamış, yasa dışı ve 
birbiriyle ilgisiz getto ayaklanmaları, izinsiz grevler veya ani protesto hareketleri olarak 
düşünmektedir. 

Toplumsal sınıf ve siyasal temsil gibi toplumsal hareket kavramı da pek çok yazar 
tarafından kendine özgü bir biçimde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, toplumsal hareket, 
politik bir görüngü (fenomen) olarak ele alındığında en az üç farklı unsurun, kendi özelliklerini 
korumakla beraber, kısmen üst üste geldiği bir durumu ifade eder. 

Öncelikle bir toplumsal hareket, radikal şekilde yeni bir toplumsal düzen kurmak 
isteyen bir grup insandır. Bu çerçevede toplumsal hareket, toplumsal yapılara değişim getirmeyi 
öngören, alternatif bir düzen arayışı ile bunun için gerekli önlemleri alan bir hayal gücü ve bir 
dizi kolektif eylem anlamına gelir. Bir toplumsal harekete katılanlar yalnızca otoriteler 
tarafından verilen kararlara meydan okumakla kalmaz ve otoritelerden belli taleplerde 
bulunmaz, aynı zamanda toplumun dokusunda kalıcı, geniş çaplı ve önemli değişimler de 
yapmaya çalışırlar. Bir anlamda katılımcılar kendilerini “yeni toplumsal yapıların kurucuları” 
olarak görürler. 

Elbette her toplumsal grup içindeki her kişi, toplumu bütüncül bir şekilde değiştirmeyi 
düşünmez. Toplumsal hareketler radikal değişim isteyen gruplardan, reformist katılımcılara 
kadar geniş bir yelpazede sıralanırlar. Toplumsal hareketler ile çıkar gruplarını ayıran şey, 
toplumsal hareketlere katılanların halen büyük bir kısmının, uzun vadeli bir yeniden 
yapılanmaya taraf olmasıdır. 

Ikinci olarak, bir toplumsal hareket geniş çapta çeşitliliğe sahip, farklı kültürlerden ve 
sınıflardan gelen “sıradan insanların” politik eylemi olarak ortaya çıkar. Bu insanların normal 
olarak herhangi bir politik nüfuzu, saygınlığı veya serveti bulunmamaktadır ve çıkarları politik 
sistem içinde düzenli olarak dile getirilmemekte ya da temsil edilmemektedir. Katılımcılar 
genellikle geçmişlerinde kültürel olarak aşağılanmış, politik olarak baskı altında tutulmuş ve 
ekonomik olarak istismar edilmiş insanlardan oluşmaktadır. Hayatlarını etkileyecek büyük 
kararları gerçek anlamda belirleyecek imkânlardan mahrum kalmışlardır. Başka bir deyişle 
kendilerini etkileyecek kararlara düzenli olarak katılamamışlardır. 

Ancak söz konusu tanımlamalar, toplumsal hareketlere katılanların kendilerini, 
karşıtlarını ve eylemlerini, “emekçi”, “tekelci kapitalizm” ve “sınıf çatışması” gibi klasik 
Marksgil kategoriler içinde algıladığı anlamına gelmemelidir. Gerçekten de toplumsal 
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hareketler konusunda çalışan pek çok akademisyen, katılımcıların kendilerini böyle soyut 
terimler içinde görmediği konusunda hemfikirdir. Örneğin katılımcıların, toplumsal şartları tüm 
boyutları ile radikal bir biçimde birlikte değiştirmek konusunda istekli olmalarına rağmen, 
eylemlerini daha ziyade somut hedeflere, sıklıkla da yerel otoritelere yöneltmesi bunu 
doğrulamaktadır. Yine pek çok akademisyen toplumsal hareketlerde yer alan eylemcilerin, 
kendilerini hem iktidar merkezlerinin dışında, hem de istismar edildiği ilişkiler içinde 
algıladığını düşünmektedir ki bu da katılımcıları tek boyutlu olarak değerlendirmenin doğru 
olmadığını göstermektedir. 

Toplumsal hareketlerin son ayırt edici özelliği bina işgalleri, iş boykotları ve caddelere 
barikatlar kurmak gibi kutuplaşmalar yaratan ve düzeni bozan taktikleridir. Toplumsal 
hareketlerin eylemcileri elbette dava açmak ve lobi yapmak gibi yasal yollara da 
başvurmaktadır. Fakat kullandıkları yıkıcı ve yasal yöntemlerin karışımı, onları pek çok çıkar 
grubunun ya da siyasi partinin kullandığı yöntemlerden ayırır. Eylemciler genellikle kamu 
düzeni ve kamu güvenliğine ilişkin yasaları zorlar ya da çiğner. Bununla birlikte, karşıtlarının 
tüm suçlamalarına karşın, toplumsal hareketler hiçbir zaman basitçe suç organizasyonları 
olarak tanımlanamaz, olsa olsa kanunların çizdiği hattı bazen aşan muhalif gruplar olarak 
değerlendirilebilir. 

Pek çok Kuzey Amerikalı ve Batı Avrupalı akademisyen, toplumsal hareketleri sert ve 
yumuşak bazı taktikler kullanarak, toplumları yeniden inşa etmeye çalışan sıradan insanlar 
olarak görmektedir.  20.yy.’ın başlarında sosyolog Robert Park, toplumsal hareketleri evrimsel 
bir çerçevede ele almış, onları daha sonraki kuşakların sıklıkla kullanacağı ve yararlı bulacağı 
birtakım politik ve kurumsal mirasların taşıyıcısı olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda bir 
yanardağ benzetmesi yaparak, her yapının bir harekete dönüşebileceğini, önce aktif hale gelip 
patlayacağını ama daha sonra amaçlarını yeniden tanımlayarak, toplumsal düzen içindeki yerini 
ve işlevini bulacağını söylemektedir. 

Park, bir toplumsal hareketin tarihsel etkisinin, toplumsal hareketi yönlendiren liderlerin 
düşsel (ütopik) ihtiraslarıyla ters orantılı olduğunu ileri sürmektedir. Toplumsal hareketlerde 
bazı liderlerin topluma ilişkin neredeyse her görüşü ortadan kaldırmak isterken, daha ılımlı olan 
bazı liderlerin ise seçilmiş kimi kurumlar üzerinden daha sınırlı değişimleri desteklediklerine 
vurgu yapmaktadır. Örneğin; 19. ve 20. yy.da ortaya çıkan Avrupa ve Kuzey Amerika’daki işçi 
hareketleri ile Fransız Devrimi yan yana konduğunda, işçi hareketlerinin nispeten “ikinci 
derece” ve “sönük” hareketler olarak kaldığını ifade etmektedir. Işçi hareketlerinin iş 
kanunlarında önemli değişikliklere sebep olması onların ılımlı hedeşeriyle 
il işkilendirilmektedir. Park’ın görüşüne göre, Fransız devrimcilerin radikal istekleri ise tersine 
bir karşı devrimi ateşlemiştir. 

14.2. Toplumsal Hareket Teorileri 

Toplumsal hareketlere ilişkin çalışmalar özellikle 1930’lu yıllardan itibaren yüksel- 
meye başlayan işçi hareketlerinin toplumsal bir olgu olarak kendini göstermesiyle gündeme 
gelmiştir. Bu konudaki ilk çalışmalar işçi hareketini oluşturmaya çalışan sosyalist düşünürler 
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tarafından yapılmıştır. Özellikle Karl Marx, toplumsal sınıflar ve çatışma üzerine kurduğu 
teoriler ile sosyalist hareketleri işçi sınıfının toplumsal egemenliği için gerekli görmüştür. Bu 
çerçevede toplumsal hareketlere bir araç olarak yaklaşmış ve nihai hedefin toplumu 
dönüştürmek olduğunu vurgulamıştır. 

Toplumsal hareketlere ilişkin çalışmalar 1930’ların sonuna gelindiğinde halen Marksist 
tezlerin etkisi altındadır. Bu çerçevede en önemli teorilerden biri Italyan düşünür Antonio 
Gramsci’nin geliştirdiği tezdir. Kendisi de bir Marksist olan Gramsci, sosyalist teoriye sadık 
kalmakla birlikte, toplumsal hareketler ve sivil topluma yeni bir rol atfetmiştir. Gramsci’ye göre 
toplumsal hareket mutlaka devrim amacı güden ve sadece işçi sınıfı aracılığıyla yürütülen bir 
olgu değildir. Sosyalizme geçiş, sivil toplumun aydınlar tarafından dönüştürülmesi ile 
gerçekleşecek ve devlete gereksinim duyulmayacak bir özgürleşme sağlanacaktır. Yani 
aydınlar, toplumu ideolojik değişime uğratacaklardır. Bu çerçevede işçi hareketinin başarılı 
olması için bazı sosyal kesimlerle uzlaşılması kaçınılmazdır. 

Büyük oranda Ikinci Dünya Savaşı sonrası döneme ve hatta 1960’lı yıllara kadar 
toplumsal hareketlere yönelik incelemelerin Marksist teorinin etkisi altında kaldığı söylenebilir. 
Avrupa’da ortaya çıkan işçi hareketi merkezli ve ulusal devleti sınır alan çalışmaların büyük 
bir çoğunluğu Marksist düşüncelerden etkilenmeye devam eder. Ikinci Dünya Savaşı öncesi ve 
süresince faşist rejimler altında yaşanan acı tecrübeler, Avrupa ve bağımsızlıklarını yeni 
kazanmaya başlayan eski sömürge devletlerinde sosyalist partilerin ya da ulusal-sol partilerin 
başa gelmesine yol açar. Pek çok kişi sosyalist idealin ve bu ideale dayalı siyasal partilerin 
Avrupa’ya ve başka yerlere aranan huzuru ve refahı getireceğine inanmaktadır. Bu nedenle 
1960’lı yıllara kadar toplumsal hareketlerin sosyalist karakteri siyasal iktidarı şekillendirecek 
kadar güçlü olur. Ancak Immanuel Wallerstein’ın vurguladığı gibi, gerek işçi hareketlerince 
desteklenen iktidarların başarısız olmaları gerekse Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’da ortaya 
çıkan muhalif toplumsal hareketleri güç kullanmak yoluyla bastırması, özellikle Çekoslovakya 
ve Macaristan’da yaşananlar, toplumsal hareketlerin karakterini değiştirmiştir. 

Bu bağlamda 1968 öğrenci eylemleri, toplumsal hareketlerin pratik ve teorik dönüşümü 
açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bir yandan yaşadıkları derin hayal 
kırıklığı ile sosyal demokrat iktidarlara kuşku ile bakan öğrenciler, diğer yandan da devam 
edegelen geleneksel toplum yapısına (aile içi ilişkiler, sert eğitim sistemi, cinsiyet ayrımcılığı, 
nükleer silahlanma) başkaldırmışlardır.  

1968 hareketinin etkileri Avrupa’daki akademik çevrelerde toplumsal hareketlerin 
analizinde Marksist tezlerin etkisinin zayıflaması sonucunu getirmiştir. Bu entelektüel değişim 
özellikle Fransa’da Alain Touraine ve meslektaşlarının çalışmalarında göze çarpar. Toplumsal 
hareketlerin toplumu dönüştürme ve yeni bir düzen kurma rolleri ve amaçları sona ermiştir. Bu 
aynı zamanda Touraine’e göre işçi hareketlerinin de cenaze marşıdır. Bu dönemden itibaren 
işçi hareketi toplumsal hareketler sosyolojisindeki merkezi rolünü kaybetmeye başlar ve yerini 
“yeni toplumsal hareketlere” bırakır. 

Yeni toplumsal hareketler, endüstriyel toplumdan post-endüstriyel topluma geçişle 
birlikte ortaya çıkan ve genel olarak kültürel ve kimliksel özellikler taşıyan toplumsal 
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hareketlere verilen addır. Lelandais’e göre, aslında bu geçiş bir anlamda Keynesçi ekonomilerin 
ve sosyal devlet anlayışının yerini neo-liberal, serbest piyasa ekonomisine bıraktığı döneme 
işaret eder. ABD’de Ronald Reagan ve Ingiltere’de Margaret Thatcher iktidarıyla birlikte 
güçlenen neo-liberal akım toplumsal hareketler teorisine de etki edecektir. Kuşkusuz bu süreç 
daha önceleri zaten bir şekilde varlığını göstermektedir ama neo-liberal iklim yeni yaklaşımları 
daha ön plana çıkarmıştır.  

Bu çerçevede, kolektif eylem üzerinde yoğunlaşan çeşitli teoriler, toplumsal hareketi, 
dönüştürücü rolünden çıkarıp “rasyonel seçim” teorileri etrafında analiz etmeye başlamıştır. 
Daha sonraları “kaynakların seferberliği teorisi” olarak adlandırılan ekole temel oluşturan 
yaklaşımıyla Mancur Olson, toplumsal hareketleri bireylerin kendilerine fayda sağlayacağı 
zaman katıldıkları eylemler olarak tanımlayacaktır. Bu durumda toplumsal hareketin amacı da 
bir dönüşüm oluşturmaktan ziyade, katılımcılarına savundukları konu üzerinde en kısa zamanda 
avantaj sağlamak olacaktır. 

Olson’un teorisiyle ters düşmekle beraber, yeni toplumsal hareketleri açıklayan başka 
teoriler de 1960’lar sonrasına damgasını vurmuştur. Bu teorilerden biri de “göreceli yoksunluk” 
teorisidir. Göreceli yoksunluk teorisine göre, toplumsal hareketler, toplumda çeşitli konularda 
(eğitim, iş, insan hakları vb.) yoksunluk yaşayan kesimlerin, bu yoksunluğun belli bir seviyeye 
ulaşmasıyla oluşturdukları kolektif eylemlerdir. Basitçe söylenecek olursa, bireylerin “artık 
yeter” dedikleri andan itibaren toplumsal hareketler oluşturmaya ya da bu hareketlerin içinde 
yer almaya karar vermeleridir.  

Ancak bu teori çok uzun süreli olmamıştır, çünkü önemli bir eksiği vardır. Kendini 
kısıtlanmış hisseden, yoksunluk duygusu içinde olan bireyler otomatik olarak toplumsal 
hareketlere katılmamaktadır. Bazı kişiler kendilerini ne kadar baskı altında hissederlerse 
hissetsinler bu durum onları harekete geçirmemektedir. Buna karşın, yapılan araştırmalar 
toplumsal hareketlerin her zaman yoksunluk yaşayan bireyler tarafından gerçekleştirilmediğini, 
tam tersine toplumun üst kesimlerinin, eğitimli orta sınıfa ait bireylerin bu hareketlere daha 
kolay dâhil olup aktif rol aldıklarını göstermektedir. Bu durum özellikle Kuzey Amerika’da 
Olson’un yaklaşımıyla ortaya çıkan “kaynakların seferberliği teorisi” ni ön plana çıkartmıştır. 

1960’lı yıllar işçi, öğrenci ve kadın hareketleriyle geçen, toplumsal sistemin hızla 
değiştiği bir dönem olmuştur. Toplumsal yapılardaki değişim, kırılma ya da yeni oluşumlar, 
dönemin toplumsal hareketlerine de yansımış ve şiddetli çatışmalar, kutuplaşmalar ortaya 
çıkmıştır. Ama asıl önemlisi “ideolojiler” üzerinden şekillenen ve ekonomik-politik taleplerle 
güç bulan hareketlerden ziyade, “kimlik” politikaları ve kültürel-politik talepleri ön plana 
çıkaran grupların ağırlık kazanmasıdır. Her ne kadar altmışlı ve yetmişli yıllar planlı ekonomi 
programları ile somutlaştırılan kalkınmacı siyasi programların yürütüldüğü, ideolojik 
motivasyonu yüksek olan yıllar olsa da, özellikle seksenlerle birlikte çoğulcu demokrasi 
kavramı ve bireysel kimlikler ön plana çıkartılmıştır. 

Bu dönüşümün sebebi, toplumsal hareketlerin ortaya çıkış koşullarındaki değişimdir. 
Ilk olarak, teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların, 
kapitalizmin yeniden örgütlenmesini gerektirmiş olmasıdır. Iletişim ve ulaşım teknolojisindeki 
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ilerleme ile birlikte artan küreselleşme, sermeye ve iş gücü arasındaki ilişkiyi de küresel bir 
düzeye yaymış, bu ise ulus-devletin bu ilişkideki etkilerini belirsizleştirmiştir. Ekonomik 
kalkınmanın devletin korumacı politikalarına dayanması anlamına gelebilecek ithal ikameci bir 
sanayileşme anlayışından vazgeçilmiştir.  

Devletler ekonomik büyüme için sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye çalışarak 
sermayenin kârını azamileştirmesi için her türlü engeli ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır. Bu 
nedenle işçilere devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik hizmetleri büyük oranda azaltılmış, 
sermayeye ise tüm kapılar açılarak, ulus-devletin sınırları ortadan kaldırılmıştır. Ikinci olarak, 
üretim yapısında “esnek üretime” geçiştir. Yeni teknolojik gelişmeler, teknolojide ürün 
farklılaşmasının yüksek ve üretim süresinin kısa olduğu yeni bir üretim tarzına, “esnek üretime” 
geçişi mümkün kılmıştır. Böylece farklı şirketler tarafından farklı ülkelerde üretilen parçalar 
yine farklı bir şirket tarafından monte edilip pazara sunulmaya başlanmıştır. Bunun sonucu 
parça başı çalışmanın ve kısmi zamanlı işlerin artışıdır. Üretim sürecinde artık bir iş gücü 
dayanışması yaratabilecek bütünleşme kalmamıştır. Üretim süreci parçalara bölündüğü için iş 
gücünün yapısı da değişmiş ve çeşitlenmiştir.  

Üçüncü olarak, sınıf çatışmalarından farklı olarak yeni toplumsal çatışmaların ortaya 
çıkmış olmasıdır. Bu gelişmeler çerçevesinde sınıf çatışması yerini, çevrecilik, barış, kadın 
sorunları gibi daha farklı sorunlar etrafında somutlaşan toplumsal çatışmalara bırakmıştır. 
Dördüncü olarak, hizmet sektörünün imalat sektörü aleyhine büyümesidir. Bu gelişme hem 
yüksek vasışı profesyoneller için küresel bir pazar sağlamış hem de eğitimli bir yeni orta sınıfın 
gelişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla iş gücünün sınıfsal yapısı değişirken sanayi ve imalat 
sektöründeki işçiler güç kaybetmeye başlamıştır.  

Bu yeni orta sınıf, işçi sınıfından hem aldığı ücret ve yaptığı iş açısından, hem de 
materyalist değerlerden post-materyalist amaç ve değerlere geçiş açısından farklılık 
göstermiştir. Sınıf temelli siyasal kutuplaşmadan değer temelli siyasal kutuplaşmaya doğru bir 
gidiş başlamıştır. Ikinci Dünya Savaşı sonrası, özellikle az gelişmiş ülkelerde, her şey ulusal 
kalkınma hedefine endekslenmişken 70’li yıllardan sonra bu yönelim demokratikleşme ve 
devletin küçültülmesi söylemine doğru evrilmiştir. Ne var ki aslında bu süreç, mali sermayenin 
ulusal engellerden kurtulması ve üretken sermayenin dünyanın farklı bölgelerinde en kârlı 
alanlara yatırım yapabilmesi için bu alanların devlet tekelinden arındırılması şeklinde 
gelişecektir.  

Bu çerçevede, toplumsal hareketlere yönelik araştırmalar da giderek iki ana ekol 
etrafında toplanmıştır: Fransız ekolü ve Amerikan ekolü. Fransa’da altmışlı yıllardan itibaren, 
başını Alain Touraine’in çektiği “Yeni Toplumsal Hareketler Teorisi” ortaya çıkmıştır. Bu 
teoriye göre, Avrupa toplumları endüstriyel toplumla endüstrileşme sonrası toplum arasında bir 
geçiş aşamasındadır ve bu aşama içerisinde işçi hareketleri 20.yy. başında sahip olduğu merkezi 
rolünü toplum içinde yavaş yavaş kaybetmekte ve yerini, sınıfsal ideolojiler etrafında 
şekillenmeyen, daha kültürel içerikli toplumsal hareketlere bırakmaktadır. Yeni toplumsal 
hareketler, işçi hareketlerinin sahip olduğu kitleye ve harekete geçirici mitlere sahip değildir. 
Katılımcıların dağınık ve heterojen yapısı ile sabit bir merkezi yapısı da yoktur. 
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Bu nedenle Alain Touraine, bundan böyle araştırılması gereken konunun, işçi 
hareketlerinin endüstriyel toplumda sahip olduğu merkezi rolün, post-endüstriyel toplumda 
hangi toplumsal hareket tarafından yürütüleceğinin bulunması olduğunu söylemiştir. Touraine 
her ne kadar Marksist teoriye karşı mesafesini çeşitli defalar dile getirmiş olsa da, toplumsal 
hareketler ile egemen olan toplumun dönüştürüldüğü fikrine fazla itirazı yoktur.  

Bu nedenle Touraine ve takipçileri her toplum tipi için tek bir merkezi toplumsal hareket 
öngörmüş, kolektif bir eylemin toplumsal hareket olarak tanımlanabilmesi için, ortaya çıktığı 
toplumu dönüştürme projesine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Geniş kitlelerce 
desteklenmesinin, geniş çaplı eylemler gerçekleştirmesinin ya da somut bir amacı olsa bile 
amaç elde edildikten sonra sona eren kısa süreli hareketlerin, toplumsal hareket olarak kabul 
edilemeyeceğini belirtmiştir. Işte tam da bu nedenle, yeni toplumsal hareketler teorisini 
oluşturmuş ve nükleer karşıtı gibi ekolojik hareketlerin, ileride işçi hareketlerinin yerini 
alacağını iddia etmiştir. 

Kaynakların Seferberliği (Hareketliliği) Teorisi, özellikle ABD’de gelişmiş ve 
şekillenmiştir. Bu teori, Touraine’in aksine toplumsal grupların “neden” toplumsal hareket 
oluşturdukları ile değil, bu toplumsal hareketlerin “nasıl” oluştuğu, geliştiği, başarılı olduğu ve 
gerilediği ile ilgilenmiştir. Incelenen toplumsal hareketin talepleri nelerdir, kendisini kime ve 
neye göre tanımlar, taleplerinin hedefine ulaşması için hangi taktikleri benimser, hangi siyasi 
fırsatlardan yararlanır, hangi tür eylemlere başvurur vb. soruları cevaplamaya çalışmıştır. 
Toplumsal hareketi tanımlarken, kolektif aktörün sistem içinde istediği pozisyonu elde etmek 
ve orada kalmak için her türlü kaynağı en aktif biçimde kullanacağını varsaymıştır. Bu nedenle 
teoriye, kaynakların seferberliği teorisi denilmektedir. 

Kaynakların seferberliği teorisi 1970’li yıllardan itibaren, tepki gösteren aktörlerin 
rasyonel mi yoksa irrasyonel mi davrandığı üzerine yürütülen teorik çalışmalar etrafında 
“Kolektif Davranış” teorisinin temel yaklaşımlarına muhalif olarak ortaya çıkmıştır. Bunun 
sonucu olarak kaynak seferberliği teorisi toplumsal hareketlerin analizinde yeni bir soruyu 
gündeme getirmiştir. Buna göre, kolektif davranış teorisinde olduğu gibi kişilerin neden 
harekete geçip, gösteriler yaptıkları yerine, bu hareketlenmenin nasıl ortaya çıktığı, geliştiği, 
başarılı ya da başarısız olduğu sorusunu sormaya başlamıştır.  

Oberschall için bu hareketlenmenin sebebi, yığınların, grup, dernek ve örgütlerin ortak 
amaçlar etrafında bir araya gelmesi sürecine işaret etmektedir. Bunun sonucunda yöneticileri 
olan, ortak kimlik ve amaçların bulunduğu, sürdürülebilir toplumsal kurumlar ortaya 
çıkabilmektedir. Örneğin; dünya çapında ortaya çıkan “küreselleşmeyi değiştir hareketi”ne 
(alter-globalization movement) baktığımızda, bu hareketin dünyanın pek çok yerinden gelen 
farklı ülkelerdeki kişi, kurum ve derneklerden oluştuğunu ve dünyanın çeşitli bölgelerinde 
eylemler gerçekleştirdiğini görürüz. Bu hareket daha sonraları kurumsallaşarak “Dünya Sosyal 
Forumu”nu ve pek çok ülkede faaliyet gösteren ATTAC birliğini oluşturmuştur. 

Kaynak seferberliği teorisi zaman içinde bu teoriye yakın olan araştırmacılar ta- 
rafından yenilenmiş ve toplumsal hareketler ile siyasal sistem arasındaki ilişki ele alınmıştır. 
Lelandais’e göre, bu yaklaşımlardan en önemlisi Sidney Tarrow’un başını çektiği “Siyasi 
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Süreç” teorisidir. Bu teori toplumsal hareketleri içinde bulunduğu siyasal sistemle etkileşimi 
çerçevesinde incelemektedir. Kaynak seferberliği teorisinin, toplumsal hareketlerin temel 
olarak profesyonel örgütler ve bu işi neredeyse meslek edinmiş gruplar tarafından 
oluşturulduğu iddiasına karşı, örgütsel olmayan (amatör) çeşitli aktörlerin de toplumsal 
hareketler oluşturabileceği ve bu hareketleri geliştirebileceği görüşünü getirmiştir. 

Tarrow’a göre, toplumsal bir hareketin ortaya çıkması ve taraftar toplayabilmesi 
bulundukları ortamdaki siyasal fırsatlara bağlıdır. Siyasal fırsatların azlığı veya çokluğu ise beş 
temel faktöre bağlıdır: 

a) Siyasal katılımın açıklığı  

b) Siyasal gruplaşmaların istikrarı ya da istikrarsızlığı 

c) Destek gruplarının ve etkili rakiplerin varlığı ya da yokluğu 

d) Seçkinlerin bölünmüşlüğü 

e) Hükümetin talep edilen konularda kamu politikaları oluşturabilme kapasitesi 

Görüldüğü gibi Tarrow, siyasal fırsatlar yapısı üzerine oluşturduğu savları ile siyasi 
sistemin analiz edilerek belli toplumsal hareketlerin nasıl ortaya çıktığının, duyarlılıklarının ve 
ne kadar başarılı olabileceğinin ölçülebileceğini ileri sürmektedir. 

14.3. Yeni Siyaset Biçimleri  

1970’lerin başından itibaren geliştirilen kimlik politikaları kapitalizmin yeni bir 
dönüşüm evresine girmesi ve postfordist yapılanma içinde işçi sınıfının niteliği ve konumunda 
belirgin değişikliklerin gözlenmeye başlamasıyla da yakından ilgilidir. Bu dönemde işçi 
sınıfının bileşimi ve niteliğinin değişime uğradığı yönünde görüşler ileri sürülmekteyse de 
kapitalizmin tam anlamıyla küresel bir sistem haline geldiği, enformasyon teknolojisinde 
yaşanan gelişmelerin ileri teknoloji ve bilgi kullanmayı gerektiren bir üretim sürecini gündeme 
getirdiği ve kol işçisi-kafa işçisi ayrımının açıklayıcılığını yitirmeye başladığı yönündeki 
görüşler asıl olarak ikinci dönemde tartışmaları belirleyecek güce ulaşmıştır.  

Bu nedenle ‘70’li ve ‘80’li yıllar bir kimlik olarak işçi sınıfı mensubiyetinin tüm 
boyutları ile sorgulanmasına sahne olmuştur. Bir yandan işçi sınıfının kapsamının genişlediği, 
yeni bir prleterleşme sürecinin yaşandığı ve artık bu yeni çalışan sınıfın devrimcilik 
potansiyelinin araştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya atılırken bir yandan da işçi 
sınıfının yapısında ve bileşiminde meydana gelen değişimlerin bu sınıfı devrimcilik rolü 
atfedebilecek bir sınıf olmaktan çıkardığı ve artık devrimci öznenin yeni kimlik temelli 
hareketler içerisinde aranması gerektiğini savunan görüşler dile getirilmiştir. 

Ayrıca siyasal planda da, liberal demokrasilerin temsiliyet yeteneği, küreselleşmeyle 
birlikte kendilerini toplumsal kimlikler olarak tanımlayan çeşitli öznelerin demokratik katılımı 
gibi sorunlar yoğun olarak tartışmaya açıldı. Küreselleşme sürecinin, böylece toplumda yeni 
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direnme odakları yarattığını söyleyebiliriz. Ekolojik, feminist, ırkçılık karşıtı, etnik, bölgesel 
ya da kentsel sorunlar, otorite karşıtlığı ve cinsel tercihler konularında mücadeleyi gündeme 
getiren bu yeni direnme odakları, yeni toplumsal akımlar, siyaset yapma biçimlerinde de bir 
değişimi haber verdiler ve “yaşamı herkes için daha tatmin edici ve doyurucu yapma 
olanaklarını ilerletmeyi amaçladılar. 

Yeni toplumsal hareketler, sosyal sınıfları kesen heterojen üyelikleriyle, dönemsel 
konular etrafında, kalıcı bir örgütlenme modeline gitmeksizin örgütlendiler. Bu hareketler, 
etrafında faaliyet gösterdikleri belirgin bir liderliğin olmadığı, merkezileşme karşıtı ve parçalı 
yapılardı. Politik eylemleri, kimlik talepleri etrafında şekillendi. 

Yeni toplumsal hareketlerin ve politik kimliklerin ortaya çıkışı küreselleşme ile el ele 
gitti ve bu anlamda yerel olanla küresel olan arasındaki gerilimi tanımladı. Böylece, yeni 
toplumsal hareketler politik mücadele anlayışında dönüşümün göstergeleri oldular ve eski 
ekonomik ilişkilere dayalı olandan yeniye, kendi temelleri olan kültürün vurgulanmasına doğru 
olan bir dönüşümü tanımladılar.  

Küresel çapta yer alan söylemlerin farklılıkları ve düzeyi ulus devletlerin farklı sesleri 
susturma ya da dışarıda bırakmanın olanaksız olduğunu artan oranda anlamalarına ve yeni bir 
pozisyon alma gereğini hissetmelerine yol açtı. Küreselleşmenin farklı algılanışları ve 
küreselleşmeye farklı tepkiler birbirleriyle çatışırken, küreselleşme daha güçlü ilişki ve daha 
güçlü çelişkiler ile dünyanın tek bir yer olarak algılanışı haline geldi.  

Daha önce belirttigimiz gibi, küreselleşme bir bakıma, ülkenin cemaatin ve yerelliğin 
üretilmesinin yeniden inşa edilmesinin içine dahil olmuştur. Bu nedenle, yerelin inşası bir 
bakıma küresel bir üründür; küreselleşme sürecinin bir safhasıdır. Kimlik politikalarındaki 
yaygınlık, modernizmin evrenselleştirici ve rasyonel yönüyle çelişki olarak da 
anlamdırılabilecek öznelliğin küresel bir değer haline gelmesi olarak düşünülebilir. 

Modernitenin kendisi sorgulanmaya başladıkça, sınıf eksenli akımların neredeyse yerini 
alan kimlik sorununa dayalı akımlar da post-modern olarak nitelendirilmeye başladı. Fakat, 
küreselleşme perspektifinden yapılan bu tanımlama, oldukça muhalefet gördü. Bu noktada 
Laclau ve Mouffe’nin tartışmaya felsefi bir boyut ekleyen yaklaşımları önemlidir. Eklemlenme, 
dikişlenme, olumsallık ve toplumsallıklar gibi kavramlar etrafında ördükleri söylem kuramı, en 
özet ifade ile nesnel, belirlenmiş ve tüm düzeyleri ile kavranabilir bir toplumun varlığından söz 
edilemeyeceği, ancak bir yandan kurulurken öte yandan yıkılan raslantısal ve çatışmalı 
toplumsallıkların hegemonik bir söylem tarafından eklemlendiği bir sürecin söz konusu 
olabileceği önermesine dayanmaktadır.  

Buna göre söylem, sonsuz sayıda anlam ve hareketi birbirine eklemleyen pratiğin adıdır 
ve söylem tarafından eklemlenen ve dikişlenen kısmi, kırılgan ve geçici bütünsellikler 
toplumsalı meydana getirmektedir. Bireylerin kimlikleri de bu eklemleyici söylemin niteliğine 
göre her durumda yeniden oluşmaktadır. Böyle bir yapısızlık içinde doğal olarak bir belirleme 
ili şkisi varolamaz. Toplumsallıkların ilişkisi bir belirleme mantığına değil, olumsallık 
(contingency) mantığına dayanır. Laclau ve Mouffe’un felsefi-kuramsal bir temelde ele 
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aldıkları Yeni Toplumsal Hareketler’in sosyolojik olarak da ‘70’li ve ‘80’li yıllara damgalarını 
vurmuş oldukları rahatlıkla söylenebilir. Gevşek örgüt yapıları içinde demokratik ilişkiler inşa 
eden ve rotasyon, geri çağırma gibi doğrudan demokrasi ilkelerini işlevsel kılmaya çalışan bu 
hareketler geleneksel siyasal örgütlenme formlarının hiyerarşik yapılarına ve öncülük 
misyonuna bir meydan okuma olarak kabul edilmektedirler. Bu nedenle de demokrasi 
tartışmalarının ‘90’larda netleşen radikal stratejiler boyutu için önemli bir gönderme yeridir. 

14.4. Toplumsal Hareketler ve Yeni Bir Model 

Yeni toplumsal hareketler, bu hareketlerin ortaya çıkışı ve sol ile olan yakınlığını 
açıklamaya çalışan pek çok sosyal bilimci tarafından konu edinildi. Farklı isimler, 1970 ve 80’li 
yıllarda kimlik üzerinde ortaya çıkan hareketler üzerinde yoğunlaştılar. Anti- politikadan 'ahlak 
kampanyalarına' kadar geniş yelpazedeki hareketler 'yeni toplumsal hareketler' olarak 
adlandırıldılar. Yeni dalga feminizm, ekoloji hareketi, savaş karşıtı hareket, öğrenci hareketi bu 
hareketlerden bazılarıdır ve bölgesel, etnik, kültürel, kentsel, kimlik ve dil talepleriyle, bu 
hareketlerin mücadeleleri, ekonomik olmaktan çok, kimliği rahatça ifade edebilme, katılım ve 
sivil haklar gibi kavramlar çerçevesinde kültürel alanda gerçekleşmektedir. Yeni toplumsal 
hareketleri üç ana kategoriye ayırabiliriz: 

a) Amaçlarını gerçekleştirmek için, karar alma mekanizmalarına ve iktidara meydan 
okuyanlar. (Çevre hareketi özel şirketlerin gücünü zorlarlar; nükleer karşıtı güç hareketi enerji 
anlayışının tüm şekillenişini sorgular; kentli toplumsal hareketler yerel yönetimlerle yurttaş 
inisiyatifinin işlerlik kazanması için mücadele eder; barış ve dayanışma hareketleri uluslararası 
diplomasinin resmi kanallarına meydan okur, örnekler çoğaltılabilir.) 

b) Devlet otoritesi dışında ya da kendi kendine yeterli olan marjinal grupların özerk 
hizmetlerinde örgütlü olanlar. (Sağlık hizmetleri, tecavüz kriz merkezleri, sokakta kalmış 
kadınların korumaya alınmasını örgütleyen kadın hareketleri; ezilenlere, baskı görenlere 
yiyecek, hizmet ve kendi çevrelerini kendi kontrollerine alıp geliştirebilmeleri için olanak 
sağlayan siyah, Latin, Amerikan Yerlileri ve beyaz işçi sınıfı toplulukları, kiracı örgütleri vb.) 

c) Kültürel kimlik hareketleri (hippiler, pankçılar, doğal gıda hareketi, çağdaş feminizm, 
ırk ve etnik azınlıklar, yaşlılar, bedensel engelliler ya da kültürel olarak baskı altında olduğunu 
hisseden diğerleri bunun örneklerindendir.) 

Tüm bu akımlar yeni olma niteliğini paylaşıyorlar. Çağdaş hareketlerin yeni olarak 
kategorileştirilmesi, toplumsal protestonun geleneksel modelinden pek çok yönde taşıdığı 
farklarla ilgilidir. Offe, yeni toplumsal hareketlerin, liberal- demokratik refah devleti anlayışına 
dayanan 'eski model' karşısında 'yeni bir paradigma' oluşturduğunu söyler. Offe’a göre, liberal 
teori tüm hareketlerin özel ya da kamusal şeklinde kategorize edilebileceğini söylerken, yeni 
hareketler, kendilerini bir üçüncü, ara kategoriye oturtmaktadır. Buna göre, yeni hareketlerin 
hareket alanı liberal demokrasi ve refah devletinin pratikleri ve doktrinlerinde öngörülmeyen 
kurumsal olmayan siyaset alanıdır. 
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Yeni sosyal hareketlerin politikaları, sivil toplumun kurumlarını temsili-bürokratik 
siyasal kurumlarla sınırlandırılamayacak bir şekilde politize etmeye, dolayısıyla artık 
düzenleme, kontrol ve müdahaleye bağımlı olmayan bir sivil toplum teşkil etmeye çalışırlar. 
Devletten özgürleşebilmek için sivil toplum, kendisini bir yanda özel çıkarlar, diğer yanda 
kurumsal devlet politikalarının arasındaki ara alana ait eylemler yoluyla politize etmektedir. 

Offe, yeni toplumsal hareketleri, yeni kılan niteliklerden birinin, onların kendilerini 
sosyo-ekonomik ve politik kodlara göre tanımlamamaları olduğunu belirtir. Ama bu durum, bu 
hareketlerin toplumsal tabanlarının sınıfsal ve ideolojik olarak heterojen ve şekillenmemiş 
olduğu anlamına gelmez. 

Yeni toplumsal hareketlerin dayandığı toplumsal tabanı; yeni orta sınıf, özellikle bunun 
hizmet ve/veya kamu sektöründe çalışan unsurları; eski orta sınıfın unsurları ve iş piyasasının 
dışında kalan insanların oluşturduğu kategori şeklinde sınıflandırabiliriz. Yeni toplumsal 
akımların eylemleri özerklik, kimlik ve pek çok konudaki değerler üzerine yaptıkları vurgu 
nedeniyle yüksek oranda gayri-resmi, sürekliliği olmayan, koşullara duyarlı ve eşitlikçidirler 
ve bu nedenle de gelenekselci değildirler. 

Bu toplumsal akımlar sınıf içeriği, zihniyeti, örgütlenme biçim ve amaçları göz önüne 
alındığında yenidirler. Siyasal ve ekonomik sistemlerin özerk işleyişini öngören bir sivil toplum 
savunusu yapmaları, yani kendini sınırlayan radikalizmleri, bu hareketlerin yeniliğini anlatır.  

Yeni toplumsal hareketlerin hedeflediği toplumsal alan ne devlet ne de piyasa 
mekanizmasıdır. Bu alan, sivil toplumdur. Toplumsal hareketlerin de sivil toplumun da 
devletten belirli bir özerkliğe ihtiyacı vardır, her ikisi de totaliter bir devlet tarafından yok 
edilebilirler. Bununla birlikte toplumsal hareketler, devleti hedeflemezler. Hareketler sivil, 
toplumsal muhaliflerin sivil toplumun yapıları üzerindeki mücadelelerinden oluşur. Dolayısıyla 
sivil toplum, mücadelelerin, kamu alanlarının ve siyasal süreçlerin alanı olarak görülür. 
Toplumsal hareketler ise, daha önce kamusal alandan dışlanan toplumsal kategorileri 
dillendirerek sivil alanı genişletmektedir. 

Bazı siyasal teorisyenler için bu akımların yeniliği, onların örgütlenme yöntemlerinden 
gelmektedir. Buna göre yeni toplumsal hareketlerin örgütlenme biçimleri, yalnızca protesto için 
kullanılan etkin bir yöntem değil, aynı zamanda kendileri de başlı başına bir kazançtır. Örgütsel 
biçimleri, hakim modellere sembolik olarak meydan okur. Eylemin bu biçimleri, çağdaş 
kolektif eylemdeki nicel değişimin çekirdeğidir ve en önemli niteliğini, yerleşik modellere 
muhalefet etmeleridir. 

Büyük ideallerini gerçekleştirmek için devlete yönelen eski hareketlerin nitelikleriyle 
karşılaştırıldığında, yeni toplumsal hareketler, değişik gruplarla diyaloglar, mücadeleler 
yoluyla kolektif kimliğin inşa edildiği bir toplumsal ilişkiler ağıdır. Bu ağla bir hareket, 
bireylere değişik üyelikler, roller ve deneyimler arasında parçalanmış kimlikleri yeniden inşa 
etmek için bir dayanak noktası sağlamaktadır. 
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 Yeni toplumsal hareketlerin mesajı kurulu düzenin mekanizmalarına yönelttiği 
sorulardadır: Kültürel kodlara kim karar vermektedir? Normalliğin kurallarını kim 
belirlemektedir? Normalliğin alanı neresidir? Bir kimse dahil olmadan, fakat farklılığı tanınarak 
nasıl toplumsal kabul görebilir? Bu sorularla yeni toplumsal hareketler, toplumun oturduğu 
sembolik düzeni sorgulamaktadır. 

Enformasyon toplumunda güç, kodların kontrolü yoluyla uygulandığı için, yeni 
çatışmalar da bu sembolik kodlar etrafında dönmektedir. Bu hareketlerin varlığı bile sisteme 
bir meydan okuma teşkil etmektedir. Bu hareketler, kamusal hayata taşıdıkları farklı 
pratikleriyle yerleşik normları sorgulamakta ve şeylerin farklı şekilde yapılış biçimini 
sergilemektedirler. Yeni sosyal hareketler temelde siyasal alana yönelmemişlerse de kültürü 
yenileyebilecek yeni seçkinler üreterek siyasal kurumlar üzerinde de etkili olurlar. 
Oluşturdukları kamusal hareketlilikler yoluyla da siyasal sistemi sorgulamaya çalışırlar. Bir 
ülkede hareketliliğin yokluğu, o ülkenin otoriter niteliğini gözler önüne sermektedir. Bu tip 
toplumlarda sosyal hareketler, sistemi kendini haklı çıkarma çabaları üretmeye, politikalarının 
mantığını ve sebeplerini açıklamaya zorlamaktadır. Kısacası gücü görünür hale getirmektedir. 
Bu durumda gücü görünür kılmak bile önemli bir değişimdir. 

Genelleştirirsek, yeni sosyal hareketler, sivil toplum aracılığıyla demokratikleşme için 
bir potansiyel olarak görülmektedir. Yeni toplumsal akımın sivil toplum üzerindeki etkisi bu 
hareketleri ayrır ve yeni kamusal alanlar yaratarak, demokratik formlarla birlikte, eskilerini 
canlandırarak ya da yeniden inşa ederek biçimsel demokrasinin ötesinde toplumun 
demokratikleşmesi için potansiyel sunar. 

Yeni toplumsal hareketler hem sistem hem günlük yaşam düzeyinde işlerler. Yeni 
hareketlerin temel rolün kimliğin kurgulanmasıdır. Fakat kimliğin inşası hem sivil hem de 
politik düzeyde demokratik alanlar yaratmak için bir güç mücedelesini gerektirmektedir. 
Dolayısıyla yeni hareketler, politik ve ekonomik alanı da hedeflemektedir. Bu alanlara girmek 
için baskı uygulayacak örgütlenmeler geliştirmekte ve bu alanlardaki çıkarlarını 
savunmaktadırlar. 

Bu tartışmalar, yeni çatışma ve hareketlerin ekonomik ve politik problemler üzerinde 
odaklaşan eski politikalardan farklılaşıp eşitlik, farklılık, katılım ve kimlik inşası gibi konularda 
yoğunlaştığını göstermektedir. Bu, yeni anlamlar yaratılması ve mevcut normların 
sorgulanmasını da içeren bir kimlik politikasıdır; yeni bir politikadır. 

Radikal demokratik bir strateji öneren Laclau ve Mouffe’un, bu yeni politikanın 
teorisini geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Ama elbette, kimlik yönelimli politika, radikal 
stratejilerin dayandığı teorik-politik zeminin önemli parçalarından bir tanesidir. Yeni toplumsal 
hareketler, çok katlı iktidar ve baskı kurma kaynaklarına dikkatini veren, anti- hiyerarşik, 
politik mücadele ve katılım biçimlerinin oluşturulmasına çağrıda bulunmuştu. Proleteryanın 
hegemonyası yerine merkezsizleştirilmi ş politik ittifaklar öneren yeni hareketler, 
postmodernizmin merkezsiz, parçalı, çoğul özne ve iktidar biçimlerine, toplumsal olarak 
kurgulanmış çok katlı kimlik anlayışına işaret etmektedir. 
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Nitekim Laclau ve Mouffe, modernizmin kesinliklerine, meta-anlatılarına, 
evrenselciliğine ve rasyonel özne / birey anlayışına yönelen postmodern eleştiriyi, radikal 
demokratik bir toplum stratejisi için araç olarak gördüler ve kullandılar. Radikal demokratik 
stratejiyi modernizm ve postmodernizm arasında bir yerde konumlandıran ve onun hem modern 
hem postmodern olduğunu söyleyen Mouffe, modernizmin eşitlik, özgürlük gibi politik 
değerlerine sahip çıkarken, postmodern eleştiriyi, modernitenin demokratik devrimini izleme 
ve derinleştirme görevi biçtiği radikal stratejiler için büyük bir olanak olarak görür. 

14.5. Modernizm Eleştirisi ve Radikal Demokratik Siyaset 

1980’li yılların ortalarından bu yana siyaset tartışmalarında ağırlıklı yer kaplayan 
radikal demokrasi stratejilerini, kesin ve belli argümanlarla tanımlamak, tek bir tanım yapmak 
oldukça zor. Nitekim, liberal demokrasi ve liberalizmle tartışma halinde olan radikal demokrasi 
kuramı, bu içeriği nedeniyle süreç içinde hemen her liberal demokrasi ve hatta belli boyutlarıyla 
modernleşme eleştiril erini de içine alarak çeşitlendi. 

Radikal demokrasi stratejilerinin genel hatlarıyla son on beş yıllık serüvenini izlemek 
mümkün. ‘80’lerin ortalarında özellikle Laclau ve Mouffe’un “Hegemonya ve Sosyalist 
Strateji” isimli çalışmalarıyla marksizmin krizine bir yanıtmış gibi ortaya çıkan radikal 
demokrasi kuramı, ‘90’lardan itibaren liberal demokrasinin krizine karşılık olarak, liberal 
demokrasi eleştirisi şeklinde formüle edildi. 

Laclau ve Mouffe, kendilerini modernizm ve postmodernizm arasında 
konumlandırırlarken, modernizmin kurucu temeli olan evrenselcilik ve rasyonalizmi reddeder 
fakat modernizmin Fransız devriminde demokrasi, özgürlük ve eşitli k olarak kristalleşen politik 
değerlerine ve projesine sahip çıkarlar.  

Radikal demokrasi stratejilerinde somutlanan yeni siyaset arayışları, daha önce 
belirttiğimiz gibi, önemli ölçüde kimlik temelli hareketler ve postmodern eleştiriyle 
biçimlenmiştir. Bununla birlikte radikal demokratik siyaset kuramında söylem kategorisinin 
merkeziliği, kuramın önemli kaynaklarından birinin de post-marksizm olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Tikelci siyasal kimliklerin günümüzde giderek arttığına işaret eden Laclau, modernlik 
projesinin en önemli sonuçlarından birisinin, her türden evrensel gerekçelendirmelere karşı 
derin bir güvensizlik yaratması olduğunu varsayar. Bu varsayıma göre, marksizmin sınıfı gibi 
evrensel özneler, aşılması gereken epistemik engeller olarak karşımızdadır. Bu evrenselcilik 
karşıtlığı, özcülük, temelcilik, nesnellik gibi eleştiri kategorileriyle birlikte radikal demokratik 
siyasetin temel argümanlarını oluşturdu. 

Post-marksizmde modernizm eleştirisi, evrenselcilik kategorisine bağlı olarak 
marksizm eleştirisiyle iç içe, hatta bazan aynı şekilde kurgulanır. Radikal siyaset stratejileri, 
marksizmi, indirgemecilik, mutlakçılık ve tarihi teleolojik algılaması nedeniyle eleştirir, ancak 
diğer yandan solun görevini, liberal demokratik ideolojinin derinleştirilmesi olarak 
tanımlayarak farklı bir sosyalizm anlayışı önerirler. Bu teori, marksizmi üç noktada eleştirir : 
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Ekonomizm, işçi sınıfının ayrıcalıklı konumu ve işçi sınıfı ve sosyalizm arasında kurulan 
dolaysız bağ. Bunların üçü de özcülüğün biçimleri olarak değerlendirilir. 

Marksizmi, üretim ve sömürü arasındaki ilişkinin politik düzeyini görememekle 
eleştirirler. Ekonomi ve politika arasındaki her türlü denkliği reddederler. İşçi sınıfının 
ayrıcalıklı konumunun eleştirisi ise işçi sınıfının parçalanmasıyla sayının azalması ve yeni 
antagonizmaların ortaya çıkması argümanlarıyla desteklenir. 

Radikal demokrasi projesi, liberal demokratik geleneğin unsurları arasında, bireyci bir 
perspektifle değil, demokratik haklara dayalı farklı bir eklemlenme yaratılmasını 
amaçlamaktadır. Bu olabildiğince çok sayıda demokratik mücadelelerin birikiminin bir sonucu 
olarak, yeni bir hegemonya yaratacaktır. 

Laclau ve Mouffe, kapitalist üretim ilişkilerinin tüm bireylere, kolektif alanlara nüfuz 
ederek, toplumsal hayatı metalaştırdığını ve gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan yeni egemenlik 
formları ve antoganizmaların yeni tarz mücadele biçimleri getirdiğini öne sürerler. Yeni 
toplumsal hareketlere büyük önem veren radikal siyaset stratejilerine göre kentsel, ekolojik, 
otorite karşıtı, endüstrileşme karşıtı, feminist, ırkçılık karşıtı, etnik, bölgesel ya da cinsel 
azınlıkların mücadeleri egemenliğin yeni formlarını sorgulamada büyük rol oynamaktadır. Bu 
toplumsal hareketlere karakterini veren şey, özne konumlarının çeşitlili ğidir. Bu çeşitl ilik, aynı 
zamanda antagonizmanın ortaya çıktığı yerdir ve bu nedenle politize olmuştur. 

Ancak yeni toplumsal hareketlerin zorunlu olarak ilerici karakterde oldukları da 
reddedilir. İşçi sınıfı da dahil olmak üzere, tüm mücadelelerin kısmi bir karaktere sahip 
olduğunu iddia ve bu nedenle hepsinin çok farklı söylemlerle bütünleşebileceklerine inanırlar. 
Laclau ve Mouffe toplumu tek başına dönüştürebilecek bir öznenin varlığını reddederler ve 
solun kendi öncelikli ve ayrıcalıklı noktalarını bir kenara bırakarak başarılı olabileceğini 
savunurlar; örneğin sınıf, devrim, politik alanın çeşitlili ği ve mücadele alanının 
özerkleştirilmesi amacında olduğu gibi. Bu bakımdan birçok demokratik mücadele arasında 
ortak bir siyasal kimlik kurabilen bir özne olarak radikal bir demokratik yurttaşlık formüle 
edilir. Diğer bir deyişle, hegemonik bir strateji için radikal demokrasi projesinin ihtiyaç 
duyduğu özne tarif edilmiş olur. Bütünleştirici ve birleşik söylem, olanaksız olarak 
değerlendirilir. Onların yerine her birinin kendi indirgenemez, tutarsız kimliğini inşa eden çok 
seslilik ve özerk mücadelelerin çoğulluğu konulur. Radikal demokrasi, farklılıkları, öznellik, 
çeşitl ilik ve heterojenliği tanımayı talep eder. Evrensellik reddedilmemiştir fakat 
ayrıntılanmıştır; evrensel ile ayrıntı arasında yeni bir eklemlenmeye ihtiyaç duyulduğunu öne 
sürerler. 

Post-marksist teoriler olarak da adlandırılan radikal stratejiler, marksizme pek çok 
açıdan radikal eleştiriler getirdiler. Post- marksizm adı altında birleşen teoriler, yeni toplumsal 
hareketlere bakarak, marksizmin sınıfa dayalı argümanlarını sorguladılar. Marksist teorinin 
argümanlarında, işçi sınıfı ya da daha genel bir ifadeyle emek, kapitalizmin devrilmesinde 
toplumu dönüştüren güç olarak ifade edilirken, post-marksistler sınıfa dayalı hareketlerin, diğer 
muhalif dinamikler üzerindeki önceliğini reddettiler. Bunun dışında çoğalan ve çeşitlenen 
toplumsal mücadeleleri eşit olarak değerlendirirler, çünkü ekonominin belirleyiciliğini 
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reddederler. Bunun yerine ekonominin politika aracılığıyla yapılandığı öne sürülmektedir. Sınıf 
kimliğinin öncel olmasının reddi, iki çıkarıma yol açar: Birincisi, birleşik bir mücadeleyi 
sürükleyecek tek bir homojen yapı yoktur, bunun aksine farklı yapıların mücadele biçimleri 
vardır. İkincisi, toplumu dönüştürecek önceden belirlenmiş politik bir şema yoktur; bunun 
yerine farklı toplumsal muhalefet güçleri arasında bir eklemlenme vardır ve bunlar arasındaki 
hegemonik mücadele, genel olarak sonucu belirler. 

Bu çıkarımlara ek olarak, post-Marksistler sosyal bir sınıf adına hareket eden partinin 
öncü misyonunu da, devlet aygıtlarını hedef alan devrimci dönüşüm metodunu da reddederler. 
İhtiyaç duyulan şey, sivil toplum içinde meydana gelecek dönüşümle ortaya çıkacak radikal 
demokrasi için yapılacak mücadeledir. Parti gibi geleneksel siyasi enstrumanlar, yeni toplumsal 
hareketler gibi daha çok çoğulcu, daha az hiyeraşik örgüt modelleriyle çatışmayacak ya da 
onların yerini almaya çalışmayacaksa memnuniyet yaratırlar. Demokrasinin, sosyalizmin daha 
geniş bir projesi altında birleşen şimdiye kadar geçerli konseptinin tersine sosyalizm, radikal 
demokratikleşmenin bir parçası olarak tasarlanır. Sonuç olarak, vurgu yapılan nokta, diğer 
toplumsal dinamiklerle teorik ve pratik birikimlerin olanaklarını bütünleyen bir söylem ve ucu 
açık, bitimsiz bir radikal demokrasi projesinin peşinde olmaktır. 
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Uygulamalar 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur. 
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Uygulama Soruları 

Teorik bir ders olması sebebiyle uygulama kısmı yoktur.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Büyük ideallerini gerçekleştirmek için devlete yönelen eski hareketlerin nitelikleriyle 
karşılaştırıldığında, yeni toplumsal hareketler, değişik gruplarla diyaloglar, mücadeleler 
yoluyla kolektif kimliğin inşa edildiği bir toplumsal ilişkiler ağıdır. Bu ağla bir hareket, 
bireylere değişik üyelikler, roller ve deneyimler arasında parçalanmış kimlikleri yeniden inşa 
etmek için bir dayanak noktası sağlamaktadır. 

Genelleştirirsek, yeni sosyal hareketler, sivil toplum aracılığıyla demokratikleşme için 
bir potansiyel olarak görülmektedir. Yeni toplumsal akımın sivil toplum üzerindeki etkisi bu 
hareketleri ayrır ve yeni kamusal alanlar yaratarak, demokratik formlarla birlikte, eskilerini 
canlandırarak ya da yeniden inşa ederek biçimsel demokrasinin ötesinde toplumun 
demokratikleşmesi için potansiyel sunar. 

 

 

  



 

303 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Toplumsal Hareketlerin özelliklerinden biri 
değildir? 

a) Heterojen üyelik 

b) Merkezileşme karşıtı 

c) Kimlik talepleri etrafında şekillenme 

d) Gelenekselci 

e) Gayrı-resmi  

2) Aşağıdakilerden hangisi söylem  teorisinin temsilcilerinden biridir?  

a) Jameson 

b) Lyotard 

c) Laclau 

d) Karner 

e) Bauldrillard 

3) Aşağıdakilerden hangisi yeni siyaset arayışlarını kavramlaştıran teorilerden 
biridir? 

a) Radikal demokrasi teorisi 

b) Postmodernizm 

c) Klasik demokrasi teorisi 

d) Üçüncü Yol 

e) Demokratik elitizm 
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4) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Toplumsal Hareketlerin dayandığı toplumsal 
taban değildir? 

a) Yeni orta sınıf  

b) Eski orta sınıf unsurları  

c) Proleterya 

d) İş piyasasinin dışında kalanlar 

e) Hizmet sektöründe çalışanlar  

5) Yeni Toplumsal Hareketlerin hedeflediği alan aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Devlet 

b) Piyasa 

c) Siyasal kurumlar 

d) Sivil toplum 

e) Uluslararası örgütler  

6) Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlere örnek değildir? 

a) Çevre hareketi 

b) Barış hareketi 

c) Kadın hareketi 

d) Hükümet dışı örgütler 

e)  Kent hareketleri 

7) Offe’a göre yeni toplumsal hareketlerin yer aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Özel alan 

b) Kamusal alan 

c) Kurumsal olmayan siyaset alanı 

d)  Sivil toplum alanı 

e) Kurumsal siyaset alanı  
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8) Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin özelliklerinden biri değildir? 

a) Gayri-resmi 

b)  Eşitlikçi 

c) Hiyerarşik 

d) Özerk 

e) Gelenekselliğe karşı 

9) Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin odaklandığı siyasal temalardan 
biri değildir? 

a) Eşitlik 

b) Farklılık 

c) Katılım 

d) Kimlik 

e) Yönetim  

10) İlk dönem toplumsal hareketler içinde yer alan ve belirleyici olan en önemli 
toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  İşçi grupları  

b) Öğrenci grupları  

c) Çevreci gruplar  

d) Dinsel gruplar  

e) Feminist gruplar  

Cevaplar 

1) d, 2) c, 3) a, 4) c, 5) d, 6) d, 7) c, 8) c, 9) e, 10) a 

  



 

306 
 

KAYNAKÇA 

Atılgan G. ve Aytekin, Atilla (2012), Siyaset Bilimi/ Kavramlar İdeolojiler Disiplinler 
Arası İlişkiler, İstanbul: Yordam Yay. 

Berktay, Fatmagül (2010). Politikanın Çağrısı, İstanbul: Bilgi Universitesi Yay. 

Coser, Lewis (1967). Political Sociology, New York: Harper. 

Oktay, Cemil (2007). Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul: Alfa Yay. 

Duverger, Maurice (1982). Siyaset Sosyolojisi, (Çev. Şirin Tekeli) İstanbul: Varlık Yay. 

Inglehart, Ronald (1988),  “The Renaissance of Political Culture”, American Political 
Science Review, Vol. 82, No. 4 

Kapani, Münci (2000). Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yay. 

Nash, Kate (2010). Contemporary Political Sociology, West Sussex: Blackwell. 

Örs, H. Birsen (1997).  Siyasal Gelişme ve Modernleşme Kuramları, İstanbul: İ.Ü. SBF 
Masa Üstü Yayıncılık  

Sarıbay, Ali Yaşar (2008). Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, İstanbul: Everest Yay. 

Sarıbay, Ali Yaşar (Ed.) (2012). Siyaset Sosyolojisi, Eskisehir:Anadolu Üniversitesi 
Yayını.  

Sartori, Giovanni (1969). “From The Sociology of Politics to Political Sociology”, 
(içinde) Politics and The Social Sciences, (Ed.) Martin Lipset, New York: Oxford University 
Press, 65-100.  

Türköne, Mümtazer (Ed.) (2007). Siyaset, İstanbul: Lotus Yay. 

Vergin, Nur (2003). Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yay. 


