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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Siyaset sosyolojisinin alanı ve 

kapsamı hakkında bilgi sahibi 
olabilecek,

•Siyasetin için yer alan önemli 
kavramları analiz edebilecek,

•Siyaset ve toplum arasındaki 
ilişkiyi farklı bakış açılarıyla 
değerlendirebilecek,

•Tarihsel süreçte, toplumunuzda 
siyasetin  toplumsal yapıyı 
belirlemedeki rolünü analiz 
edebileceksiniz.
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GİRİŞ 

Siyaset sosyolojisi öncelikle sosyolojidir; çünkü bu alana ait çalışmalar 
tarihsel süreç içerisinde iktidar-toplum ilişkisinde gerek iktidarı (alternatif olarak) 
sağlamlaştırıcı bulgularla desteklenmesi, gerek iktidara yönelik eleştirilerde 
bulunması sosyolojinin ilk ortaya çıktığı hedeflerle sosyal fizik anlayışıyla 
örtüşmektedir. En az sosyolojinin olduğu kadar siyaset sosyolojisi de bilimsel bir 
alan olma iddiasını taşımaktadır. Bu konumlandırmada genel sosyoloji olmadan 
siyaset sosyolojisinin koordinatlarını belirlemek zordur. Siyaset sosyolojisinin 
araştırma ve ilgi alanlarının ne olduğu sorusu ve metotları bize bu hususta 
yardımcı olabilir. Siyaset sosyolojisini siyasetin sosyolojisi olarak değerlendiren bu 
anlayışa göre siyaset sosyolojisinin konusu şu şekildedir: Siyasal örgütler (polity), 
siyasal içerikler (policy), çıkar çatışmaları ve çatışmalar (politcs). Bu bilgiler ışığında 
siyaset sosyolojisi, sosyoloji ve siyaset biliminden beslenerek eleştirel, kuramsal ve 
aydınlanma ile başlayan modern toplumlardaki anlayışla siyaseti ele almaktadır. 

Siyaset sosyolojisi toplum ile siyaset arasında tek değil, iki yönlü bir ilişkinin, 
yani etkileşimin var olduğu varsayımına dayanmaktadır. Siyaset, devlet ve devlet 
aygıtının kurumlarıyla sınırlı bir olgu ya ada faaliyet türü değildir. Siyaset 
sosyoloğunun inceleme konusu siyasetin toplumsal koşullarıdır, yani siyasetin 
toplumdaki diğer olaylar tarafından nasıl etkilendiğiyle ilgilenir. Siyaset sosyolojisi, 
siyaset dünyasını ve siyasal aktörleri toplumda meydana gelen diğer olaylardan 
bağımsızlarmış gibi incelemez, siyaseti bütün olarak ele alır. Siyaset ve siyasal olgu 
üzerinde kapsamlı, herkesin anlaşabileceği bir tanımın yapılmasında güçlükler söz 
konusudur. Ancak birçok düşünür ve siyasal bilimcinin tanımlamalarındaki ortak 
ögeleri ve alt kavramları saptayarak kavramda belirginlik sağlanabilir. Bu bağlamda 
ünitemizin konusunu siyaset içerisinde önemli olan kavramlara, tanımlara ve 
yaklaşımlara ayırdık. Ünitede öncelikle siyaset, daha sonra devlet, otorite ve 
iktidar kavramlarının analizlerine yer verilecektir. 

SİYASET 
Siyaset kelimesine etimolojik açıdan bakıldığında siyasetin Arapçadan 

geldiği ve siyasa şeklinde kullanılan at bakımı ve terbiye edilmesi anlamında 
olduğu görülür. Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme 
ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır. Türkçede siyaset kavramının 
eş anlamlısı olarak kullanılan politika, Yunancadan diğer dillere geçen ve “polise” 
yani şehir devletine ait işler anlamına gelen bir kavramdır.  

Günümüzde siyaset ve politika sözcükleri konusunda değişik tanımlar da 
yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, siyasi partiler açısından yapılan tanımdır ki bu 
tanıma göre politika, siyasi iktidarın ele geçirilmesine yönelik eylemlerin tümüdür. 
İkincisi, bir örgütün ya da bir örgüt baş yöneticisinin önemli konularda benimsediği 
tutum ya da genel yönelim, izlediği yol ve yöntemdir. Bir başka görüşe göre 
politika, özel çıkarlardan çok genel çıkarları ve tüm toplumun iyiliğini 
gerçekleştirmek çabası ve uğraşıdır (1). 

 
Politika, devletin temel 
amacı olan iyi yaşamayı 
sağlamak için gösterilen 

faaliyetlerdir. 
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Aristo, siyaseti en yüce ve en anlamlı insan faaliyeti olarak tasvir etmiştir. Bu 
da bariz bir şekilde kolektif şuura işaret etmektedir. Aristoteles, insanı ‘’siyasal 
hayvan’’ olarak tanımlamıştır. Aristo’nun düşüncesinde aile, köy ve şehir birlikleri 
doğal topluluklardır ve polisin yani devletin aile ve bireylere göre önceliği vardır. 
Çünkü Aristo’da bütün, parçalardan önce gelir. Devletin temel amacı vatandaşların 
iyi ve rahat yaşamasını sağlamaktır. Buna göre politika, devletin temel amacı olan 
iyi yaşamayı sağlamak için gösterilen faaliyetlerdir (2). Platon’dan Augustinus’a, 
Luther’e ve Hobbes’a kadar çok sayıda düşünür ve felsefeci siyasetin ve devletin 
insan doğasına uygun ve toplumsal barışı sağlama kabiliyeti açısından öncelikli bir 
faaliyet alanı ve kurum olduğunu belirtmiştir.  Ama gerçek o ki, Aristo’dan 
kaynaklanan siyaset tanımı anlayışı uyarınca yapılan analizler özellikle 19. yüzyılda 
ulus devletin Avrupa’da kurulması ve yaygınlaşmasıyla büsbütün güç kazanmıştır 
(3). 

Bismarck Alman meclisinde yapmış olduğu ünlü konuşmasında siyaset bir 
bilim değil fakat bir sanattır demişti. Bismarck’ın kafasındaki sanat hükümet etme 
sanatıydı. Yani kolektif karar alma ve bunu uygulama yoluyla toplum içinde 
kontrolün uygulanması işiydi. Siyasetin devlet bilimi olarak tanımlanması oldukça 
yaygın bir görüştür.  Bu bakış David Easton tarafında daha da geliştirilmiştir. 
Easton “siyaseti politikaların ve değerlerin yani maddi ve manevi varlıkların toplum 
içerisinde belirli bir otorite aracılığıyla dağıtılması olarak tanımlamıştır (4) 
Toplumsal sistemin, ya ada Easton’un belirttiği gibi, toplumsal sistemin (ekonomik 
alt-sistem, kültürel alt-sistem vb.) bir alt sistemini teşkil eden siyasal sistemin bir 
dizi sistem özellikleri vardır. Bu demektir ki, siyasal sistemin içerisinde birbirleriyle 
karşılıklı bağımlılık ilişkileri olan ögeler (siyasal kurumlar, siyasal aktörler vb.) 
vardır.   Bu ögelerden oluşan bütün, söz konusu ögelerin basit bir aritmetik 
toplamına indirgenemez. Aynı ögeler, örneğin parlamento, partiler, sendikalar, 
sivil toplum kuruluşları birçok toplumda var olabilir. Ancak onların kendi aralarında 
kurdukları ilişkiler bir siyasal sistemi meydana getirir. Ögelerin kendi aralarında 
kurdukları ilişkiler ve etkileşim çeşitli toplumlarda birbirinden farklı olabilmektedir 
(3).  Siyaset kavramı bazı yazarlara göre güç anlamına gelmektedir. Nitekim 
Trotsky Brest-Litovsk’da bütün devletler güç ve şiddet üzerine bina edilmiştir.”  
demişti. Haklıdır, çünkü şiddet kullanmasını bilen sosyal kurumlar olmasaydı 
devlet kavramı ortadan kalkar, sözcüğün tam anlamıyla anarşi denilen bir ortam 
doğardı. Şiddet kullanımı devlete özgü bir araçtır. Devlet belli bir arazi içinde 
fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde bulunduran insan topluluğudur. 
Bugün fiziksel şiddet kullanma hakkı başka kurumlara ya da bireylere yalnızca 
devletin izin verdiği ölçüde tanınmaktadır. Devlet, şiddet kullanma hakkının tek 
kaynağı kabul edilmektedir. Böylece siyasetin bizim için anlamı, devletlerarasında 
ya da devlet içindeki gruplar arasında gücü paylaşmaya ya da gücün dağılımını 
etkilemeye çalışmak olarak belirlenmektedir (5). Siyaset söz konusu olunca 
üzerinde durulması gereken bir diğer konu siyaset bilimidir.  

 
 Siyaset devletler 

arasında ya da devlet 
içindeki gruplar 
arasında gücü 

paylaşmaya ya da 
gücün dağılımını 

etkilemeye çalışmak 
olarak belirlenmektedir.
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Siyaset bilimine Aristoteles den sonraki en büyük katkı Avrupa’nın Orta 
Çağ’ın karanlığını yaşadığı bir dönemde İslam düşünürü İbni Haldun’dan gelmiştir. 
Haldun siyaset biliminin önemli alanlarından olan devlet ve iktidar kavramlarını 
bilimsel olarak incelemiş ve ekonomik faktörlerin sosyal olaylar ve toplumsal 
olguların da siyasal sistemler üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir. Siyaset bilimin 
doğuşunda önemli bir isim olan N. Machiavelli 1531’de yayımladığı “Prens” isimli 
kitabında modern siyasetin temellerini atmıştır. Prens’te yer alan cümlesi siyasal 
olanın toplumsal önemini bir kez daha hatırlatır. “Her iki toplumda iki farklı mizaç 
var: biri halkınki, diğeri ise büyüklerin mizacı. Ne var ki, halk büyüklerin emri ve 
baskısı altında olmak istemezken, büyükler ise halka komut vermek ve onu baskı 
altında tutmak ister.” Bu cümleyle Machiavelli toplumsal bölünmüşlüğün gerçekte 
toplumların vazgeçilmez ve önlenemez bir niteliği olduğunu belirtmek istiyor. Bu 
ikilik olmasa toplum olmayacak ve doğal olarak siyaset de olmayacak. O hâlde 
toplumu toplum yapan siyasetin içeriğindeki bu ikiliktir. Machiavelli’ye göre 
siyasetin ya da siyasal iktidarın görevi bu ikiliği gidermek ya da çözmek değil. 
Siyasetin amacı, toplumda önlenemez ve vazgeçilmesi mümkün olmayan 
bölünmüşlüğü ve çatışmayı yönetmektir. Taraflar arasındaki bölünmüşlüğün 
toplumu heba edecek boyutlara ulaşmasını engellemek için bölünmüşlüğü idare 
altına almak gerekir (3). 

Bugün kökeninde hukukçu olan birçok siyaset bilimcisi için siyaset bilimi 
devlet bilimi demektedir. Örneğin Marcel Prelot’ya göre siyaset bilimi devletle ilgili 
olguların sistemli ve düzenli bilgisidir. Aristo’ya kadar uzanan bir siyaset anlayışının 
sonucu olan bu tanıma bazı Marksist düşünürler de katılmaktadır. Günümüzde bu 
tanımın yandaşları azalmaktadır. Bununla birlikte siyaset bilimini bu biçimde 
sadece devletle sınırlayarak siyasetin organik unsuru üzerinde durma eğilimi, 20. 
yüzyılın teknolojik yenilikleriyle sanayideki hızlı gelişmeye dayalı ulus-devletin 
merkeziyetçi davranışının güçlenmesiyle önemini belirli ölçüde korumaktadır. 
Aslında siyaset devleti aşan bir kavramdır. Devletin olduğu yerde siyaset vardır. 
Tersi geçerli değildir. Siyasetin olduğu yerde mutlaka devlet vardır demek 
mümkün değilse (6) o hâlde devlet nedir? 
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olumsuz yönlerini tartışarak size göre bu konuda doğru 
yaklaşım nasıl olmalıdır açıklayınız.

 
N. Machiavelli 1531’de 

yayımladığı “Prens” 
isimli kitabında modern 

siyasetin temellerini 
atmıştır. 
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DEVLET 
İnsanlık tarihinin büyük bir kısmı devletsiz olarak geçmiştir. Devlet kabul 

edeceğimiz bir olguya Mezopotamya’da MÖ. 3000 yıllarında rastlanılmaktadır. 
Devletin ortaya çıkışı siyasal antropolojinin sağladığı veriler devletin kökeni 
konusunda klasik sosyal kuramcıların evrimci görüşe itibar etmelerine imkân 
vermiştir. Hem liberal hem Marksist kuramcılara göre, avcılık toplayıcılık hayat 
tarzı ortadan kalktıktan sonra tarımın keşfi ile beraber neolitik devrim yaşanmıştır. 
Bu dönemin önemi kan bağından kabile hayatına geçişin hızlanmasıdır. Buna 
paralel olarak toplumsal karmaşalar artmış ve giderek griftleşen sosyal ilişkilerin 
ortaya çıkardığı problemleri nihai karara bağlayacak siyasal bir organizasyona 
ihtiyaç duyulmuştur. Devlet böylece ortaya çıkmıştır. Her ikisi de evrimci bakış 
açısına sahip olsalar da liberalizmin ve Marksizmin devleti ortaya çıkaran 
faktörlere verdikleri ağırlık farklıdır. Liberalizm devletin ortaya çıkışını işlevsel 
olarak açıklar buna göre ortak amaçların bir organ tarafından gerçekleştirilmesine 
duyulan ihtiyaç devleti gerekli kılmıştır. Marksizm ise tersine devleti sınıfsal bir 
temele oturtur.  Dolayısıyla ortak amaçların gerçekleştirilmesinden çok ekonomik 
ve siyasal sınıfsal tahakküm olgusunun devlete yol açtığını ileri sürer (7).  

19. yüzyıl Avrupa’sında Saint-Simon, Proudhon ve Marx gibi düşünürler 
topluma öncelik tanımaktaydılar. Onlar için toplum güçlendirilmesi gereken bir 
yapı idi. Buna karşılık devlet toplum tarafından sınırlandırılması ve kontrol 
edilmesi gereken bir kuruluştu. Hegel ve Von Stein gibi düşünürler ise toplumun 
devlet egemenliğine tabi olmasını savunmuşlardır. Hegel’e göre devlet “objektif 
ahlak idesinin fiil hâlindeki iradesidir. Diğer bir ifadeyle “kendi kendine açıkça 
görüneni kendisini bilen ve düşünen ve bildiğini, bildiği için yapan cevhersel irade 
olarak ahlaki ruhtur.” Devletin bireyle ilişkisi farklıdır.  Devlet objektif ruh 
olduğuna göre, bireyin kendisi, ancak onun bir üyesi olduğu takdirde objektifliğe, 
gerçek bireyliğe ve ahlaklılığa sahip olur (8). Hegel devletin gerçekleşmişliğinde, 
kamu yararı ile özel çıkarlar arasında bir uyumu sağladığını belirtir.  Bunu yapan iyi 
devlet yapamayan ise kötü devlettir. Kötü devlet özünün gerektirdiği işlevi 
yapamamıştır.  Kötü bir devlet bedenden koparılmış el gibidir. Bu el bedenin bir 
parçası olarak kendi işlevini yerine getiremediğinden, gerçekliği olmaksızın var 
olur. Devlet yurttaşlar için var olmaz. Tam tersi söz konusudur.  Hegel kanunlara 
itaatin özgürlük getirdiğini vurgular.  Hegel, bireysel hakların siyasal ödevler 
pahasına yüceltilmesinin gerçek özgürlüğü tahrif ettiği iddiasındadır.  

Devlet, ancak hakları ve ödevleri birleştirerek insan özgürlüğünü tam 
anlamıyla dışa vurabilir. Hem hak hem de ödevin temel ilkesi, insanların kişiler 
olarak özgür olmalarıdır. Hegel etik hayatta üç anı birbirinden ayırır. Aile, sivil 
toplum ve devlet. Bu üç an insanların birbirleriyle kurabileceği üç tür ilişkiyi 
kapsar. Özel diğergamlık (aile), evrensel bencillik (sivil toplum) ve evrensel 
diğergamlık (devlet). Aile fedakârlığın olduğu yerdir. Sivil toplum ise kişilerin bencil 
çıkarını tatmin etme amacı ile iş birliği yaptıkları alandır. Devlette ise yurttaşlar, bir 
dayanışma duygusuyla birbirleri ile iş yaparlar.  

 
Hegel’e göre modern 
devlet, sivil toplumu, 

bireysel çıkarların ifade 
edilebileceği bir alan 
olarak güvence altına 

almalıdır. Böylece öznel 
özgürlük ilkesi 
sağlanmış olur. 
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Devlet büyük bir aile gibidir. Ancak devletin, tüm yurttaşlarını dört bir 
yandan sararak evrensel olmaya kapısını açan şey, biyolojik güdülerden ziyade, 
benlik bilinci iradesidir. Ve devlette bu bilinçten doğar. Ailenin bağı sevgidir, sivil 
toplumun bağı rasyonel bencil çıkardır. Devletin bağı ise vatanseverliktir. Hegel’e 
göre modern devlet, sivil toplumu, bireysel çıkarların ifade edilebileceği bir alan 
olarak güvence altına almalıdır. Böylece öznel özgürlük ilkesi karşılanmış olur.  
Hegel’de devlet sivil toplumdan ayrı ve ondan üstündür. 

Hegel’e göre kişisel hak ve menfaat seferleri karşısında devlet, bir bakıma, 
bir dış zorunluluk ve daha yüksek bir otoritedir. Devlet objektif ahlak idesinin fiil 
hâlindeki realitesidir. Devlet örf ve adetlerde dolaysız olarak bireyin kendilik 
bilincinde, bilgisinde ve faaliyetinde dolaylı olarak mevcuttur. Buna karşılık birey 
de devlete kendi öz mahiyetine, gayesine ve faaliyetinin bir ürününe bağlanır gibi 
bağlanarak onda kendi cevhersel özgürlüğünü bulur (8). 

Eğer devlet sivil toplumla karıştırılırsa ve devlete has amaç, mülkiyet ve 
kişisel özgürlüğün korunması ile güvenlik olarak belirlenirse, o zaman bireylerin 
çıkarı, bu bireylerin oluşturduğu birlikteliğin nihai amacına dönüşür ve bunun 
sonucunda devletin üyesi olmak, tercihe bağlı bir şey olur. Ancak devletin bireyle 
ilişkisi bundan hayli farklıdır. Devlet nesneleştirilmiş ruh olduğundan, nesnelliğe, 
hakiki bireyselliğe ve etik bir hayata sahip üyelerinden biri gibidir (8). 

Hegel için devlet ne sadece bir sözleşmedir ne de devletin özü bireyler 
olarak kamusal üyelerin hayatını ve mülkiyetini kayıtsız şartsız koruma ve teminat 
altına almaktır. Aksine, devlet hayat ve mülkiyet üzerinde hak iddia eden ve 
bunların feda edilmesini talep eden, üstün bir varlıktır (8).Devlet bireysel hakları 
koruyan bir araçtan daha fazla bir şey olmalıdır.  

Hegel ve izleyicileri devletin egemenlik alanı dışında kalan yapılanmanın, 
yani sivil toplumun bireysel tikel çıkarların çatışma alanı olduğundan bireyin 
yalnızca kendi özel amacına yöneleceğini ileri sürmüşlerdir. Özel amaç veya 
çıkarların egemenliği sivil toplumun çözülmesi ve dağılması demekti ki, bu da 
Hegel’e göre bu alanın sefaletini içermekteydi. Bu sefalete meydan vermemek 
devleti gerekli kılmaktaydı. Tersini düşünen Marx ise devletin sivil toplumdaki 
çatışmaları ortadan kaldıracak, genel çıkarları hâkim kılacak üstün bir yeri 
olmadığına dikkatleri çekmiştir. Ona göre genelde devlet-toplum ikileminin 
çözümü sivil toplumun köklü bir şekilde dönüştürülmesiyle ortadan kalkacaktır (7). 

Öte yandan Nietzsche, eskiden devletin halk üzerinde mutlak anlamda 
hükümranlık kurmak amacıyla aşkın dinî bir otorite iddiasında olduğunu 
gözlemlemiştir. Ancak modern demokratik devletlerde, devletin böyle aşkın bir 
otoritesi yoktur. Çünkü artık yönetim sadece halk iradesinin bir aracıdır. Merkezî 
otoriteye yönelik yaygın güvensizlik, devletin zayıflamasına yol açar. Nietzsche, 
halkın çoğunluğunun yönetimini kabul etse de, azınlıktaki “özgür ruhlara” genel 
olarak siyasetin dışında kalma serbestliği zaman zaman da kamusal meselelerle 
ilgili konuşma izni verilmesi şartını öne sürer (9). 

Foucault, ise devletin genel kanının aksine yalnızca bütünleştirme 
teknikleriyle işlemediğini belirtir. Ona göre devlet bütünün, bir sınıfın ya da 
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grubun çıkarlarını gözeten değil, aynı zamanda bireyselleştiren, insanları kurulmuş 
deneyimlerin özneleri haline getiren, yani bilinç ya da öz bilgi yoluyla kendi 
dayattığı kimliğe bağlayan ve bu yolla denetim altına alan bir iktidardır. Bu yüzden 
Foucault, günümüzde bireyin dayatılmış bu kimliğe bağlanmasına, yani öznelliğin 
boyun eğdirilip tabi kılınmasına karşı verilen mücadelenin etnik, toplumsal ve 
dinsel tahakküme karşı verilen mücadele ile ekonomik sömürüye karşı verilen 
mücadeleye göre daha öne çıktığını belirtir (10).Foucault bu nedenle insanı 
belirleyen, kuşatan varlığını kendine göre açıklayan makro anlatılara karşıdır. 
İnsanlığa sunulan büyük anlatılar insanlara yaşam alanlarını daraltıp tek bir özneye 
bağlılığı meşrulaştırır. Örneğin Batı’dan dünyaya yayılan millet ideali özellikle de 
etnik ve dinî bakımdan karışıklıklar arz eden bölgelere nifak, istikrarsızlık, kavga ve 
terör getirmiştir. Milleti siyasetin nesnesi ve millî kimliği de her insani değerin 
ölçütü yapan bir doktrin olarak milliyetçilik Fransız Devrimi’nden bu yana tek bir 
insanlık, tek bir dünya topluluğu ve ahlaki birlik fikrine kafa tutmuştur (11). 
Durkheim’a göre devlet özgürleştirir. Bireyleri geleneğin sınırlarından, etnik, dinsel 
kimliklerden kurtarır, özgür ve eşit yapar. Devlet, toplumsalın duygusal ve manevi 
boyutunu kanunla değiştiremez. Aracı kurumların ilgası devletin totalitarizmini 
artırır. 

Devleti tanımlayan yaptığı işlerdir. Günümüzde devlet ve toplum inşası 
süreci geliştikçe, toplumsal gündemi oluşturan sorunların çözümü, devlet (çeşitli 
yetki düzeylerinde), piyasa, sivil toplum örgütleri (STK’lar) ve birtakım 
kurumsallaşmamış, toplumsal dayanışma ağları arasında dağıtılmaktadır. Şekil 1, 
(12).  çeşitli sektörlerin gündemine alınmış olan mal ve hizmetlerden örnekler 
vererek bu işlevsel dağılımı göstermektedir. 
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Bu farklı sektörleri birbirinden ayıran sınırlar zaman içerisinde birbirini 
izleyen genişlemeler ve çelişkiler yoluyla değişmiş olsa da devletin alanının ancak 
günümüzde bir durgunluğa girmiş görünmesi, toplumsal sorunlara müdahale 
anlamında yeni biçimler geliştirdiği konusunda bir anlaşmazlık yoktur. Zaman 
içerisinde farklı vücut buluşlar elde etmiş olan devletin bu yeni rolü, yaklaşık yirmi 
yıl önce sorgulanmaya başlanmıştır ki bu sorgulama diğer üç sektörün daha fazla 
öne çıkması (piyasa, STK’lar ve resmî olmayan toplumsal ağlar) ve devletin 
sorumluluklarının hükümetin ulusal düzeyinden yerel düzeyine kaydırılması ile ön 
safhalarda değişikliklerin oluşmasına yol açmıştır. (12). 

Devletin ortaya çıkışı ve inşası, bütünsel bir toplumsal inşa sürecinin diğer 
bileşenlerinin, yani ulus olma, kapitalizm, sınıf yapısı ve siyasi egemenlik 
sisteminin gelişimiyle yakından ilgilidir ki bu durum Avrupa ve Amerika’nın 
tecrübelerinde fazlasıyla kanıtlanmıştır. Bu kurumsal aygıt, gittikçe artan sayıdaki 
toplumsal konuların devlet gündemine dâhil olmasıyla beraber yürür. Devlet 
bürokrasisi kamu politikalarının ve devlet aktivitelerinin kendini bürokrasi 
birimlerinde gösteren kurumsal olarak kristalleşme olarak ele alınabilir ki bu 
birimler bir yandan politikaları uygularken aynı zamanda devletin doğasını da 
belirlemiş olurlar (13). Şimdi yukardaki açıklamalar doğrultusunda devlet içinde 
önemli bir kavram olan bürokrasiyi açıklamaya çalışalım. 

Bürokrasi 

Modern bir devlette gerçek yönetici, zorunlu olarak ve kaçınılmaz biçimde 
bürokrasidir, çünkü iktidar ne parlamento konuşmalarıyla ne de monarşik ifadeler 
aracılığıyla icra edilir.  Rutin yönetim işleriyle icra edilir. Bu hem askerî hem de sivil 
bürokrasi için geçerlidir. Weber'de bürokrasi yasal-ussal otorite tipine dayalı belirli 
bir yönetim ve örgüt tipidir.  
 

 

Şekil 1.1. blog.milliyet.com.tr. 

Weber "ideal bürokrasi" anlayışını yasal-ussal otorite üzerinden 
geliştirmiştir. 
Bürokrasi: Her biri uzmanlaşmış bir işlevi yerine getiren çok sayıda birey arasındaki 
iş birliğinin sürekli örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Çağdaş bürokrasinin somut işleyiş biçimi şu şekildedir: 
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yerine getiren çok 

sayıda birey arasındaki 
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 Kurallar ile belirlenmiş resmî yetki alanları ilkesi geçerlidir. 
 Yazılı kurallar geçerlidir. 
 Hiyerarşi vardır. 
 Uzmanlık eğitimi ilkesi geçerlidir. 
 Tam zamanlı çalışma ilkesi geçerlidir. 
 İş yerinin yönetimi öğrenilebilir genel kurallara bağlıdır. 
 Soyut ve genel kurallar ilkesi geçerlidir. 
 Bürokrasi kamu ve özel alanları, mülkiyeti, zamanı birbirinden 

koparır. 
Bürokrasinin olumsuz yanları ise şunlardır: 

 Gücü elinde tutan belli bir kesimin bürokratik yapıyı yönetmesi, 
 Rasyonelleşmenin bireysel özgürlük için bir tehdit oluşturması, 
 Çalışanlar sürekli çalışan makinenin dişlilerine benzetilmektedir. 
 Bürokrasi insanları "demir kafese" hapsetmektedir. 

Max Weber, Aydınlanmacı aklın sonucunda gerçekleşen rasyonalleşmenin 
somut yansıması olarak bürokratik kurumların gelişimini "demir kafes" olarak 
nitelemiştir.  

Demir Kafes 

Modernlikle  akla, tarihte yapılmış belki de en güçlü vurgu, en iyimser 
şekliyle "demir kafes"ler üretmek zorunda kalmak olmuştur. Horkheimer, aklı her 
türlü metafizik yüklemeden kurtararak bir özgürleşim ideali olarak inşa eden 
aydınlanmanın sonuçta akıl üzerinden çok daha yoğun ve sofistike bir metafizik 
ürettiğini savunmuştur. Buna karşılık, Habermas ve Giddens’ın başını çektiği neo-
modernistlerin daha fazla aydınlanma önerdiğini biliyoruz. Çünkü bugün şikayet 
konusu olan konular gerek Habermas’a göre gerek Giddens’a göre akıl ve 
aydınlanmadan değil, aksine bunların yeterince işletilememiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Aydınlanmacı akıldan türeyen modernliğin yolaçtığı tüm 
olumsuzluklar, akıl ve aydınlanmadan vazgeçilerek değil, daha fazla akıl ve 
aydınlanma ile giderilebilecek şeylerdir. Max Weber, modernliği araçların 
akılcılığıyla tanımlar. Weber'e göre modernlik gökle yer arasındaki ittifak ve birliği 
ortadan kaldırır. Bu durum nesnel aklın egemenliğine son verir. Araçsal akılcılığın 
egemenliğinden hoşnut olunsun ya da olunmasın, tümüyle aklın bilim tarafından 
açımlanan yasalarıyla yönetilen bir dünya fikrine geri dönmek mümkün değildir. 

Modernliğin özüne ilişkin çarpıcı ifadeleri olan M. Foucault, ise demir kafesi 
kullanarak kafesin parmaklıklarına göre biçimlenmiş içi boş insanlar hakkında 
Webergil tema üzerinde fazlaca çeşitlemeler yapmıştır. Foucault’un bütünsellikleri 
modern hayatın her yönüne ilişkindir. Bu temaları takıntılı bir gayretle işler ve 
düşüncelerini okuyucularının üzerine demir kapılar gibi kapar. Modern insanlık için 
özgürlüğün mümkün olduğunu düşünen insanlara karşı büyük bir horgörü besler. 
Foucault Weber'in tahayyül bile edemeyeceği sımsıkı bir kafes sunmuştur.   

Althusser’in ifade ettiği gibi devlet diğer kurumlardan farklı olarak hem 
ideoljik aygıtlarla hem de baskı aygıtlarıyla hareket eder. Bu nedenle devlet diğer 
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kurumlardan ve sivil toplum örgütlerinden kendini ayıracak belli başlı özelliklere 
sahiptir. P. Dunleav & B. O’Leary ve A. Heywood bu özellikleri şöyle sıralar:  

 Devlet toplumun geri kalan kısımlarından kesin çizgilerle ayrılmış 
kurum ya da kurumlar bütünlüğüdür. Böylece kamusal alan ile 
özel alan arasında bir ayrım oluşmuştur. Devlet açık bir şekilde 
kamusaldır. 

 Devlet kendi sınırları içinde tartışmasız egemendir. Yasaları, 
kuralların yapıcısı otoritesidir ki bu aynı zamanda güç ve zor 
kullanma yeteneğiyle desteklenmektedir. 

 Devlet bir egemenlik aygıtıdır. Devletin egemenliği güç tarafından 
desteklenmektedir. 

 Devlet meşrulaştırma uygulamasıdır. Devlet kararları toplum 
içerisinde bütün bireyleri kapsar. 

 Modern devletlerin çalışanları bürokratik yöntemlere göre 
seçilirler. 

 Devlet bir toprak parçasına bağlı birliktir. Devletin yasal alanı 
coğrafik olarak tanımlanır. 

 Devlet vergiler koyarak gelir yaratma yeteneğine sahiptir (4). 
Yukarıdaki özellikler birçok toplumdaki devletlerin ortak özelliklerini 

yansıtmakla beraber bunun bir genelleme olduğunu ve her toplumda devletin aynı 
özelliklere sahip olduğunu belirtmek de söz konusu değildir. 

OTORİTE 

Siyaset biliminde en çok kullanılan sözcüklerden biri de otoritedir. Genellikle 
zorlama ve cezalandırma yoluna gitmeden başkaları üzerinde söz geçirebilme 
gücünü ifade eden otorite kavramı, iktidarı meşru kılar. İktidarın yönetme hakkının 
yönetilenlerce tanınması ve kabul edilmesi olarak da ele alabileceğimiz olgu, doğal 
karşılanan bir hiyerarşik ilişki sistemini oluşturur. Heywood, otoriteyi bir tür güç, 
meşru güç olarak tanımlamaktadır (14). Güç diğer bireylerin davranışlarını 
etkileyebilme yeteneğidir. Otorite ise bunu yapma hakkının olmasıdır. Otorite 
tartışması güçle başlayıp meşruiyetle devam eden bir tartışmadır. Duverger’e göre 
siyasal güç tartışması bizi meşruiyet problemiyle karşı karşıya getirmektedir. Ona 
göre güç, ister düşük düzeyde isterse de yüksek düzeyde olsun her zaman meşru 
bir şey olarak algılanmıştır. Güç kavramını 17. yüzyıl siyasal düşünürlerinden T. 
Hobbes detaylı bir şekilde incelemiştir. Hobbes gücü” bir insanın hâlihazırdaki 
araçları/imkânları ya da gelecekte yararına olacak mal/mülkü ister orijinal isterse 
de fonksiyonel anlamda elde edebilmesi olarak tanımlamıştır.” O zaman gücü 
temsil eden otoritenin biçimleri ve bu biçimlerin genel nitelikleri nedir? Ya da 
iktidarın kurumsal çerçevesi olarak ileri süreceğimiz otoritenin kaynakları nelerdir? 
Weber toplumların tarihsel sürecinde otoriteyi algılama biçimlerini üç kategoride 
açıklamıştır. 

 Bunlar: Geleneksel otorite karizmatik otorite ve yasal-ussal otoritedir. Diğer 
bir ifadeyle İnsanlar ne zaman ve nasıl itaat ederler. Bu egemenlik hangi içsel 
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gerekçelere ve hangi dışsal araçlara dayanır? İlke olarak egemenliğin üç içsel 
gerekçesi ve dolayısıyla üç temel meşrulaştırması vardır. 

Birincisi “ ezeli geçmişin otoritesi, yani hatırlanamayacak kadar eski uyma ve 
kabul etme alışkanlıklarının kutsallaştırdığı göreneklerdir. Bu patriyarkın ve 
patrimonyal prensin sahip olduğu geleneksel otoritedir. 

Geleneksel Otorite 

Bu otorite tipi, geçmişten günümüze sirayet eden mevcut asırlık 
geleneklerin kutsallığına ve bu geleneklerin her daim geçerliliğine olan inanca 
dayanır (15). Weberci sosyolojide geleneksel otorite, meşru güç kullanım bi-
çimlerinden biri olan iktidar veya güç kullanımının meşruiyetinin geleneksel 
uygulamalarla temellendirildiği otoritedir. Buna göre iktidarın meşruiyeti, elde 
ediliş yöntemi ve nasıl değişeceği geçmişteki uygulamalar tarafından belirlenir 
(16). Geleneksel otoritede iktidar, sırf eski olduğu için bile doğal sayılmaktadır. 
Bununla birlikte bu iktidara sahip olan kişiye, kişisel saygınlığından ötürü değil, 
yerine getirmiş olduğu görevlerden dolayı kral, soylu, yaşlı ve mülk sahibi gibi 
nitelikler atfedilir (17). 

Karizmatik Otorite 

İkincisi olağanüstü ve tanrı vergisi kişiliğin (karizma) otoritesi, yani bir kişiye 
duyulan mutlak bağlılık ve güvene, onun kahramanlığına ya da başka niteliklerine 
inanmaya dayanan otoritedir. Bu karizmatik otoritedir. Peygamberlerin otoritesi 
ve siyaset alanında seçimle başa gelen komutanın, plebisiter yöneticinin, büyük 
demagogun ya da siyasal parti liderinin otoritesi böyledir. Weber’in diğer iki 
tipolojisine oranla açıklanması en zor olan karizmatik otorite, bir kişinin kutsal 
kişiliğe, kahramanlık gücüne ve örnek alınacak kişiliğe sahip olduğu inancına 
dayanmaktadır. Toplum içerisinde furyalar yaratan karizmatik nitelik, olağanüstü 
güçlerle donatılmış ve seçilmiştir.  

 

 Toplumun geniş bir kesiminde sağlam bir inanç oluşturmuş olan lider, o 
kesim tarafından karizma sahibi imajıyla algılanır. Ancak bir karizmatik lider, kendi 
toplumsal koşullarından ayrı düşünülemez. 

 Çünkü o toplumun kendi tarihsel ve sosyal koşulları ile ortaya çıkan kriz 
ortamı, karizmatik liderlerin doğmasına vesile olur. Bu lider, devamlılığını 
sağlamak için kitlelerin heyecanını devamlı diri tutmak, başarılı oldukları hissini 
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• Otorite tiplerine tarihten örnekler vererek en etkin otorite 
tipi hangisidir tartışınız.
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yaratabilmek ve topluma yeni yeni imkânlar sağlamak zorundadır. Eğer bunu 
başaramazsa, yakın zaman içerisinde büyü bozulacak ve liderin karizması 
kaybolacaktır. Weber, bu sebepten dolayı karizmanın rutinleşmesi kavramını 
geliştirir ve bu otorite tipinin kısa ömürlü olduğunu ifade eder. Genel olarak 
karizmatik otoritenin özellikleri; 

 Yunanca bir kelime olan Charisma, bir kimsenin müstesna, derin 
bir kudretle donatılmış olması anlamına gelir. 

 Karizma kavramı ilk kez Hristiyan geleneğinde kilisenin müritler 
üzerindeki otoritesini açıklamak için kullanılmıştır. 

 Karizma kavramı çeşitli formlardan meydana gelir. Bunların 
arasında kral örneği en fazla kullanılanlar arasındadır  

 Karizma, "lütfü ilahinin vergisi"dir. 
 Karizmatik otorite tipinde liderin kişisel düzeyde sahip olduğu 

saygınlık ve çekicilik iktidarın kaynağını oluşturur. 
 Karizmatik liderin iradesi yasadır ve o lideri hiç bir şey 

sınırlandıramaz. 
 Karizmaya sahip bir lider hiçbir zaman reaksiyoner ve tutucu 

değildir. 
 O, geçmişi yadsır ve yeni bir "takdir-i ilahi" için çağrıda bulunur. 
 Karizmanın meşruiyeti, uygulamada çürütülemeyen delillere, 

büyüsel etkinliklere ya da mucizevi işlere dayanır (17). 

Ussal Otorite 

Üçüncüsü yasalara dayanan egemenliktir. Yasaların geçerliliğine ve rasyonel 
kurallara dayanan işlevsel yetkiye inanılır. Yasalarca konulmuş ödevlerin yerine 
getirilmesinde itaat esastır. Bu çağdaş devlet memurunun ve bu bakımdan ona 
benzeyen tüm siyasal güç sahiplerinin sahip olduğu egemenliktir. 

 Yasal-ussal otorite, güç kullanımının meşruiyetinin, belirli amaçları 
gerçekleştirmek üzere konmuş, rasyonel yasalarla sağlandığı iktidar yapısını 
tanımlamak için kullanılır (16). Bu otorite tipi, yasalara dayanır.  

Burada iktidarın meşruiyeti, yasaların geçerliliğine ve rasyonel yasalara 
dayanan işlevsel yetkiye inanmaya bağlıdır. Yasalarca konulmuş görevlerin yerine 

Ö
rn

ek •Yasal otoritenin en saf tipi, bürokratik bir yönetim 
kadrosu istihdam edendir. kuruluşun sadece yüce 
şefi el koyma, seçim ya da halef olarak atanma 
hasebiyle egemenlik pozisyonunu işgal eder. Ama 
onun otoritesi bile yasal yeterlilik alanına bağlıdır. En 
üst otorite altındaki tüm idari kadro o zaman en saf 
tipte aşağıdaki kriterlere göre atanan ve görev yapan 
bireysel memurlardan oluşur (18).

 
Yasal-ussal otorite, güç 

kullanımının 
meşruiyetinin, belirli 

amaçları 
gerçekleştirmek üzere 

konmuş, rasyonel 
yasalarla sağlandığı 

iktidar yapısını 
tanımlamak için 

kullanılır. 
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getirilmesinde itaat esastır. Bu tür egemenlik, çağdaş devlet memurlarının ve 
siyasal güç sahiplerinin oluşturduğu egemenliktir. 

Yasal-ussal otorite tipinde her türlü hukuk kuralı anlaşmayla ya da 
zorlamayla amaca göre/ya da değerlere dayanılarak ve en azından söz konusu 
toplumsal küme üyelerince uyulması beklenerek yapılır. Kümenin yönetim düzeni 
içinde uygun olduğu bildirilen etkinlikler yapan tüm bireylerin, bu kurala uyması 
beklenir. Yasal egemenliği elinde bulunduran amir, düzenleme yapar ya da 
buyruklar verirken kendisi de kişisel olmayan bir düzene bağlı kalır ve edimlerini 
kendi koyduğu kurallar ve verdiği buyruklar çerçevesinde yönetir. Kişi, yalnızca 
ilgili kümenin üyesi olduğu için "yasa" ya boyun eğmektedir. Üyeler otorite 
konumundaki kişiye boyun eğerken o kişiye bir birey olarak uyma yükümlülüğünde 
bulunmayıp kişilerden bağımsız olan düzene uymaktadırlar (17). 
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• Size göre Weber'in otorite tiplerinden hangisi Osmanlı 
Devleti için uygundu. Nedenlerini açıklayarak tartışınız. 
....................

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.

Egemenlik Türleri 

Geleneksel: 
Egemenin otoritesinin geleneğin 

kutsallığından kaynaklanması 
Patriyarkalizm 

Karizmatik: 
Egemenin kişisel özelliklerinden 

kaynaklıdır. 
Din önderleri, devrimciler 

Yasal: 
Egemenliğin yasal kurallara 

dayanması 
Bürokrasi 
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Gerçekte her egemenliğin sürekli icrası her zaman meşruiyetinin ilkelerine 
başvurmak vasıtasıyla kendini haklılaştırma ihtiyacına güçlü biçimde sahiptir. Bir 
emir yetkisinin geçerliliği önce bilinçli olarak yapılmış rasyonel kurallar sistemi 
içinde ifade edilebilir. Her emir yetkisi rasyonel normlar sistemi tarafından 
meşrulaştırılır ve gücü normla uyuştuğu sürece meşrudur. Bu nedenle itaat kişiye 
değil normlara gösterilir. Bununla birlikte, bir emir yetkisinin geçerliliği aynı 
zamanda kişisel otoriteye dayanabilir. Bu gibi kişisel otorite de buna karşılık, örfi 
ve her zaman öyle olan ve belli bir kişiye itaati emreden geleneğin kutsallığına 
dayanabilir. Ya da kişisel otoritenin kaynağı tam tersine karizmaya yani bir 
kurtarıcı, peygamber ya da kahraman sıfatıyla böyle bir insanda bulunan gerçek 
vahiye ya da tanrı vergisine inançta olabilir. Saf egemenlik tipleri bu üç olası 
meşruiyet tipiyle bağlantılıdır. Tarihsel gerçeklikte meydana gelen egemenlik 
formları bu saf tiplerin birleşimlerini, karışımlarını, uyarlamalarını ya da 
düzenlemelerini oluşturur. Bir egemenlik yapısı içerisinde rasyonel olarak 
düzenlenmiş birlik tipik ifadesini bürokrasi içinde bulur. Geleneksel olarak 
emredilmiş sosyal eylem tipik olarak ataerkillik tarafından temsil edilir. Karizmatik 
egemenlik yapısı ne rasyonel kurallara ne de geleneğe dayanan bireysel otoriteye 
dayanır (18).  

İKTİDAR 
 İktidar kavramı tarih boyunca farklı anlamlara bürünmüş ve farklı 

düşünürler tarafından başka anlamlarla ele alınmıştır. Bu anlamda iktidar 
kavramını açıklarken hem sosyolojik hem de tarihsel analizler yapmak gerekir. 
İktidar kavramı toplumu oluşturan bireylerin tümünün yerine getirdiği ortak 
etkinliklerin ve eylemlerin nedenselliği olarak bir kişi, grup ya da kurumun söz 
konusu kararları alma ve uygulatma gücünü gösterir. Dolayısıyla iktidar kavramı, 
yakından ilişkili olduğu otorite kavramının normatif içeriğinden farklı olarak 
sosyolojik bir bağlama sahiptir (2). Daha basit ifade etmek istersek iktidar, bir 
sosyal ilişki de bir tarafın diğerine iradesini kabul ettirmesini ya da başkalarının 
davranışlarını kendi isteklerine zorla uydurabilme imkânını ifade eder (15).  Bu 
bağlamda iktidarın temelde bir kontrol ilişkisi olduğu ya da daha açık ifadeyle bir 
kimsenin veya grubun diğerlerini kontrol edebilme kapasitesini ifade ettiği 
söylenebilir. 

İktidar, bir işi yapabilme gücü, sosyal kuvvet, gelenek, itibar, otorite veya 
zenginliğe sahip olan bir kimse veya zümrenin üstünlüğüdür. Bu bağlamda otorite 
ise, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, siyasi veya idari güç, fikirleri yargıları 
bilenlerce doğru kabul edilen insan veya eser gibi anlamlara gelir. Başka bir 
ifadeyle, güç sahibi olmak ve gücü kullanarak diğer insanları disipline sokarak 
yönlendirmek ve daha yüksek bir standarda göre hareket etmelerini sağlamak 
demektir. Bir otoritede bulunması gereken nitelikler, güven, üstün yargılama, 
disiplin uygulama yeteneği ve korku uyandırma kapasitesidir.  Geniş anlamda ise 
iktidar, herhangi bir topluluk içinde doğal, maddi ve manevi etkenler sonucu bazı 
kişi, grup veya kurumların kazandığı emir verme veya verilen emirleri yaptırma 
gücüdür.  

 
 Bir egemenlik yapısı 
içerisinde rasyonel 
olarak düzenlenmiş 
birlik tipik ifadesini 

bürokrasi içinde bulur. 

 
 Sosyal ilişkiler kanalı ile 
ortaya çıkan toplumsal 
bir olay olan iktidar, bir 

toplumun varlığı için 
gereklidir. 
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T. Hobbes’ “Leviathan”da iktidarın mahiyeti hakkında vermiş olduğu tanıma 
göre “bir insanın iktidarı, ister yaradılıştan, ister sonradan kazanılmış olsun 
evrensel olarak görülen bazı gelecekteki faydaları elde etmek için sahip bulunduğu 
hâlihazır araçlardır.” Burada iktidar mülk mahiyetinde olup güçle ilgili olarak şiddet 
veya zorlamayı gerektirmektedir. Bertrand Russel’de iktidar istenilen sonuçların 
üretilmesidir. H.B. Acton ise, en genel anlamı ile iktidar yeterliği ifade eder der. 
Siyaset bilimin ilerlemesinde büyük rolü olan Harold Lasswell de iktidarı bir kararın 
teşekkülüne katılma şeklinde tanımlamaktadır. G. Burdeau’ya göre iktidar bir fikrin 
hizmetinde olan güçtür. Tanımlardan da anlaşıldığı gibi iktidar kavramı karışık ve 
tayini güç bir kavramdır (6). 

Sosyal ilişkiler kanalı ile ortaya çıkan toplumsal bir olay olan iktidar bir 
toplumun varlığı için gereklidir. Bu noktada Parsons iktidarı, para nasıl ekonominin 
içinde yaratılıyorsa öncelikle siyasi alt sistem içinde öyle yaratılan, aynı anlamda 
bir tedavül aracı olarak görüyordu.  Bu yüzden iktidar şöyle tanımlanıyordu. Bir 
kolektif organizasyon içindeki birimlerin, bağlayıcı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine hizmet etme yolundaki genel kapasitedir. 

Parsons’a göre iktidar doğrudan otoriteden türüyordu. Otorite iktidarın 
temelinde yatan kurumsallaşmış meşrulaştırma idi. Parsons genel yaklaşımıyla 
iktidar kullanımının, bir tarafın istediği eylem biçimine başka bir tarafın rıza 
göstermesini sağlamak için tutabileceği birçok farklı yoldan yalnızca biri olduğunu 
vurguluyordu yani iktidar kullanımı bir tarafın istenen tepkiyi üretmesini 
sağlamanın birçok yolundan sadece biriydi (19). Parsons’da iktidar, iki tarafın da 
istediği amaçlara ulaşılmasını sağlayan bir vasıtayı temsil ediyordu. Parsons’a göre 
İktidara sahip olmanın ve iktidarın kullanımının, doğrudan doğruya güç 
kullanımıyla özdeşleştirilmemesi gerektiğini vurgulamak özellikle gerekliydi. Güç, 
rıza gösterilmesini sağlamanın çeşitli yollarından biriydi. Güç, benzer istikrarlı 
siyasi sistemlerde yalnızca son çare olarak, diğer yaptırımlar etkisiz kaldığında 
kullanılırdı. Benzer biçimde diyordu Parsons, siyasi iktidarın faillerine duyulan 
güven gittikçe azaldığında da ortaya bir "iktidar deflasyonu" çıkabilir. Bu tür güven 
kaybı bu faillerin siyasi bütünlüğü korumak için gittikçe daha fazla güç kullanma 
yolunu seçmelerine yol açar.  

Öte yandan İktidar olgusu, insanlar arası sosyal etkileşimin her düzeyinde ve 
eşitsizlik durumunda ortaya çıkar. Herhangi bir kişinin iktidar sahibi olabilmesi için, 
toplum içinde var olan bazı araçları elinde bulundurması gerekir. Bu araçlar, mal 
ve maddi servet (para) olabileceği gibi, bilgi, özel bazı yetenekler gibi soyut 
varlıklar da olabilir. Parsons'a göre iktidar bir grubun değil, sistemin tamamının 
adıdır. İktidar sadece kişiler arası etkileşim, ilişkiler ve bu ilişkiler içinde bir bireyin 
diğeri üzerinde hâkimiyet kurması biçiminde anlaşılmamalıdır. İktidarın ayrıca 
toplumsal bir bütünle ilişkili olarak da ele alınması gerekir. Bir grup içinde iktidar 
olgusunun ortaya çıkmasında belirleyici etken ise, insanların farklı kişisel tutku ve 
isteklere sahip olmaları, bu tutku ve isteklerinin bazen grup varlığıyla ve grup 
kararlılığıyla çelişecek nitelikte olmasıdır. Weber iktidar olgusunu Parsons’ın 
aksine çatışma çerçevesinde ele alır. 

 
Parsons'a göre iktidar 

bir grubun değil, 
sistemin tamamının 

adıdır. Ona göre iktidar 
doğrudan otoriteden 

türemiştir. 
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 Fakat zoru ve baskıyı iktidarın tek ögesi olarak kabul etmez. İktidarın 
meşruluğunu, yani toplum tarafından belli ölçüde kabul görmesi gerektiğini 
savunur.  Weber'e göre iktidar özgül bir içeriği olan belli bir komutanlığa, belli bir 
grup tarafından uyulması olasılığıdır. 

M. Foucault’ya göre ise, iktidar her yerde, her an, her noktada ya da daha 
doğrusu her ilişkinin bir noktasında vardır (20). Bu bağlamda Foucault iktidarı 
şöyle açıklar: 

“…oysa ben iktidar sözcüğünü pek kullanmıyorum ve bazen kullandığımda 
da her zaman kullandığım iktidar ilişkileri deyimini kısıtlamak için kullanıyorum. 
İktidardan söz edildiği zaman insanların aklına hemen bir siyasal yapı, hükümet, 
hâkim bir toplumsal sınıf, kölenin karşısında efendi vb. gelir. İktidar ilişkileri 
terimini kullandığımda benim düşündüğüm şey bu değil (20).  

İktidar geniş anlamıyla kendi iradesini egemen kılabilme, başkalarının 
davranışlarını denetleyebilme, bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlayabilme 
gücü olarak tanımlanabilir. Başka deyişle iktidar başkalarını yönetme gücüdür 
(21). 

Foucault için iktidar yalnızca devlet aygıtı içinde değil, her yerde vardır. 
İktidar ilişkileri bir kadınla bir erkek arasında, bilenle bilmeyen arasında ana 
babayla çocuklar arasında ve ailede de vardır. Toplumda binlerce iktidar ilişkisi ve 
sonuç olarak güç ilişkileri, dolayısıyla küçük çatışmalar, bir anlamda mikro 
mücadeleler vardır. Bir toplumda iktidar enflasyonunun, devletten ve devlet 
bürokrasisinden ibaret tek bir kaynağı yoktur. Foucault’ya göre siyaset doğası 
gereği temel nitelikte ve nötr olan ilişkileri son kertede belirleyen şey değildir. Her 
güç ilişkisi, her an bir iktidar ilişkisi içerir ve her iktidar ilişkisi, kendi sonucu ya da 
olabilirlik koşulu olarak, ait olduğu siyasi alana gönderme yapar (10). Siyasal 
alanda hâkim olan siyasal iktidar ise Duverger’in ifadesiyle herhangi bir grupta 
veya toplumda ortaya çıkan global iktidardır. Global iktidar, söz konusu topluluğun 
değişik faaliyetlerde bulunduğu özel kesimlerde karşımıza çıkan iktidardan farklı 
olarak o topluluğun tümünü koruyan, örgütleyen ve geliştiren, başkalarına karşı 
savunan bir iktidar olacaktır (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toplumda binlerce 

iktidar ilişkisi ve sonuç 
olarak güç ilişkileri, 

dolayısıyla sürekli küçük 
çatışmalar ve 

mücadeleler vardır. 
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t
•Günümüzde siyaset ve politika sözcükleri konusunda değişik tanımlar da 

yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, siyasi partiler açısından yapılan 
tanımdır ki bu tanıma göre politika, siyasi iktidarın ele geçirilmesine 
yönelik eylemlerin tümüdür. İkincisi, bir örgütün ya da bir örgüt baş 
yöneticisinin önemli konularda benimsediği tutum ya da genel yönelim, 
izlediği yol ve yöntemdir. 

•On dokuzuncu yüzyıl Avrupasında Saint-Simon, Proudhon ve Marx gibi 
düşünürler topluma öncelik tanımaktaydılar. Onlar için toplum 
güçlendirilmesi gereken bir yapı idi. Buna karşılık devlet toplum 
tarafından sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gereken bir kuruluştu. 
Hegel ve Von Stein gibi düşünürler ise toplumun devlet egemenliğine tabi 
olmasını savunmuşlardır. Hegel’e göre devlet “objektif ahlak idesinin fiil 
hâlindeki iradesidir.

• Hegel için devlet ne sadece bir sözleşmedir ne de devletin özü bireyler 
olarak kamusal üyelerin hayatını ve mülkiyetini kayıtsız şartsız koruma ve 
teminat altına almaktır. Aksine, devlet hayat ve mülkiyet üzerinde hak 
iddia eden ve bunların feda edilmesini talep eden, üstün bir varlıktır (8). 
Hegel için devlet bireysel hakları koruyan bir araçtan daha fazla bir şey 
olmalıdır.

•Modern bir devlette gerçek yönetici zorunlu olarak ve kaçınılmaz biçimde 
bürokrasidir, çünkü iktidar ne parlamento konuşmalarıyla ne de monarşik 
ifadeler aracılığıyla icra edilir. Rutin yönetim işleriyle icra edilir. Bu hem 
askerî hem de sivil bürokrasi için geçerlidir

•Weber toplumların tarihsel sürecinde otoriteyi algılama biçimlerini üç 
kategoride açıklamıştır. Bunlar: Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve 
yasal-ussal otoritedir.

•Her emir yetkisi rasyonel normlar sistemi tarafından meşrulaştırılır ve 
gücü normla uyuştuğu sürece meşrudur. Bu nedenle itaat kişiye değil 
normlara gösterilir. Bununla birlikte, bir emir yetkisinin geçerliliği aynı 
zamanda kişisel otoriteye dayanabilir. Bu gibi kişisel otorite de buna 
karşılık, örfi ve her zaman öyle olan ve belli bir kişiye itaati emreden 
geleneğin kutsallığına dayanabilir. Ya da kişisel otoritenin kaynağı tam 
tersine karizmaya yani bir kurtarıcı, peygamber ya da kahraman sıfatıyla 
böyle bir insanda bulunan gerçek vahiye ya da tanrı vergisine inançta 
olabilir. Saf egemenlik tipleri bu üç olası meşruiyet tipiyle bağlantılıdır. 

•İktidar, toplumu oluşturan bireylerin tümünün yerine getirdiği ortak 
etkinliklerin ve eylemlerin nedenselliği olarak bir kişi, grup ya da kurumun 
söz konusu kararları alma ve uygulatma gücüne sahiptir.

•Modernlikle  akla, tarihte yapılmış belki de en güçlü vurgu, en iyimser 
şekliyle "demir kafes"ler üretmek zorunda kalmak olmuştur. Horkheimer, 
aklı her türlü metafizik yüklemeden kurtararak bir özgürleşim ideali olarak 
inşa eden aydınlanmanın sonuçta akıl üzerinden çok daha yoğun ve 
sofistike bir metafizik ürettiğini savunmuştur. Buna karşılık, Habermas ve 
Giddens’ın başını çektiği neo-modernistlerin daha fazla Aydınlanma 
önerdiğini biliyoruz. Çünkü Weber'e göre modernlik gökle yer arasındaki 
ittifak ve birliği ortadan kaldırır. 

•Bugün şikayet konusu olan konular gerek Habermas’a göre gerek 
Giddens’a göre akıl ve Aydınlanmadan değil, aksine bunların yeterince 
işletilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Aydınlanmacı akıldan 
türeyen modernliğin yol açtığı tüm olumsuzluklar, akıl ve aydınlanmadan 
vazgeçilerek değil, daha fazla akıl ve aydınlanma ile giderilebilecek 
şeylerdir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun düşünceleri arasında yer almaz? 

a) Aile, köy ve şehir birlikleri doğal topluluklardır 
b) Aile ve bireylerin devlete göre önceliği vardır. 
c) Devletin temel amacı vatandaşların iyi yaşamasını sağlamaktır. 
d) Siyaset en yüce ve en anlamlı insan faaliyetidir. 
e) İnsan siyasal bir hayvandır. 

 

2. Siyaseti değerlerin yani maddi ve manevi varlıkların toplum içinde belirli 
bir otorite aracılığıyla dağıtılması olarak tanımlayan düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) A. Gramsci 
b) N. Machievelli 
c) D. Easton 
d) K. Marx 
e) M. Weber 

 

3. Hegel için aşağıdakilerden hangisi hakları ve ödevleri birleştirerek insan 
özgürlüğünü tam anlamıyla dışa vurabilir? 
a) Birey 
b) Toplum 
c) Grup 
d) Devlet 
e) Aile  

 

4. Devletin sivil toplumdaki çatışmaları ortadan kaldıracak, genel çıkarları 
hâkim kılacak üstün bir yeri olmadığına dikkat çeken düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) K. Marx 
b) F.V. Hegel 
c) N. Machiavelli 
d) F. Engels 
e) M. Weber 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi M. Weber’in bürokrasiyi dayandırdığı otorite 
tipidir? 
a) Karizmatik otorite 
b) Geleneksel otorite 
c) Bireysel otorite 
d) Yasal-ussal otorite 
e) Grupsal otorite 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin olumsuz yanlarından biri değildir? 
a) Gücü elinde tutan belli bir kesim bürokratik yapıyı yönetir. 
b) Rasyonelleşme bireysel özgürlük için bir tehdit oluşturur. 
c) Çalışanlar zamanla sürekli çalışan makinenin dişlilerine benzer. 
d) Bürokrasi insanları "demir kafese" hapseder. 
e) Soyut ve genel kurallar ilkesi geçerlidir. 

 

7. Weber bürokratik kurumların gelişimini aşağıdakilerden hangisine 
benzetmiştir? 
a) Demir perde 
b) Elitlerin sınıfı 
c) Oligarşik Tunç Yasası 
d) Hegemonya 
e) Demir kafes 

 

8. Olağanüstü ve Tanrı vergisi kişiliğinin olduğunu kabul eden ve kişinin 
kahramanlığına ya da başka niteliklerine inanmaya dayanan otorite 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Geleneksel otorite 
b) Karizmatik otorite 
c) Bireysel otorite 
d) Ussal otorite 
e) Kollektif otorite 

 

9. Parsons’a göre doğrudan otoriteden üretilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Meşruiyet 
b) Güç 
c) İktidar 
d) Egemenlik 
e) Siyaset 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi” iktidar yalnızca devlet aygıtı içinde değil, her 
yerde vardır.” görüşünü savunmuştur? 
a) T. Parsons 
b) M. Faucault 
c) Z. Bauman 
d) T. Hobbes 
e) A. Gramsci 

 
 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.d, 6.e, 7.e, 8.b, 9.c, 10.b  
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GİRİŞ 
Siyaset felsefesi, siyaseti genel olarak ele alan ve sorgulayan bir felsefe 

disiplinidir. Siyaset felsefesinde siyasetin ne olduğuyla başlanarak siyaset üzerine 
en temel problemler ortaya konulmaya çalışılır. Felsefenin kendine has yapısı 
dikkate alındığında, siyaset felsefesi de siyaset ile ilgili olarak genel yargılar ortaya 
koymaya çalışır ve siyasal bağlamda olması gerekeni normatif bir biçimde 
sistematize etmeye çabalar. Buradan hareketle siyaset felsefesinin en temel 
problemlerinin; “Devlet gerekli midir?”, “İdeal yönetim biçimi nedir?” veya “Kim 
yönetmelidir?”, “Siyasette ahlaki ilkeler esas alınmalı mıdır?” benzeri sorular 
olduğu söylenebilir. Bu ve benzeri temel sorulara verilen farklı cevaplarla farklı 
siyaset felsefesi yaklaşımları ortaya çıkmıştır ve bunlardan her biri siyaseti 
anlamlandırma çabalarının ürünüdür. 

Siyasetin felsefesinin açıklanması, ilk olarak siyaset felsefesinin ne 
olduğunun anlaşılmasıyla ve ikinci olarak, siyaset felsefesini siyaset biliminden, 
siyasal teolojiden, siyasi düşünceden, siyasal sosyolojiden ayıranın ne olduğunun 
bilinmesiyle mümkündür. Zira siyaset üzerine söz söyleyen ve değerlendirme 
yapan tek disiplin siyaset felsefesi değildir. Onun (siyasetin) ne olduğu, nasıl 
işlediği ve hangi parametreler çerçevesinde anlaşılması gerektiği konusunda da 
birçok farklı bilim ve disiplinin çeşitli değerlendirmeleri ve araştırmaları söz 
konusudur. Son olarak, siyaset felsefesi, siyasi olan şeyin mahiyetine ilişkin 
değerlendirmeler yapmış olan düşünürlerin görüşlerinden hareketle anlaşılabilir. 
Bunun için de biz çalışmamızda siyaset felsefesi filozofları olarak bilinen çeşitli 
öncü isimleri değerlendirmeye aldık. 

SİYASET FELSEFESİ NEDİR? 

Siyaset Felsefesi 

Siyaset felsefesi, Eski Yunan’da başlar. Arapçada siyaset terimiyle dile 
getirilen politika kavramı Yunancadır. Politika ve felsefe kelimeleri de eski 
Yunancadan türemiştir. Politike, Yunan kentinin (polis) işlerini çağrıştırır. 
Philosophia ise, bilgelik aşkı anlamına gelir. Bu bağlam itibariyle bir olgu olarak 
siyasetin Taş Devri’ne kadar izini sürmek mümkün olsa bile, rasyonel siyasal 
düşüncenin doğduğu yer Atina olarak kabul edilmektedir. 

Siyaset felsefesi, hem politik şeylerin doğasını hem de doğru veya iyi politik 
düzeni hakikaten bilme girişimi olarak tanımlanır. İyi bir politik düzen “devletin” 
nasıl bir yapı içerisinde şekilleneceği düşüncesine gönderme yaparken, politika 
kavramı, bu düzenin hangi önermeler merkeze alınarak biçimleneceğine, hakikat 
kavramı ise, bu çerçevenin sınırlarının ne ölçüde rasyonel olacağına göndermede 
bulunur. Bu nedenledir ki siyaset felsefesi, rasyonel bir çerçevede siyasal hayatla 
ilgili problemlere çözüm bulma amacını taşır. 

İnsanların doğalarından getirmiş oldukları birlikte yaşama eğilimi ve bunun 
sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ve siyasal hayatla ilgili sorunlara cevap 
bulmaya çalışma faaliyeti, siyaset felsefesinin problem alanını teşkil eder.  

 
 
 
 
 
Siyaset felsefesi, siyasi 
olan şeyin mahiyetine 

ilişkin 
değerlendirmeler 

yapmış olan 
düşünürlerin 
görüşlerinden 
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Ancak bu çözüm arayışı sadece siyaset felsefesinin problem alanı olarak 
görülemez. Bu probleme çözüm arayan diğer disiplinler ise siyaset bilimi, siyaset 
sosyolojisi, siyasal teoloji ve siyasi düşüncedir.[1] 

Siyaset Bilimi 

Toplumsal yetkenin temelini araştıran siyaset felsefesi, özü itibarıyla siyaset 
bilimiyle ilgili olmakla birlikte ondan ayrı olarak değerlendirilir. Siyaset felsefesi, 
toplumsal ve siyasal hayatla ilgili problemlere ve toplumsal-siyasal hayatın nasıl 
olması gerektiğine dair sorunlara rasyonel merkezli bir çözüm üretmek olmasına 
karşın siyaset bilimi, özellikle iki noktada siyaset felsefesinden ayrılır. 

Bunlardan ilki, siyaset bilimi, doğa bilimlerinin kullanmış olduğu metodu 
(emprik ve deneysel) kullanır. Aynı zamanda siyaset bilimciler, siyasal olanın özüne 
yönelik saptamalarda bu metot merkezindeki faaliyetlerinin de tek geçerli yol 
olduğunu dile getirirler. Zira adından da anlaşılacağı üzere, bilim olma iddiası 
siyaset biliminin baskın özelliğidir. İkincisi ise, siyaset bilimi, doğa bilimleri 
rehberliğinde tasvir ve açıklama yapar, olması gerekenden çok, var olanın 
saptanmasıyla uğraşır. Daha açık bir ifadeyle, siyaset biliminin inceleme alanı daha 
çok ontolojik bir sahayla sınırlıyken, siyaset felsefesinin sorusu hem olana hem de 
olması gerekene yöneliktir. İşte bu uğraşın şekli de siyaset felsefesi ve siyaset 
bilimi arasındaki farkın ortaya çıktığı noktayı teşkil eder. Yoksa siyaset bilimi, 
siyaset felsefesi gibi siyasal olanın mahiyeti, ideal siyasal düzenin niteliği gibi 
olması gerekene yönelmiş değildir. Bir başka ifadeyle, siyaset felsefesi “bu şudur” 
şeklinde bir hüküm belirtmekten ziyade bu “şu olmalıdır” veya “şöyle olsunla” 
ilgilidir. 

Siyaset Sosyolojisi 

Diğer taraftan genel sosyolojinin bir alt dalı olan siyaset sosyolojisi, 
toplumda meydana gelen siyasal süreçlerle ilgilidir. Siyaset sosyolojisi ve siyaset 
biliminin aynı bilimsel objeye odaklanmış olmalarından kaynaklanan bir tartışma 
vardır. Bu iki disiplin açısından benzerlik ve farklılıkları üzerine yapılan tartışma 
hâlâ güncelliğini de korumaktadır. Tartışmanın özünü siyaset bilimi ve siyaset 
sosyolojisinin aynı bilim dalını ifade eden ve aslında eşanlamlı olan iki değişik 
sözcük olduğu düşüncesi oluşturur. Ancak siyaset sosyolojisinde vurgu, siyasetin ve 
siyasal kurumların toplumla ilişkilendirilmesi üzerinde odaklaşır. Daha açık bir 
ifadeyle, siyaset olgusunun arkasında saklanan sosyal yapının, dolayısıyla 
sosyolojik değişkenlerin siyaseti nasıl şekillendirdiği incelenir. Bu temel özelliği 
onun siyaset bilimiyle olan ayrımını ifade ederken, siyaset felsefesiyle olan ilişkisini 
de belirlemiş olur. Çünkü yapılan tanımlama siyaset sosyolojisini ampirik olanın 
değerlendirilmesine yakınlaştırır. Oysa siyaset felsefesi kendisini herhangi bir 
alanla sınırlandırmazken, siyaset sosyolojisinin spekülasyondan uzak durma gibi 
pozitivist tavrını da tabiatıyla reddeder. 

 Aynı bağlam itibarıyla gözlemlenebilir olana yönelmiş olan siyaset 
sosyolojisi, siyaset felsefesi açısından evreni indirgemeci okumaktadır ve yapılması 
gereken bu belirlenmiş sınırları aşabilmektir. Bu noktada unutulmaması gereken 

 
 
 
 
 

Siyaset felsefesi ve 

temel fark; siyaset 

yapmasıdır. 

28



Siyaset Felsefesi Ve Öncüler  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 

şey ise, “sınırları aşma” ifadesinin “indirgemeciliğe” karşı alınmış olan felsefi tavrı 
ifade ettiğidir. 

Siyasi Teoloji 

Siyaset felsefesi, siyasi teolojiden kaynak noktasında ayrılır. Siyasi teoloji, 
araştırmaksızın, diğer bir ifadeyle araştırmaya gereksinim duymaksızın doğruluğu 
peşinen kabul edilen kutsala dayandırılarak temellendirilen siyasi düşüncedir. 
Buna karşın kaynak noktasında siyaset felsefesi, kendisini rasyonalitenin alanıyla 
sınırlandırmaktadır. Böylesi bir sınırlandırma veya peşinen kabulün söz konusu 
olmaması, kutsalı yok saymak adına girişilmiş bir faaliyet değil, sadece onların 
kaynak itibarıyla insanın bir ürünü olmadığı ve felsefenin de hem genel, hem de 
disiplinleri itibariyle eleştiri ve aklı yegâne ölçü aldığı gerçeğine dayanır.[1] 

Siyasi Düşünce 

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, siyaset felsefesi siyasi düşünceden de farklıdır. 
Ancak zamanımızda bunlar çoğu kez birbirinin yerine kullanılır, hatta özdeşmiş gibi 
görülür. Oysa ikisi arasında fark vardır. Bu fark, siyaset felsefesinin bir siyasi 
düşünce olduğu ama siyasi düşüncenin bir siyaset felsefesi olmadığı noktasında 
belirir. Bu noktada yapılan temel ayrım şudur: Siyasi düşünce, siyasete yönelik 
olan kanaat ve bilgi ayrımına kayıtsız kalırken, siyaset felsefesi kayıtsız kalmak bir 
tarafa, kanının yerine bilgiyi geçirmeyi amaçlamaktadır. Aslında bu, felsefe 
düzeyine varmamış siyasal düşünceden yani kanı düzeyinden bilgi düzeyine geçişi, 
daha açık bir ifadeyle akılcı bilgiye yükselme girişimini ifade eder. Yine buna 
ilaveten siyasi düşünce, sımsıkı yapışılmış bir inancın, kanaatin veya bir mitin 
açıklaması veya savunusuyla yetinebilir. Ancak siyaset felsefesi için mit veya 
siyasal şeylere dair böyle bir açıklama girişimi söz konusu olamaz.[1] 

SİYASİ DÜŞÜNCENİN ÖNCÜ İSİMLERİ 

Platon: Demokrasinin Reddiyesi 

Siyaset felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri ve Aristoteles’in hocası 
olan Platon’un siyaset felsefesindeki yeri tartışmasızdır. Düşünürün “Devlet” adlı 
eseri siyaset felsefesine girizgâh olması bakımından hâlâ eşsiz bir öneme sahiptir. 
Siyaset üzerine yazan hiçbir yazar da şiirsel imgeler ve diyalektik akıl yürütmeyi 
onun kadar güzel kullanamamıştır. 

Devlet, ideal bir toplumsal düzenin nasıl tesis edileceğine cevap arayan bir 
metin olduğundan dolayı devrimcidir. Ancak burada devrim kuvvete 
indirgenmemiştir. Platon’a göre, siyasi ve sosyal hadiseler kuvvet kullanılarak ve 
dogmalara uyularak değil, tartışılarak açıklığa kavuşturulabilecek olaylardır. Bunun 
için eserde toplumsal bir analiz, iyi bir yönetim biçimi için gerekli olan eğitim ve 
ideal yönetimin ne olduğu veya nasıl olması gerektiği açık bir üslup ile 
değerlendirilmiştir. 

 Düşünüre göre toplumu tanımaya yönelik değerlendirme iş bölümünden 
başlamalıdır. İş bölümüne dayalı toplumda her insan doğasına uygun bir işle 
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meşgul olarak belirli bir sınıf içerisinde yer alır. Farklı doğalara sahip insanların 
oluşturduğu toplum, bu çerçevede besleyiciler, koruyucular ve yönetenler olmak 
üzere üç sınıftan oluşur. Bu bağlamda insanın üç ana özelliğinin olduğunu ve bu 
özelliklerin gerçekleştirdiği işlevler bağlamında var olduğunu düşünen Platon, 
toplumu da aynı kodlar üzerine inşa eder. Ona göre düşünmek, öfkelenmek ve 
iştaha, insanın üç temel niteliğidir. Bu üç temel özelliğe karşılık gelen üç erdem 
vardır. Bunlar, sırasıyla, bilgelik, cesaret ve ölçülülüktür. İnsani özelliklere 
kaynaklık eden üç unsur ise, toplumdaki, yöneticiler, koruyucular ve besleyiciler 
şeklinde belirlenen sınıflardır. İnsandaki özelliklerle toplumdaki unsurların 
karşılıkları ise şöyledir: Bilgelik yöneticiliğe, cesaret koruyuculuğa, iştaha 
besleyiciler sınıfına karşılık gelir. Bu kaynaklık ve karşılıklılık durumunun Platon’un 
devlet anlayışı açısından karşılığı ise şudur: Yöneticiler bilge; koruyucular sınıfı 
cesur, besleyiciler sınıfı ise ölçülü ve itaatkâr olmalıdır. 

Bu bağlamda devlet Platon’a göre, öncelikle bir eğitim kurumudur. Bu 
eğitimin yönelmiş olduğu amaç; duyular dünyasından, duyular üstü dünyaya 
yükselmek ve bu dünyadaki yaşamı tanrısal yaşama hazırlamaktır. Bu da felsefe, 
sanat, bilim ve musiki öğrenimine değer veren bir devlet düzeninin kurulmasıyla 
mümkündür ki; tam bu noktada yönetim biçimlerinin hangisinin tercih edilebilir 
olduğunu konuşmak gerekir. Zira insanın duyular dünyasını aşması ve sanat, bilim, 
musiki ve felsefe çerçevesinde yetişmesine olanak sağlayacak olan ideal bir 
yönetim biçimi olmalıdır. 

Toplum içerisinde yer alan sınıfların, devlet içerisindeki yeri, ne tür bir 
siyasal formun benimsendiğine dair ipuçları sunar. Toplum içerisinde yaşayan 
herkes, yönetimde pay sahibi değildir. Devleti yönetmek ancak filozoflara mahsus 
bir iştir. Dolayısıyla demokratik sistemlerin ortaya koyduğu “halkın yönetimi” 
düsturu, ideal bir sistem değildir. Bu anlayışı temellendirirken, yönetimlerin 
dolaşımı kuramına başvuran Platon, monarşi ve aristokrasiden timokrasiye, 
timokrasiden oligarşiye ve nihayet demokrasiye geçişi anlatarak siyasal sistemleri 
en iyiden en kötüye doğru sıralamaya çalışır.  

Demokrasi, Platon’a göre, çoğunluğun ve de yoksulların yönetimi ele 
geçirmesidir. Demokratik yönetim biçimi, herkese eşit haklar tanıdığı için 
eşitsizdir. Çünkü eşit olmayanlara eşit haklar vermek adaletsizliktir. Dolayısıyla 
Platon’un insanlar arasında niteliksel farklılıkların olduğunu düşünmesi, 
demokrasiye karşı eleştirel bir yaklaşım sergilemesinin sebebidir. Nitekim Platon, 
“Devlet” adlı eserinden başka “Yasalar” adlı eserinde de siyasal sistemlere yönelik 
bir değerlendirme yapmış ve demokratik sistemi kötü bir sistem olarak görmüştür. 

 Ailelerin farklı gelenek, görenek ve beğenilere sahip olmalarının toplum 
hâlinde birleştikleri zaman insanların birtakım kurallara ihtiyaç duyduğunu ifade 
eden Platon’a göre, monarşi, işte bu yeni toplumda yönetim erkinin bir tek kişiye 
devredildiği yönetim biçimini anlatır.  

Devlet adlı eserinde, yönetim biçimlerini, yasaya bağlı olup olmamalarına 
göre sınıflandıran Platon, en iyi yönetim biçiminin monarşi olduğunu savunur. Zira 
tek kişinin yasalara bağlı bir yönetim sergilediği monarşi daha etkilidir.  

 
 
 
 
 

Platon’a göre 
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İnsanların toplum hâline gelmelerinin ardından, yönetim erkinin aile 
şeflerinin birlikte yönetimi biçiminde belirlenmesi, Platon’a göre, aristokrasiyi 
doğurmuştur. En iyi yönetim biçimi olan monarşinin ardından en iyi ikinci yönetim 
biçiminin aristokrasi olduğunu ifade eden Platon’a göre, aristokrasi, belirli bir 
azınlığın yasalara bağlı kalarak yönetimi anlamına gelir. Yasalara saygılı bir azınlık, 
doğruluğu gözetme açısından çoğunluğa nispetle daha iyi bir yönetim sergiler.  
Oligarşi ise, aristokrasinin bozulmuş hâlidir. Platon’a göre, bir toplumda, zenginlik 
ve de zenginler baş tacı edilmeye başladığında para artık onurun yerini almaya 
başlar. Böyle bir durumda yasalar değiştirilir ve iktidara sahip olmanın kriteri 
servet olarak belirir. Bu yüzden oligarşi, gelir üstünlüğüne dayanan bir devlet 
sistemidir.  

Platon’a göre devlet yönetiminin zenginlerin eline bırakılması, oligarşik 
sistemin bozuk bir sistem olduğunun göstergesidir. Oligarşide yönetici sınıf, kendi 
çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmez.[2]  

Bu sınıflamaların ardından görülmektedir ki, Platon açısından, toplumun 
bütününü mutlu edebilecek yönetim biçimi monarşi ya da aristokratik 
cumhuriyettir. Çünkü bu yönetim biçimleri için, belirli bir grubun değil, toplumun 
tümünün mutluluğunu sağlamak önemlidir. 

Aristoteles: Siyasal Yönetim 

İlk Çağ felsefesi içerisinde siyasi düşüncenin analitik değerlendirmesini yapan en 
yetkin isimlerden biri kuşkusuz Aristoteles’tir. Zira o, siyaseti felsefi metotlarla inceleyen 
ve onu kendi çağından günümüze felsefi tartışmanın merkezine yerleştiren büyük bir 
düşünürdür. Daha açık bir ifadeyle siyasetin felsefesini yapmış yetkin bir isim ve 
döneminin en güçlü kalemlerinden biridir.     

İnsan “politik bir hayvandır” diyen Aristoteles’in politikaya ilişkin 
değerlendirmelerine geçmeden önce insana ilişkin kavrayışını, emir-itaat, ahlaki tabiat 
ve mülkiyet anlayışı çerçevesinde kısaca değerlendirelim. Emir-itaat ilişkisiyle 
tartışmaya başlayan Aristoteles, birinin emir vermesi bir başkasının ise söz dinlemesi 
olgusuna ilkece karşı konamaz der; bu hem zorunlu hem de faydalıdır. Çünkü bu ayrım 
doğaldır ve doğumla beraber ortaya çıkar. Bazıları yönetecekler, bazıları da 
yönetileceklerdir. Lakin bu yönetme-yönetilme realitesinin “iyi” olan biçiminin 
olduğu gibi, “kötü” olan şekilleri de söz konusudur. Eğer doğanın kendisine uygun 
olan biçimiyle zihin bedeni yönetiyorsa yönetim sorunsuz demektir. Ancak aksi söz 
konusu ise yani beden zihni yönetiyorsa, bu kendi içinde kötü ve doğaya aykırı bir şey 
olduğu için, ya kötü insanlar ya da kötü insanların bulunduğu bir ortam söz konusu 
demektir. Bunun için ise, gerek yönetenin gerekse yönetilenin erdemden pay almaları 
gerektiği açıktır ama yönetilenlerin erdemden yeterince pay almadıkları gerçeği de 
yadsınamaz durumdadır. Fakat yöneticinin erdemli olması zorunludur. Çünkü onun 
ödevi baş yapıcı olmaktır ve akıl baş yapıcıdır.     

İnsanın maddi arzuları ve biyolojik dürtüleri ailede yansıtılmıştır. Toplumsal 
duygusu, dostluk ve topluluk arzusu köyde ifade edilmiştir. Ahlaki tabiatı, onu 
hususiyle insan yapan niteliği ise devlette tamamlanmaktadır diyen Aristoteles, 
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mülkiyet konusunda da özel sahipliğe alan açar. Düşünüre göre, insanlar, kendilerinin 
olan şeylere ortaklaşa olan şeylerden daha fazla özen gösterirler. Sahiplerin sayısı 
çoğaldıkça mülkiyete olan saygı azalır. Kamu mülkiyetini ancak kişisel olarak 
etkilendikleri ölçüde kollarlar. Düşünüre göre mülkiyetin ortaklığı mülkün korunumu 
değil, kaybını beraberinde getirir, bunun için belirli alanlarda ve yine belirli oranlarda 
bir ortaklıklar söz konusu olsa bile asıl olan özel sahipliktir.  

Klasik düşüncenin en önemli simalarından Aristoteles, ahlaki ve akla dayanan bir 
düzen içerisinde ahlak ile siyaseti birleştiren şeyin adalet kavramı olduğunu ifade eder; 
ahlâk ve siyasetin aynı eylemin iki görünüşü olduğunu savunur ve bunun ancak iyi bir 
anayasa ile tesis edilebileceğini düşünür.  

Aristoteles’e göre anayasa, bir devlet içinde yaşayanları örgütlemenin en ideal 
yoludur. Nerede bir devlet varsa orada bir anayasa vardır ve anayasa hizipçiliğin, keyfe 
bağlılığın, kaba kuvvetin önüne geçer. Ancak bütün bunların gerçekleşmesi ise “iyi 
yurttaşın” yetiştirilmesine bağlıdır. Bunun için öncelikle yurttaşı incelemek gerekir; 
çünkü devlet yurttaşların toplamıdır.      

Öyleyse yurttaş kimdir. Yurttaş, yasal, siyasal ve yönetsel görevler alabilen 
kişidir. Bu kişiler ne kadar farklı olursa olsunlar, bütün yurttaşların hedefi de 
topluluğun yani yurttaş olarak oluşturdukları anayasanın güvenliğidir. İyi bir 
yurttaş demek, emir vermeyi bilmek kadar söz dinlemeyi de bilmek demektir. 
Devlet ise, hem aileden hem aramızdaki herhangi bir bireyden önceliklidir. Çünkü 
bütün parçadan önce gelmelidir. Devlet, bu durumda kolektif bir irade, doğal bir yapı 
olarak karşımıza çıkar ve bu doğallık öyle bir dil ile betimlenir ki, onun dışında olmak ya 
hayvan durumunda bulunmayı ya da insanüstü bir varlık, yani Tanrı olmayı gerektirir. 
Devlete doğal katılım, tüm insanlar arasında onları bu ortaklığa sürükleyen doğal bir 
içgüdüye dayanır. Bu durumun doğal sonucu olarak devlet, toplumsal, kurumsal veya 
nesnel değerler açısından değil, insanın öz doğası bakımından ve kişiliğini tam olarak 
gerçekleştirmesi açısından da en üstün birliktir. O, yalnızca bir topluluk değil, en yüksek 
iyiye yönelmiş en yüce topluluktur. Onun hedefi yalnızca yaşamayı olanaklı kılmak 
değil, yaşanmaya değer bir hayatı kurmaktır. Bundan dolayı devleti karşılıklı koruma 
sözleşmesi ya da mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için yapılan bir anlaşmanın ürünü 
olarak görmek yanılgıdır.              

Kim yönetmeli sorusuna gelince Aristoteles, yönetim biçimlerinin kısa 
değerlendirmesini yaparak öz bir sonuca ulaşır. Ona göre, bazı yönetim biçimleri 
herkesin iyiliğini sağlamayı ve adaleti gerçekleştirmeyi amaç edindikleri için doğrudur. 
Bazı yönetim biçimleri ise, yalnızca yöneticilerin iyiliğini amaçladıklarından dolayı 
yanlış, bir başka ifadeyle sapmadırlar.     

Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür; 

Normal Biçimi Bozulmuş Biçimi 

Ortak iyiliği amaçlayan bir kişinin 
yönetimi: Krallık için cevap açıktır: 

Tiranlık 
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Bir kişiden çoğunun, ama bir azlığın 
yönetimi: Aristokrasi: 

Oligarşi 

Herkesin iyiliği için yurttaşların 
uyguladığı yönetim: Siyasal Yönetim: 

Demokrasi 

Ortak iyinin hedeflendiği yönetim biçimlerinin sapmaları olan Tiranlık, tek 
yöneticinin çıkarı için tek’in yönetimidir. Oligarşi varlıklı adamların çıkarı için bir 
azınlığın yönetimi, demokrasi ise, yoksulların çıkarı için halkın yönetimidir ve 
bunların hiçbiri bütün topluluğun yararını amaç edinmez. Tiranlık devlet denilen 
siyasal birlik üstünde despotça yürütülen monarşi biçimidir. Egemen erk mülkiyet 
sahiplerinin ellerinde bulununca oligarşi olur. Birikmiş serveti bulunmayan, 
varlıksızların ellerine egemen erk geçtiğinde ise demokrasi meydana gelir.[3]              

Sonuç olarak Aristoteles’e göre, değerlendirmeleri yapılan devlet tiplerinin 
hiçbiri yetkin olanı ifade etmez. Bunlar olsa olsa birbirlerine göre daha iyi, daha 
kötü olarak nitelendirilebilirler. Yani tercih iyi olanın değil, mevcut olasılıklar 
içerisinde en iyi olanın tercihidir. Bütün anayasal düzenin ne demokrasi ne de 
oligarşi olması istenmektedir. Amaçlanan; ikisi arasında, bazen “siyasal yönetim” 
dedikleri orta bir düzendir. 

Bir Orta Çağ Düşünürü: St. Augustinus 

Roma Kuzey Afrika’sının bir yerlisi olarak dünyaya gelen ve oranın bir sakini 
olarak hayatını geçiren Augustinus Roma’nın Hıristiyanlığın zaferine bağlayan 
putperest hücumlar sebebiyle harekete geçer ve bizim değerlendirme konusu 
yaptığımız temel eseri “Tanrı Devleti”ni kaleme alır. Bu eserde düşünür 
putperestliği; kendini beğenmişlik, değerlere saygısızlık ve dünyevi olana bağlılık 
şeklinde betimler ve ona göre Tanrı devleti, dünyevi olanı aşan bir ideali ifade 
eder, dünyevi olana yönelik eksiklikleri de içerisinde barındırmaz.      

Augustinus’a göre, cennetten düşüşten dolayı, insanlar doğal olarak sosyal 
değildir. İnsanlar daha çok, bencildirler ve düzene, itaate ve toplumsal iş birliğine 
zorlanmak için devlete ihtiyaç duyarlar. Devlet olmazsa anarşi ortaya çıkar. Bir 
başka ifadeyle, Âdem ve Havva’nın günahı ve cennetten düşüşleri, evrenin kozmik 
düzenini, uyum ve ahengi bozmuştur. Tabiatıyla bu durum iki devletin ortaya 
çıkmasını ve her bir devletin kendi siyasal ve moral değerlere sahip olmasını 
beraberinde getirmiştir ve bunun doğal sonucu; Tanrı devleti ve yeryüzü devleti 
şeklinde tezahür etmiştir.        

Tanrı devleti ve yeryüzü devleti arasında daim bir çatışma vardır. İlki ruhsal, 
tinsel olanı temsil ederken, diğeri bedenin temsilcisidir ve tarih de bu çatışmanın 
tarihidir. Yeryüzü devleti İblis’in ayaklanmasıyla başlar, Asur ve Roma 
imparatorluğuyla devam eden şeytan krallığıdır. Buna karşın, Tanrı devleti, Yahudi 
halkında ortaya çıkan ve kendisini Hıristiyanlık inancı ve kilisenin dogmalarıyla 
sürdüren İsa’nın krallığıdır. Yeryüzü devleti doğar ve ölür ancak son çözümlemede 
zaferi kazanacak olan Tanrı devletidir. Her ne kadar kilise, Tanrı devletinin etkisinin 
bir ürünü olsa da veya temsilcisi olarak görülmesi mümkünse de Augustinus 
kiliseyi Tanrı devletinin kurumsallaşmış bir göstergesi veya özdeşi olarak görmez. 
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Çünkü ona göre Tanrı devleti öte dünya da Tanrı’nın yönetiminde olan devlettir. 
Bunun içindir ki yeryüzü devletleri ideal ve ebedi bir devlet olan Tanrı devletini 
örnek almalıdırlar.       

Tanrı devletinde günah olmadığı gibi, ilk günahın eseri olan mülkiyet ve 
kölelik de yoktur. Ve bu eşitlikçi düzen Tanrı’nın sevgisiyle dolu insanları birleştirir. 
Yeryüzü devletinde ise ilk günahın ürünü olan madde hırsı, mülkiyet, kölelik ve 
eşitsizlik vardır. Burada Prens insanların “iyiliğini” düşünerek bir yönetme 
etkinliğinde değildir. Egemenlik, tahakküm etme arzusu ve başkalarına üstün olma 
güdüsü yönetme etkinliğinin temel motifidir. Oysa Tanrı insanı başka insanlara 
değil, hayvanlara egemen olsun diye, duyusal yanlarını sınırlasın diye yaratmıştır. 
Sonuç olarak yeryüzü devletinin temsilcileri ve yönetilenleri bir model olarak Tanrı 
devletini referans aldığı sürece, ona benzemeyi arzu ettiği müddetçe şeytani 
olandan da uzaklaşmış olacaktır.[4] 

N. Machiavelli: Siyasal Etik 

Genel olarak ahlak, “insanların toplum içerisindeki davranışlarını ve 
birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir değerler sistemi” şeklinde 
tanımlanırken, siyaset, a- “siyasi iktidarı ele geçirmeye yönelik eylemlerin tümü, b- 
“toplumun yarattığı maddi ve manevi değerlerin bir otoriteye dayalı olarak 
dağıtılma süreci” biçiminde tanımlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle ahlak, toplum 
hayatında insanların davranışlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin ölçütler ortaya 
koymakta, davranış sahiplerine bir ödev yüklemektedir ve istenilen[arzu edilen] 
davranışlar “iyi” “doğru” ise, “erdem” ve “fazilet” olarak nitelendirilmekte, tersi 
durumda, yani insanların gösterdikleri davranışların aklen “kötü” olarak 
nitelendirilmesi ise, “erdemsizlik” ve “ahlaksızlık” olarak değerlendirilmektedir.   
Siyasetin özünde ise, “iktidar”, “güç” ve “egemenliğe” bir yöneliş, bu nedenle bir 
menfaat düşüncesinin yer aldığı bilinmektedir. Doğası gereği siyaset, “tek bir 
insanı değil, insanları ilgilendiren bir alandır. Siyaset, tek bir “ben”in etrafında 
değil, “ben” ve “ötekiler” arasında cereyan eden bir faaliyettir. “Ben” ve 
“öteki”nden söz edildiği zaman, bir ilişkiden söz edildiği de aşikârdır. İşte bu 
ilişkinin özünü oluşturan, ahlaki normların siyasette de geçerliliği konusu sürekli 
tartışılmış ve bazıları biri olmadan diğerinin olmayacağını dillendirmiş, bazıları ise, 
siyasetin özünde ahlâkî normların vasıta olduğunu savunmuştur. 

 Siyasetin olması gerekene yönelik spekülatif tartışmalardan ziyade olana 
yönelmesinin zaruriyetini bu şekilde dile getiren düşünür, siyasetin değer 
yargılarından arınmasına, “olması gerekeni değil, olanı inceleyen” bir bilimsellik 
kazanmasına da büyük katkı sağlamıştır.[5]        

Nihai olarak, siyaset ve ahlak arasında yakın bir ilişkinin olduğu ve bu iki 
unsurun birbirini etkilediği realitedir. Siyaset ve ahlak felsefesi arasında var olan 
ilişki, siyaset ve ahlak adına rasyonel değerlendirmeleri kapsamaktadır. Özü 
itibarıyla bu iki kavram üzerine yapılan felsefi tartışmalarda şu sorulardan 
hareketle ortaya konulur:  
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Ahlaken “iyi” ve “güzel” davranışlarda bulunan, siyasette başarılı olan kişi 
midir? Bir başka ifadeyle, siyasette başarı, ahlaken “iyi” ve “güzel” eylemlerde 
bulunmaktan mı geçmektedir? 

 Siyasi çerçevede ortaya çıkan emir-itaat ilişkilerinde zuhur eden normlar, 
ahlaki kaynak taşımalı mıdır? 

Düşünce tarihinde bu ve benzeri türden sorulardan hareketle üç farklı 
felsefi tartışma cereyan etmiştir. 

 Siyaseti ahlaka feda eden Platoncu yaklaşım 

 Siyasetin ahlak değerlere bağlanarak yapılamayacağını savunan 
Machiavellici yaklaşım 

 Siyasetin kendi varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan ahlaki 
ortamın sağlanması gerekliliği savından hareket eden demokratik 
yaklaşım[6] 

Ortaya konulan bu çözüm önerilerinden ikincisinin teorik temelini oluşturan 
ve siyasetin ahlaktan kopuşunu ilk dile getiren Machiavelli’dir. Machiavelli, bir 
değil iki tür ahlakın olduğunu söylemiş ve bu ayrımı, siyasi ahlak ve özel ahlak 
şeklinde ifade etmiştir. İşte bu ayrımla, düşünür tarafından, özel ahlakın men ettiği 
şeylere -şiddete başvurma, yalancılık, sözleşmelerden vazgeçme ve diğerlerine- 
siyasi ahlak müsaade etmekte ve hatta siyaset adamının onları takip etmesi 
gerektiği öğütlenmektedir. Ve bu öğütlerini Machiavelli “Prens” adlı eserinde dile 
getirmektedir.    

Düşünüre göre, hükümdarların erklerini denetleyecek hiçbir kurum 
olamadığı gibi, despotlukta birçok yerde hâkim ve etkili olarak görünmektedir ve 
bu gerçeklik Prens adlı eserinde kaynağını oluşturmaktadır. Kitap geleneksel 
anlamda teolojik dogmalara dayanmadığı gibi, spekülatif bir felsefeye de 
dayanmamaktadır. Tarihe ve döneminin çağdaş uygulamalarına, din, metafizik ve 
ahlaki ilkelerden soyutlanmış bir bakış açısıyla yönelen bu eser, dönemi adına da 
bir yeniliği ifade eder. Bu eserde, güçlü ve iradeli bir liderin, yönetimi ele 
geçirmesinden tutmasına kadar nasıl bir yöntem takip etmesi gerektiği ortaya 
konulmaktadır. Machiavelli’yi bu eserinde asıl olarak ilgilendiren şey: İktidarın tek 
başına bir amaç olduğu ve iktidarı elde etmek için en uygun araçların ne 
olduğudur.  

Çünkü Machiavelli açısından, klasik düşüncede dillendirilen sadakat, 
dostluk, insancıllık ve dinî ritüellerle yoğrulmuş ahlaki terimler, devletin düzenini 
tesis etmek için araç olarak başvurulabilecek kavramlar olsa da amaç olarak 
konumlanacak değerler olmamalıdır. Bundan ötürü Machiavelli’nin ahlakı siyasete 
feda ettiği ya da amaçla aracı özdeşleştirdiği ve her türlü aracı (gayriahlaki olsa 
bile) yasal kıldığı gerekçesiyle hep eleştirilmiştir.[5]    

Machiavelli, Prens’te tamamen güçten, nasıl elde edildiğinden ve nasıl 
korunduğundan bahseder. Maddiyatçı politikası ve insanları olmalarını 
istediğimizden ziyade oldukları gibi yakından gözlemi ‘Makyavelist’ sıfatının ahlak 
maddelerini umursamaksızın kendini güç arayışına adayan herkese verilmesine 

 
 
 

İlk modernleşme 

Machiavelli, aynı 
ahlaki 

değerlere bağlanarak 

getiren ilk temsilcidir. 

 
 
 
 
 

Machiavelli, insan 
doğasının kötü 

tarafından 

etmektedir. 

35



Siyaset Felsefesi Ve Öncüler  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  12 

neden olmuştur. Prens’i Söylevler’in ışığında açıklamak artık daha normaldir: 
hukuk kuralının mantıklı insanlara tabii olduğunu; fakat onun güçle 
kurulmasıgerektiğini ve gücün kendini kabul ettirmek için doğal olmayan araçlar 
kullanmak zorunda olabileceğini iddia ederek iyi hükûmetin yeterli koşullarından 
ziyade hükûmetin gerekli koşullarıyla ilgilenir ve erdem, erdemsizlik kavramları 
etrafında aşağıdaki değerlendirmeyi yapar.[5]      

Düşünür Prens adlı eserinde, ahlaki açıdan “erdem” kavramıyla tanımlanan 
niteliklerle, “erdemsizlik” olarak değerlendirilen özellikleri iki prense atfederek 
betimler:  

“Biri cömerttir, diğeri açgözlü; biri zalim, diğeri yumuşak huyludur; biri 
güvenilmez, öbürü sözünün eridir; biri kadınsı ve korkak, diğeri yavuz ve cesurdur; 
biri nazik, diğeri onurlu; biri iffetsiz, diğeri temizdir; biri sağlam, sert, diğeri 
uysaldır; biri ciddi, diğeri havaidir; biri dindar, diğeri inançsız” vb. ifadelerle şu 
çıkarıma varır;[7] 

Herkes bir prensin yukarıda ifade edilen iyi özellikleri alırsa övgüye layık 
olacağını düşünür. Oysa insan, doğası gereği, bu iyi özelliklerin hepsini 
barındıramaz ve bu iyi özellikler prensin otoritesi için yeterli olamayabilir. 
Machiavelli, insan doğasının kötü olduğunu ve insanın genel olarak tutkuları 
tarafından yönlendirildiğini kabul etmektedir. Düşünürün ortaya koyduğu 
doktrinde hükümdarın-prensin iktidarının devamlı olarak tehlike altında olması da 
insan doğasının bu kötücül özelliğinden kaynaklanır ve Machiavelli yukarıda 
erdemsizce göreceğimiz özelliklerin de gerektiği zaman Prens tarafından hiçbir 
ahlaki kaygı duyulmadan eyleme geçirilebileceğini ifade eder. Çünkü iyi ve 
övülmeye değer erdemler, bir hükümdarı mahvedebildiği gibi, onun kötü sayılan 
nitelikleri, mutluluk ve refah kaynağı da olabilir. Erdem dediğimiz şey ise, yararlı 
oldukça iyidir. Aksi hâlde erdemsizliğin benimsenmesinde hiçbir sakınca yoktur.    

Lakin unutmamak gerekir ki, Machiavelli’nin gerektiğinde prense- 
hükümdara ahlâk dışı davranmasını öğütlemesinin temelinde de insan doğasının 
kötücül eğilimi vardır.[8] 

 

J. Bodin: Egemenlik ve Yönetim 

J. Bodin Fransa’nın birliğinin dinî çatışmalar nedeniyle tehdit edildiği ancak 
toprak bütünlüğü yönünden bu tehlikenin atlatıldığı dönemde yaşamış bir 
düşünürdür. Bu çatışmalı dönemin Bodin’in hem devlet hem egemenlik ve hem de 
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• Siyasal Etik başlığı altında yapılan Machiavelliye ait 
değerlendirmelerden hareketle, ahlak siyaset ilişkisi ile ilgili 
bir araştırma etkinliği yapınız.
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yönetim biçimleri üzerine düşüncelerinde derinden etkisi vardır. Rekabet içindeki 
aşırı uçların bulunduğu bir toplumsal-siyasal ortamda üçüncü kuvvet olarak 
görülebilecek daha ılımlı bir yapılanmanın taşıyıcısı olarak Bodin, hoşnutluk ve 
güvenlik içinde yurttaşlığı mümkün kılan güçlü hükûmete özlemini “Devlet Üzerine 
Atlı Kitap” başlığını taşıyan temel eserinde dile getirmiştir.      

Bodin’e göre devlet, birçok ailenin ve bu ailelerin ortak çıkarlarının egemen 
bir güç tarafından yasaya bağlı kalacak şekilde yönetilmesi anlamına gelir. 
Kendisinden önceki filozofların devlete yönelik tanımlarını eleştiren Bodin’e göre, 
devlet, bu filozofların tanımladığı gibi iyi ve mutlu bir yaşama ulaşma yolunda 
insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış olan bir yapı değildir. Çünkü bu 
tanımlama Bodin’e göre, “aile”, “egemenlik” ve “bir devlette ortaklaşa olan şey” 
gibi üç temel noktadan yoksundur. Ayrıca, bu tanımda insanların mutlu bir şekilde 
yaşamak için bir araya geldiklerine ilişkin argüman doğru değildir. Çünkü iyi 
yönetilen bir devlet de fakirliğe uğramak, istila edilmek gibi birçok felakete 
uğrayabilir.        

Egemenliği tanımlayan Bodin’e göre, bir devlette egemenlik, yurttaşlar 
üstünde var olan en yüksek, mutlak ve yine en sürekli olan güçtür. Egemenlik, kişi 
ya da kişilerden öte, halka aittir. Zira yöneticiler, sahip oldukları gücü, belli bir 
zaman dilimiyle sınırlı kalacak şekilde halktan almışlardır. Belirlenen süre 
dolduğunda mevcut güç, artık bu kişilerce kullanılamaz. Çünkü Bodin hükümeti 
devletten ayırır; bir başka ifadeyle burada ayrılmış olan: sınırlı bir zamanda elde 
olabilecek egemenlik işlevlerini kullanmayla, zaman içerisinde sınırsız olabilecek 
egemenliğin ayrımıdır. Bu temel ayrım itibariyle egemenlik, hükümet biçimlerinin 
değişimine kayıtsız olarak, devlet durdukça varlığını koruyacaktır. Onun yasal 
hiçbir rakip otoritesi yoktur. Tanrı’dan sonra, kendisinden daha büyüğünü 
tanımayan mutlak güç egemenliktir.[4] 

Bodin’e göre, herhangi bir devletin yönetim biçiminin ne olduğuna karar 
vermenin yolu, o devlette egemenliğin kimde olduğuyla alakalıdır. 

 Egemenliğin sahibi tek bir kişide ise, bu yönetim biçiminin adı monarşidir. 
Halk bir bütün olarak egemenliğin sahibi ise, demokrasi, halk içerisindeki küçük bir 
azınlık egemenliğin sahibi ise, aristokrasi vardır. Bodin’e göre, hem aristokratik 
hem monarşik hem de halkçı yani demokratik bir devletin var olup olamayacağı 
sorusunun cevabı olumsuzdur. Zira ona göre, böyle bir devlet modeli tarih 
içerisinde hiç görülmemiştir. Hatta Bodin’e göre, böyle bir devletin 
kurulabileceğinden bahsedilemeyeceği gibi böyle bir devlet modeli hayal bile 
edilemez. Bodin’in egemenliğe ilişkin tanımlamasında en önemli nokta ise 
egemenliğin bölünemez ve devredilemez olduğudur.        

Egemenliğin mutlak anlamda tek bir prenste bulunduğu yönetim biçiminin 
adı Bodin’e göre monarşidir. Monarşi, Bodin açısından taht kavgaları, genç 
kralların şımarıklığı ve saray entrikaları gibi olumsuzlukları içermesine rağmen yine 
olumlu yönlere de sahiptir ki bu da onun olumsuz yanlarının göz ardı edilmesine 
yeterlidir. Monarşiyi savunan Bodin, bunu üç temel nedene bağlar. Bunlar; 

 
 
 
 

Bodin’e göre 

aittir. 
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 Monarşi, doğaya en uygun devlet biçimidir. Zira ailede tek bir başkanın, gökte tek 
bir güneşin, evrende tek bir Tanrı’nın var olması, devlette de tek bir egemenin 
bulunması gerektiği sonucunu doğurur. 

 Monarşi, en yetenekli kişilerin ön plana çıkmasına zemin hazırlayan bir 
sistemdir. Zira tek egemen güç olan kral, başkalarının etkisinde kalmadan en 
yetenekli ve en bilge kişileri etrafında toplayarak onlardan yararlanmayı bilir. 

 Monarşi, egemenliğe en uygun olan yönetim biçimidir. Çünkü egemenliğin 
tam anlamıyla gerçekleşebilmesi, yani mutlak, bölünemez ve sürekli olabilmesi için 
tek bir kişiye ait olması bir zorunluluktur. 

 
 

Bodin’e göre aristokrasi ise, hem çoğunluğun hem de teker teker tüm 
yurttaşların, onlar arasındaki küçük bir azınlık tarafından egemen bir erkle 
yönetildiği sistemin adıdır. Zenginliğin, soyluların, bilgelerin kısacası seçkin bir 
gurubun iktidarı elde tutması, yani işbaşında olması, aristokrasinin olumlu yanıdır. 
Aristokrasi ılımlı bir yapıya sahiptir ve elitist bir öze sahip olması hasebiyle de 
doğaya uygun bir yapıdadır. Ancak Bodin açısından aristokratik sistemde seçkinler 
kadrosunun doldurulması oldukça güçtür. Bununla birlikte halkın devlet işlerinde 
görevlendirilmesinin imkânsız kılınmasından ötürü hem kıskançlıklara hem de 
azınlığın despotizmine kapı aralar. Bunun karşısında egemenliği kullanma 
yetkisinin birçok yöneticiye verilmesi ise anarşiye neden olur.[4] 

 
 
 

Ö
rn

ek •En iyi yönetim biçiminin monarşi olduğunu savunan Bodin, bu 
savunsunu siyasal tarihte monarkların egemenliğinde istikarın var 
olduğu düşüncesiyle temellendirir. Oligarşi ve aristokrasisiyi bu 
temel özellikten yoksun yani istikrarsızlık açısından da eleştirir.

 
 
 
 

kişilerin ön plana 
çıkmasına zemin 

biçimi olduğu gibi, 

olandır da. 
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•İnsanların doğalarından getirmiş oldukları birlikte yaşama eğilimi ve bunun 

sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ve siyasal hayatla ilgili sorunlara cevap 
bulmaya çalışma faaliyeti, siyaset felsefesinin problem alanını teşkil eder.

•Siyaset bilimi, doğa bilimlerinin kullanmış olduğu yöntemi kullanır. Siyaset 
bilimcilerine göre siyasal olanın özüne yönelik belirlenimlerde bu yöntem 
çerçevesindeki etkinlikler tek geçerli yoldur. Zira adından da anlaşılacağı 
üzere, bilim olma iddiası siyaset biliminin baskın özelliğidir. Ayrıca siyaset 
bilimi, doğa bilimleri rehberliğinde tasvir ve açıklama yapar, olması 
gerekenden çok, var olanın saptanmasıyla uğraşır.

•Siyaset sosyolojisi, toplumda meydana gelen siyasal süreçlerle ilgilidir. 
Siyaset sosyolojisinde, siyasetin ve siyasal kurumların toplumla 
ilişkilendirilmesi üzerine odaklanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, siyaset 
olgusunun arkasında saklanan sosyal yapının, dolayısıyla sosyolojik 
değişkenlerin siyaseti nasıl şekillendirdiği incelenir.

•Siyasi teoloji, araştırmaksızın, diğer bir ifadeyle araştırmaya gereksinim 
duymaksızın doğruluğu peşinen kabul edilen kutsala dayandırılarak 
temellendirilen siyasi düşüncedir. Buna karşın kaynak noktasında siyaset 
felsefesi, kendisini rasyonalitenin alanıyla sınırlandırmaktadır.

•Siyaset felsefesi bir siyasi düşüncedir,  fakat siyasi düşüncenin bir siyaset 
felsefesi olduğu söylenemez. Bu noktada ki temel ayrım şudur: Siyasi 
düşünce, siyasete yönelik olan kanaat ve bilgi ayrımına kayıtsız kalırken, 
siyaset felsefesi kayıtsız kalmak bir tarafa, kanının yerine bilgiyi geçirmeyi 
amaçlamaktadır. 

•Platon'a göre, en iyi yönetim biçimi olan monarşinin ardından en iyi ikinci 
yönetim aristokrasidir. Aristokrasi, belirli bir azınlığın yasalara bağlı kalarak 
yönetimi anlamına gelir. Oligarşi ise, aristokrasinin bozulmuş hâlidir. Platon’a 
göre, bir toplumda, zenginlik ve de zenginler baş tacı edilmeye başladığında 
para artık onurun yerini almaya başlar.

•Aristoteles açısından ise devlet, hem aileden hem aramızdaki herhangi bir 
bireyden önceliklidir. Devlet, bu durumda kolektif bir irade, doğal bir yapı 
olarak karşımıza çıkar ve onun dışında olmak ya hayvan durumunda 
bulunmayı ya da insan üstü bir varlık, yani Tanrı olmayı gerektirir.

•Agustinus’a göre, cennetten düşüşten dolayı, insanlar doğal olarak sosyal 
değildir. İnsanlar daha çok, bencildirler ve düzene, itaate ve toplumsal iş 
birliğine zorlanmak için devlete ihtiyaç duyarlar.

•Machiavelli, bir değil iki tür ahlakın olduğunu söylemiş ve bu ayrımı, siyasi 
ahlak ve özel ahlak şeklinde ifade etmiştir. İşte bu ayrımla, düşünür 
tarafından, özel ahlakın men ettiği şeylere -şiddete başvurma, yalancılık, 
sözleşmelerden vazgeçme ve diğerlerine- siyasi ahlak müsaade etmekte ve 
hatta siyaset adamının onları takip etmesi gerektiğini öğütlenmektedir. Ve 
bu öğütlerini Machiavelli “Prens” adlı eserinde dile getirmektedir.

•Bodin’e göre, bir devlette egemenlik, yurttaşlar üstünde var olan en yüksek, 
mutlak ve yine en sürekli olan güçtür. Bodin’e göre, egemenlik, kişi ya da 
kişilerden öte, halka aittir. Zira yöneticiler, sahip oldukları gücü, belli bir 
zaman dilimiyle sınırlı kalacak şekilde halktan almışlardır. Belirlenen süre 
dolduğunda mevcut güç, artık bu kişilerce kullanılamaz. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi bir başka yönetim biçiminin 

bozulmuş bir şekli olarak gören düşünürdür? 
a) Aristoteles   
b) J.Locke   
c) Phytgoras  
d) T.H.Green  
e) J.Rawls  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel özelliğidir? 
a) Bilim olma iddiası baskındır.  
b) Kanılar önemli yer tutar. 
c) Sadece olgusal olana yönelir. 
d) Rasyonel bir etkinliktir. 
e) İnanç üzerine açıklamalar yapar.  

 

3. Devlet, kolektif bir irade, doğal bir yapı olarak karşımıza çıkar ve onun dışında 
olmak ya hayvan durumunda bulunmayı ya da insanüstü bir varlık, yani Tanrı 
olmayı gerektirir. 
Bu ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? 
a) J. Locke 
b) Aristoteles  
c) N.Machiavelli  
d) J. Bodin  
e) Augustinus 

 

4. Monarşi, doğaya en uygun yönetim biçimidir. Zira ailede tek bir başkanın, gökte 
tek bir güneşin, evrende tek bir Tanrı’nın var olması, devlette de tek bir 
egemenin bulunması gerektiği sonucunu doğurur. 
Bu ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? 
a) J.Locke 
b) Aristoteles 
c) J.Bodin 
d) N.Machiavelli 
e) Augustinus 
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5. Cennetten düşüşten dolayı, insanlar doğal olarak sosyal değildir. İnsanlar 
daha çok, bencildirler ve düzene, itaate ve toplumsal iş birliğine zorlanmak 
için devlete ihtiyaç duyarlar. 
Bu ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? 
a) J.Bodin 
b) N.Machiavelli 
c) Aristoteles 
d) J.Locke 
e) Augustinus 

 

6. Aristoteles’in “herkesin iyiliği için yurttaşların uyguladığı yönetim” olarak 
tanımladığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siyasal Yönetim 
b) Oligarşi 
c) Monarşi 
d) Tiranlık 
e) Krallık 

 

7. Aristoteles’e göre krallığın bozulmuş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Demokrasi 
b) Tiranlık 
c) Oligarşi 
d) Aristokrasi 
e) Monarşi 

 

8. Aristoteles’in “herkesin iyiliği için yurttaşların uyguladığı yönetim” olarak 
tanımladığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siyasal Yönetim 
b) Oligarşi 
c) Monarşi 
d) Tiranlık 
e) Krallık 

 

9. Bir değil iki tür ahlak vardır, bunlar siyasi ahlak ve özel ahlak olarak ayrılır. 
Bu ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisini aittir? 
a) J.Locke 
b) J.Bodin 
c) N.Machiavelli 
d) Aristoteles 
e) Platon 
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10. Aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin temel özelliğini ifade eder? 
a) İdeal düzenin niteliğini sorgular. 
b) Olması gerekene yönelik değerlendirmeler yapar. 
c) Spekülatif bir etkinliktir. 
d) Ontolojik alanla sınırlıdır/olana yöneliktir. 
e) Siyasi olanın mahiyetini ele alır. 
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•Bir Bilim Olarak Siyaset(in) 
Sosyolojisi
•Siyaset Toplum İlişkisi
•Temel Kavramlar

•Siyaset Sosyolojisinde Temel 
Paradigmalar ve Yaklaşımlar
•Pozitivist, Yorumlamacı Ve 

Çatışmacı Yaklaşımlar
•Siyaset ve Topluma Bütüncül 

Yaklaşım
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Siyaset olgusunun ilişkisel doğası 

hakkında bilgi sahibi olabilecek, 
• Siyasi olay ve olgulara yönelik 

disiplinlerarası yaklaşımlar hakkında 
bilgi sahibi olabilecek, 

• Siyaset(in) sosyolojisi ve siyasal 
sosyoloji kavramsallaştırmaları 
arasındaki ilişkisellik ve 
farklılaşmalar konusundaki 
tartışmaları öğrenebilecek,

• Ve siyaset sosyolojisindeki temel 
yaklaşım ve paradigmalar arasındaki 
farklılıklar konusunda  bilgi sahibi 
olabileceksiniz.
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Toplumsal yaşamdaki 

iktidar ve otorite 
ilişkileri, bir toplumsal 

ilişki biçimi olarak 
toplumsal yaşamın 

bütün birliktelik 
biçimlerinde karşımıza 

çıkabilir. 

GİRİŞ 
Toplum ve siyaset ilişkileri, toplumun siyaseti ve siyasetin toplumu nasıl 

etkilediğine ilişkin olarak sosyal bilimler literatürünü uzunca bir süreden beri 
meşgul etmiş bir konu olarak dikkat çekmektedir.  

Söz konusu tartışmalar, sosyal bilimler alanı içinde felsefi açıdan normatif 
bir olması gerekene göre bilgi edinmeyi ve oluşturmayı temele alan yaklaşımlarla 
doğa bilimleri modelinde bir metodolojik perspektifte “olanın bilimsel olarak 
tespit edilmesini”  amaçlayan yaklaşımlar arasında süregelmiş görünmektedir.  

 Söz konusu alanın bilimsel olarak ele alınma çabası  doğa bilimlerinin 
başarılarının etkisi altında, doğa bilimsel bir yönteme dayalı olarak, rasyonel olarak 
en akılcı toplum ve yönetim biçiminin ne olabileceği, toplumsal değişmeye 
rasyonel olarak insan eliyle müdahale edilip edilemeyeceği, insanların kaderleri 
üzerinde bilimsel açıdan etkili olunup olunmayacağı sorunsalları çerçevesinde 
biçimlenmiştir.  

Bu gün sosyal ve siyasal alanın bilimsel olarak ele alınış biçiminden söz 
edildiğinde, görgül bir içeriğe sahip “olan”ı (ampirik) ve onun üretici 
mekanizmalarını (ampirik olana realist yaklaşım) ele alan sosyal ve siyasal bilim 
yaklaşımlarının ağırlık kazandığı ilişkisel perspektiflerin giderek daha fazla ağırlık 
kazanmaya başlamış olduğu görülmektedir.    

Sosyoloji geleneği içinde toplumu birey karşısında ön plana çıkaran 
pozitivistik sosyal bilim anlayışının, siyaset bilim geleneği içinde, siyasalı devletle 
özdeşleştiren ve siyasal alan ile toplumsal sivil toplum alanını birbirinden ayıran bir 
siyaset bilim paradigmasında karşılık bulduğu gözlemlenmektedir. 

Anlamayı temel alan, yorumsamacı gelenek, doğa bilimleri metodolojisinin 
özne-nesne ayrımına dayalı dikotomik ve genel geçer “açıklamalar” getirebilme 
çabasının karşısına, insani kültürel toplumsal ve tarihsel alanın özneler arasındalık 
temelinde, dile bağlı olarak sembolik bir inşa ve bu yönüyle de “anlama”nın 
konusu olduğuna ilişkin sayıltıları ile diğer bir paradigmatik yaklaşım biçimi olarak 
dikkat çekmektedir.  

Klasik çatışmacı teorisyenler, aydınlanmanın pozitivistik ilkelerine yönelik 
eleştiriler getirmiş oldukları kadar, aydınlanmacı bazı ilkelere bağlı kalmaya devam 
etmişlerdir. Özellikle nesnel hakikat olduğu ve bunun bilgisine yöntemsel olarak 
ulaşılabileceği sayıltısını saklı tutmuş olmaları bu noktada önem taşımaktadır.  
Onlar pozitivistik olmaktan ziyade, görünenin arkasındaki üretici yapı ve 
mekanizmalar olarak tarihsel süreç içindeki, yapılaşma ve örüntüleşme biçimlerine 
dikkat çekmekte, tarihsel materyalizm fikri çerçevesinde, sosyal varoluş 
biçimlerinin insani düşünce ve değerler sistemini nasıl şekillendirdiği ve sürece 
toplumsal müdahale olanakları ile ilgilenmekte görünmektedirler.     

Siyasal ilişki biçimleri, “socious” (mikro ve makro sosyal süreçler bütünü) 
içindeki sosyal ilişki ve bu ilişkilere yüklenen anlam ve değerlerle ilgili 
olduklarından, gerek siyasal sosyoloji (political sociology) ve gerekse siyaset(in) 
sosyolojisi (sociology of politics) olarak sınıflandırılan alanlar arasında bugün hem 
ontolojik hem de epistemolojik ve metodolojik sayıltılar açısından benzerlikler 
artmış, dikotomik, tözsel, tek merkezli perspektilerin yerini, daha “bütüncül” ve 
“ilişkisel” yaklaşımlar almaya başlamıştır.   
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Rızaya dayalı iktidar 

biçimleri, otorite, 
yönetilenlerin rızası 

üzerinde temellenen 
siyasal iktidar biçimi ise 

siyasal otorite adını 
almaktadır. 

BİR BİLİM OLARAK SİYASETİN SOSYOLOJİSİ 
Siyaset Olgusunun Doğası 

Siyaset belirli bir tanımının yapılması kolay olmayan, literatürde birçok 
tanıma sahip olduğu görülen kavramlardan biridir. En az yirmi beş yüzyıllık 
geçmişe sahip olan [1] bir inceleme alanında çok sayıda tanımın olması şaşırtıcı 
olmamalıdır.  

Söz konusu tanımları üç temel “ideal tipsel” kategoride toplamak 
mümkündür [2]:  

 Aristotelesçi tanım: Aristotelesçi bir perspektiften hareketle yapılan 
siyasetin; ortak yaşamın ortak iyiye göre düzenlenmesi olduğu biçimindeki 
tanımdır.  

 Machiavellici tanım: Machiavelli’in düşünceleri çerçevesinde yapılmış 
olan, siyasetin; iktidar mücadelesi olduğu biçimindeki tanımıdır. 

 Süreçsel tanım: siyasetin; toplumdaki değerlerin otorite yoluyla 
bölüştürülmesi süreçleri üzerinde odaklanan tanımdır. 

Siyaset doğası gereği ilişkisel bir nitelik taşımaktadır; belirli bir toplumsal 
yaşam alanı içinde belirli bir zaman ve mekânda siyaset alanına ilişkin olduğu 
kabul edilen siyasal ilişki biçimleri, birer iktidar ilişkisi biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Siyaset Olgusu, Siyasal İlişki, İktidar, Otorite, Siyasal Otorite İlişkisi 
İktidar, belirli bir yeri olan, birtakım bireylerin, grupların ya da kurumların 

elinde bulunan bir şey olmayıp bir sosyal ilişki biçimidir.  

İktidar; bir sosyal ilişki biçimi olduğu için toplumsal yaşamda irili ufaklı, 
resmî, gayri resmî, toplumsal yaşamdaki bütün birlikteliklerde karşımıza çıkabilir 
[3]. 

Siyasal ilişki, bir iktidar ilişkisi biçimi olmakla birlikte, bütün iktidar 
ilişkilerinin toplumsal yaşamda, belirli bir zaman ve mekânda diğerleri ile aynı 
öneme sahip olduğundan söz edilemez. Süreçsel tanım gereği, belirli bir zaman ve 
mekânda, bütün bir toplumsal yaşam üzerinde sonuçlar doğuran, merkezî öneme 
sahip iktidar ilişkileri, siyasal iktidara karşılık gelmektedir.  

İktidar ilişkisi, yöneten ve yönetilenler arasında kurulan çift yönlü bir ilişkiye 
dayanıyor olması sebebiyle, yönetme ve yönlendirme erki siyasal iktidarın gücüne 
bağlı olduğu kadar, yönetilenlerin siyasal iktidara itaatlerine ve rıza göstermelerine 
de bağlı hâle gelmektedir.  

Bu anlamda rıza kavramı, iktidar ve otorite kavramları arasındaki ayrımda 
önemli bir ölçüt olarak dikkat çekmektedir. Rızaya dayalı iktidar biçimleri, otorite, 
yönetilenlerin rızası üzerinde temellenen siyasal iktidar biçimi ise siyasal otorite 
adını almaktadır. İktidara rıza göstermek demek, onun yapıp ettiklerini meşru 
görmek anlamına geldiğinden otorite aynı zamanda meşru iktidar biçimini ifade 
etmektedir [3]. 

Tarihsel süreç içinde, iktidar çatışmalarının doğasına bağlı olarak siyasal 
otoritenin kaynağının ve meşruluk zemininin ne olduğu konusundaki siyasal iktidar 
mücadelelerinin, güçlünün hâkimiyetinden, haklının hâkimiyetine doğru bir 
gelişim seyri izlediği görülmektedir. 
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Siyasetin sosyolojisi, 
sosyolojinin bir alt 

dalıdır. 

 
 

Gerçekte siyasal olan ile 
toplumsal olan iç içedir. 

Siyaset doğası gereği 
“ilişkiseldir”.  

Kaba güç yoluyla elde edilen siyasal iktidar biçimlerinin dahi bir süre sonra 
toplumsal rızayı oluşturacak bir yönelime girmek zorunda kalmış oldukları 
görülmektedir.  

Meşruiyetin kaynakları üzerinde her zaman tartışmalar olmuş ve söz konusu 
kaynaklar, toplumların sosyo-kültürel değer sistemine ve buna bağlı olarak siyasal 
kültürüne bağlı, toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içinde farklı sınıf, 
cinsiyet, etnisite, inanç ve kimliğe sahip gruplar açısından farklılıklar 
gösterebilmiştir.  

Sosyolojik perspektifte ele alındığında meşruluk, toplumların yaşam tarzları, 
bilgi, inanç ve değer sistemleri yani toplumların kültürleri bağlamında düşünülmesi 
gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır [2].  

Mevcut toplumsal iktidar ve özelde de siyasal iktidar biçimlerine bireyler, 
gruplar ve diğer toplumsal birliktelik biçimlerince yüklenen anlam ve değerler ile 
ilgili bir konu olması sebebiyle meşruluk, salt yasallık ile özdeşleştirilemeyecek bir 
sosyobilişsel boyut içermektedir.   

Siyaset Toplum İlişkisi 
Siyasal ve toplumsal olanın birbirinden ayrı alanlar olarak 

sınırlandırılabileceğinin düşünülmesi mümkün değildir.  

Siyasal olup da toplumsal olmayan ya da toplumsal olup da siyasal olmayan 
bir durumun varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Bu anlamda siyasetin 
sosyolojisi (sociology of politics) ya da siyasal sosyoloji (politicalsociology) 
açısından yapılan siyaset ile toplum arasında öngörülen ayrımlar, bir takım 
açıklamaların daha anlaşılabilir olmasına imkân vermek amacıyla geliştirilmiş, 
analitik ayrımlar olarak görülmelidir. Gerçekte siyasal olan ile toplumsal olan iç 
içedir ve siyaset doğası gereği “ilişkiseldir” [2].  

Siyaset ilişkisi, toplumsal bir ilişki biçimidir ve özsel olarak toplumsal olan ile 
siyasal olanın ayrı kendilikler olarak ele alınması yaklaşımı sorunludur.   

Siyaset olgusu sadece devlet aygıtı sınırları çerçevesinde incelenemeyecek 
evrensel bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Siyaset devletin kendisinden önce de 
var olan, devlet ortadan kalksa veya belirli bir toplumda şu veya bu nedenden 
ötürü yıkılsa da var olmaya devam edecek olması anlamında evrensel bir olgu 
olma niteliği taşımaktadır [4]. 

Bir insan topluluğunun toplum oluşturabilmesi için siyasi bir örgütlenmeye 
sahip olması zorunlu bir koşul teşkil etmekte iken devlet gibi modern çağlarda 
ortaya çıkmış olan bir örgütlenme modeli, siyasetin var olmaya devam etmesi için 
bir zorunluluk teşkil ediyor görünmemektedir [4]. 

Siyasetin Bilimi- Siyasetin Sosyolojisi ve Siyaset Sosyolojisi 
Temel Kavramlar 

Literatürde, siyasalın sosyolojik olarak analizi söz konusu olduğunda siyasal 
sosyoloji (political sociology) ile siyasetin sosyolojisi (sociology of politics) 
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Siyasetin sosyolojisi, 
siyasal olan üzerine 
sosyolojik bir ilgiliyi 
temsil etmektedir.   

kavramsallaştırmaları arasındaki farklılıklara vurguda bulunan yaklaşımlar dikkat 
çekmektedir.  

Bazı düşünürler, her iki kavramın aynı bilgi edinme gövdesine ait disiplinlere 
karşılık geldiğini düşünürlerken diğer bir kısmı da bu türden bir özdeşliğin 
kurulamayacağı iddiasında görünmektedirler. Siyasal sosyoloji ile siyasetin 
sosyoloji arasındaki farklılıklara vurguda bulunanların temel iddiası, siyasal 
sosyolojinin (political sociology), siyasetin sosyolojisinden (sociology of politics) 
daha geniş bir anlam ve içeriğe sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır.  

 
Şekil 3.1.Siyasal ve Toplumsal Alan Ayrımı çerçevesinde Klasik Siyasal Sosyoloji 

Siyasal sosyolojinin, siyasetin sosyolojisinden farklılığına işaret eden 
yaklaşım, sosyal değişmeyi, siyasal makinenin sosyal çevreyi dönüştürmesi 
suretiyle ortaya çıkan bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu noktada vurgu 
“siyasetin toplum” üzerindeki etkisi üzerinde ağırlık kazanmaktadır. Buna göre; 
sosyal değişme, politik kültürün; kitlelerin siyasal katılımının; siyasal davranışın 
sosyal temellerinin; siyasal ideolojilerin, siyasal uzlaşım, iktidar, otorite ve 
meşruluk biçimlerinin; siyasal liderlik örüntülerinin ve birçok diğer faktörün ortaya 
çıkmasına sebep olabilmektedir.  Siyasetin sosyolojisi ise siyasal bilimlerin öncelikli 
ilgi alanı olan siyasal fenomenin arkasında yatan sosyal güçlerin, siyasal fenomenin 
kendisinden daha önemli olduğu sayıltısına dayanmaktadır. Siyasetin sosyolojisi, 
çeşitli siyasal aktivitelerin toplumda yarattığı gerilimlerin nedenlerini sorgulayıp 
çözümlemeye çalışır. Siyasal aktivite ve kararların, hem kişiler hem de bir bütün 
olarak toplum üzerindeki etkilerinin ve sonuçlarının analizi bu anlamda önem 
taşımaktadır. Siyasetin sosyolojisi, söz konusu toplumsal değişme ve toplumsal 
değişmeye yol açabilecek siyasal karar biçimlerinin sonuçlarının, sosyal 
görünümleri üzerinde odaklanır ve bir bütün olarak toplumu analiz konusu kılar.  
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Siyasal sosyoloji 
gerçekte siyasal 

bilimlerin bir dalıdır ve 
sosyoloji ile siyasal 

bilim arasında bir köprü 
rolü oynamaktadır. 

 
Şekil 3.2.Siyasetin Sosyolojisi  

Siyasetin sosyolojisi, siyasal olanın altında yatan sosyolojik olanı ele alır ve 
bağımlı değişkenler olarak gördüğü siyasal fenomenlerin altında yattığını 
varsaydığı sosyal fenomenleri açıklayıcı değişkenler olarak ele alır. Bir başka 
deyişle de bağımlı değişkenler olarak tanımladığı siyasal süreçlerin, sosyolojik 
görüngüler (açıklayıcı değişken) üzerinden analizini temel almaktadır. Bu anlamda 
siyasetin sosyolojisi, sosyolojinin bir alt dalıdır. Genel insan doğası tasarımı olarak 
siyasetin sosyolojisinin bu noktada insanın sosyal olduğu kadar siyasal bir hayvan 
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle siyasetin sosyolojisi, sosyal 
ilişkilerin çalışılması üzerinde odaklanır ve insani sosyal ilişkiler içindeki siyasal ilişki 
biçimlerini dikkat alır.  

Siyasal sosyoloji gerçekte siyasal bilimlerin bir dalıdır ve sosyoloji ile siyasal 
bilim arasında bir köprü rolü oynamaktadır. Bu anlamda bu görüşün savunucuları 
tarafından siyasetin sosyolojisinden daha fazla bir şey olarak görülmektedir.  

 
Şekil 3.3.Siyasal Sosyoloji 

Siyasal alan ile toplumsal alan arasındaki ilişkiler açısından, siyasal alanın 
toplumsal alandan görece özerkliğine dikkat çeken bu yaklaşımın, temellerini 
uzunca bir süre siyasal olanın “devlet” ile özdeşleştirilmiş olduğu siyaset bilim 
geleneğinden kaynaklanan gerekçeleri bulunmaktadır.  “Devlet ve sivil toplum” 
ayrımında da kendini gösteren bu yaklaşım, bugün oldukça tartışmalıdır ve bu 
türden tözsel farklılaşmaların yerine süreçsel ve ilişkisel yaklaşımlar ön plana 
çıkmaya başlamıştır.  
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Siyasal sosyoloji, 

sosyoloji ile siyasal 
bilimler arasında 
diyalektik bir ilişki 

olduğu varsayımına 
dayanmaktadır 

 
Şekil 3.4.Siyasetin Felsefesinden Siyasetin Bilimsel Analizine Geçiş Süreci 

Siyasal sosyoloji, sosyoloji ile siyasal bilimler arasında diyalektik bir ilişki 
olduğu varsayımına dayanmaktadır [5]:  

 Siyasal sosyoloji; sosyal ve siyasal görüngüler üzerinde nispeten eşit 
vurgularda bulunmayı hedeflemektedir. 

 Sadece siyasetin içinde yer aldığı sosyoekonomik koşullar tarafından nasıl 
etkilendiğini değil, aynı zamanda devletler ve onların hükûmetleri 
tarafından iktidarın uygulanış biçimlerini ve olası sonuçlarını da 
çalışmaktadır.  

Giovanni Sartori, siyasetin sosyolojisi ile siyasal sosyoloji arasında ayrıma 
ilişkin olarak ilginç bir analiz ortaya koymaktadır. Ona göre, siyasetin sosyolojisi, 
üreticiler ve satıcılardan çok tüketiciler ile ilgilenmektedir.  

Buna karşın, siyasal sosyoloji ise üreticiler kadar tüketicileri, alıcılar kadar 
satıcıları da dikkat almaktadır. Siyasal sosyoloji, toplumla ilgili olarak siyaseti 
çalışır. Bir başka deyişle de devlet, hükûmet ve toplum arasındaki karşılıklı ilişki ve 
etkileşim biçimlerini çalışmaktadır. Siyasal sosyoloji bu anlamda, siyasal bilim ve 
sosyolojinin iç içe geçerek birbirinin içinde kaynaştığı, disiplinlerarası bir 
melezleşmenin ürünü hâline gelmektedir [5].  

Siyaset Felsefesinden Siyaset Bilime (Science of Politics) Geçiş Süreci 
Siyaset olgusuna ilişkin sistematik incelemelerin yaklaşık yirmi beş yüzyıllık 

bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süreç içinde “siyaset” farklı yaklaşımlara, 
kapsamlara ve isimlendirmelere sahip disiplinler tarafından incelenmiştir [1]. 

En genel anlamda siyaset felsefesi içindeki, “olması gereken” i inceleyen, 
“iyi doğru ve adil olan rejim türünün ne olduğunu ve buna nasıl ulaşabileceğimizi 
belirlemeye çalışan “normatif eğilim” dir.  Siyaset felsefesi, evrensel olan bir takım 
önermelere, “akılcı çıkarsamalar” ile ulaşabileceğimizi varsaymaktadır.   

Kantçı aydınlanma felsefesinin devamı niteliğinde sayılabilecek bu 
perspektif; tutarlı ve sistematik argümanlar sayesinde “iyi ile kötü arasında”;  din, 
ahlak veya değer yargılarına başvurmaksızın ayrım yapılabileceğini savunmaktadır. 
Kant’ın (1724-1804) kategorik buyruğundan hareketle, normatif siyaset felsefesine 
içkin normatif ahlakın şartı, herkes için genel bir yasa olmasını isteyebileceğimiz 
bir ilkeye göre davranmamızda yatmaktadır [6]. 
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On sekizinci ve yirminci yüzyıllar arasında meydana gelen toplumsal 
değişmeler ve bunlara ilişkin problemler mevcut toplumsal incelemelere hâkim 
olan anlayışları da etkilemiştir.  Bu dönemde ortaya çıkan çok boyutlu toplumsal 
değişme olgusuna paralel olarak toplumsal gerçekliğin çok boyutlu ve karmaşık 
yapısı karşısında, olguların “olması gereken”e, bir başka deyişle de  “olması 
gerektiği” gibi ele alınmasının gerekli olduğunu düşünen ve bunun ilke ve 
kurallarını araştıran sosyal felsefeciliğin yetersizliğine işaret eden yaklaşımlar 
gündeme gelmeye başlamıştır [1].  

Evrensel olan önermelere ulaşabilmek için akılcı çıkarımlardan ziyade, 
fikirlerin ve kuramsal perspektiflerin “nicel ya da nitel”  görgül içeriğe sahip 
verilere dayandırılmasını içeren bilimsel yaklaşımın gelişimiyle birlikte, doğa 
bilimleri alanındaki yöntemlerin, toplum, insan ve kültür alanına dolayısıyla da 
siyasal alana da uygulanabileceği fikrinin ortaya çıktığı görülmüştür.  

En genel anlamda, doğa bilimsel pozitivist bir bilimsel araştırma süreci; 
 Gözleme dayanarak konusunu oluşturan “olay” ve nesneleri (olguları) 

kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimlemeyi, 
 ”Olgular” arasında nedensellik ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri gözlem 

yoluyla sınayıp gerçekleyerek açıklamayı, 
 Çeşitli düzeylerde gerçeklenmiş ilişkileri genellikler, yasalar, kuramlar 

biçiminde dile getirip, bunlardan hareketle olguların gidişi ve gelecekte 
alacağı biçimlere ilişkin öndeyide (geleceğe ilişkin kestirimde) bulunmayı, 
içermektedir. 

Siyasetin bilimsel analizi bu tarihsel bağlamda, döneminin baskın bilim 
paradigması olan pozitivizmin, varlıkbilimsel, bilgi kuramsal ve metodolojik 
sayıltılarına bağlı olarak “olan”ın bilgisinden hareketle kuramlara ulaşmaya ve 
kuramlar ışığında geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunabilmeye imkân verecek 
“olgusal” bir bilim anlayışının etkisi altında biçimlenmiştir.  

 
Şekil 3.5.Siyaset Felsefesi Siyaset Bilim İlişkisi 

Siyaset felsefesinden siyasetin bilimsel analizine geçiş sürecinde, siyasal alan 
ile sivil alan arasında kurulan dikotomik ayrıma bağlı olarak siyasetin devlete ya da 
salt ekonomiye indirgendiği, daha sonra gelişim gösterecek sosyal bilim anlayışları 
için de geçerlilik taşıyacak bir eğilimin yaygınlık kazandığı görülmektedir.  
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Siyasal sosyoloji 

(politicalsociology) ile 
siyaset bilimi aynı 
inceleme nesnesi 

üzerinde yoğunlaşır. 

Siyaset(in)sosyolojisi  
Genel sosyolojinin bir alt dalı olan “siyaset(in) sosyolojisi” (sociology of 

politics), siyasal süreçler ve siyaset olgusu ile ilgilenen bir diğer disiplin olan 
“siyaset bilim” ile aynı olgu üzerinde odaklanmış bir bilim dalıdır [4].  

Siyasetin sosyolojisi ile siyaset bilim arasındaki temel farklılaşmanın ne 
olduğuna ilişkin olarak Vergin [4]’e göre, ilk bakışta bazı temel yanıtların verilmesi 
mümkün görünmektedir: 

Siyaset(in) sosyolojisi, siyaset bilimin aksine, siyaset olgusunu toplumdaki 
diğer olgulardan soyutlamaksızın ele alan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Siyaseti toplumsal bir “olgu” olarak değerlendiren bu yaklaşım, doğal olarak 
siyaset(in) sosyolojisinin de genel sosyolojinin temel yaklaşımları ve yöntemleri 
çerçevesinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.  

Siyaset bilimi öncelikli olarak parlamento, siyasal rejimler, seçimler ve doğal 
olarak “devlet” gibi siyasetin kurumsallaşmış ögelerini incelerken, siyaset(in) 
sosyolojisi bu tür kurumların yer aldığı toplumun yapısal, kültürel vb. özgüllüğü ile 
siyaseti ilişkilendirmeyi öngörmektedir.  

Siyaset(in) sosyolojisinde vurgu, siyasetin ve siyasal kurumların toplumla 
bağlantılandırılması üzerinde odaklaşmaktadır. Bu bağlantılandırma açısından ayırt 
edici bir nokta; toplumsal ile siyasal olan arasında tek yönlü değil, iki yönlü bir 
ilişkinin olduğu varsayımıdır [4].  

Siyasal sosyoloji 
Siyasal sosyoloji (politicalsociology) ile siyaset biliminin aynı inceleme 

nesnesi üzerine eğiliyor olmaları iki disiplinin arasındaki sınırları muğlâklaştırdığı 
gibi, kapsamlarını da birbirine yaklaştırmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi 
siyasal sosyolojinin çıkış noktası itibarı ile sosyolojinin bir dalı olduğu kadar, bugün 
sosyoloji gibi genel bir sosyal bilim hâline gelmiş olan çağdaş siyaset biliminin de 
bir öğesi sayılmasıdır [1].   

Coser’a göre siyaset bilim özgül olarak siyasal alan üzerinde yoğunlaşmasına 
karşılık siyaset sosyolojisi,  siyasal süreci anlamayı ve toplumsal yapı ile siyaset 
arasındaki ilişkiyi açıklamayı kendine konu edinmektedir [1]. 

R. G. Braungart, siyasal sosyolojiyi, siyasal toplumu anlama ve açıklama 
girişimi olarak niteleyerek toplum ve siyaset arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplin 
olarak tanımlamaktadır. Ona göre siyasal sosyolojinin ilgi alanına giren üç analitik 
konu şu başlıklar altında ele alınabilir [1]. 

 Siyasetin Toplumsal Kökenleri: Bu yaklaşım toplumsal yapının 
“iktidar organizasyonu” ve “dağılımını” nasıl etkilemekte olduğunu araştırır.   

 Siyasetin Yapısı ve Siyasal Süreçler: İktidarın siyasal kaynakları ile 
ilgilenen bir yaklaşımdır. Siyasal alanda, yürütme yasama ve yargı erklerinin 
iktidarın yapısını, oluşumun ve dağılımını ne şekilde etkilediğini ele alır.  

 Siyasetin Toplum ve Kültüre Etkileri: Hem sosyologlar hem de 
siyaset bilimciler arasında yaygın bir eğilim olarak dikkat çekmektedir. 
Siyasetin toplumu hangi yönlerden etkilediği konusu üzerinde odaklanır.  
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Toplumsal olandan 
siyaset alanına ve 

siyasal alandan 
toplumsal alana yönelik 

etkileri göz önünde 
bulundurmak 

gerekmektedir. 

 
Siyaset(in) 

sosyolojisinin; “siyaset 
bilim” ve “sosyolojinin” 
tarihsel süreç içindeki 

yönelim ve 
aşamalarından 

soyutlanması mümkün 
değildir. 

 

Bu üç modelden hareketle Braungart döngüsel bir model önermektedir; 
yukarıda adı geçen üç temel eğilimi de içinde barındıran Braungart’ın, döngüsel 
siyasal sosyoloji paradigmasına göre, toplumsal etkenler ile siyasal süreçler 
arasında döngüsel bir modelde işleyen karşılıklı etkileşimler söz konusu 
olmaktadır. 

 
Şekil 3.6.Siyaset Toplum İlişkisi: Döngüsel Diyalektik Model  

R.G.Braungart’ın siyasal sosyoloji değerlendirişi sadece toplumdan siyasete 
yönelen bir etkiden söz etmemekte, siyasetin siyaseti ara değişkeni ile siyasetten 
topluma yansıyan etkiler üzerinde de durmaktadır [1].  

1969’da yazdığı bir makalede G. Sartori de aynı konu üzerinde vurguda 
bulunmuştur.  Sartori, siyasetin sosyolojisinden (Sociology of Politics), farklı olarak 
siyasal sosyoloji (political sociology) diye yeni bir paradigmadan söz etmiş ve 
bunun sosyolojik (sociological) olan ile siyasal bilimsel (politiological) alanlar 
arasındaki noktaları birleştiren bir disiplin olduğunu eklemiştir [1].   

Sartori’ye göre, eğer disiplinler arası başarılarla ilgileniliyorsa, siyasal 
sosyolojinin, sosyolojinin bir alt alanı olduğuna dair düşüncemizi silmemiz ve 
siyasal sosyolojiyi, (klasik) siyaset(in) sosyolojisinden ayrı tutmamız gerekmektedir.  
Sarıbay [1]’ın da ifade etmekte olduğu gibi, siyaset(in) sosyolojisi eğer siyasal 
davranışların siyasal olmayan, sosyal nedenlerine yönelik bir ilgiyi ifade ediyor ise 
siyasal sosyolojinin misyonu aynı davranışların siyasal olan nedenlerini de 
kapsamak zorundadır. 

SİYASET(İN) SOSYOLOJİSİNDE PARADİGMATİK 
YAKLAŞIMLAR 

Siyaset(in) sosyolojisinin “bir bilim olarak”, sosyal bilimlerin ve özelde de 
“siyaset bilim” ve “sosyolojinin” bilim olarak tarihsel süreç içindeki yönelim ve 
aşamalarından soyutlanması mümkün değildir.  

Sosyoloji tarihinde, Marx’a dayananlar ayrı, Weber’e dayananlar ayrı, 
Goffman’a dayananlar ayrı şeyler söylemektedirler. Çünkü üçü da sosyal olanı 
farklı görüngülerle özdeşleştirmişlerdir [1]. 

Sosyal bilimler geleneği içinde gerek bilimin ve bilim olarak sosyal bilimlerin 
ve gerekse toplumun, kültürün, bireyin ve diğer sosyal oluşum biçimlerinin nasıl 
kurgulandığına bağlı olarak farklı eğilimler bulunduğu görülmektedir.  
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 “Nomotetik bilimler; 

konusunu yasalara göre 
ele alıp açıklamak 

amacındaki bilimlerdir. 
 

Bu noktada “siyasal sosyoloji” (ya da siyaset(in) sosyolojisini) yapmak için, 
sosyal olanın tezahürlerine ilişkin analizler yapmak önem taşıyor olduğu kadar, 
sosyalin nasıl kurgulandığı da (aynı) derecede önem kazanmaktadır [1]. 

Sosyalin nasıl kurgulandığı ve bu kurgunun bilgisine nasıl ulaşılabileceği 
konusundaki temel sayıltılar (ön kabuller), bu noktada, gerek sosyal bilimler ve 
sosyolojide gerekse, siyaset sosyolojisi çerçevesinde, paradigmatik farklılaşmalar 
olarak kendisini göstermektedir.   

Paradigma, belirli bir bilim çevresine, model sağlayan; örnek soru ve 
çözümler üreten kavramsal çerçeveler, görüş ve düşünceler sistemidir [7]. 
Paradigma, sosyal bilimlerde kullanıldığı biçimiyle, sosyal dünya ve araştırmalarda 
kullanılan özel teknik ve temaların nelerden oluştuğu konusundaki varsayımlar 
bütünü anlamına gelir.  

Kısacası paradigma, bilimsel faaliyetin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 
bakış açıları demektir. Yöntemlerle birlikte, epistemolojiyi, kuramı ve felsefeyi de 
içine alan kapsayıcı bir terimdir [8]. 

Sosyal bilimlerde birbiriyle rekabet hâlindeki yaklaşımlar, şu noktalar 
üzerinde farklılaşan sayıltılar açısından sınıflandırılabilirler:  

 Ontolojik Sayıltılar: Objektif ve “gerçek” bir dünyanın varoluşu ile ilintili 
sayıltılardır.  

 Epistemoloik Sayıltılar: Ontolojik sayıltılara bağlı olarak tanımlanan 
dünyanın “bilgisinin olanakları” ve bu “bilginin olası formları”na ilişkin 
sayıltılardır [9] 

 Metodolojik Sayıltılar: Ontolojik ve epistemolojik sayıltıları da kapsayacak 
bir biçimde, araştırmanın nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin sayıltılardır 
[10]. 

 Etik Sayıltılar: Sosyal bilimcinin sahip olduğu “etik değerlendirme 
ölçütleri”ne ilişkin sayıltılardır.  

Sosyolojik kuramda iki büyük gelenek, her ne kadar bu iki geleneği 
birbirinden ayıran boşluğu şimdi birbirine bağlayan birçok köprü olsa da, 
sosyologların araştırma gündemlerini şekillendirmiştir, zira araştırmacılar her iki 
geleneğin de toplumu incelemede değerli bir rol oynadığını kabul etmektedirler 
[11]. 

Sosyal bilimler geleneği içindeki paradigmatik ayrımlar açısından 
Windelband’ın nomotetik ve idiografik bilimler arasında yaptığı ayrımın bu 
noktada farklı paradigmatik yaklaşımlar arasındaki temel farklılıklar açısından 
önemli bir başlangıç noktası teşkil ettiği düşünülebilir. Buna göre, Wildelband, 
yasalar arayan, bilimler için nomotetik nitelemesini kullanırken, tekilliğin betimsel 
çalışılmasına yönelen bilimleri idiografik olarak nitelemektedir [12].  

55



Siyasetin Sosyolojik Analizi 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  13 

 
İdiografik bilimler; 

konularını bir defalık, 
tekil, bir daha tekrar 

etmeyecek bir olaylar 
kümesi olarak ele alan, 

yasalarla çalışmayan 
bilimlerdir. 

 

 
Şekil 3.7.Nomotetik – İdiografik Bilimler Sınıflaması  

Bu tablodan da anlaşılabileceği gibi, Windelband, konusu doğa veya tarih ya 
da toplum olsun, tüm bilimleri yöntemsel bakımdan iki ayrı kategoriye ayırmıştır:  

 Nomotetik bilimler; konusunu yasalara göre ele alıp açıklamak peşindeki 
bilimler, 

 İdiografik bilimler; konularını bir defalık, tekil, bir daha tekrar etmeyecek 
bir olaylar kümesi olarak ele alan, yasalarla çalışmayan bilimlerdir.  

On sekizinci yüzyıldan itibaren, bu anlamda bir yandan olguların “nasıl 
olması gerektiğine” bağlı olarak ele alınmasını içeren sosyal felsefecilik ile, 
toplumsal örgütlerin ve insan ilişkilerinin “ne” ve “nasıl” olduklarının, mevcut 
durumlarının bir başka deyişle de “olan” ın incelenmesi yönünde bir eğilimin 
başladığı görülmektedir.   

 
Şekil 3.8. Olay – Olgu İlişkisi Açısından İdiografik-Nomotetik Sosyal Bilim Anlayışları 

 
 “Olması gereken”in değil, “olan”ın incelenmesine yönelik olarak gelişen bu 

eğilim, sosyal olguların düzenli bir karakteri olduğu, bundan dolayı da fiziksel 
evreni yöneten yasalara benzer yasaların; tarihsel, kültürel ve sosyal alan için de 
geçerli olduğu varsayımına dayanan bir perspektifin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
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Pozitivizm, nesnel bir 

gerçeklik olduğu ve bu 
gerçekliğe bilimsel 
yöntem aracılığı ile 

ulaşılabileceği 
sayıltısına sahiptir.  

 
Pozitivizm, Doğa 

bilimlerinde kullanılan 
yöntemin; sosyal 

bilimlerde de “bilimsel 
olma” vasfı açısından 

kullanılmasının bir 
gereklilik olduğu 

düşüncesine dayanır. 

“Olan – olması gereken” ayrımı temelde, değerlerden bağımsız olarak incelenen 
olguların “nesne” kılınmasını dolayısıyla da “olan”ın incelenmesini içermektedir.  

Sosyal bilimsel araştırmalarda veri;  
 nitel olabileceği gibi nicel,  
 tekil bir defalık, örüntü teşkil etmeyen biriciklikte bir “olay” olabileceği 

gibi, örüntü, tekrar, yaygınlık taşıyan “olgusal bir nitelik” de 
taşıyabilmektedir.  

Gerek nitel gerekse nicel; gerek olay, gerekse olgusal nitelikte olsun, sosyal 
bilimsel bir araştırma açısından verinin en önemli özelliği “görgül” içerik taşıyor 
olmasıdır. Çelebi [13]’ye göre “olgu” gözlem ve deneyden doğan, düşünme ve 
araştırmaya dayanak olan, süreklilik ve kararlılık gösteren olaylar dizisi ve süreçler 
olarak tanımlanmaktadır ki bu tanım olgu kavramının bir olaylar örüntüsü, kalıbı 
olduğu anlamına gelmektedir. Olgulara yönelik çalışmalar bu kapsamda tipik 
olarak nomotetik (kural bulucu açıklamayı amaçlayan) ve nicel çalışmaların 
ayrıntılı bir biçimde ele aldıkları veri tipine karşılık düşmektedir. Olgulara kaynaklık 
eden “olay” kavramsallaştırması ise bu çerçeve içinde, görülen, duyulan, algılanan 
her şey ya da alışılmışa uymayan, dikkati çeken biricik veya tekil olan şeylere 
karşılık gelmektedir ki, kuram inşasına yönelik olan ya da tipik olarak 
idiografik(tekili ayrıntılarıyla anlamayı amaçlayan), nitel çalışmaların ayrıntılı 
biçimde ele aldıkları veri biçimine kaynaklık etmektedir. 

Siyasetin Sosyolojisi Açısından Pozitivist Akılcı Paradigma 
Sosyal bilimlerin bilimselliği, pozitivist anlayış çerçevesinde bakıldığında 

doğa bilimlerine özgü olduğu düşünülen bir ölçütler kümesi tarafından 
belirlenmektedir [14]. 

Pozitivist akılcı paradigma içinde yer alan sosyolojik yaklaşımlar, toplumun 
nesnel bir gerçekliği olduğu ve bu gerçekliğin, doğa bilimlerinde kullanılan yöntem 
aracığıyla (yöntemin tekliği) ortaya koyulabileceği inancını yansıtmaktadır. 

Pozitivist gelenek, sosyolojinin toplumsal olgularla ilgili nesnel ve bilimsel 
analiz yapması gerektiği inancına dayanmaktadır. Bu geleneğin kökleri modernist 
pozitivizmde yatmaktadır. Bu bakış açısına göre, toplumsal fenomenler (olgular), 
ayrı değişkenler olarak ele alınan farklı olgular arasındaki nedensel ilişkiyi 
göstererek açıklanabilir. Hipotezlerin, görgül veriler çerçevesinde testlerine dayalı 
bir araştırma tasarımına bağlı olarak pozitivistler, neden-sonuç ilişkisi modelleri 
savunulamaz olduğunda genellikle tahmin-sonuç modellerini kabul etmektedirler.  

Bu süreçte istatistikten yararlanmışlar ve bilimsel olabilmek için, tıpkı doğa 
bilimlerindeki gibi sosyal ve insana ait olguları bağımlı ve bağımsız değişken olarak 
nitelendirmişler. Kavramsal niteliklerin, operasyonel tanımlarının yapılarak 
nicelleştirilmelerine ağırlık veren, tipik olarak nicel analiz eğilimli bir perspektif 
sunmaktadırlar [11].  

Aguste Comte’dan beri sosyoloji teorileri içinde, pozitivist felsefenin önemli 
bir etkisi bulunmaktadır. Pozitif bilgi, metafizik olandan tamamen ayrıştırılmış, 
(değerlerden arındırılmış) akılcı yoldan ve deneyle elde edilen bilgi olarak 
tanımlamıştır [4].  
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Yapısal işlevselci 

yaklaşım, toplumda var 
olan eşitsizlik 

biçimlerini 
meşrulaştıran bir 
eğilime sahiptir. 

Aydınlanma düşüncesindeki “rasyonel” bir toplum düzeninin kurulabilirliği 
inancının devamı sayılabilecek Aguste Comte pozitivizmi, bu yönüyle pozitivizmin 
ilk evresini oluşturmaktadır [14].  

Viyana Çevresi’nin temsil ettiği yeni pozitivizm anlayışı içinde ifade edilecek 
olursa, pozitivistik bilim anlayışı için bilimselliğin ölçütü, bir önermenin anlamlı 
olup olmamasında, bir önermenin anlamlılığı ise onun olgusal bir içeriğe sahip 
olup olmamasında yatmaktadır [14]. 

Pozitivizmden esinlenen bir sosyolog için, bilen bir özne ile bilinen nesne 
arasında bir ayrım söz konusudur. Pozitivize etmek bir nesneyi karşıya yerleştirip 
görgül özellikleri üzerinden bilgi konusu kılınması, dolayısıyla da gözlemlenmesi ve 
ölçülmesi anlamına gelmektedir.  

Bu nedenle ancak gözlemlenebilen ve ölçülebilen “olgular” bilimsel obje 
olma özelliği taşımaktadır.  

“Olguların” çalışılmasını ve toplumsal olguların yine toplumsal olgularla 
açıklanması gerektiği fikrini sosyolojiye kazandıran Emile Durkheim’ın metodolojisi 
bu noktada dikkat çekicidir. 

Özne ile nesne arasında, öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasında bir 
ayrım yaparak nesnel olanın, “olgusal” olanın, örüntüsel olanın çalışılmasının 
gerektiği konusunda vurguda bulunan Durkheim’a göre, sosyolojinin öznellikten 
(sübjektiflikten) arındırılarak nesnel (objektif) ve dolayısıyla da yansız bir bilim 
olması amaçlanmıştır.  

Nesnel gerçekliğin bilgisine ulaştıracak bir sosyolojik metodoloji bu anlamda 
Durkheim’a göre sosyolojinin ideolojiden bağımsızlaşmasına ve bir bilim statüsü 
kazanmasına hizmet etmektedir. 

Genel anlamda pozitivist paradigmanın, olguları “açıklayıcı” kuramlar ortaya 
çıkarılması ve bu kuramlar ışığında da geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunulması 
yolunda bir ideali bulunmaktadır.  

Aydınlanma felsefesinin nesnel olan ile öznel olan arasında kurmuş olduğu 
ayrımı benimseyen bu yaklaşım, bilimsel yöntem aracılığı ile zihni putlarından, 
dolayısıyla da, tekil, öznel, gelip geçici olanın ve tarihsel kültürel olanın etkisinden 
arındıracak kesinlikte bir nesnel bilgi arayışını ifade etmektedir. 

“Davranışsalcı” – “Yapısal İşlevselci” – “Sistem” Yaklaşımları 
Bu yaklaşımlar, toplumun yapısı ve işleyişi üzerinde odaklanır. Genel analiz 

düzeyi olarak toplumun “makro sosyolojik” düzeyde incelemelerini temele alan 
işlevselci yaklaşımlar için toplumsal denge, istikrar ve bütünleşme kavramları ön 
plana çıkmaktadır. Genel anlamda pozitivizmin ve yapısal işlevselciliğin toplum 
anlayışına göre, toplum içerdiği ögelerin aritmetik toplamından ibaret değildir. 
İçerdiği ögelerin özgül bileşiminden kuruludur. Bu nedenle siyaset olgusunu tek 
başına toplumsal bütünlüğü göz ardı ederek incelemeye çalışmak metodolojik bir 
hata teşkil etmektedir. Toplumda parça-bütün ilişkileri söz konusudur. Her 
parçanın toplumun bütünlüğüne sağladığı bir katkı söz konusudur. Bu katkılar 
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Yorumsamacı 

paradigma, pozitivistik 
evrensel “açıklama”lar 

yerine tekilin, bir 
defalığın 

“anlaşılması”nın daha 
önemli olduğu vurgusu 
ile dikkat çekmektedir. 

çerçevesinde toplum işlevsel bütündür. Bazı parçalar işlevleri gereği diğerlerinden 
daha fonksiyonel özelliklere sahip, fonksiyonel katkı açısından diğerlerinden daha 
olumlu işlevlere sahip bulunmaktadır. Bu anlamda,  toplumsal eşitsizlik doğal bir 
nitelik taşımaktadır. Kendi içlerindeki farklılıklar bir yana “davranışsalcı” yaklaşımla 
birleştirilmiş bir biçimde benimsenen “yapısal işlevselci” teoriler veya “sistem” 
teorileri, pozitivistik bilim anlayışına bağlı olarak gelişme göstermiş olan akademik 
siyaset araştırmalarının ara doğrultusunu oluşturmuşlardır (Köker 2008:36). 

Siyasetin Sosyolojisi Açısından Postpozitivist-Yorumsamacı-
Hermeneutik Gelenek ve Anlama Yöntemi 

Sosyal bilimler alanındaki İkinci paradigmatik gelenek, birçok bakımdan 
sosyal antropolojinin etnografik gelenekleri içinde kökleşmiştir. Bu yaklaşım 
öncelikli olarak ve her şeyden önce, sosyal davranışın kültürel anlamları, öznel 
algılamaları ve özneler arası dinamiklerin derinlemesine bir biçimde anlaşılmasına 
odaklaşmaktadır [11]. 

Pozitivizmin, doğa bilimleri modelinde inşa etme gayretinde olduğu, sosyal 
bilim anlayışının, aşırı “bilimciliğine” bir eleştiri olarak; pozitivizm ötesi, 
yorumsamacı paradigmalar, insana, kültüre ve toplumsal olana ilişkin olarak ve 
hatta doğa bilimleri için dahi, olayların bağımlı ve bağımsız olarak ikiye 
ayrılmalarının mümkün olmadığını, “her şeyin” bir diğerinin içinde ve birbirleriyle 
ilintili olduğunu varsayımına dayanmaktadır.   

Pozitivistik, doğa bilimlerinin yöntemleri ile sosyal bilimlerinin bir ve aynı 
olduğu yolundaki “yöntemin tekliği” anlayışına karşı, yorumsamacı-postpozitivist 
gelenek; “Bilginin örgütlenmesinde ve sunulmasında tek, en doğru bir biçim 
yoktur” düşüncesinden yola çıkarak sosyal bilimlerin, doğa bilimlerinin kavramları 
ve yöntemleri yanında, kendi doğalarına uygun olarak kavramlar ve araştırma 
yöntemleri bulmaya yönelmelerinde olumlu başarılar sağlamış, bu sayede sosyal 
bilimcilerde “nesnellik”ten çok “perspektifin” ön plana çıktığı bir sosyal bilim 
anlayışı yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

Pozitivist Nomotetik/Akılcı 
Paradigma 

Postpozitivist /İdiografik 
/Yorumsamacı/Hermeneutik 

Paradigma 
*Mekanik dünya görüşü *Holografik dünya görüşü 

*Önceden kestirelebilirlik *Önceden kestirelemezlik 
*Genellenebilirlik *Genellenemezlik 

*Evrensellik *Özne merkezli 
*Nesnel gerçeklik *Öznel gerçeklik 

*Büyük söylemler, büyük kuramlar, 
tek doğru *Çoklu gerçeklik 

*Mükemmel bilgi *Eksik (parçasal) bilgi 
*Nesnelleştirme *Görüş açısı (perspektif) 

*İndirgeme  Bütünsellik (holistic) 
*Ölçme *Katılım (yorulama) 

*Nicelleştirme *Nitelleştirme 
*Evrensel yasalar *Duruma özgü bulgular 

*Değer-katıksız (value free) sonuçlar *Değer katıklı (value laden) sonuçlar 
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*Deneysel süreçler *Katılım temelli süreçler 
*Bilgi keşfedilir, ortaya çıkarılır *Bilgi yorumlanır ve oluşturulur 

 [20] 
Tablo 3.1. Pozitivist ve Post Pozitivist Anlamacı Paradigma Arası Temel Farklılıklar 

Buna göre, yorumsamacı gelenek, pozitivistik evrensel “açıklama”lar yerine 
tekilin, bir defalığın “anlaşılması”nın daha önemli olduğu vurgusu ile dikkat 
çekmektedir.  

Pozitivizmin olgu temelli, bilimsel gerçekliğinin yerine yorumsamacılar, 
gündelik hayat gerçekliğini ve bu gerçekliğin dile dayalı, sembolik bir inşa olarak 
sosyal gerçekliğin etkileşimler çerçevesinde nasıl inşa edildiği ile ilgilenmişlerdir.  

Bu anlamda, pozitivizmdeki nesnel hakikat gerçekliği, yorumsamacılar 
açısından, öznel gerçekliğe yönelik bir ilgi ile yer değiştirmiş görünmektedir. 
Pozitivizmdeki mevcut olanın “olgusal” olarak çalışılması anlayışı, 
yorumsamacılarda, “olay” bağlamında gerçekleştirilen, süreçsel bir anlama 
çabasına dönüşmüştür.  

Pozitivizmin değerlerden arınmış sosyal bilim ideali ise değerlerin “anlama” 
çabası için taşıdığı önemden dolayı, yorumsamacı gelenek içinde insani, toplumsal, 
kültürel alanın anlaşılması için dışarıda bırakılacak bir metafizik konu olmak bir 
yana analizin temel yapı taşlarından biri hâline gelmiştir. Yorumsamacı 
(hermeneutik) geleneğin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen W.Dilthey’e 
göre, doğa bilimlerindeki “açıklama” çabasının aksine, toplumsal ve beşeri alanın 
bilgisini insan olma temelinde “anlama” üzerinden bilgi konusu kılabiliriz. 
Dilthey’in insan olma temelinde empati kavramı üzerinden kurduğu bu türden bir 
anlamacı yöntem;  yorumsamacı gelenek içinde dahi bugün psikolojik bir 
indirgemecilik biçimi olarak değerlendirilmekle birlikte, “olgusal” soyutlamalardan 
çok “yaşanılan durumlara” yönelik bir ilgiyi ön plana çıkarıyor olması bakımından 
önem taşımaktadır. Husserlci fenomenoloji de söz konusu yorumsama geleneği 
içinde değerlendirilebilecek bu türden bir perspektifi barındırmaktadır. Husserl’in 
temel ilgisi, saf anlamayı sağlayacak, tarihsel görecelikten ve sosyal karışıklıklardan 
özgürleştirilmiş bir yöntem geliştirme çabası olarak dikkat çekmektedir [12]. 
Fenomenoloji, toplumsal olguların özünü anlamak için, söz konusu özlerin 
araştırmacı tarafından bilince indirgenmesini sağlayan bir yöntem olarak 
önerilmekte ve toplumsal olayların kavranabilmesi için onların anlamlı yönlerinin 
kavranmasını gerektirmektedir [4]. Çağdaş yorumsamacı yaklaşımlar açısından, 
Dilthey ve Husserl’in yaklaşımları biri psikolojik diğeri tözsel indirgemecilik 
biçimleri olarak hâlen tartışmalıdır.  

Bununla birlikte, yorumsamacı (hermeneutik) metodolojinin tözsel 
indirgemeciliklerin ve aydınlanmacı anlamda öznel-nesnel bilgi ayrımı tuzağına 
düşmeksizin geliştirilebilecek bir anti temel arayıcı bir sosyal bilim metodolojisi için 
sağlayabileceği açılımlar konusunda önemli tartışmalar bulunmaktadır (Gadamer-
Derrida-Foucault-Habermas).  

 

 

60



Siyasetin Sosyolojik Analizi 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  18 

 
Garfinkel’in temel 
amacı bir gündelik 
hayat sosyolojisi 

geliştirebilmektir.   

 
Max Weber’in 

metodolojisi; pozitivist 
gelenek ile 

yorumsamacı gelenek 
arasında metodolojik 
bir köprü oluşturuyor 

olması bakımından 
önem taşımaktadır. 

Max Weberci Anlama Yöntemi 
Pozitivist gelenek ile yorumsamacı gelenek arasında metodolojik bir köprü 

oluşturuyor olması bakımından Weber’in metodolojisi büyük önem taşımaktadır. 
Weber, yorumsamacı geleneğe yakın olmakla birlikte, aynı zamanda bu geleneği 
eleştirmiş bir düşünürdür. Pozitivizm ile yorumsamacı gelenek arasında 
metodolojik köprü kurma girişimi, Weber’in öznel olanın nesnel bir biliminin nasıl 
kurulabileceği ve sınırlılıkları üzerindeki tartışmalarında belirginlik kazanmaktadır 
(Blaikie 1993:37). Weber’in sosyolojiyi temellendirmek konusunda karşılaştığı en 
önemli sorun doğa bilimlerinin “açıklamacı” yöntemiyle, yorumsamacı geleneğin 
“anlamacı” yöntemlerinin bir bileşimini ortaya koyabilmek olmuştur (Özlem 
1990:97).Weber, toplumsal eyleme aktörlerin yükledikleri öznel anlamların 
(eylemlerin motifleri durumundaki) çalışılmasının gerekliliğini vurguladığı 
yorumsamacı sosyolojisinde, üç tür öznel anlam olabileceğine işaret etmektedir, 
bunlar sırasıyla 

 Bir aktör tarafından kullanılan amaçlanan anlamlar,  
 Bir dizi sosyal aktör tarafından kullanılan ortak anlamlar, 
 Hipotetik sosyal bir aktöre atfedilen “tipik anlamlar”dır [10]. 

Hem tarih alanındaki tekil bir defalık olanın tarihsel nedenselliği hem de 
tarihsel oluşun “genel kurallarını” saptamaya yönelik bir nedensellik biçimi olarak 
toplumsal nedensellik türlerinin her ikisi de Weber’e göre “ideal tipler” ile 
çalışılmasını gerektirmektedir. Ampirik olgular yığını karşısında, “ideal tipler”, 
ancak deneyim üstü tasarımlar olarak akıl yoluyla ve yanılma pahasına başvurulan 
“çerçeveler” altında olguların yorumlanması anlamına gelmektedir [15]. İdeal 
tipler sosyolojik açıdan “olay” ile “olgu” arasındaki ilişkinin metodolojik çerçevesini 
çiziyor olması bakımından önem taşımaktadır (bknz Şekil 7) 

Toplumsal ideal tiplerin geliştirilmesi için; 

 Önce, belirli bir tarihsel dönemde tekil ve bir defalık bir “B”olayının, 
dayandığı motifler olarak (B’nin nedeni olarak) “A, B, C, D, E, P, Q” olayları 
belirlenir.  

 Bir başka tarihsel durumda tıpkı “B” gibi bir olaya rastlanmasa da “B’” gibi 
olan ya da “B”ye benzer olan başka olaylar tespit edilir.  

 Bunların da motifleri “A’, B’, C’, D’, E’, P’ ve Q’” olarak başlangıçtaki “B”nin 
motiflerine benzer motifler olarak belirlenir.   

 Bu tasarım sonucu toplumsal ideal tiplere ulaşılmış olur (Özlem 1990:84).  
Weber’e göre, genelleştirici bir bilim olarak sosyoloji, geliştirdiği ideal 

tiplerini, “olgusal denetlenebilir” ilkesi (pozitivist) doğrultusunda, tekrar 
gerçekliğin kendisine dönerek “geçerliliğini” test etmek durumundadır. 
Metodolojisinin pozitivist gelenekle olan bağlantısının en belirgin olduğu nokta 
burasıdır. Bu durum bir noktada, geliştirilmiş ideal tipsel makro ölçekli 
kavramların, mikro ölçekli karşılıkları üzerinde test edilmesi; bir başka deyişle de 
ampirik gerçeklikten elde edilen genelleştirici kavramsallaştırmaların (ideal tipler) 
yine gerçekliğin kendisine dönülerek test edilmesi anlamına gelmektedir. Max 
Weber’in geliştirmiş olduğu, eylem tipleri, egemenlik tipleri, bürokrasi ideal tipi ve 
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu başlıklı çalışmasındaki, din kurumu ile 
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Ettnometodolojinin 
araştırma nesnesi, 

sokaktaki insanların 
gündelik etkinlikleridir. 

ekonomik alt yapı arasındaki “gönül yakınlığı” ilişkisi, tarihsel ve toplumsal ideal 
tip kavramları üzerinden geliştirdiği “tipolojiler” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Etnometodolojik Yaklaşım 

Etnometodolojik yaklaşım, gündelik hayatın sosyolojisi olarak 
adlandırılabilecek olan ve geniş bir yelpazeye yayılan, sembolik etkileşim, 
dramaturji, fenomenoloji ve varoluşsal sosyoloji gibi mikro ölçekli yaklaşımlardan 
birine karşılık gelmektedir [16].  

Etnometodolojik yaklaşımın temsilcisi, Garfinkel’in temel amacı, 
pozitivivistik sosyolojinin nesnel bilimsel gerçeklik vurgusuna karşılık, “gündelik 
hayat sosyolojisi” geliştirmektir.  

Gündelik hayat, gerçekliği ve doğruluğu sorgulanmayan ortak kabuller ve 
anlayışlar ağı üzerine kurulur. Bu kabulleri açığa çıkarmanın tek yolu Garfinkel’e 
göre, bir sosyolojik yöntem olarak provokasyona başvurmak, gündelik hayatın 
normlarını metotlu ve bilinçli olarak bozacak ihlal deneyleri yapmaktır, yani 
normal dışı davranmak ve gündelik hayatın sorgulanmayan kabullerini anında 
gerçek hâlleriyle yüzeye çıkarmaktır, çünkü onlar kendilerini meydan okunduğu 
zamanlarda açığa vurmaktadırlar. [17] 

  
Garfinkel’in aktör modeli, daha çok bilişsel bir modeldir. Ona göre, insanlar 

dünyayı ve birbirlerini anlamayı sürdürmek ve birbirlerini anlamak için tasarlanmış 
etkinlikler sergilemek zorundadırlar. Etnometodoloji, sıradan insanın farklı 
durumlarda ve örgütsel çevrelerde uyguladığı  “etno” “metotlara” (halk metotları) 
ilişkin incelemelerdir. Garfinkel, Schutz’dan yararlanarak anlam oluşturucu 
faaliyetin gerçekleşmesini mümkün kılmada sağduyunun merkeziliğini vurgular. 
Onun bunu yapmak için kullandığı bir yol, verili varsayılanın önemini bozmaya ve 
böylelikle dikkat çekmeye çalıştığı bir dizi yenilikçi ayraca alma denemesidir. 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • George Orwell,'in  1984 başlıklı çalışmasını okuyunuz. 

• Max Weber'in "Bürokrasi İdeal Tipi"ni ve  "çelik kafes" 
kavramsallaştırmasını araştırarak Orwell'in çalışmasını 
değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

Ö
rn

ek •İhlal Deneyi Örnekleri:
•Cenaze töreninde kahkahalar atılması
•Kart oyununda hile yapılması 
•Öğrencilerin, otobüsteki  hamile bir kadını oturduğu 
yerden kalkmaya zorlamaları
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Çatışmacı teorisyenler, 

Marx’ın öz-görünüş 
ayrımına dayalı olarak 

mevcut olanın 
göründüğü hâliyle 

pozitivize edilmesini 
statükocu olarak 
değerlendirirler. 

Garfinkel için “dil” ve bir etkinlik olarak “konuşma” sadece dünyayı 
anlamakta değil, aynı zamanda onu yaratmakta kullandığımız merkezî bir araçtır. 
Sözcükler sadece olan şeyi ifade eden semboller değil, aynı zamanda şeyleri 
yapmanın, toplumun işleyişinin temel araçlarıdır [17].  

Çatışmacı Yaklaşım-Eleştirel Teori 
Hakikatin bilgisine ulaşılmasının bir yöntem aracılığı ile olabileceği ve 

“olanın” olgusal olarak çalışılabileceği sayıltıları bakımından, pozitivizm ile eleştirel 
teorinin klasik teorisyenlerinin benzer görüşte olduklarını ifade etmek 
mümkündür.  

 
Şekil 3.9. “Olan”ı Üreten Tarihsel Yapı ve Mekanizmaları 

Pozitivistler, bizi hakikatin bilgisine götürecek, gerçek bilgi ile sahte bilgi 
arasındaki ayrımı sağlayacak aracın “doğa bilmsel yöntem” olduğu fikrinde iken 
klasik çatışmacı teorisyenler özellikle de Karl Marx, pozitivist olmaktan çok, realist 
olarak adlandırılabilecek olan bir perspektiften tarihsel materyalist yönteme 
referansta bulunmaktadır.    

Buna göre, çatışmacı teorisyenler, mevcut durumun pozitivize edilerek 
“olgu” olarak çalışılmasının toplumsal yapı içindeki üretim araçları karşısındaki 
konuma bağlı olarak ortaya çıkan sınıflar arasındaki eşitsizlikçi iktidar ilişkilerini 
dolasıyla da “statüko”nun meşrulaştırılacağını, bu türden bir bilgi edinme 
biçiminin, mevcut toplumsal durumu tıpkı “doğa” imişçesine normalleştirileceği 
iddiası ile eleştirirler.  

“Olan”ın üretilmesinde etkili olan, ampirik olarak görünmeyen, üretici yapı 
ve mekanizmaların, dolayısıyla da diyalektik bir anlayışla tarihin yasalarını ortaya 
çıkarmaya yönelik bir girişim olarak tarihsel materyalizm, sosyal varoluş 
biçimimizin, insani düşünme biçimlerimizi belirlediği varsayımına dayalı bir 
perspektif sunmaktadır. Buna göre tarih sınıf savaşımları tarihidir ve üretim 
araçlarına sahip olanlar, aynı zamanda düşüncenin araçlarına da sahip olan, sosyal 
varoluş biçimine uygun düşünemeyecek, yabancılaşmış, sömürülen sınıflar ortaya 
çıkarmaktadır. Sınıf bilincine sahip olmak bu anlamda, kendi sosyal varoluş 
biçimine uygun düşünceye ve toplumsal perspektife sahip olmak anlamına 
gelmektedir. Ne zaman ki devrim aracılığı ile sınıflar ortadan kalkar ise o zaman, 
hakikatin bilgisi, insanın kendi doğasına en uygun toplum biçimi olarak ortaya 
çıkmış olacaktır. Bu Marx’ın proleter hakikat teorisi olarak bilinen yaklaşımına 
karşılık gelmektedir.  
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Pozitivistlerin değerden arınmış bilim idealine, yorumsamacıların ise 
değerler arasında ayrım gözetmeyen yorumsamacı yönteminin aksine, eleştirel 
teori sosyal bilimcinin bir değere sahip olmasının ve bu değerin de farkında 
olmasının gerekliliğine işaret eden bir yaklaşım sergilemiş olmaktadır.  

Eleştirel teori geleneği içinde, klasik çatışma teorisinin, farklı ölçülerde; 
pozitivist-yapısalcı, yorumsamacı (Hermeneutik), sosyal konstrüktivist (inşacı), 
feminist ve post-yapısalcı birçok versiyonu bulunmaktadır.  

Aydınlanmacı, nesnel bilgi öznel bilgi ayrımını aşma gayretinde olan, 
kendinde şey olarak bir hakikat bilgisinin, tarihsel, kültürel ve sosyal olandan 
bağımsız olarak var olamayacağını ileri süren ve tözcülüğü tasfiye etme gayretinde 
olan, anti temel arayıcı arayışlar bunlar içinde en dikkat çekici olanlarıdır.   

 

 
PostYapısalcı Yaklaşım ve Siyasal Olan ile Toplumsal Olanın 
Bütünlüğü 

Foucault, Deleuze ve Lyotard gibi postyapısalcı gelenek içinde 
değerlendirilebilecek düşünürler, tek bir merkezden çıkarak toplumu kontrol 
altına alan baskıcı iktidar anlayışı yerine; merkezsiz, her yerde bulunan, üretici bir 
iktidar anlayışını ortaya koyarak siyaset felsefesi (siyaset bilim ve sosyolojisi 
alanında da) alanında önemli bir dönüşümün imkânını sağlamışlardır [18]. 

Tek bir hedefe yönelik, üniter bir çözümlemeyi gerekli kılan, tüm sorunları 
temel bir soruna indirgeyen, merkezde temel sorunun, çevrede ise bundan 
türetilmiş sorunların yer aldığı eş merkezli halkalardan oluşmuş bir toplumsal ve 
siyasal evren tasvirinin aksine, Foucault, Deleuze ve Lyotard’ın yapıtlarında açığa 
çıkan taktik siyaset felsefesi için erkin (iktidar) konumlandığı bir merkez yoktur. 
Erkin dağınık merkezsiz, ağsal özellikler gösterdiği bir yerde, “öncü roller” ve 
“temsiliyet” reddedilir.  

Genel anlamda, postyapısalcılık, güç iktidar yapıları ile anlam yapıları 
arasında bir farklı biçimlerde de olsa bir ilişkisellik olduğunu, anlamı belirleyen güç 
yapıları kadar gücü belirleyen anlam yapılarının da göz önünde bulundurulmasını 
gerektiren bir ilişkiselliğe işaret ettikleri görülmektedir.  

Deleuze ve Guattari’nin Anti-Ödipus başlıklı çalışmalarının temel 
önermelerinden biri tüm toplumsal yaşamın esasında bütün bir yaşamın 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Öz ve görünüş ayrımı üzerinde düşünmeye çalışın, 

• Toplumsal bakımdan bir dezavantaj biçimi üzerinde 
yoğunlaşın (engellilik ya da kadın olmak gibi),

• Yeterli eğitim ve destek ile mevcut yetersizlik ve 
kırıganlıkların nasıl aşılabileceğine ilişkin bir proje 
taslağı oluşturun.
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“sorunsal” yani değişimin nesnesi hâline gelebileceği varsayımına dayanmaktadır; 
ama bu ancak insanların başka türlü arzulamaları, başka bir toplumu, başka bir 
yaşamı arzulamaları ile mümkün olabilir.  

Sağduyu gerçekliğinin, nesnel gerçekliğin birliğini yıkabilecek şey bu türden 
bir arzudur. Deleuze ve Guattari’nin felsefesi bu anlamıyla bir oluş ontoloji olarak 
harekete, ayrıksı ögeler arası kurulmuş bir düzenleme, etkileşim ve bağlantı 
sürecine dayanmaktadır. Bu anlamda tüm toplumsalın kurulduğu yer hibrid 
(melez) bir makinedir, makineler ve düzenlemeler bir ve aynı anda iki ayrı eğilimin 
düzenlenme (organizasyon) ve düzenden kaçma (organizasyonsuzlaşma) eğilimini 
barındırmaktadırlar. Organsız beden kavramsallaştırması ise mevcut sosyal-
kültürel-ekonomik-siyasal gerçekliğin organizasyona tabi tuttuğu, katmanlaştırdığı, 
ayrıksılıkları bütünleştirmeye tabi tuttuğu, her şeyin kendisinden doğduğu ve 
ebediyen kendisine döndüğü kuşatıcı bir akım, değişken bir kaosa karşılık 
gelmektedir [19]. 

Foucault ve Postyapısalcı Feminist düşünür Butler için iktidar; iktidar üretici 
bir güçtür; özne yapılandırılmaktan çok atanmaktadır ve direniş asla iktidarın 
dışında değildir.  

Butler’in, tözsel kimlik kategorilerinin yarattığı, ben ve öteki arasında 
kurulan uzlaşmaz karşıtlıkların ötesine geçilmesine imkân verecek bir biçimde, 
değişmez kendilikler olarak tözler içermeyen, bir akış, oluş ve performans biçimi 
olarak görüyor olması bu noktada önem taşımaktadır.  

Değişmez tözlerin ve sabit temel arayışlarının yerine ayrıksılıkların diyaloğa 
dönüşebileceği bir yorumsamacı bir toplumsalın imkânına işaret eden bu 
perspektif, sosyal olanın parçalanmasını değil, daha fazla diyaloğa ve yorumsamacı 
çerçevelere başvurulmasının önünü açacak bir potansiyel olarak görülmektedir.  

Bu durum, bireylere yüklenebilecek tarih üstü, nitelikler üzerinden değil, 
doğrudan sosyal ve kültürel olanın içinde gerçekleştirilebilecek bir olanak olarak 
dikkat çekmektedir.  
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•Toplum ve siyaset ilişkileri, toplumun siyaseti ve siyasetin toplumu nasıl 
etkilediğine ilişkin olarak uzunca bir süre sosyal bilimler literatürünü meşgul 
etmiş bir konu olarak dikkat çekmektedir.

•Söz konusu tartışmalar, felsefi açıdan normatif bir olması gerekene göre bilgi 
edinmeyi ve oluşturmayı temel alan, sosyal bilimler alanı içinde ise  doğa 
bilimlerinin başarılarının etkisi altında, doğa bilimsel bir yönteme dayalı 
olarak rasyonel olarak en akılcı toplum ve yönetim biçiminin ne olabileceği, 
toplumsal değişmeye rasyonel olarak insan eliyle müdahale edilip 
edilemeyeceği, insanların kaderleri üzerinde bilimsel açıdan etkili olunup 
olunmayacağı sorunsalları çerçevesinde sürdürülmüştür. Bugün sosyal ve 
siyasal alanın bilimsel olarak ele alınış biçiminden söz edildiğinde, görgül bir 
içeriğe sahip “olan”ı ve onun üretici mekanizmalarını ele alan sosyal ve 
siyasal bilim yaklaşımlarının ağırlık kazandığı ilişkisel perspektiflerin giderek 
daha fazla ağırlık kazanmaya başlamış olduğu görülmektedir.   

•Siyasal ilişki biçimleri, “socious” (mikro ve makro sosyal süreçler bütünü) 
içindeki sosyal ilişki ve bu ilişkilere yüklenen anlam ve değerlerle ilgili 
olduklarından, gerek siyasal sosyoloji (political sociology) ve gerekse 
siyaset(in) sosyolojisi (sociology of politics) olarak sınıflandırılan alanlar 
arasında bugün hem ontolojik hem de epistemolojik ve metodolojik sayıltılar 
açısından benzerlikler artmış, dikotomik, tözsel, tek merkezli perspektiflerin 
yerini, daha “bütüncül” ve “ilişkisel” yaklaşımlar almaya başlamıştır.

•Siyaset sosyolojisi ve siyasal sosyoloji alanında etkili olmuş  temel 
yaklaşımlar arasında , bu yaklaşımların dahil oldukları bilim anlayışlarına 
bağlı olarak ideal tipsel açıdan paradigmatik bir sınıflandırmaya gidilmesi 
mümkün görünmektedir. 

•Bu paradigmalar, pozitivistik, yorumsamacı, eleştirel paradigmalar olmak 
üzere üç temel düzelde ele alınabilir. 

•İlişkisel ve bütüncül perspektif açısından hayati önem taşıyan uygun 
metodolojik teçhizat geliştirilmesi sorunsalı, eleştirel perspektiflerin ve 
yaklaşımların varlığını gerekli kılmaktadır. Bu perspektiften yapılan eleştiriler, 
sosyal bilimler alanı için olduğu kadar, gündelik gerçekliğin iktidar, kimlik ve 
diğer sosyal örüntü biçimlerinin metodolojik olarak bilgi konusu kılınması 
açısından yeni kavramsal teçhizatlar geliştirilmesi açısından önemli 
metodolojik katkılar sağlayabilir görünmektedir. 

•Zihinsel karşıtlıklar dan ziyade, akışkanlık, birarada oluş, bağlamsallık ve  
praksisin ön plana çıktığı söz konusu siyaset-toplum ilişkileri alanındaki bu 
türden metodolojik arayışlar, bir yandan siyasal katılım süreçlerindeki 
"temsil" konusuna bakış açımızı değiştirirken, öte yandan toplumsal 
bütünlükler kadar tek tek bireylere yönelen bir ilgiye de davetiye 
çıkarmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Siyaset olgusunun doğasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

Aristotelesçi tanıma karşılık düşmektedir? 
a) Siyaset, iktidar mücadelesidir 
b) Siyaset, ortak yaşamın ortak iyiye göre düzenlenmesidir. 
c) Siyaset, toplumdaki değerlerin otorite yoluyla bölüştürülmesidir.  
d) Siyaset, devlet yönetimidir.  
e) Siyaset, güçlünün hâkimiyetidir. 

 

2. “Olması gereken”in analizini yapan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siyasal sosyoloji 
b) Siyasetin sosyolojisi 
c) Siyasal bilimler 
d) Siyaset felsefesi 
e) Siyasal coğrafya 

 

3. Siyasal bilimlerin bir alt dalı olan ve siyaset bilimi ile sosyoloji arasında bir 
köprü rolü oynayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siyasal sosyoloji 
b) Siyasetin sosyolojisi 
c) Siyasal bilimler 
d) Siyasal psikoloji 
e) Siyasal coğrafya 

 
4. Sosyolojinin bir alt dalı olan ve siyasal fenomenin arkasında yatan sosyal 

güçlerin, siyasal fenomenin kendisinden daha önemli olduğu sayıltısına 
dayanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siyasal sosyoloji 
b) Siyasetin sosyolojisi 
c) Siyasal bilimler 
d) Siyasal psikoloji 
e) Siyasal coğrafya 

 

5. Toplum ve siyaset arasında döngüsel bir model öneren, sadece toplumdan 
siyasete yönelen değil, “siyasetin siyaseti” ara değişkeni ile siyasetten 
topluma yansıyan etkiler üzerinde de duran düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Deleuze 
b) Machiavelli 
c) Karl Marx 
d) Aguste Comte 
e) R. G. Braungart 
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6. “Belirli bir bilim çevresine, model sağlayan; örnek soru ve çözümler üreten 
kavramsal çerçeveler, görüş ve düşünceler sistemidir.” tanımına uygun 
düşen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sayıltı 
b) Kuram 
c) Paradigma 
d) Metodoloji 
e) Bilim 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist paradigmanın özelliklerinden biri 
değildir? 
a) Evrensellik 
b) Nesnel gerçekliğin çalışılması 
c) Ölçme 
d) Değerden arınmışlık 
e) Çoklu gerçeklik 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yorumsamacı paradigmanın özeliklerinden biri 
değildir? 
a) Eksik parçasal bilgi 
b) Önceden kestirilemezlik 
c) Duruma özgü bulguların önemi 
d) Nicelleştirme 
e) Katılım temelli süreçler 

 

9. Toplumu fonksiyonel bir bütün olarak değerlendiren ve toplumsal 
eşitsizliğin doğal olduğunu kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Yapısal fonksiyonalizm 
b) Çatışmacılık 
c) Etkileşimcilik 
d) Yorumsamacılık 
e) Tarihsel materyalizm 

 

10. Sosyoloji ve siyaset sosyolojisi metodolojisi açısından “ideal tipler” 
kavramsallaştırmasını ortaya atmış düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Deleuze 
b) Max Weber 
c) Karl Marx 
d) Aguste Comte 
e) R.G. Braungart 

 
Cevap Anahtarı 

1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.e,6.c, 7.e, 8.d,9.a, 10.b 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
•Demokratik sistemin işlemesinde 

önemli rol sahibi olan siyasal parti 
kavramı hakkında bilgi sahibi 
olabilecek,

•Demokrasinin işlemesinin önemli 
bir parçası olan seçim sistemleri 
hakkında bilgi edinebilecek,

•Toplumsal iradenin seçim 
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hakkında bilgi sahibi 
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GİRİŞ  
Demokrasi, seçimler ve temsil ilkeleri aracılığıyla halkın yönetim üzerinde 

söz sahibi olması ilkesine dayanan bir yönetim biçimidir. Günümüz dünyasında 
demokrasi çağdaş toplumlar için vaz geçilmez bir yönetim biçimidir. Demokrasi, 
yönetimin halkın katılacağı özgür ve adil seçimler aracılığıyla yöneticileri belirli bir 
zaman için belirlemesi ilkesine dayanır.  Bir toplumda demokrasinin var olabilmesi 
için özgür seçimler ve özgür örgütlenme hakları olmazsa olmaz koşullardır. Ancak 
unutulmamalıdır ki, bu koşulların sağlanması demokrasinin bir yönetim biçimi 
olarak toplumda var olduğunu göstermek için yeterli değildir. Bu temel koşullara 
eklenmesi gereken pek çok toplumsal ve siyasal düzenleme bir araya geldiğinde 
demokrasiden söz etmek mümkün hâle gelir. Buna karşın bu koşulların 
sağlanamaması demokrasinin olmadığını söylemek için yeterlidir. Demokrasi, 
sürekli değişen ve yeni koşullara uyum sağlayan bir sistemi tanımlar. Örneğin 
1930’lu yıllarda dünyanın gözünde çok demokratik olarak tanımlanan siyasal 
sistemler günümüz demokrasi anlayışının çok gerisindedir. Demokrasinin temel 
bileşenlerinden biri siyasal partilerdir. Siyasal partiler toplum içerisindeki 
bireylerin siyaset yapmak amacıyla örgütlenmesi sayesinde oluşurlar. Günümüz 
dünyasında bireylerin siyaset yapabilmesi ve bu amaçla örgütlenmesi 
demokrasinin temel koşullarından biridir. Diğer taraftan ortaya çıkan bu siyasal 
partilerin ve bireylerin yönetime geçip geçemeyeceğini belirleyen ise seçimlerdir. 
Seçimler küçük topluluklar söz konusu olduğunda kolayca gerçekleştirilen 
eylemlerken toplum büyüyüp genişledikçe kendi başına bir sorun alanı oluşturur. 
Demokrasinin gelişimi içerisinde yönetimin ve seçme-seçilme işlemlerinin nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiğine dair pek çok fikir üretilmiştir.  Mümkün olduğunca 
adil ve toplumun hemen her kesimine temsil hakkı sağlayan bir seçim sistemi 
oluşturmak demokrasi teorisyenlerinin ve siyaset bilimcilerin başlıca 
hedeflerinden biri olmuştur. Kısaca söylemek gerekirse, siyasal partiler ve 
seçimler, siyasal yaşamın önemli parçalarını oluşturur. 

SİYASAL PARTİLER 
Siyasal partiler, siyasal amaçlar doğrultusunda örgütlenmiş topluluklardır. 

Daha geniş bir ifadeyle, siyasal alanda gözlenen farklı sosyoekonomik ve ideolojik 
güçlerin amaç ve çıkarlarını temsil eden formel örgütlenmeler siyasal parti olarak 
tanımlanabilir [1]. Bu bağlamda demokratik sistemlerde siyasal partiler, belirli bir 
program içerisinde yönetimde söz sahibi olabilmek için toplumun desteğini elde 
etmeye çalışırlar. Temsili demokrasilerde toplum, kendi düşüncesini temsil edecek 
adayları (en azından teorik olarak) siyasal partilerin öne sürdükleri programları 
aracılığıyla belirler. Siyasal partiler, demokratik sistemlerde, siyasal sistemin 
işlemesinin önemli bileşenlerinden birini oluşturur.  

Siyasal parti kavramı oldukça yeni sayılabilecek bir kavramdır. Tarih 
içerisinde iktidar üzerinde söz sahibi olmak isteyen siyasi çıkar odaklarına 
rastlamak elbette olasıdır. Ancak, günümüz dünyasında kullanılan anlamıyla 
siyasal parti, modern dünyanın bir icadıdır. 

 
 Siyasal partiler, iktidar 
üzerinde söz hakkı elde 

etmek için mücadele 
eden siyasal 

örgütlenmelerdir. 
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 Siyasal anlamda parti kavramından söz edebilmek için öncelikle iktidarın 
mutlakıyetten sıyrılmış olması gereklidir. İktidar, paylaşılabilen bir şey hâline 
geldiğinde, üzerinde söz sahibi olma çabasıyla bir tür örgütlenme de söz konusu 
olabilir. Bir başka etken de oy kullanabilme hakkının yaygınlaşmasıdır. Elbette 
bunlarla birlikte bir parlamentonun gerekliliği de zorunludur. Batı toplumlarında 
parlamentoların siyasal partilerden daha önce oluşmuş olması, partilerin 
gelişiminde önemli bir etken oluşturur. Dolayısıyla, aynı demokrasi kavramında 
olduğu gibi, siyasal partilerin de doğal olarak Batı toplumlarında ve bu toplumsal 
yapının siyasal düşüncesinde oluştuklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Batı 
demokrasilerinde, siyasal partilerin ortaya çıkışını iki unsura dayandırmak olasıdır. 
Bunlardan biri siyasal alanda gerçekleşen demokrasi mücadelesi, diğeri ise 
toplumsal yapıda ekonomik, kültürel ve sınıfsal açıdan bakıldığında Sanayi 
Devrimi’dir[2]. 

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin biçimlendirdiği Batı düşüncesi 
içerisinde siyasal parti olgusunun gelişimi iki farklı yoldan gerçekleşmiştir. 
Bunlardan birincisi, parlamento içerisinde oluşan siyasal partilerdir. İkinci tür 
siyasal partiler ise parlamento dışında ortaya çıkıp gelişmişlerdir [3]. Avrupa 
toplumlarında ortaya çıkan gelişmeler sonucunda, özellikle oy hakkının 
gelişmesinin beraberinde getirdiği bir zorunluluk olarak, parlamenterler bir araya 
gelerek bu yeni oy kümesinden pay kapmak için organize olmak zorunluluğu 
duymuşlardır. Bu amaçla başlayan parlamenterler arasındaki dayanışma ve 
birliktelik, aynı siyasal amaçlar etrafında birleşerek siyasal partilerin doğuşuna yol 
açmıştır. Bu biçimde oluşan siyasal partilere örnek olarak genellikle İngiliz 
Parlamentosunda ortaya çıkan Liberal Parti verilmektedir [2]. 

Parlamento dışında gelişen siyasal partilerin tipik örneği ise yine İngiltere’de 
bulunmaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında gelişen İngiliz işçi sınıfı öncelikle 
sendikalar aracılığıyla örgütlenmiş, daha sonra siyasal hak arayışlarını ve taleplerini 
savunmak üzere partileşmiştir [3].  

Siyasal partilerin doğuşu üzerine getirilen bu açıklamalar Batı toplumları söz 
konusu olduğunda doğrudur. Ancak siyasal partiler doğal olarak sadece Batı 
toplumlarında bulunmaz. Batı dışı toplumlar söz konusu olduğunda durum 
farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Batı dışındaki pek çok ülkede siyasi partiler 
kurucu otoritenin bir parçası olarak oluşmuşlardır. Özellikle sonradan 
bağımsızlığını kazanan pek çok sömürgeleştirilmiş toplumda siyasal parti, 
bağımsızlık hareketlerinin bir unsuru olarak var olmuştur. Siyasal partilerin 
oluşumunda gözlenen bir başka kaynak ise var olan bir partiden ayrılmalar ya da 
partinin parçalanmasıdır. Aynı şekilde siyasal yapıların birleşmeleri de yeni siyasal 
partilerin var olmasını sağlamaktadır.  

Siyasal partiler de neredeyse bütün sosyal kurumlar ve oluşumlar gibi, 
içerisinde var oldukları toplumsal düzenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

 
Siyasal partiler, 

içerisinde bulundukları 
toplumsal yapının bir 

ürünüdürler.   

73



 
Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 

Toplumsal olan her şey gibi, siyasal partiler de toplumsal koşullardan 
bağımsız değildir. Dolayısıyla siyasal partiler özellikleri açısından toplumların 
birbirilerinden farklılaşmasında olduğu gibi farklılıklar gösterirler. Bu durum 
toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeyle ilişkili olarak karşımıza çıkar. 

Siyasal Partilerin İşlevleri 

Siyasal partiler her toplumsal örgütlenmede olduğu gibi toplum içerisinde de 
işlevlere sahiptir. Bu işlevlerini yerine getirebildikleri sürece varlıklarını ve 
etkinliklerini koruyabilirler. Demokratik toplumlarda siyasal partilerin başlıca 
işlevleri şunlardır;  

Siyaset yapma işlevi  
Siyasal partilerin başlıca amacı ülkenin sorunlarına ve toplumun taleplerine 

yanıt verebilecek çözüm programları geliştirmektir. Bu amaçla her bir siyasal 
partinin amaçlarını, bu amaçlara nasıl ulaşılabileceğini açıklayan, toplumu 
bilgilendiren bir programı olması zorunludur. Siyasal partiler, parti programlarını 
iktidara geldikleri takdirde yapacakları düzenlemelerin bir açıklaması ve teminatı 
olarak ortaya koyar. 

Siyasal kadroların yetiştirilmesi işlevi  
Siyasal partiler, parti örgütlenmesi içerisinde siyasal yaşama katılacak 

bireylerin eğitilmesi işlevini de yerine getirir. Siyasal yaşam kendi içerisinde 
toplumsal gündelik yaşamdan belirli açılardan farklı özellikler gösterir. Bireylerin 
siyasal yaşama adapte olmaları siyasal partiler aracılığıyla gerçekleşir. Parti 
görevlileri, parlamenterler, parti yöneticileri siyasal partiler içerisinde siyaset 
yapma biçimlerini ve yöntemlerini öğrenirler.  

Bilgilendirme işlevi  
Siyasal partiler toplumu siyasal yaşamda olan biten gelişmelerden haberdar 

eder. Siyasal yaşamda gerçekleşen düzenlemeleri kendi bakış açılarından toplumla 
paylaşırlar. Olayların farklı bakış açılarından toplumla paylaşılması demokratik 
toplumların önemli özelliklerinden birini oluşturur.  

Siyasal bütünleşme işlevi  
Siyasal partiler toplumun farklı kesimlerinin siyasal yaşamda temsil 

edilmelerine olanak sağlar. Toplumun farklı kesimleri ne kadar fazla siyasal 
yaşamda temsil olanağı elde ederse toplumla sistem arasındaki bütünleşme o 
kadar güçlü gerçekleşir. Öte yandan bir siyasal parti iktidara eriştiğinde sadece 
kendi seçmenlerinin ya da çıkar odaklarının değil bütün toplumun yönetimini 
üstlenmektedir. Bu yüzden her siyasal parti belirli bir sınıfa ya da zümreye ait 
çıkarları ön plana alsa bile toplumun bütün kesimlerine hitap etme zorunluluğu 
içerisinde olmalıdır. 

 

 

 
Siyasal partilerin 

toplumsal ve siyasal 
yaşam içerisinde 
gerçekleştirmesi 

beklenilen çeşitli işlevleri 
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Denge ve değişime olanak sağlama işlevi  
Demokratik sistemlerde hiçbir iktidar mutlak değildir. Her siyasal parti 

zamanı geldiğinde toplumun tercihleri doğrultusunda seçimler sonucunda iktidarı 
terk etmek zorundadır. Siyasal partilerin sistem içerisindeki mücadelesi, siyasal 
düzlemin dengelenmesini ve aşırılıkların törpülenmesini sağlar. Toplum içerisindeki 
mevcut yönetimden memnun olmayan kesimler, alternatif düşünceleri taşıyan 
siyasal partiler etrafında toplanarak iktidarın değişimi için mücadele edebilirler. 
Siyasal partiler topluma farklı seçenekler sunar. 

SEÇİM SİSTEMLERİ  
Siyasal partilerin topluma sunduğu farklı seçeneklerin toplum tarafından 

değerlendirilmesini sağlayan şey seçimlerdir. Bir toplumda demokrasinin 
gerçekleşebilmesi için farklı düşünceleri taşıyan ve iktidarın el değiştirmesini 
sağlayabilecek siyasal partiler kadar, bu değişim işleminin gerçekleşmesini 
sağlayacak ve toplumun isteklerini siyasal yapıya taşıyacak seçim düzenlemelerine 
de gereksinim duyulur. Demokratik toplumlarda toplumsal taleplerin siyasal alana 
yansımasını sağlayan temel unsur seçimlerdir. Demokrasileri diğer yönetim 
biçimlerinden ayıran en belirgin unsurlardan biri de bireylerin özgür iradelerini ve 
siyasal yaşamdaki tercihlerini özgürce belirtebildikleri siyasal seçimlerin 
gerçekleştirilmesidir. 

Seçim, yönetenlerin, yönetilenler tarafından belirlenmesiyle sonuçlanan 
hukuksal yöntemler ve işlemlerin tamamı olarak tanımlanabilir [4].  Bütün 
toplumu ilgilendiren seçim olgusunun, toplumsal düzen içerisinde hukuksal belirli 
kurallara bağlanması kaçınılmazdır[5]. Hukuksal olarak kimlerin seçmen 
olabileceğinin belirlenmesi, oylamanın nasıl gerçekleştirileceği ve hesaplamaların 
nasıl düzenleneceği belirlenmelidir. Belirlenen bu kurallar toplumdan topluma 
farklılıklar gösterirler ve siyasal sisteme yaklaşımın bir yansımasını oluştururlar [6]. 
Zaman içerisinde gelişen bu düzenlemeler bütünü “seçim sistemi” olarak 
tanımlanır. 

 
 

Resim 4.1. Şeçim Sitemi ve Demokrasi 
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Seçimler, özellikle de seçme ve seçilme hakkının yaygınlaşması uzun soluklu 
bir demokrasi mücadelesi ve toplumsal çatışmanın sonucunda gerçekleşmiştir. Batı 
toplumlarında seçimlerin gerçekleştirildiği ilk dönemlerde özellikle aile, ekonomik 
durum, ırk ve cinsiyet seçme hakkının kısıtlanmasında önemli ölçüde kullanılmıştır. 
Yoksulların, işçilerin ve kadınların seçme hakkına sahip olması zaman alan bir 
mücadelenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüz demokratik toplumlarında 
seçme ve seçilme hakkı, bazı özel durumlar dışında tüm vatandaşları kapsayıcı bir 
biçimde yasalar tarafından sunulmaktadır. Bu hak, doğum, aile, cinsiyet, ırk, servet 
ve eğitim farklılığına bakılmaksızın bütün vatandaşlar için geçerlidir. Elbette seçme 
hakkını sınırlayıcı bazı kurallar da vardır. Bunlardan en sık rastlananlar yaş ve akıl 
sağlığı ölçütleridir. Seçilme hakkı ise bazı kısıtlamalara tabidir. Pek çok ülkede 
eğitim ve yaş sınırlamaları seçilme hakkını sınırlamada kullanılmaktadır. 

Günümüz toplumlarında bir seçimin demokratik sayılabilmesi için kabul 
edilen bazı kıstaslar söz konusudur; 

 Eşitlik ilkesi, her oyun birbirine eşit olmasını gerektirir. Yani, ırk, zenginlik, 
eğitim, sosyal konumu vs. ne olursa olsun bütün seçmenler değeri eşit olan tek bir 
oya sahip olmalıdırlar.  

• Bireysellik ilkesi, kimsenin bir başkası adına oy kullanamamasını içerir. Her 
seçmen kendi oyunu ancak kendisi kullanabilir. Hiç kimsenin bir başkası adına oy 
kullanmasına müsaade edilemez.  

• Gizlilik ilkesi, her seçmenin oyunu gizli kullanmasını içerir. Hiç kimse bir 
seçmenin oyunu kimden yana kullandığını bilme hakkına sahip değildir. Böylece 
kimsenin herhangi bir gerekçeyle bir başkası üzerine baskı uygulamasının 
önlenmesi amaçlanır.  

• Şeffaflık ilkesi ise, oy verme işleminin tersine sayım sürecinin açık ve takip 
edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini içerir. Seçim sonrasında yapılan sayım 
işlemleri herkese açık ve denetlenebilir olmalıdır. Modern demokrasilerde oy 
verme ve oyların sayımı işlemleri “gizli oy-açık sayım” kavramıyla tanımlanır.   

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

• Sizce toplumsal yaşamın huzuru ve toplumun refahı 
için demokrasi gerekli midir? Demokrasiyi bir yönetim 
modeli olarak alternatifleriyle kıyaslayınız.

 
Seçimlerin 
demokratik 

sayılabilmesi için 
uyulması gereken bazı 

ilkeler vardır.  
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Seçimler, toplumun siyasal yaşama katılımını sağlayan temel etkenlerdir. Seçimler 
sayesinde hem toplumun iradesi iktidara yansır hem de toplumsal yaşam üzerinde 
özellikle seçim dönemlerinde siyasetin etkisi artar. Seçimler sadece oy verme ve 
oyların sayımından oluşmaz. Kullanılan oyların siyaset yaşamına nasıl yansıyacağını 
belirleyen düzenlemeleri de içerirler. Oy verme, sayım ve verilen oyların 
hesaplanmasından oluşan organizasyona ise seçim sistemi adı verilir 

Seçim sistemleri iki ideal arasında bir denge tutturmayı amaçlar. Bu iki ideal, 
temsilde adaleti ve siyasal istikrarı sağlamaktır. Ancak buradaki sorun, bu iki 
idealin birbiriyle ters orantılı olmasıdır. Temsilde adalete ağırlık verdiğinizde 
toplumun bütün kesimlerinin parlamentoda olmasını sağlayabilir ve toplumun 
büyük kısmının temsil edilmesini amaçlarsınız. Ama böylesi parçalı bir parlamento 
yönetim gücünü kullanmakta başarısız olacaktır. Öte yandan siyasal istikrarı 
sağlamak için iktidarı güçlendiren bir yol izlediğinizde ise toplumun önemli bir 
kesimi temsilden yoksun kalacaktır.  

Günümüz demokrasilerinde seçim sistemleri iki temel ayrım içerisinde 
sınıflandırılırlar; bu ayrımlar, seçimlerin uygulanmasına bağlı olan sınıflandırma ve 
seçim sonuçlarının hesaplanmasıyla ilişkili sınıflama olarak karşımıza çıkar. 

 Seçimin uygulamasına yönelik sınıflandırma karşımıza yine ikili bir ayrım 
çıkarır; tek dereceli seçim sistemleri ve iki dereceli seçim sistemleri [8] . Tek 
dereceli sistemlerde seçmenler doğrudan seçimlerini gerçekleştirirler. İki dereceli 
sistemlerde ise seçmenler delegeleri belirlemekte, daha sonra belirlenen bu 

Ö
rn

ek
•Seçme ve seçilme hakkının gelişmesi ve yaygınlaşması uzun zaman 
alan bir süreçtir. Günümüzde, seçim işlemlerinin nasıl olması 
gerektiği neredeyse kanıksanmıştır. Oysa ki geçmişte eşitlikten uzak 
seçim modelleri kullanılmıştır. Örneğin, 1893 yılında Beçika 
Anayasası'na göre evli ve çocuk sahibi olan erkekler ile yılda belirli 
bir miktarda vergi ödeyebilenler iki kez oy kullanabiliyorlardı. Ayrıca 
bu kişiler bir üniversite diplomasına sahipse ya da yüksek bir 
memuriyete sahipse bir oy hakkına daha sahip oluyordu.

•İngiltere'de ise 1948 yılına kadar seçmenler hem yaşadıkları seçim 
bölgesinde hem de ayrıca iş yerlerinin bulunduğu seçim bölgesinde 
iki oy kullanmaktaydılar.

•Fransa'da ise "aile oyu" adı verilen bir sistem İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında kullanılmıştır. Bu modelin iki türü vardır. Birincisinde, aile 
reisi ailedeki birey sayısı kadar oyu kendisi kullanır. Yani dört kişilik 
bir aile için aile reisi dört oy kullanma hakkına sahiptir. ikinci 
yöntemde ise belirli sayıda çocuktan sonra bir oy hakkı daha 
kazanılmaktadır. Aile oyu kavramı 1966 İspanya Anayasası'nda da 
kendisine yer bulabilmiştir [7].

 
 Seçim sistemleri 
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delegeler asıl seçimi gerçekleştirmektedirler. Yani iki dereceli sistemlerde toplum 
doğrudan oy kullanarak milletvekillerini, parlamenterleri, cumhurbaşkanını ya da 
başkanı seçmemekte, bunun yerine bu işlemi kendileri yerine gerçekleştirecek 
olan delegeleri belirlemektedirler. Daha sonra seçilen bu delegeler oy kullanarak 
asıl seçimi gerçekleştirirler. 

Seçim sonuçlarının hesaplanmasına yönelik olarak yapılan sınıflama ise 
temel olarak “çoğunluk sistemi” ve “nispi (orantılı) temsil sistemi” olarak karşımıza 
çıkar[5]. Biraz daha ayrıntılı olarak konuyu ele alacak olursak günümüz dünyasında 
uygulanan seçim sistemleri şu şekilde sınıflandırılabilir: 

• Çoğunluk sistemleri 

• Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi (Dar bölge) 

• Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi (Dar bölge) 

• Listeli çoğunluk sistemi (Geniş bölge) 

• Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi (Alternatif oy) 

• Nispi temsil sistemleri 

• Listeli nispi temsil sistemi 

• Tam olarak uygulanan nispi temsil 

• Nispi temsilin saf şekli 

• Ulusal bakiye (artık) sistemi 

• Değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi 

• Yaklaştırmalı nispi temsil 

• En yüksek artık sistemi 

• En büyük ortalama sistemi 

• d’Hondt sistemi 

• Devredilebilir tek oy 

• Karma sistemler [6] 

Çoğunluk Sistemleri 

Çoğunluk sistemlerini genel hatlarıyla açıklamak kolaydır. Adından da 
anlaşılacağı gibi bu sistemler en fazla oy alan adayın seçilmesini temel alır. Bu 
sistem çok eskiden beri bilinen ve kullanılan bir modeldir. Demokrasi kavramıyla 
birlikte kullanılmaya başlayan seçim modeli olma niteliğini de çoğunluk sistemleri 
üzerinde taşır. Genel olarak oldukça basit olduğundan geniş kullanım alanları 
bulmuşlardır. Ancak zaman içerisinde toplumlar genişleyip karmaşıklaştıkça bu 
modelin de değişime uğraması ve kendini geliştirmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Bu noktada seçim sistemleri söz konusu olduğunda sıklıkla kullanılan iki 
terimi de kısaca vurgulamak gereklidir. Bu terimlerden dar bölge kavramı, seçim 
bölgesinden kazanan tek bir aday olacağını ifade ederken geniş bölge kavramı ise 
seçim bölgesinden birden çok adayın seçileceğini belirtir. Her iki kavram da seçim 

 
Seçim sistemleri iki 

temel yöntem 
içerisinde tanımlanır; 
çoğunluk sistemleri ve 
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sistemleri içerisinde hem çoğunluk sistemlerinde hem de nispi temsil 
sistemlerinde kendilerine yer bulur. 

 

Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi (dar bölge)  
Dar bölge sistemi, parlamentoya ne kadar temsilci seçilecekse ülkenin o 

sayıda nüfus olarak birbirine eşit seçim bölgelerine ayrılmasını gerektirir. Bu 
sistemde genel prensip, seçim bölgelerinin nüfus olarak eşit olmasını gerektirir 
ama tarihî, idari, coğrafi sınırlar, göç ya da nüfus artışı sonucunda oluşabilecek 
küçük nüfus farklılıkları doğal karşılanarak görmezden gelinebilir [9].  Dar bölge 
sisteminde her parti her bir seçim bölgesi için bir aday gösterir. Seçim bölgesinde 
en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Seçilmek için kullanılan oyların basit 
çoğunluğunu almak yeterlidir. Örneğin 100 000 oyun kullanıldığı bir seçim 
bölgesinde; 

A adayı 30 000,  

B adayı 25 000,  

C adayı 20 000,  

D adayı 15 000,  

E adayı 10 000 oy alırsa A adayı o seçim bölgesinin kazananı olacaktır.  

Dar bölge sistemi uygulandığında ortaya güçlü bir hükûmetin çıkmasına 
neden olur. Ancak örnekten de anlaşılacağı gibi bu seçim bölgesinde toplumun 
sadece %30 u parlamentoda temsil edilebilmektedir. Bu seçim bölgesinde 
seçmenlerin %70 i temsil edilemez durumdadır. 

 Başka bir deyişle bir azınlık parlamentoda temsil edilirken seçim bölgesinin 
büyük çoğunluğu bu sistemde temsil edilememektedir. 

Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, 
İngiltere, Kanada, Rusya Federasyonu ve Anglosakson kültürünün etkisi altında 

Ö
rn

ek
•Amerika Birleşik Devletleri'nde parlamentonun seçimlerinde dar 
bölgeli çoğunluk sistemi uygulanırken başkan seçimleri iki dereceli 
bir seçim sistemiyle gerçekleştirilmektedir. İki dereceli seçimlerde, 
seçmenler kendi delegelerini belirlemekte, delegeler ise asıl 
seçimi gerçekleştirmektedirler. Buna benzer bir sistem Osmanlı 
Devleti'nin I. Meşrutiyet Dönemi'nde ilk kez uygulanan 
seçimlerinde de kullanılmıştır [5). 
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kalmış ülkelerde uygulanmaktadır [9]. Sistem doğası gereği toplumun temsilinden 
çok iktidarın güçlü olmasına neden olmaktadır. Bu sistemin uygulandığı toplumlar 
genellikle iki partili bir düzene doğru evrilirler. Bu sistemi kullanan ülkelerde iki 
büyük partinin iktidarı değişerek kullandığı gözlenir. Sistem partilerden birine 
mutlak çoğunluk sağlayacak bir ortam hazırlar. Bu sistem büyük partileri 
güçlendirirken nispeten zayıf partilerin ortadan kalkmasına neden olur. 
Seçmenler, oylarının boşa gitmemesi düşüncesiyle hareket ederek kendi 
düşüncelerine uygun olan aday yerine seçimi kazanması muhtemel adaylar 
arasından birine oy vermeyi tercih ederler. 

Dar bölge sisteminin tek isimli tek turlu uygulanışı sonucunda ortaya çıkan 
bir diğer durum ise seçim bölgesinin görece küçük olmasından dolayı aday ile 
seçmen arasındaki ilişkinin daha yoğun olmasıdır. Bu durum hem olumlu hem de 
olumsuz sonuçlara yol açabilir. Adayın seçmenlere olan sorumluluğunun farkında 
ve bölgenin sorunlarını iyi biliyor olması olumlu tarafa yazılabilir. Seçmenler de 
aynı nedenden dolayı aday üzerinde daha iyi bir denetim kurabilirler. Bu durum 
adayın partiye olan bağlılığını da azaltır. Ancak öte yandan bu durum bölgesel ya 
da kişisel taleplerin ulusal sorunlardan daha fazla ön planda olmasına yol açabilir. 
Özellikle Batılı olmayan toplumlarda mezhepsel ayrımlar, etnik farklılıklar, 
toplumsal ilişkiler düzeni (aşiretler, toprak ağalığı, dinî cemaat liderleri vb.) kişisel 
ve ekonomik nüfuz adayların seçiminde siyasi düşüncelerden ve parti 
programlarından daha fazla etkili olabilir. Bu sistemde seçimi kazanmada partinin 
programı ve düşüncesinden ziyade adayın kim olduğunun önemli olduğu durumlar 
yaşanabilir. Ama bu sisteme yönelik en ciddi eleştiri toplumun tamamının temsil 
edilememesi ve bir partinin aldığı oy oranında parlamentoda temsil edilememesi 
üzerinedir. 

Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi (dar bölge)  
Bu sistem dar bölge sisteminin salt çoğunluğa bağlı olarak uygulanması 

sonucu oluşmuştur. Yani seçilebilmek için seçim bölgesindeki oyların en az %51 ini 
kazanmak gereklidir. Bu durum her zaman mümkün olmadığından seçime ikinci bir 
tur eklenmiştir. İkinci tura, ilk tura katılan adayların hangilerinin katılabileceği 
önceden belirlenmiştir. Sistemin amacı, tek turlu tek isimli sistemde eleştiri 
konusu olan herhangi bir seçim bölgesinden bir adayın azınlık oylarıyla seçilmesini 
önlemektir. Seçimlerin ilk turuna her aday katılabilir. Bu turun amacı ikinci tura 
kimlerin katılabileceğini belirlemektir. Ancak herhangi bir aday ilk turda oyların 
%51 ini kazanırsa ikinci tura gerek kalmaz. İkinci tura kimlerin katılabileceği 
uygulamalarda farklılıklar gösterir. Örneğin Fransa’da ikinci tura katılabilmek için 
ilk turda kullanılan oyların en az %12,5 ini almak gereklidir [10]. Kullanılan bu 
yüksek baraj ikinci tura genellikle iki adayın kalmasını sağlamaktadır. İkinci turda 
ise salt çoğunluk aranmaz. En fazla oyu alan aday kazanır[11]. 

Tek adaylı iki turlu dar bölge sistemini günümüzde başta Fransa olmak üzere 
Rusya, Peru ve Şili kullanmaktadır. Bu sistem çok partili siyasal yaşama daha 
elverişlidir. İlk tura katılım bütün partilere açıktır. İkinci tur içinse devreye 
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pazarlıklar ve seçim ittifakları girmektedir. Bu sayede küçük partiler de siyasal 
yaşamda etkili olabilmektedirler. 

Bu sistem içerisinde adayların partilere bağlılığı daha fazladır. Her parti 
çeşitli ittifak arayışlarına gireceğinden sonuçta iktidarın gücü bir ölçüde 
sınırlandırılmış olur. Ancak sonuç olarak tek turlu çoğunluk sisteminde gözlenen 
olumsuzlukların dozu azalmış da olsa bu sistem içinde geçerlidir. İdeolojik açıdan 
ikinci tur bir tür kutuplaşmaya yol açabilir. Seçmenler ve partiler ikiye ayrılarak 
kamplaşabilirler. İkinci turda başarılı olabilmek için kitle partileri aşırı uçlarda yer 
alan radikal partilere ve oluşumlara ödünler vermek zorunda kalabilirler. İkinci 
tura ikiden fazla adayın kalması durumunda genellikle en zayıf aday güçlü 
olanlardan birini destekleyerek seçimden çekilmektedir. Ancak bu durum 
beraberinde pazarlıkları ya da bir tür açık artırmayı getirmektedir. Bu sistemde 
temsilde adaletsizliklere yol açabilmektedir. Örneğin Fransa’da yapılan 1993 
seçimlerinde %40 oy alan merkez sağ ittifak parlamentonun %85 ini kazanmıştır 
[9]. İki turlu sistemde amaçlanan uçlarda ve radikal çizgide olan siyasal görüşlerin 
ilk turda elenmesidir. Ancak hedeflenenin aksine bu sistem bazen bu görüşleri 
siyasal yaşamda özellikle de seçim sürecinde daha etkin hâle de getirebilmektedir. 

Listeli çoğunluk sistemi (geniş bölge)  
Listeli çoğunluk sisteminde bir seçim bölgesinde birden fazla temsilci seçilir. 

Dolayısıyla seçimlere bir partiden birden fazla aday katılır. Siyasal partiler 
seçmenlere seçim bölgesinden çıkacak temsilci sayısı kadar aday sunarlar. Örneğin 
bir seçim bölgesinden 8 temsilci seçilecekse her bir parti bu seçim bölgesinden 8 
aday gösterir. Bu sistem içerisinde partiler aday listelerini seçmenlere iki yöntemle 
sunarlar. Bunlardan birincisi “kapalı liste” yöntemidir. Bu yöntemde seçmenler 
partilerin belirledikleri adaylardan oluşturdukları listelerden birini seçerler. Diğer 
yöntem ise “açık liste” olarak tanımlanır. Bu yöntem uygulandığında seçmen oy 
verirken kendi listesini oluşturur. Örneğin ilk adayı A partisinden, ikinci adayı C 
partisinden üçüncü adayı A partisinden dördüncü adayı B partisinden vb. seçebilir. 
Bu durumda en çok oy alan adaylar seçilmiş olurlar. Adaylar sadece rakip partilerin 
adaylarıyla değil, aynı zamanda kendi partilerinin adaylarıyla da yarışmak 
durumundadırlar. Ancak uygulamada açık liste yöntemini kullanmak oldukça 
zordur. Açık liste yöntemini uygulayabilmek için öncelikle eğitim düzeyi yüksek ve 
ne yaptığını bilen bir seçmen kitlesine gereksinim duyulur. Bu yüzden genellikle 
uygulama kapalı liste yöntemi üzerinden sürdürülür. 

Listeli çoğunluk sistemi daha önceki dar bölge sistemleriyle benzer 
olumsuzluklara sahiptir. Bu sistem de tek ya da iki turlu olarak düzenlenebilir. 
Sistem, temsilde adalet ilkesine önemli ölçüde zarar verir. Örneğin 6 temsilci 
çıkarılacak olan bir seçim bölgesinde;  

 

A partisi 25 000  

B partisi 24 500  
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C partisi 20 500  

D partisi 19 000  

E partisi 11 000 oy almış ise bu seçim bölgesindeki bütün temsilcilikleri A 
partisi kazanmaktadır. Yani A partisi seçmenlerin oylarının %25 ini almasına karşın 
temsil oranını %100 gerçekleştirmektedir. Bu seçim bölgesindeki seçmenlerin %75 
i ise parlamentoda temsil edilememektedir. 

Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi (alternatif oy)  
Bu sistem, iki turlu çoğunluk sisteminin sonuçlarını tek turda elde etmeyi 

amaçlar. Bu sistemde de salt çoğunluk aranmaktadır [6]. Bu sistemde her bir 
seçim bölgesinden bir aday seçilir. Uygulamada seçmenler, seçim kanununun 
belirlediği sayı kadar olmak kaydıyla seçime katılan adaylar arasından seçimi 
kazanmasını istediği adayları sıralar. Seçmenin en beğendiği aday birinci sırada yer 
alır. Uygulanan seçim kanununa göre ikinci ve üçüncü sırada seçilmesini istediği 
adayları da belirtir. Seçim sonuçları hesaplanırken seçmenlerin birinci sıraya 
yerleştirdikleri adaylar için kullandıkları oylar esas alınır. Adaylardan birisi salt 
çoğunluğu sağladıysa seçimi kazanmış olur. Eğer hiçbir aday salt çoğunluğu 
sağlayamazsa en az oy alan aday elenmiş sayılarak ona verilen oy pusulalarındaki 
ikinci tercihler oy hesabına işlenir. Bu durum adaylardan birisi salt çoğunluğu 
sağlayıncaya kadar devam eder. Örneğin bir 100 000 seçmenlik bir seçim 
bölgesinde yapılan bir seçimde;  

A adayı: 40 000  

B adayı: 28 000  

C Adayı: 20 000 ve D adayı: 12 000 oy almış olsun.  

Bu durumda salt çoğunluk sağlanamadığı için hiçbir aday seçimi kazanamaz. 
Böylesi bir durumda D adayı elenerek onun aldığı oy pusulalarında ikinci tercihlere 
bakılır. Örneğin D adayına verilen oy pusulalarında ikinci tercih olarak A adayı: 11 
000, B adayı: 800 ve C adayı da 200 oy almış ise seçim şu şekilde sonuçlanacaktır: 

A Adayı: 40 000 (birinci tercih oy) + 11 000 (ikinci tercih oy) = 51 000  

B Adayı: 28 000 (birinci tercih oy) + 800 (ikinci tercih oy) = 28 800  

C Adayı: 20 000 (birinci tercih oy) + 200 (ikinci tercih oy) = 20 200  

Bu durumda A adayı seçimi kazanacaktır. 

Bir başka uygulama biçimindeyse seçmenler seçime katılan aday sayısı 
kadar tercihte bulunurlar. İlk tercihteki adaylar kazanacak oy oranına sahip 
olamazlarsa, en az oy alanın elenmesi yerine her oy pusulasındaki ikinci tercihler 
adayların oylarına eklenir. Bu ekleme adaylardan biri salt çoğunluğa ulaşıncaya 
kadar devam eder.  

Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi de iki turlu çoğunluk sisteminin 
yarattığına benzer sorunlar oluşturur. İkinci tercihlerin belirlenmesi için adaylar ve 
partiler arasında pazarlıklar baş gösterir. Bu sistemin uygulanabilmesi için 
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seçmenlerin seçim uygulamaları hakkında iyice eğitilmiş olmaları ve oy kullanırken 
dikkatli olmaları gerekir. Bu sistemde de küçük partilerin parlamentoda temsilleri 
neredeyse olanaksızdır. 

Nispi (Orantılı) Seçim Sistemleri  

Nispi sistemler yönetimde istikrar ilkesinden daha çok temsilde adalet 
ilkesini amaç edinirler. Bu sistemin temel amacı, çoğunluk sistemlerinin engel 
olduğu azınlığın temsil hakkının da sağlanmasıdır. İsminden de anlaşılabileceği gibi 
nispi (orantılı) seçim sistemleri her partinin aldığı oy oranında parlamentoda 
temsil edilmesini esas alır. Nispi temsil ilkesinin düşünce alanında gelişiminin tarihi 
oldukça eskidir. Örneğin, Aristoteles ve Condorcet gibi düşünürlerde bu gelişimin 
izlerini bulmak olasıdır[10]. Ancak bu düşüncenin uygulama alanına geçmesi ancak 
19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Sistem, 1855 yılında Danimarka’da ilk 
kez uygulanma şansı bulmuştur. 1899 yılında Belçika nispi seçim sistemini 
benimseyen ilk ülkelerden biri olmuştur. Bu seçimler için Belçikalı Profesör Victor 
d’Hont tarafından geliştirilen hesaplama sistemi çeşitli versiyonlarıyla günümüzde 
de geçerliliğini korumaktadır. Sistemin demokratik ülkelerin çoğunluğunda kabul 
görmesi ise Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasında, toplumun eşitlik ve adalet 
duygularının güçlenmesi neticesinde gerçekleşmiştir.  

Nispi temsil özellikli seçim sistemlerinin uygulanabilmesi için bazı koşulların 
yerine getirilmesi gereklidir. Bu koşulların en önde geleni, seçim çevrelerinin 
belirlenmesidir. Bu sistem için seçim çevresinin genişliği ile yani bir seçim 
çevresinden seçime katılacak birey sayısı ile sistemin sağlayabileceği orantısallık 
arasında bir bağ vardır[6]. İkinci önemli konu “seçim kotası” ya da “seçim 
sayısının” belirlenmesidir. Seçim kotası/sayısı, bir seçim bölgesinden bir temsilci 
çıkarabilmek için gerekli olan asgari oy sayısını ifade eder. Bu kavram bir anlamda 
adayın kazanmak için aşması gereken barajı belirler. Bu yüzden kanunla önceden 
belirlenmemiş olsa bile sistemin yapısı gereği nispi temsil sistemlerinde baraj 
uygulaması vardır[5]. 

Nispi temsil sistemlerinde önemli olan ve fark yaratan unsurlardan biri de 
birden çok adayın seçileceği temsil bölgelerinde partilerin aday listelerinin 
türleridir. Bu sistemlerde kullanılan dört çeşit liste uygulaması vardır. Bunlar;  

• Kapalı (bloke) liste uygulaması  

• Esnek liste uygulaması  

• Açık liste uygulaması  

• Serbest ya da karma liste uygulaması  

Kapalı liste uygulaması seçime giren adaylardan çok siyasi partileri ön plana 
çıkaran bir uygulamadır. Bu uygulamada her parti seçmenlere önceden 
belirlenmiş ve adayların sıralanmış olduğu bir listeyi sunar. 

 Seçmenlerin kendilerine sunulan liste üzerinde değişiklik yapma hakkı 
yoktur. Bu nedenle seçmenler adaylarla ilgili bilgileri olmasa bile partileri tercih 
ederek oy kullanmış olurlar. Seçmenler adaylardan ziyade partilere oy verirler. Bu 
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uygulama partilerin ön plana çıkmasını sağlar. Seçim sonucunda aldıkları oy 
oranlarına göre partilerin sunduğu listedeki adaylar, partinin çıkarabildiği temsilci 
sayısı kadar, birinci sıradan başlamak üzere seçilmiş olurlar. 

Esnek liste uygulamasında ise seçmenler yine partilerin sunduğu listelere oy 
verirler. Ancak bu kez liste içerisinde yer alan adayların sıralamasını değiştirebilme 
olanağı seçmenlere verilir. Seçmenler, partilerin sunduğu listelere isim ekleyip 
çıkaramazlar. Ama buna karşın sunulan liste içerisinde kimin hangi sırada olacağını 
belirleyebilirler.  

Açık liste uygulaması, esnek listenin bir türevidir. Bu uygulamada partiler 
adayları alfabetik bir liste hâlinde seçmenlere sunar. Seçmenler oy kullanımı 
sırasında kendi sıralamasını gerçekleştirir. Bu uygulamada da sıralama sadece 
partilerin sunduğu liste içerisindeki adaylar arasında yapılabilir.  

Serbest liste uygulamasında ise seçmenler sınırlandırılmaz. Bu uygulamada 
seçmenler, partilerin aday listeleri ya da bağımsız adaylar arasından kendi 
listelerini oluştururlar. Yani bir seçmen birden fazla partiye oy verebilir. Örneğin üç 
temsilcinin seçileceği bir seçim bölgesinde bir seçmen birinci sıraya A partisinden 
bir adayı, ikinci sıraya B partisinden bir adayı, üçüncü sıraya da C partisinden bir 
adayı yerleştirebilir. Bu uygulama seçmen özgürlüğünün en fazla olduğu 
uygulamadır. Ayrıca bu uygulamada adaylar partilerden daha fazla ön plana 
çıkarlar. Ancak bu yönteme yaşama geçirebilmek için iyi eğitimli ve bilinç düzeyi 
yüksek seçmenlere gereksinim duyulur. Bu yüzden serbest liste uygulamasının 
kullanıldığına seyrek olarak şahit oluruz. Günümüz demokrasilerinde genellikle 
kapalı liste ve esnek liste uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır.  

Nispi temsil sistemlerinde önemli bir sorun alanı da “artık oy “ kavramında 
bulunur. “Artık oy” bir seçim bölgesinde seçim kotasına göre oylar bölündükten 
sonra seçilmek için gerekli olan rakamın altında kalan oyları tanımlamak için 
kullanılan bir kavramdır. Bu oyların orantısal olarak seçime katılabilmesini 
sağlamak nispi temsil sistemlerinin önemli bir sorunu olmuştur. Bu sorunu aşmak 
için kullanılan iki temel yol vardır. Artık oylar ya seçim bölgesi içerisinde ya da 
ulusal çerçevede değerlendirilir. Artık oylar seçim bölgesinde değerlendirildiğinde 
buna “yaklaştırmalı nispi temsil”, ulusal çerçevede değerlendirildiğinde ise “nispi 
temsilin tam uygulanması” adı verilir. 

Nispi Temsil Siteminde Kullanılan Yöntemler  

Nispi temsilin tam uygulanması yöntemleri  
Nispi temsilin tam uygulanması derken kastedilen, artık oyların seçim 

hesaplamasına katılmasının ulusal düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktır. Nispi 
temsil sistemlerinin ortak yönü, seçimler sonrasında temsil edilemeyen, 
parlamentoya etki etmeyen oy sayısını olabildiğince azaltmaktır. 

 Tam nispi temsil sistemlerinde seçim bölgeleri geniş tutularak ve artık oyları 
hesaplamaya dâhil ederek bu amaca ulaşmak hedeflenir. Nispi temsilin tam 

 
Artık oy, bir seçim 

bölgesinde 
hesaplamaya dâhil 
edilemeyen oyları 
tanımlamaktadır.  
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uygulanmasında kullanılan başlıca üç yöntem vardır. Bunlar; ulusal seçim kotası, 
ulusal artık sistemi ve değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi olarak adlandırılır. 

Ulusal seçim kotası (nispi temsilin saf şekli)  
Bu sistemin en belirgin özelliği, bütün ülkenin tek bir seçim bölgesi 

sayılmasıdır. Bu sistemde parlamentoya gidecek olan bütün temsilciler, ülke 
genelindeki oy oranlarıyla belirlenir. Ulusal seçim kotası, ülke genelinde geçerli bir 
hesaplamaya dayanır. Bütün ülkedeki seçmen sayısının temsilci sayısına 
bölünmesiyle ulusal seçim kotası oluşturulur. Her parti, bu kotayı tekrarlayabildiği 
sayıda temsilciliği kazanır. Bu sistemin olumlu yanı en yüksek nispi temsili 
sağlamasıdır. Ancak öte yandan bu sistem temsilci ile seçmeni birbirinden 
uzaklaştırır. Ülke genelinin bir tek seçim bölgesi olarak tanımlanması, adaylar ile 
seçmenlerin ilişkisini bir ölçüde sınırlar. Adaylar bu sistemde bir seçim bölgesinin 
ya da kentin temsilcisi olmaktansa partinin temsilcisi olmaya daha yakındırlar. 

Ulusal artık sistemi  
Bu sistem, seçim bölgelerine ayrılmış olarak gerçekleştirilen nispi temsil 

esasına uygun seçimlerde ortaya çıkan artık oy ve açıkta kalan temsilcilik sorununu 
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Uygulamada her bir seçim bölgesinde ortaya 
çıkan artık oylar, ulusal düzeyde bir merkezde birleştirilir. Birleştirilen bu oylar açık 
bulunan temsilcilik sayısına bölünerek yeni bir seçim kotası oluşturulur. Bu seçim 
kotasını tekrarlayabildikleri oranda siyasi partiler açıkta olan temsilcilikleri elde 
ederler. Ulusal artık sistemi küçük partilere daha çok avantaj sağlar. Ulusal seçim 
kotası sisteminden sonra toplumdaki siyasal eğilimleri parlamentoya aktarmada 
en başarılı sistem olarak gösterilir. [5]  

Değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi  
Bu sistemi diğerlerinden farklılaştıran en önemli özelliği, önceden kanunla 

belirlenmiş bir seçim kotasına sahip olmasıdır. Yani bir temsilcinin seçilebilmek için 
alması gereken oy sayısı önceden belirlenir. Seçim bölgelerinde belirlenen sayıyı 
yakalayan temsilciler seçilmiş olur. Seçim bölgelerinde artan oylar ise ulusal 
düzeyde birleştirilerek seçim kotasına bölünür. Böylece artık oylar da 
değerlendirilmiş olur. Bu sistemin en büyük olumsuzluğu, seçim sonuçlanana 
kadar parlamentoyu oluşturacak temsilci sayısının bilinememesidir. Seçime katılım 
ne kadar çok olursa parlamento da o oranda fazla temsilciden oluşmaktadır. 
Temsilci sayısı, seçime katılım ve geçerli oy sayısına bağlıdır. Öte yandan bu 
sistemde bütün temsilciler eşit miktarda oy alarak parlamentoyu oluştururlar. 

Yaklaştırmalı nispi temsil  
Yaklaştırmalı nispi temsil sistemlerinin en belirleyici özelliği, bu sistemlerde 

temsilciliklerin tamamının seçim bölgelerinde belirlenip dağıtılmasıdır.  

Yani açık kalan temsilciliklerin ve artık oyların hesaplanması ülke genelinde 
değil, sadece ait oldukları seçim bölgesinde gerçekleştirilir. Bu sistemde seçim 
kotasının çok yüksek olmasını engellemek ve açık temsilcilik kalmamasını sağlamak 
amacıyla çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılır. 

 
En yüksek artık sistemi 

parlamentoya küçük 
partilerin girişini ve 

farklı toplumsal 
düşüncelerin temsilini 

kolaylaştırır.  
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En yüksek artık sistemi  
Bu hesaplama yöntemi basit bir mantığa bağlıdır. Seçim kotasına göre 

temsilcilikler dağıtıldıktan sonra açık kalan temsilcilik varsa bu temsilciliği en 
yüksek artık oya sahip olan parti kazanmaktadır. Örneğin bir seçim bölgesinde 200 
000 seçmen olduğunu ve bu bölgeden 5 temsilci seçileceğini varsayalım. Bu 
bölgede seçim kotası: 200 000 / 5 = 40 000 olacaktır. Yani seçilebilmek için 40 000 
oy gereklidir. Bu seçim bölgesinde A partisi: 86 000, B partisi: 56 000, C partisi: 38 
000 ve D partisinin 20 000 oy aldığını var sayarsak seçim sonucunda:  

A partisi 86 000 / 40 000 = 2 temsilci ve 6 000 artık oy  

B partisi 56 000 / 40 000 = 1 temsilci ve 16 000 artık oy  

C partisi 38 000 / 40 000 = 0 temsilci ve 38 000 artık oy 

D partisi 20 000 / 40 000 = 0 temsilci ve 20 000 artık oy kazanmış olacaktır. 
Bu seçim sonucunda iki temsilcilik ve 80 000 oy açıkta kalacaktır. En yüksek artık 
sistemi uygulandığında açıktaki temsilcilikler en fazla artık oyu olan partilere 
dağıtılır. Örneğimizdeki seçim sonucunda açıkta kalan temsilciliklerden birini 38 
000 artık oyu olan C partisi, diğerini de 20 000 artık oyu olan D partisi 
kazanacaktır. Bu durumda seçim sonucunda A partisi iki, B, C ve D partileri de bir 
temsilcilik kazanmış olurlar. Bu sistemin olumsuz yanlarından biri adaletsiz 
olmasıdır. Örneğimizde A partisinin kazandığı her temsilcilik 40 000 oy sonucu elde 
edilirken D partisi bu sayının yarısı kadar oy almasına karşın temsilcilik kazanmıştır. 
Öte yandan B partisi 56 000 oyla bir temsilcilik kazanırken D partisi 20 000 oya bir 
temsilcilik elde edebilmiştir. Hemen anlaşılacağı gibi bu sistem uygulandığında 
küçük partilerin temsil olanağı yükselmektedir. 

En yüksek ortalama sistemi  
En yüksek ortalama sistemini yukarıdaki örneğe uyarladığımızda karşımıza 

farklı bir seçim sonucu çıkar. Bu sistem de seçim kotasına göre üç temsilciliği 
partilere dağıtır. Açıkta kalan temsilciliklerin belirlenmesi için ise her partinin elde 
ettiği temsilcilik sayısına bir ilave edilerek partilerin aldıkları oy bu sayıya bölünür. 
Temsilci çıkaramayan partilerin oyları ise bire bölünür. Bu işlem sonucunda en 
yüksek ortalamayı tutturan parti temsilciliği elde eder. Açıkta kalan bütün 
temsilcilikler dağıtılana kadar bu işlem devam eder. Bu sistemi örneğimize 
uyguladığımızda;  

A partisi 86 000 / 40 000 = 2 temsilci ve 6 000 artık oy  

B partisi 56 000 / 40 000 = 1 temsilci ve 16 000 artık oy  

C partisi 38 000 / 40 000 = 0 temsilci ve 38 000 artık oy  

D partisi 20 000 / 40 000 = 0 temsilci ve 20 000 artık oy almıştır. Açıkta kalan 
dördüncü temsilcilik için en yüksek ortalama sistemini uyguladığımızda  

A partisi, 86 000 / (2 + 1) = 28 666  

B partisi, 56 000 / (1 + 1) = 28 000 

 
 

En yüksek ortalama 
sistemi, en yüksek artık 
sisteminin aksine büyük 
partilerin lehine işleyen 

bir sistemdir. 
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C partisi, 38 000 / 1 = 38 000  

D partisi, 20 000 / 1 = 20 000 sonucuyla karşılaşırız.  

Bu durumda en yüksek ortalamayı C partisi yakaladığından dördüncü 
temsilcilik C partisinin olur. Beşinci temsilcilik için hesaplama yapılırken  

A partisi, 86 000 / (2 + 1) = 28 666  

B partisi, 56 000 / (1 + 1) = 28 000  

C partisi, 38 000 / (1 + 1) = 19 000  

D partisi, 20 000 / 1 = 20 000 sonucu çıkar. Beşinci temsilciliği A partisi 
kazanır. 

En yüksek ortalama sistemi, en yüksek artık sisteminin aksine büyük 
partilerin lehine işleyen bir sistemdir. Elimizdeki örnekte de görüldüğü gibi verilen 
oylar ve seçime katılanların sayısı değişmediği hâlde hesaplama yönteminin 
değişmesi seçim sonuçları üzerinde çok belirleyici olabilmektedir. 

d’Hondt sistemi  
Belçikalı bir matematikçi olan Victor D’Hondt tarafından oluşturulan bir 

hesaplama sistemidir. Bu sistemde partilerin oyları seçim bölgesinden çıkarılacak 
temsilci sayısına ulaşıncaya kadar bölme işlemine tabi tutulur. Elde edilen sonuçlar 
büyüklük sırasına göre sıralanır. Temsilcilikler, bu işlemler sonrasında ortaya çıkan 
sonuçların büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla partilere dağıtılır. Bu hesaplama 
sistemini örneğimize uyarlarsak: beş temsilciliği dağıtılacağı bir seçim bölgesinde A 
partisi: 86 000, B partisi: 56 000, C partisi: 38 000 ve D partisinin 20 000 oy aldığını 
ön görmüştük. O hâlde d’Hondt sisteminde;  

A partisi  B partisi  C partisi  D partisi  

1. Bölme  86 000   56 000   38 000   20 000  

2. Bölme  43 000   28 000   19 000   10 000  

3. Bölme  28 666   18 666   12 666   6 666  

4. Bölme  21 500   14 000   9 500   5 000  

5. Bölme  17 200   11 200   7 600   4 000  

Bu işlem sonucunda elde ettiğimiz rakamları büyükten küçüğe doğru 
sıralarsak;  

86 000 ( A partisi)  

56 000 ( B partisi)  

43 000 ( A partisi)  

38 000 (C partisi)  

28 666 (A partisi) sonucuna ulaşırız. Bu durumda A partisi üç, B ve C partileri 
de birer temsilcilik kazanmış olurlar. 

 
 D’Hondt sistemine 
adını veren Victor 

D’Hondt, Belçikalı bir 
matematik 

profesörüdür. 
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Bu sistemin olumlu yanı, temsilciliklerin dağıtılmasında artık oy ve açıkta 
kalan temsilcilik sorunlarıyla karşılaşılmamasıdır. Sistemdeki en büyük sorun ise 
temsilcilikleri elde etmek için gerekli olan oy sayısının eşit olmayışıdır. Örneğimizde 
olduğu gibi, A partisi kazandığı temsilcilik başına 28 666 oy almıştır. Oysa aynı 
seçimde B partisi bir temsilcilik için 56 000 oya gereksinim duymuştur. d’Hondt 
sistemi büyük partilerin yararına sonuç verirken küçük partiler açısından olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. 

Karma Seçim Sistemleri  

Karma seçim sistemleri çoğunluk ve nispi temsil sistemlerinin bir 
bileşkesinden oluşurlar. Amaç, her iki sisteminde olumlu yanlarını ön plana çıkarıp 
yarattıkları sorunları gidermedir. Çoğunluk sistemleri, güçlü bir yönetim ortaya 
koymakta ama toplumda var olan siyasal görüşlerin büyük kısmının parlamentoda 
temsil edilmesini sağlayamamaktadır. Çoğunluk sistemleri, güçlü iktidarları ortaya 
çıkarır ancak bunu gerçekleştirirken “aşkın temsil” sorununa da yol açar. Aşkın 
temsil kavramıyla belirtilmek istenen, bir siyasal partinin aldığı oy oranına nispeten 
parlamentoda temsil gücünün yüksek olmasıdır. Yani bir parti seçimlerde oyların 
%35 almasına karşın parlamentodaki temsilcilikleri %60’ını elde edebiliyorsa bu 
durumda aşkın temsil söz konusudur. 

Nispi temsil sistemleri ise toplumdaki siyasal eğilimleri parlamentoya 
başarıyla taşımakta ama bunun sonucunda güçlü bir yönetimin oluşmasını 
engelleyecek oranda parçalı ve rekabetçi bir parlamento oluşmasını 
sağlamaktadır. Karma seçim sistemleri, hem toplumsal eğilimleri parlamentoya 
yansıtmayı hem de seçim sonucunda güçlü hükûmetleri iktidara getirmeyi 
amaçlar. Hemen fark edileceği gibi bu iki amacı aynı anda gerçekleştirmek 
olanaksızdır. Bu yüzden karma seçim sistemleri yönetimde istikrar ilkesine daha 
fazla önem vermiş görünmektedirler. Bu yönde ortaya konan ilk uygulama seçim 
barajlarının kullanılmasıdır. Baraj uygulamasının amacı, parlamentoya giren parti 
sayısının sınırlandırılmasıdır. Bu uygulama küçük partilerin temsil edilmesini 
önlemeyi amaçlamaktadır. Baraj uygulamalarının genellikle kullanılan üç türü 
vardır. Birinci tür, nispi temsilin kendisinden kaynaklanan bir tür doğal barajdır. 
Belirlenen seçim kotasını sağlayamayan partiler temsilci elde edemez. İkinci tür, 
“yüzde oranlı baraj” uygulamasıdır. 

 Bu uygulamada temsilci çıkarabilmek için seçim bölgesindeki oyların 
önceden kanunla belirlenmiş bir yüzdesini aşmak zorunludur. Üçüncü tür ise, “ülke 
barajı” ya da “ulusal baraj” uygulamasıdır. Bu uygulamada partiler bir seçim 
bölgesinde değil bütün ülkede önceden belirlenmiş bir yüzdelik oranı aşmak 
zorundadır. Bu oranı aşamayan partiler bir seçim bölgesindeki tüm oyları alsalar 
bile temsilci çıkaramaz. Baraj uygulamaları parlamentoya giren parti sayısını 
azaltarak daha dengeli bir yönetim oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Ancak baraj 
oranlarının yüksek tutulması seçimlerde ve temsilde adalet ilkesini önemli ölçüde 
zedeleyebilmektedir. 

 
Karma seçim sistemleri, 
çoğunluk ve nispi temsil 

sistemlerinin olumlu 
yönlerini buluşturmayı 

amaç edinir.  
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Demokratik rejimlerde seçim sonuçlarının nasıl hesaplanacağı her zaman 

tartışılan bir konu olmuştur. Seçmenlerin tercihleri aynı kalsa bile hesaplama 
yönteminin ve seçim sisteminin değişimi ortaya çok farklı sonuçlar 
çıkartabilmektedir (bkz. tablo 4.1 ve 4.2). Bu yüzden özellikle demokrasi geleneği 
henüz tam manasıyla yerleşmemiş toplumlarda seçim sistemini değiştirmeye gücü 
yeten iktidarlar kendileri açısından en uygun sonuçları verecek seçim modellerini 
kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu durum beraberinde sürekli değişen bir seçim 
düzenini getirmiştir. Oysa demokrasi geleneği olan toplumlarda seçim sistemleri 
uzun yıllar boyunca aynı kalmaktadır. İstikrarlı bir demokratik yönetim için seçim 
sisteminin temsilde adaleti gerçekleştirecek ama aynı zamanda yönetimde istikrarı 
da sağlayacak bir biçimde düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Tablo 4.1. 1973 genel seçimlerinin farklı hesaplama yöntemleriyle verdiği sonuçlar (not: 
koyu vurgulanan seçimde kullanılan hesaplama yöntemidir [8]. 

Çoğunluk sistemi  Nispi temsil sistemi  
 

Parti adı  Oy oranı 
%  

Listeli 
çoğunluk  

Ulusal 
artık  

Barajsız 
d’Hondt  

Çevre 
barajlı 

d’Hondt  

%5 ülke 
barajlı 

d’Hondt  

%10 ülke 
barajlı 

d’Hondt  
A  

Partisi  
33,3  258  151  85  192  187  190 

B  
Partisi  

29,8  153  134  49  168  154 159  

C 
 Partisi  

11,9  16  57  48  40 49  51  

D  
Partisi  

11,8  11  57  48 40  49  51  

E  
Partisi  

5,3  12  26 13  11  14  -  

F  
Partisi  

3,4  - 16  3  2  -  -  

G  
Partisi  

1,1 -  6  1  -  -  -  

I 
Partisi  

- 
 

- 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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• Sizce demokratik bir toplumda gerçekleştirilecek seçim 
düzenlemelerinde "temsilde adalet" ilkesi mi, 
"yönetimde istikrar" ilkesi mi önemsenmelidir? Niçin?
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Tablo 4.2. 2002 genel seçimlerinin farklı hesaplama yöntemleriyle verdiği sonuçlar. (not: 
koyu vurgulanan seçimde kullanılan hesaplama yöntemidir) [8]. 
 

 

 

Çoğunluk sistemi  Nispi temsil sistemi  
 

Parti adı  Oy oranı 
%  

Listeli 
çoğunluk  

Ulusal 
artık  

Barajsız 
d’Hondt  

Çevre 
barajlı 

d’Hondt  

%5 ülke 
barajlı 

d’Hondt  

%10 ülke 
barajlı 

d’Hondt  
A  

Partisi  
34,3  418  185  262  307  266  363 

B  
Partisi  

19,4  79  100  117  120  117 178  

C  
Partisi  

9,5  53  55  52  54 52  -  

D 
 Partisi  

8,4  -  48  9 4  9  -  

E  
Partisi  

7,3  -  40 1  -  -  -  

F  
Partisi  

6,2  - 40  44  31  44  -  

G  
Partisi  

5,1 -  30  28  16  28  -  

I  
Partisi 

2,5 -  15  33  18  34  -  

J  
Partisi 

1,0 -  6  4  -  -  -  

K 
 Partisi 

1,2 -  7  -  -  -  -  

L  
Partisi 

1,2 -  5  -  -  -  -  

M  
Partisi 

0,9 -  5  -  -  -  -  

N  
Partisi 

0,5 -  3  -  -  -  -  

O  
Partisi 

0,5 -  3  -  -  -  -  

Ö  
Partisi 

0,3 -  2  -  -  -  -  

P  
Partisi 

0,3 -  2  -  -  -  -  

R  
Partisi 

0,2 -  1  -  -  -  -  

S  
Partisi 

0,2 
 

- 
 

1 
 

-  
 

-  
 

-  
 

- 
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Ö
ze

t
•Siyasal partiler demokrasilerin en önemli parçalarından birini oluşturu. 
•Siyasal partiler, siyasal amaçlar doğrultusunda örgütlenmiş topluluklardır. 
•Partilerin amacı çeşitli toplumsal kesimlerin düşüncelerini ve çıkarlarını siyasal 

alanda temsil etmektir.  Temsili demokrasilerde toplum, kendi düşüncesini 
temsil edecek adayları (en azından teorik olarak) siyasal partilerin öne 
sürdükleri programları aracılığıyla belirler. Siyasal partiler, demokratik 
sistemlerde, siyasal sistemin işlemesinin önemli bileşenlerinden birini oluşturu.

•Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin biçimlendirdiği Batı düşüncesi içerisinde 
siyasal parti olgusunun gelişimi iki farklı yoldan gerçekleşmiştir. Bunlardan 
birincisi, parlamento içerisinde oluşan siyasal partilerdir. İkinci tür siyasal 
partiler ise parlamento dışında ortaya çıkıp gelişmişlerdir

•Demokratik sistemlerde hiçbir iktidar mutlak değildir. Her siyasal parti zamanı 
geldiğinde toplumun tercihleri doğrultusunda seçimler sonucunda iktidarı terk 
etmek zorundadır. Siyasal partilerin sistem içerisindeki mücadelesi, siyasal 
düzlemin dengelenmesini ve aşırılıkların törpülenmesini sağlar.

•Siyasal partilerin topluma sunduğu farklı seçeneklerin toplum tarafından 
değerlendirilmesini sağlayan şey seçimlerdir. Bir toplumda demokrasinin 
gerçekleşebilmesi için farklı düşünceleri taşıyan ve iktidarın el değiştirmesini 
sağlayabilecek siyasal partiler kadar, bu değişim işleminin gerçekleşmesini 
sağlayacak ve toplumun isteklerini siyasal yapıya taşıyacak seçim 
düzenlemelerine de gereksinim duyulur. Seçimler demokrasilerin temel 
koşullarından birisini oluşturur. Bir toplumda seçimlerin olması o toplumun 
demokrasi olduğunu göstermeye yetmez, ancak seçimlerin yapılmıyor olması o 
toplumun demokrasi olmadığını kanıtlamak için yeterlidir. 

•Seçim sistemleri demokratik toplumlarda toplumun siyasal alandaki 
temsilcilerini belirlemesini sağlar. Hukuksal olarak kimlerin seçmen 
olabileceğinin belirlenmesi, oylamanın nasıl gerçekleştirileceği ve 
hesaplamaların nasıl düzenleneceği belirlenmelidir. 

•Belirlenen bu kurallar toplumdan topluma farklılıklar gösterir ve siyasal sisteme 
yaklaşımın bir yansımasını oluşturur.  Zaman içerisinde gelişen bu 
düzenlemeler bütünü “seçim sistemi” olarak tanımlanır. 

•Seçim sistemleri iki temel ilke etrafında inşa edilir: Temsilde adalet ve 
yönetimde istikrar. Ancak buradaki sorun, bu iki idealin birbiriyle ters orantılı 
olmasıdır. Temsilde adalete ağırlık verdiğinizde toplumun bütün kesimlerinin 
parlamentoda olmasını sağlayabilir ve toplumun büyük kısmının temsil 
edilmesini amaçlarsınız. Ama böylesi parçalı bir parlamento yönetim gücünü 
kullanmakta başarısız olacaktır. Öte yandan siyasal istikrarı sağlamak için 
iktidarı güçlendiren bir yol izlediğinizde ise toplumun önemli bir kesimi 
temsilden yoksun kalacaktır.

•Seçimlerde kullanılan iki temel yöntem vardır: Tek dereceli seçimler ve iki 
dereceli seçimler. 

•Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hesaplama iki temel sistem üzerinden 
gerçekleştirilir; çoğunluk sistemi ve nispi temsil sistemi. Çoğunluk sistemlerini 
genel hatlarıyla açıklamak kolaydır. Adından da anlaşılacağı gibi bu sistemler en 
fazla oy alan adayın seçilmesini temel alır. Nispi sistemler yönetimde istikrar 
ilkesinden daha çok temsilde adalet ilkesini amaç edinir. Bu sistemin temel 
amacı, çoğunluk sistemlerinin engel olduğu azınlığın temsil hakkının da 
sağlanmasıdır. İsminden de anlaşılabileceği gibi nispi (orantılı) seçim sistemleri 
her partinin aldığı oy oranında parlamentoda temsil edilmesini esas alır. Bu iki 
sisteminde pek çok alt versiyonu vardır. 

•Kullanılan seçim sistemi halkın tercihleri sabit kalsa bile farklı sonuçlar ortaya 
çıkmasına neden olabilir.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin işlevlerinden biri değildir?  

a. Denge değişime olanak sağlama  
b. Siyaset yapma  
c. Toplumu bilgilendirme  
d. Siyasal kadroların yetiştirilmesi  
e. Toplumu sınıflara ayırma  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin ortaya çıkmasını sağlayan 
nedenlerden biridir?  
a. Belirli bir sınıfın ya da zümrenin çıkarlarını savunmak  
b. Kâr elde edilebilecek girişimler oluşturmak  
c. Ekonomik sistemi parti çıkarlarına göre düzenlemek  
d. Parti yöneticilerini zenginleştirmek  
e. Siyaseti kâr amaçlı kullanmak  

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde iki ana seçim sistemi doğru eşleştirilmiştir?  
a. Ulusal artık sistemi - millî bakiye  
b. Çoğunluk sistemi – nispi temsil sistemi  
c. Eşitlikçi sistem – adaletli sistem  
d. Çevre barajı – ulusal baraj  
e. İki partili sistem – çok partili sistem  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir çoğunluk sistemi çeşididir?  
a. Nispi temsilin saf şekli  
b. Millî bakiye sistemi  
c. Listeli çoğunluk sistemi  
d. En yüksek artık sistemi  
e. D’Hondt sistemi  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi “dar bölge” kavramını tanımlar?  
a. Seçmenler listeleri oylarlar.  
b. Seçmenler adayları kendileri belirler.  
c. Seçmenler adaylar arasından tercihte bulunurlar.  
d. Seçmenler sadece tek bir aday için oy kullanırlar.  
e. Seçmenler parti liderini seçerler.  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir seçimin demokratik sayılabilmesi için gerekli 
koşullardan biri değildir?  
a. Şeffaflık ilkesi  
b. Gizlilik ilkesi  
c. Bireysellik ilkesi  
d. Eşitlik ilkesi  
e. Dinsellik ilkesi  
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……………………… sistemlerde seçmenler doğrudan seçimlerini 
gerçekleştirirler……………………………. sistemlerde ise seçmenler delegeleri 
belirlemekte, daha sonra belirlenen bu delegeler asıl seçimi 
gerçekleştirmektedirler. 

7. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri 
getirilmelidir?  
a. Tek dereceli - iki dereceli  
b. Tek turlu - iki turlu  
c. Dar bölge - geniş bölge  
d. Çoğunluk - nispi temsil  
e. Artık oranlı - seçim kotalı  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir seçim sistemi değildir?  
a. De morgan sistemi  
b. D’hondt sistemi  
c. Çoğunluk sistemi  
d. Ulusal artık sistemi  
e. En yüksek artık sistemi  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi seçim sistemleri düzenlenirken amaç edilen 
ilkelerden biridir?  
a. Temsilci sayısının belirlenmiş olması  
b. Bütün herkesin oy kullanması  
c. Temsilde adaletin sağlanması  
d. İktidarların yeniden kazanması  
e. Seçimin iki partili olması  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi “aşkın temsil” kavramını tanımlar?  
a. Aşkın temsil, bir siyasal partinin aldığı oy oranına nispeten 

parlamentoda temsil gücünün yüksek olmasıdır.  
b. Aşkın temsil bir partinin tek başına iktidar olmasıdır.  
c. Aşkın temsil, bir partinin parlamentonun üçte ikisini 

denetleyebilmesidir.  
d. Aşkın temsil, parlamentonun tek partiden oluşmasıdır.  
e. Aşkın temsil, iki partinin koalisyon kurarak iktidarı ele geçirmesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

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

Grekçe ‘eidos’ ve ‘logos’ terimlerinin birleşmesiyle oluşmuş yeni bir kavram 

olan ideoloji, düşünceler bilimi olarak tanımlanmaktadır. Nispeten kısa ve yaklaşık 

iki yüz yıllık bir tarihi olan ideoloji terimini, 1796-1798 yılları arasında Antoine 

Destutt de Tracy ortaya atmış ve Paris’teki Ulusal Enstitüye Memorie sur la Faculte 

de Penser başlığı altında bölümler hâlinde sunduğu bildirilerde kullanmıştır. 

Tracy, düşünceler bilimini, fikirlerin doğal kaynaklarını araştırmak olarak 

nitelendirirken, insani tecrübe alanının tümünün artık akıl vasıtasıyla incelenmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Marx, ideoloji teriminin bir fikirler bilimini ifade eden 

ilk kullanımının açıkça farkında olarak ideolojinin, toplumdaki iş bölümüyle, sınıf 

adı verilen kollektif gruplarla ve daha da anlamlısı bazı sınıfların iktidarı ve 

tahakkümüyle özdeşleştirmektedir. Gramsci’de ideoloji, kökleri, her dil ve kültürün 

derinliklerindeyse de genelde politik doktrin için daha geçerli bir kavram izlenimi 

bırakır. 

Düşünmeyi modern bir kategori şeklinde ele alan Mannheim için, düşünce 

ve eylemlerimizi motive eden bilinç dışının yavaş yavaş bilinçli bir düzeye 

çıkarılması tesadüf değildir[1]. Bu noktada bilinç dışının önemini, ancak belli 

toplumsal koşulların bizi bazı durumlar hakkında düşünmeye zorladığında görürüz. 

Bilgi sosyolojisinin en temel anlayışlarından biri, kolektif bilinç dışı motiflerinin 

bilinçli bir şekilde algılanmaları sürecinin her çağda değil, ancak çok özgül 

koşullarda etkin olabileceğidir. Düşünce Mannheim için değişken bir olgudur. 

Mannheim’e göre bireylerin birçok düşünce tarzıyla karşı karşıya kalmasının 

sebebi dikey ve yatay hareketliliktir. Yatay hareketlilik, faklı halkların farklı 

düşündükleri ile ilgili iken, dikey hareketlilik, insanları geleneksel dünyaya ilişkin 

imajları konusunda güvensiz kılıp şüpheye sürükleyen belirleyici etmendir. 

Mannheim bu toplumsal değişimin değer erozyonuna ittiğini vurgularken bunun 

çözümüne ilişki olarak da kendi değerlendirmelerimizden vazgeçmek yerine onları 

analiz edip gerekirse değiştirmemiz gerektiğini söyler. Tüm bu açıklama 

çabalarının sonucunda ideoloji, bir grup ya da sınıfın dünyayı algılama 

perspektifidir. Bu açıklamalar doğrultusunda ünitenin konusunu “Liberalizm, 

Muhafazakârlık, Milliyetçilik, Sosyalizm, Anarşizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, 

Feminizm” gibi modern siyasal ideolojilerin, kapsamı, bakış açıları ve genel 

nitelikleri hakkında bilgi verilmiştir. 

LİBERALİZM 

Liberal sözcüğü, Latince liber (özgür) sözcüğünden türetilmiş ve 18. yüzyıl 

sonuna kadar ‘özgür insana yaraşan’ anlamında kullanılmıştır. Liberalizm ise 

aydınlanma geleneğine dayanan ve siyasal iktidarı sınırlandırarak bireysel hak ve 

özgürlükleri tanımlayıp savunmaya yönelen siyasal ve ekonomik felsefedir. 

Liberalizm, devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkilerde önceliği bireysel 

hak ve özgürlüklere veren bir siyasi düşünce akımıdır. Ya da daha genel anlamda 

siyasi ideoloji olarak liberalizm, devletin hukukla sınırlanması ve bireysel 

özgürlüklerin anayasal güvence altına alınmasıdır. 
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 İdeolojilerin tümünden daha uzun bir geçmişi olan liberalizmi tanımlamak 

zordur. Bu zorlukların en önemlisi, kendi içinde farklılıklar, çelişkiler barındırarak 

farklı zaman ve yerlerde, farklı biçimlerde ortaya çıkması ve aldığı biçimlerin, 

karşısındaki koşullara bağlı olmasıdır. Liberalizmi, Batı düşünce tarihinin uzun 

vadeli bir bakışıyla incelediğimizde, söz konusu ideolojinin, bireyin siyasi otoriteye 

kayıtsız şartsız itaat etmesini sorgulayan Sokrates geleneğine bağlı Eski Yunan’dan 

kaynaklanan rasyonel bakış açısının gelişimi ve uzantısı olduğu sonucuna varabiliriz 

[2]. Bu bağlamda liberalizmin tarihi ile iktidarın sınırlandırılmasının ve sonuç olarak 

bireysel hakların genişletilip güvence altına alınmasının tarihi el ele gider. İktidarın 

sınırlandırılması açısından bakıldığında 1215 Magna Carta’da liberal düşüncenin 

ifade edildiğini ve liberal hükümlerin yer aldığını görebiliriz. Tarihsel süreç 

içerisinde liberal bireyciliğin oluşmasında en önemli etkenlerden biri din 

savaşlarıdır. Dinsel hoşgörü adına verilen mücadeleler vicdan özgürlüğü 

noktasında bir genişlemeye neden olmuştur. Çünkü dinsel hoşgörü bireylerin 

eşitliğe duyduğu inancın ardında yatan en önemli heyecanlardan biridir. Bütün 

bunların yanında John Locke’un sunduğu ‘doğal haklar felsefesi de, bireyin 

doğuştan özgürlüğe sahip olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Liberal devlet 

anlayışının temelini kuran düşünürlerden Locke’a göre insanlar doğal yaşama 

döneminde özgür ve eşittirler [3]. Bu eşitlik ve özgürlük düzenini güvence altına 

almak için toplum hâline gelmişlerdir. Tarihsel arka plana devam ettiğimiz bu 

noktada Avrupa’da ticaretin ve kentleşmenin geliştiği 17. yüzyılda orta sınıfın 

varlığı dikkatimizi çeker. Merkantilizmin yani ekonomiye devlet müdahalesinin, 

girişimciliği engellemesi, orta sınıfın direnişiyle karşılaşır ve bu direniş mutlak 

monarkların yönetimindeki merkantilist devletlere karşı bir devrim hâlini alır. 

Yaklaşık bir yüzyıl sonra 1789 Fransız Devrimi ve Amerikan Bağımsızlık Hareketi 

devlet otoritesini sınırlayarak kişinin hak ve özgürlüklerini güvence altına almıştır. 

Benzer gelişmelerin ürünü olsa da liberalizmin kaderi her yerde aynı olmamış, 

çeşitli ülkelerin tarihsel koşullarının etkisiyle farklı ülkelerde farklı biçimler almıştır. 

Liberal devlet, siyasal yapısı ile demokrasi ilkesine dayanır [3]. Siyasal bir 

kavram olan demokrasi ise bir yönetim biçimini hatırlatır. Halkın kendi kendini 

yönettiği bir siyasal sistemdir. Halk için yönetimin olduğu bu sistemde toplumda 

herkesin mutluluğu (zayıfların, yoksulların, güçsüzlerin) için yönetmek anlamı 

vardır. 

Geleneksel toplumlarda devlet meşruiyetini dine ve soya dayanan 

ayrıcalıklardan alır. Kaynağını toplum sözleşmesi tarihinden alan eşit sivil yurttaşlık 

statüsüne göre geleneksel ayrıcalık değerini yitirmiş ve iktidarın meşruiyetini sivil 

yurttaşların gönüllü birlikteliğinden ve rızalarından aldığı görüşü yaygınlık 

kazanmıştır. Liberalizme göre bireylerin toplumda barış içinde yaşayabilmeleri için 

devletin varlığı zorunludur. Çünkü Thomas Hobbes ve John Locke’un doğa durumu 

olarak adlandırdığı devletsiz toplumda bireylerin bencil ve sürekli çatışma hâlinde 

olması neticesinde bireyler aralarında toplum sözleşmesi yaparak egemen bir 

yönetim oluşturmuşlardır. Ancak bu noktada önemli bir teorik açmaz karşımıza 

çıkar. Sürekli olarak bir yandan devlet egemenliğinin kendisini, diğer taraftan da 

bu egemenliğin sınırlandırılmasını meşrulaştırmaya çalışmışlardır.  
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Yani özel yaşamın güvence altına alması için devletin güç tekelini elinde 

tutması gerekirken aynı zamanda devlete zorlayıcı bir yetkinin verilmesi, 

yurttaşların siyasal ve toplumsal haklarının zedelenmesi tehlikesini içinde 

barındırır. Liberal demokratların bu noktada bulduğu çözüm, temsili demokrasidir. 

Bir demokrasi formu olan temsili demokrasi, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren 

liberalizmin anayasal aygıtlarından biri olmuştur. Temsili demokrasi, demokratik 

ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler 

aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu kalabalık 

ülkelerde uygulanır. Liberal düşünce içerisinde farklı yaklaşımlar olsa bile, sahip 

oldukları ortak noktalar, hepsinin aynı gelenek içerisine dâhil edilmesini mümkün 

kılar. Bu anlamda liberalizmin ekonomik boyutu üzerinde de durmak gerekir. 

Liberal ekonomiden bahsetmeye çalışmak, her şeyden önce serbest piyasa 

ekonomisinin farkında olunmasını gerektirir. Hangi ekonomik sistemi ele alırsak 

alalım, söz konusu ekonomi sistemlerinin ilgilenmek zorunda olduğu iki husus 

vardır. Birincisi, neyin üretileceği, ikincisi ise üretilen şeyin nasıl bölüşüleceğidir. 

Bu iki aşama, denetimli bir ekonomide, hükûmet adına görev yapan bir planlama 

birimi tarafından, günümüz neoklasik ekonomistlerine göre ise serbest piyasada 

fiyat mekanizması yolu ile gerçekleşir. Böyle bir piyasada bireysel alıcı ve satıcıların 

özgür kararları, toplumun kaynaklarının nasıl kullanacağını belirler. Bu bağlamda 

bir mal için talep ne kadar yüksek olursa, fiyatı da artacak ve malı üretmek üretici 

için kârlı hâle gelecektir. Aksi bir durum olduğunda ise üretim o yönde olmayacak 

ve üretken kaynaklar başka alanlara kaydırılacaktır. Serbest rekabet ekonomisinde 

hiç kimsenin soya dayandırılan statü nedeniyle ekonomik faaliyetten men 

edilmediği varsayılır. Ulusal çıkarların kısıtlanmasını savunan merkantilizme karşı 

zarar gören orta sınıf, rekabette fırsat eşitliğinden yanadır. Tüm bu liberal inanç, 

kapitalizmin ekonomik teorisinde ifadesini bulmuştur. Çünkü kapitalizmde 

ekonomik ilişkiler, kâr peşinde koşan kişiler arasındaki özel ilişkilerdir. Yani genel 

olarak ekonomik liberalizmin temel ilkelerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Rekabet 

 Mülkiyet 

 Serbest piyasa ekonomisi 

 Özgür ticaret 

Tüm bunların yanı sıra liberalizmin genel ilkelerini sıralamamız gerekirse; 

İnsan hakları, çoğulcu demokrasi, sivil haklar, inanç özgürlüğü, bireycilik, 

serbest ticaret, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve özel mülkiyet. 

MUHAFAZAKÂRLIK 

Muhafazakârlık, aydınlanmaya onun akıl anlayışına, bu aklın ürünü olan 

siyasi projelere ve bu siyasi projeler doğrultusunda toplumun dönüştürülmesine 

ilişkin öneri ve uygulamalara muhalif olarak ortaya çıkan; rasyonalist siyasi 

sınırlamayı ve toplumu dönüşüm projelerinden korumayı amaçlayan yazar, 

düşünür ve siyasetçilerin eleştirilerinin biçimlendirdiği bir siyasi felsefeyi, bir 
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düşünce geleneğini ve zaman içinde onlardan türetilen bir siyasi ideolojiyi ifade 

etmektir. [4]. 

Muhafazakârlık denilince ilk akla gelen isim Edmund Burke’tür. Burke’ün 

yaşadığı dönemde, İngiltere siyasal devrimini bir asır önce yapmış ve o tarihten bu 

yana ilk büyük kapitalist ülke durumuna gelecek yolu almıştı. Fransa’da ise Fransız 

Devrimi’nin etkileri gelişmekteydi. Burke, muhafazakârlığın kurucu babalığı sıfatını 

devrim öncesi tarihlerde yazdığı eserlerle hak etmiştir. Ancak ona bu konudaki 

ününü getiren Fransız Devrimi hakkında yazdığı eserleridir [5].  

Britanya ve Amerika’da, muhafazakâr kesimin geniş bir şekilde Burke’den 

alıntı yapması, onu izlemesi Burke’nin muhafazakârlığın peygamberi olarak 

algılanmasına hatta muhafazakârlığın Marx’ı ya da Mill’i olarak görülmesine sebep 

olmuştur. Böylesi bir unvana sahip olmak için elbette birtakım farklılıklara sahip 

olmak gerekir. Yazdığı eserler ve geniş bir muhafazakâr kitlenin takibinde olmak 

yeterli değildir. Ayrıca Burke, Avrupa’da ki gelenekçilerin Fransız Devrimi’ne karşı 

birleşmelerini söyleyerek hem söz konusu yakıştırmaları hak etmiş hem de ağır bir 

saldırıya maruz kalmıştır. Bu anlamda, Amerika kolonistlerini ve dünyanın diğer 

yerlerinde bulunan ve zulme uğrayanları destekleyip monarşi despotizmindeki 

Fransa’ya ve Fransa Devrimi’ne neden saldırdığı eleştirilip duruldu. O tüm bu 

eleştiri ve saldırılara karşı savunmasını ve tavrını yerel olandan, geleneksel 

olandan taraf koyduğunu ifade ederek koymuştur. Bunun yanında 

muhafazakârlığın düşünce geleneği mi yoksa ideoloji mi olarak tanımlandığı 

noktası, birtakım farklı yorumlara sebep olmuştur. Bu bağlamda ideoloji, Fransız 

aydınlanmasında burjuvazinin metafizik inançlara karşı geliştirdiği bir doğru 

düşünme biçimi olarak ortaya çıkan ve sonradan farklı eleştiriler anlamlar 

kazanmış ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra adeta meşum bir fenomeni ifade 

etmeye başlamıştır [5]. 

Muhafazakârlık hakkında bazı yorumlar yazılırken her şeyden önce 

aydınlanma aklının da bu noktada yeri ve önemi hakkında bahsetmek gerekir. 

Aydınlanma, XVIII. yüzyıl Avrupa’sında belirginleşen toplumsal ve siyasal yaşamın 

her alanında yerleşik kalıpları yıkarak önce Avrupa’da sonra da tüm dünya 

tarihinin yönünü değiştirecek olan insan ve evren tasarımlarını üreten bir zihinsel 

dönüşümü ve felsefi kopuşu ifade etmektedir. Bu bağlamda aydınlanmanın, 

insanların başkalarının rehberliğine ihtiyaç duymaksızın kendi aklını kullanmasını 

öngördüğünü anlayabiliriz. Yani insan aklına karşı sınırsız bir özgüven duygusu 

oluşmaktadır. Bu akıl, gerçekliği anlamak, evrenin gizini çözmek ve ideal bir dünya 

kurmak için tarihsel deneyimin, geleneğin ve dinin yardımına ihtiyaç olmaksızın en 

saf biçimiyle filozofta somutlaşan ama potansiyel olarak herkeste bulunan sınırsız 

bir güç olarak görülür. Yaşamın tabi olacağı en yüce amaçları belirleyebilecek bir 

nitelik taşıyan bu akıl, tarihin kalan bölümü için bir umut vadeden coşkulu bir 

iyimserliği beraberinde getiriyordu. Bu iyimserliğin temelinde ise aydınlanmanın 

mükemmelleşebilirlik anlayışı vardır [4].  Yani aklına dayanarak kendisini ve evreni 

anlayan insan mükemmelleşecektir. İşte muhafazakârlığın tepkisi aydınlanmanın 

öznel aklınadır. Muhafazakâr akıl, öznel akıldan ayrılır. 
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Aydınlanma aklının egemen anlaşılış biçiminin içerdiği farklılıkları bir ölçüde 

göz ardı ederek tanımlamak gerekirse, gerek Rousseau gibi kıta Avrupası 

düşünürlerinin özgünlüğü ve gerekse Locke’ un ampirizminin, Hume’un 

şüpheciliğinin ve genel olarak İskoç aydınlanmasının belirleyiciliği, yine aydınlanma 

içinde aklın farklı algılanış biçimlerine ve buna bağlı olarak Kartezyen 

rasyonalizmin çerçevesi içinde yer alması mümkün olmayan farklı bir akıl 

anlayışına da kapı açmıştır. Özellikle bütünsel bir kuşkuculukla amaçsız bir 

determinizm arasında ilkini temsil eden Hume’un felsefesi ve onun içinde yer 

aldığı öteki aydınlanma hem akla dayalı olarak bütünün bilgisine ulaşılabileceğine 

ilişkin Kartezyen iddiayı hem de aynı bilgi üzerinde hak iddia eden dinin dayandığı 

zemini çürütmüştür. Başka bir ifadeyle, aklı özne olarak insana özgülemekle 

birlikte aklın ulaşabileceği menzili daraltmış, sınırlarını belirlemiş ve evrenin tabi 

olduğu yasaları belirleme yetkisini elinden almıştır [4]. 

Tüm bunların yanında muhafazakârlığın böyle bir duruşu tarihe olan 

inancının da bir göstergesidir. Çünkü tarih tecrübedir ve Burke’ün bakış açısından 

şimdiki zaman, rasyonalist düşüncenin ispat etmeye çalıştığı gibi sosyal yapıyı 

yeniden şekillendirmede hayal gücünün ve ya bir yenilik ruhunun dayatabileceği 

kadar serbest değildir. Böylesi bir düşünce ile gerçek tarihin kuşaklar boyu süren 

yapıların, alışkınlıkların içerisinde açıklanır ki bu da zamanı şimdi ya da gelecek 

değil de geniş zamanla ifade ettiğini gösterir. Muhafazakâr tarih felsefesinin esas 

duruşu da geçmişten günümüze nerede olduğumuzu bilmeden şu anda nerede 

olduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilemediğimizdir. Ancak böylesi bir esas duruş, 

muhafazakârların geleneğe başvurularında geçmişten gelen fikirlerin her birini ve 

bütününü onayladıkları anlamına gelmez. Onlar da seçmecidir ve onlara göre de 

faydalı bir gelenek geçmişten gelmeli, çekici olmalıdır. 

Tarih sahnesinde değişim muhafazakârlar tarafından da eleştirilir. Eleştiri 

demek ne kadar doğrudur bilinmez ama değişimin zorunlu olmadığı zamanda 

değişmemenin zorunlu olduğunu söylerler. Burke’ün ve onun haleflerinin savaştığı 

şey yenilik ruhu denilen şeydi; yani sırf değişim uğruna değişime tapmamak, 

tuhaflıklara kitlelerin yanıltmaya ve gıdıklanmaya duyduğu yüzeysel ancak yaygın 

ihtiyaçtı. Özellikle ölümcül olan beşeri kurumlara uygulanan yenilik ruhudur. 

Muhafazakârlığın önemli kavramlarından biri de otorite ile ele 

alabileceğimiz iktidar kavramıdır ki bu kavramların yanında en az onlar kadar 

açıklanmaya gerek duyulan özgürlük durumu vardır. Burke’ün özgürlüğü ele 

alışında yine de düzen ve otoritenin önceliğini göz önüne almak gereklidir. 

Kastettiğim yegâne özgürlük der, düşüncelerinde, düzenle ilintili sadece 

düzen ve erdemle var olan değil ancak onlar olmadan var olamayan özgürlüktür. 

Bir toplumun ilk ön şartı diye devam eder Burke, insanların hırslarını dizginlemek 

için var olan bir araçtır. İnsanların eğilimlerinin sık sık engellenmesi iradelerinin 

kontrol altına alınması ve hırslarının hüküm altına alınması önemlidir. Bu 

bağlamda muhafazakârların otorite, iktidar ya da özgürlük kavramlarının yanına 

bir de demokrasi ile ilgili belli başlı bir tutumları olduğu anlaşılır ki bu da 

demokratik yönetimlerin, toplum üzerindeki askeri baskıyı azalttığını, millî gelirin 
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daha rasyonel harcanmasını sağladığını, toplumun belirli kesimlerinin değil 

tümünün refahını gözettiğini, toplumsal katılımın yollarını genişleterek 

monarşiden daha adil davrandığını ve en ucuz yönetim biçimi olduğunu belirtirler 

[6]. 

Gerçi muhafazakâr toplumda egemen olan çoğunluğun ahlaksal ve dinsel 

özgürlüklerini sonuna dek kullanılabilmesi yolunda demokratik hassasiyetler 

üstlenebilir ama bu özelliği onu çoğulcu ve tam demokrat yapmaz. En genel bir 

tabirle muhafazakâr öğretinin çoğulcudan ziyade çoğunlukçu olarak 

nitelendirilebilir [7]. 

MİLLİYETÇİLİK 

Milliyetçilik duygusu tarihin bütün toplumlarında, bir mensubiyet duygusu 

olarak her daim yer almıştır. Birlikte yaşamak, aynı coğrafyayı paylaşmak, belirli 

inanış ve kültürel davranışları yerine getirmek, aynı tarihî kaderi paylaşmak ve 

bunun gibi benzeri ortaklıklardan doğan tabii mensubiyet, bahsini ettiğimiz 

duygunun oluşmasını sağlar. İşte bunlar gibi var olan bütün yapıp etmeler ne 

kadar çok olursa, bağlılık ve homojenlik o denli fazla olur. Aynı şehirde oturmak, 

aynı dili konuşmak, aynı-hemen hemen aynı- doğruyu ve yanlışı tanımlamak, 

dahası genel olarak aynı kültürü paylaşmak insanlar arasında ki bağı daha güçlü 

kılmaktadır. Milliyetçilik, genellikle, millî kendinin-bilincini, etnik ya da linguistik 

kimliği, politik ifadesini arayan bir doktrinin merkezi ilkelerine dönüştüren bir 

ideoloji ( ya da bir davranış formu) olarak görülür [8]. 

Milliyetçilikle ilgili ilk açıklamalar eski etnik gruplar ya da kabileler ile 

özdeşleştirilir. Ki böylesi yaklaşımlar milliyetçiliği normatif bir kategoriden ziyade 

biyolojik bir kategori olarak açıklama eğilimindedir. Ancak milliyetçilik üzerine 

yazılan birçok eserde ortak olan nokta şudur ki, milliyetçiliğin yirminci yüzyıl 

öncesinde sistematik ve belirli bir kuramsal çerçeve dâhilinde ele alınmadığı 

görüşü. Bu dönemin eserleri, daha çok felsefi ve ahlaki kaygılarla üretiliyor, 

milliyetçiliğin iyi ya da kötü yanlarını tartışıyordu. Söz konusu tarihçi ve 

felsefeciler, milletin ve milliyetçiliğin doğallığını sorgulamıyorlardı. Aralarında ki 

büyük farklılıklara karşın aydınlanmacı liberaller de, muhafazakârlar da, 

Marksistler de bu inancı paylaşıyorlardı [9]. Ancak milliyetçiliğin 1900’lerden sonra 

daha fazla araştırılmaya, anlamaya, anlatılmaya çalıştığını söylemek, bu yıllarda 

üretilen bakış açıları ve kuramların bir boşluktan çıktığı durumunu gösterir. Ki bu 

da yanlış bir çıkış noktası olur. Onun için milliyetçilik fikrinin sadece 1920’lerden 

sonra değil, 18 ve 19. yy ‘da da aramak gerektiği ortaya çıkar. Ancak milliyetçiliğin 

büyük düşünürleri olup olmadığı da aynı bu nokta gibi tartışmalıdır. Çünkü 

milliyetçilik bir ideoloji olarak teorik yanı zayıf ancak siyasal bir pratik olarak 

oldukça etkili bir harekettir. Milliyetçiliğin diğer ideolojilerden farklı olarak ünlü 

teorisyenleri, ideologları yoktur. Her milliyetçiliğin kendine ait tarihçileri, 

edebiyatçıları, gazetecileri yani entelektüel seçkin grubu vardır [10]. 

Aslında bunlar bize milliyetçiliğin içi boş bir ideoloji olduğu ve istenilen 

şekilde doldurulduğu gösteriyor. O an koşullar ne gerektiriyorsa o şekilde 

doldurulmaya çalışıldığı karşımıza çıkar. Bunun yanında milletin ne olduğunu 
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anlatmaya çalıştıktan sonra, milliyetçilik hakkında bir şeyler yazmaya çalışmamız, 

milletten milliyetçiliğin oluştuğunu yani milliyetçilikten önce milletin var olduğunu 

söylediğimiz anlamına gelmez. Çünkü millet ve milliyetçilik ilişkisinin aslında temel 

bir tartışma konusu olduğu anlaşılır. Sorulması gereken soru, milliyetçilik zaten 

hep var olan, milletin farkına varılmasını sağlayan yani uyuyan güzeli uyandıran bir 

ideoloji midir? Yoksa milletten sonra ortaya çıkan milletle var olabilen bir ideoloji 

mi? Bu sorulara cevaptan önce bu tür soruların sorulmasına neden olan birtakım 

isimlerin çalışmaları olmuştur ki bunlardan biri, Ernest Gellner ve milletleri yaratan 

milliyetçiliktir, düşüncesidir ve bu anlamda milliyetçiliğe işlevselci ve yapısalcı 

olarak bakar. Bu anlamda bakarsak milliyetçiliğin aslında sanayi toplumuna özgü 

olduğunu görürüz. Neden mi? Sanayi toplumundan önce geleneksel tarım 

toplumlarında devlet ile toplum arasındaki ilişkinin en az seviyede olduğu bilinir. 

Eğer bu ilişki iddia edildiği gibi minimum seviyedeyse, kültürel bir homojenlikten 

bahsedemeyiz. Olsa olsa bu kültürel çokluk olur. Kültürel homojenliğe ulaşmak için 

sanayi toplumuna ihtiyaç vardır ki böylesi bir toplumda kitle toplumunun 

yaratılması olanaklı olur. Ayrıca Gellner’e göre böyle bir toplumun yaratılması için 

kültürün bütün topluma nüfuz etmesi gerekir. 

Gellner’in sanayi toplumları ve geleneksel tarım toplumlarını karşılaştırarak 

yapmış olduğu milliyetçilik açıklaması farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlar. Bu 

bakış açısı tarım toplumundan sonra, sanayi toplumunun hangi yönleriyle 

milliyetçiliğe katkısı olmuş olabilir kuşkusuyla doğar [11]. 

Sanayileşmenin neticesinde birtakım toplumsal değişikliklerin farkındayız. 

Bu değişiklikler bir hareketliliğe sebep olmuş, kente olan göçler bu kentlerde belirli 

bölgelere (varoşlara), yığılmaları beraberinde getirmiştir. İşte bu bölge 

insanlarının, karşılaştıkları yeni dünyalarında kök arayışlarına bir yanıt arar 

milliyetçilik. Bunu yaparken de en çok kullandığı tarih olur. Ancak tarihin böylesi 

bir desteği çok hassas olur ve olmalıdır da. Çünkü milliyetçilik adına konuşan 

tarihin milleti yüceltmesi gerekir. Geçmiş keşkelerle dolu olan ah edilen geçmiş 

değil başarılar ve kahramanlıklar geçmişi olmalıdır ki eğer geçmişte işe 

yaramayacak (milleti yüceltmeyen) yapıp etmeler olmuşsa bunlar görülmez, 

anlatılmaz, ya da yeniden kurgulanır. Ernest Renan’ın da dediği gibi ulus olmak 

biraz da unutmaktır. Aslında tarihin böyle bir görev sürecinde, yöntem olarak 

izlediği yol ya da yapmış olduğu katkı, ‘bizi’ tanımlamasıdır. Yani bizi tanımladığı 

için bizi yaratmış olur ve bu ötekinin de yaratılmış olduğunu gösterir. Eğer biz 

varsak öteki de vardır. Ötekiden anladığımız diğer milletlerdir. Bu bağlamda bir 

milliyetçiliğin diğerleriyle olan ilişkisi söz konusudur. Yani bir milliyetçilik yoktur ve 

bunlar birbirini etkiler, etkilenir. Diğer milliyetçiliği doğurur [11]. 

Geleneksel toplumlarla modern toplumların birtakım kıyaslanmaları, 

milliyetçilik bağlamında net bir yol açmaya devam eder. Öyle ki geleneksel 

toplumlarda insanlara yol gösteren, elinden tutan şey din ve bunla ilgili çeşitli 

anlayışlardır. Toplumun geçmişle gelecek arasında olduğu noktada köprü görevi 

görür. Bu köprü görevini modern toplumlarda tarih yerine getirir. Tarih bunu 

yaparken aslında romantizmi kullandığı gerçeğini de inkâr edemez [12]. 

 
Sanayi toplumundan 

önce geleneksel tarım 
toplumlarında devlet ile 

toplum arasındaki 
ilişkinin en az seviyede 

olduğu bilinir. 
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Rasyonalizmden ayrılmama çabalarına rağmen milliyetçilerin romantizme 

de kaydığı ve geçmişi tanımlarken bu akımının ögelerinden de yararlandıkları 

görülür. Çünkü romantizm aynı zamanda geleceğe de umutla bakmayı sağlar [13]. 

FAŞİZM VE NASYONAL SOSYALİZM 
Faşist terimi, etimolojik olarak birlik ve beraberlikteki kuvveti sembolize 

eden ve Roma’da yerel yargıçların otoritesini simgeleyen ‘fasces’ kelimesinden 

türetilmiştir. Faşizm ise iki dünya savaşı arasında İtalya’da uygulama alanı bulan 

bir sistemdir [3]. 

Genel olarak faşizm; 

 İnsanı topluluğun bir parçası olarak gören, 

 Organizmacı ve dayanışmacı toplumu, 

 Kapsayıcı güçlü devleti, 

 Siyasi mücadelede şiddet unsurlarını, 

 Ve lidere mutlak itaati benimseyen 

Siyasi düşüncenin ismidir. İtalya’da faşizmin kurucusu olan Benito 

Mussolini’nin, korporatif devlet olarak tanımladığı faşist devlet, İspanya’da, 

Portekiz’de ve Latin Amerika ülkelerinde de kısmen uygulama alanı bulmuştur. 

Otoriter bir dünya görüşünü benimseyen faşizm, demokrasi ve birey 

özgürlüğünü de reddeder. İnsanların karar almak için değil, liderlerine boyun 

eğmek ve itaat etmek için var olduğuna inanan faşizme göre, demokrasi 

uygulanması mümkün olmayan bir ütopyadır. Fırsat eşitliği ve sosyal eşitlik gibi 

kavramları kabul etmeyen faşist görüş, evrensel ve rasyonel birey, özgür katılımcı 

toplum anlayışına tepki olarak doğmuştur. Kitleleri heyecanlandırmak için ırkçı ve 

yayılmacı politikalar izlemek zorunda olan faşistler için, ideal toplum kurulurken, 

bireyler değil, toplum ve toplumu kapsayan devlet esas alınır. Akıldan çok 

duygunun ön planda olduğu faşist rejimlerde, slogan, mitler ve ütopyalar kitleleri 

heyecanlandırmak için kullanılır. Bu slogan ya da mitlerin gerçek olmasından 

ziyade lider tarafından savunulması yeterli bir ölçüttür. Lider, önderliğinde 

kitlelerin yönlendiren, tanrı vergisi yeteneklere sahip olan ve tereddütsüz itaat 

gereken karizmatik liderdir. Muhalefetin olmadığı, tek partili sistemin 

egemenliğinde olan ve parti- devlet bütünleşmesini gerektiren faşist sistemde, 

yasama, yürütme ve yargı tek partinin elindedir. Tek parti, devamını sağlamak için 

güç kullanmak zorundadır ve zayıf olanın ortadan kaldırılması meşru kabul 

edilmelidir. Partinin başındaki liderin görüşlerini ve hedeflerini kabul etmeyen, 

uymayan kişiler şiddetli bir biçimde cezalandırılır. Devlete ya da partiye bağlılık, 

vatandaşlık bağı ile değil, milliyet duygusu ile olur. Çünkü faşist rejimde, halkın 

diğer tüm milletlerden üstün olduğu savı geçerlidir. Kan bağı ya da kültür ve tarih 

birliği, bu üstünlüğü açıklamak adına önemli kavramlardır. Faşizm, 

modernleşmenin dayandığı özgürlük, eşitlik, kardeşlik duygularına meydan 

okuyarak, itaat, savaş, düzen, otorite gibi kavramlarla kitlelerin desteğini sağlar ve 

önce İtalya’da olmak üzere çeşitli ülkelerde iktidar olur. 

 
Otoriter bir dünya 

görüşünü benimseyen 
faşizm, demokrasi ve 
birey özgürlüğünü de 
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İtalyan Faşizmi, 1922’de, iki dünya savaşı arasında iktidara gelmiştir. Dünya 

savaşından galip gelen ülkeler arasında olmasına rağmen yeterli payı alamayan 

İtalya’da, işsizlik ve ekonomik kriz artmış ve zor koşullarda çalışan ve özgürlüğünü 

kullanamayan işçi sınıfı, düşük ücretlere ve işten çıkarmalara karşı grev 

başlatmıştır. İşçilerin yanı sıra, terhis olan askerler toprak işgal etmeye başlayınca, 

kargaşa ve kriz ortamında, faşistlerin kurduğu İtalyan Savaş Demetleri, adlı örgüt, 

ülkenin durumundan faydalanarak partileşerek Ulusal Faşist Partisini kurmuştur. 

Polis ve askerler tarafından da desteklenen parti lideri Mussolini, tek başına iktidar 

olmuştur. Faşizmin gerektirdiği gibi, tüm muhalif etkenleri ortadan kaldıran 

Mussolini, sadakatine güvenmediği her türlü görev sahiplerinin işine son vererek 

yerlerine kendi taraftarı olan kişileri atamıştır. İtalyan Faşizmi için önemli 

kavramlardan biri de, korporatizmdir. 

Geniş anlamda korporatizm, kapitalist ekonomi sistemi içinde, bu sistemin 

aksayan yanlarını düzeltmek, kapitalist sistemin yol açtığı olumsuz sonuçları 

ortadan kaldırmak amacı ile çalışanlar ve çalıştırılanlar arasında iş birliğini 

organize eden ekonomik bir sistemdir. Dar anlamda ise, korporasyonlara dayanan 

bir ekonomi sistemi olarak tanımlanır [3]. 

1927 yılında İtalya’da devleti, işçiyi ve işvereni temsil eden 22 korporasyon, 

endüstrinin gelişmesinden ve ekonominin yönetilmesinden sorumlu olarak bir 

noktada yasa hazırlayan politik organ niteliği kazanmıştır. Milletvekillerinin seçimi 

için adayların bu korporasyonlar tarafından belirlendiği bir güven listesi 

oluşturulmuştur. Böyle bir sistem içinde, geçici olarak zenginlerin elinde olan 

işletmeler, korporasyonlar tarafından millete devredilir. İşte bu noktada tüm 

işletme ve alanların devlet kontrolünde olduğu bir rejim ortaya çıkmıştır. Otoriter 

ve totaliter bir devlet sistemi olan faşizmin genel bir değerlendirilmesi 

yapıldığında, tek parti sisteminin varlığını zorunlu kılan, antiparlamanter ve 

antidemokratik bir rejimle karşılaşırız. Doğuştan özgür ve eşit olmayan kişi, 

devletin amacı değil aracıdır. Birey devlet içinde erimiş tüm maddi ve manevi 

değerleri ile devlete bağlı olmuştur. Kuvvetler ayrılığı ve ulusal egemenliğin 

olmadığı düzende, genel oy ilkesine dayanan demokrasi de tamamen reddedilir. 

 
Resim 1.1. Kara gömlekliler ve İtalyan Mussolini (ortada) 

 

 
Nasyonal Sosyalizm, I. 

Dünya Savaşı’ndan 
sonra Almanya’da 

gelişmeye başlayan 
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NASYONAL SOSYALİST DEVLET 

Nazizim olarak da bilinen nasyonal sosyalizm, I. Dünya Savaş’ından sonra 

Almanya’da gelişmeye başlayan siyasal bir rejimdir. Sosyalizmin toplumsal 

kuralları ile ırkçılığı birleştirmeye çalışmasından ötürü nasyonal sosyalizm ismini 

alan rejim; 

 Alman ırkçılığı 

 Yahudi düşmanlığı 

 Liderin egemenliği 

 Antikomünizm 

 Savaş ve şiddetin yüceltilmesi gibi 

ögeler üzerine kurulmuştur. Hitler’in kişiliğine bağlı olarak dalgalanmalar 

gösteren rejimin temellerini, kendi ülkelerinde yoksulluk içinde yaşayan Almanlar 

ve refah içinde yaşayan Yahudiler arasında ki tezatta bulmak mümkündür. 

Eşitsizlik ve haksızlıkların yaşandığına inanan Hitler, bu durumdan 

kurtulmanın yollarını ararken ilk etapta sosyalist ve sosyal demokrat düşüncelere 

ilgi durarak işçi hareketlerine katılmıştır. Ancak bu tarz hareketler, Hitler’in sahip 

olduğu vatan, ırk, hukuk ve millet gibi kavramların karşılığını veremediği için, aynı 

zamanda demokrasi, Marksizm gibi ideolojilerin Yahudiliğe fayda sağladığına 

inanmasından ötürü Alman ırkının üstün değerleriyle donatılan bir hareket 

başlatmak istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Alman İşçi Partisinde başlattığı 

siyasal hareket kısa zamanda genişlemiş ve Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi 

ismini almıştır. Partinin temelini ırk kavramı oluşturur. Üstün ırk ve aşağı ırk ayrımı 

yaparak tüm uygarlıkların, Almanların da dâhil olduğu üstün ırklar tarafından 

yapıldığına inanırlar ve etnik bakımdan aynı ırka mensup olanlar devleti oluşturur. 

Aynı ırka mensubiyet duygusu ve aynı kanı taşımanın verdiği yakınlaşmadan 

kaynaklı bir cemaat duygusu vardır [2]. 

Nasyonal sosyalizmde, siyasal iktidarın kaynağı, halkın tek yol göstericisi 
olan ‘führer’ yani Hitler’dir. Parlamentonun ve diğer devlet organlarının halkın 
ruhunu temsil eden führere karşı sadece yükümlülükleri vardır. Kişilerin kendi 
yararına bir hak talebinde bulunmaması gibi bir durumun söz konusu olduğu 
sistem faşizm ile birçok benzerlik gösterir. Ancak faşizm de devletin yüceltilerek 
üstün bir konuma sahip olduğu noktada, nasyonal sosyalizm ırkı en yüksek yere 
koyar. Hitler’e göre devlet, ırkın yükselmesinin aracı olduğu sürece önem taşır. Her 
iki ideoloji için şiddet ve savaş milletlerin hayatlarını düzenleyen biyolojik bir 
zorunluluktur. Aşağı ırklar işte bu yöntemlerle yok edilir ve iktidar duygusunu 
alevlendirir. Bu bağlamda, Almanlar savaş ve şiddet kullanarak her bakımdan 
üstün olmalı ve düşmanlarını boyunduruğu altına almalıdır. 

 

Ö
rn

ek •Naziler iktidara geldikten sonra, mevcut topraklarının, halkının 
refahına uygun olamadığı ve genişletilmesi gerektiği düüncesi 
komşu ülkelere saldırmasını beraberinde getirmiştir.
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Resim 1.2. Nazi toplama kampı 

ANARŞİZM 

Anarşizm iki Grekçe kelimenin hükûmet ve yönetim yokluğu anlamına gelen 

“an” ve “arkhe”nin birleşimidir [14]. Genel olarak devlet, hükûmet, yasa ve 

yönetime karşı çıkan kendiliğinden oluşacak bir toplumsal düzeni savunan 

düşünce akımıdır. Günlük dilde, kargaşa ve kaos kavramlarını ifade etmesinden 

dolayı kavramı açıklarken, belli başlı zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Şiddet ve 

kargaşa yanlısı bir düşünce akımı olmamasına rağmen anarşist düzenin kaosa yol 

açacağına yönelik eleştirilere karşılık vermezler ki anarşizm tarihinde de şiddetin 

kullanıldığı dönemler olmuştur. Aslında anarşistlerin sadece küçük bir azınlığı 

devrimci bir strateji olarak teröre başvurmuş ve bunu da 1890’larda siyasal 

cinayetlerle gerçekleştirmişlerdir. 

Özü itibari ile hükûmet, devlet ya da herhangi siyasi otoritenin ortadan 

kalkması gerektiğine inanan anarşizm, diğer birçok ideolojinin aksine kendi 

hükûmet ve devlet düzenini öngörmez [14]. Bunun yerine parlamentonun ve 

demokrasinin baskıya neden olduğunu savunarak seçimlere katılmayı ve oy 

kullanmayı reddederler. Anarşizmin politik konumunu dile getiren ilk kullanımına 

Pierre-Joseph Proudhon’da rastlanır. Siyasi otoritesiz ve devletsiz bir toplumu ve 

daha genelde anarşizmi, bir efendinin veya bir egemenin yokluğu olarak tanımlar. 

‘Anarşi düzendir’ paradoksunu ortaya atarak bir bakıma anarşinin babası unvanına 

sahip olmuştur. Çünkü anarşistlere göre toplumsal düzen, ortak ihtiyaçlar 

nedeniyle zorunludur. Devlet ise düzmece bir kurumdur. Toplumun yapmadığı 

işler için icat edilen devlet kurumu, egemen güçlerin eline geçerek topluma hâkim 

olmuş, baskı gücüne dönüşmüştür. Bu baskı gücü ile sömürüye başlayan söz 

konusu kurum, eşitsizlik ve adaletsizlik durumunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim 

Berkman bunu şöyle dile getirir; 

“Baskısız bir hayat, özgürlük demektir. Özgürlük değerine anarşist bağlılık 

kaçınılmaz bir biçimde devletin reddedilmesini gerektirir.” 

Bilimsel bir anarşist olan Bakunin’e de, özgürlük ruhunun tarihteki en 

bütünlükçü ifadesi, yakıştırması yapılmıştır. Bunun yanında özgürlüğe olan ilgisinin 

zayıflık, korku ve kaçıştan doğduğu ileri sürülmüştür. 

Anarşistlerin yaygın bir biçimde kullandıkları diğer bir değer de adalettir. 

 
Anarşistlerin yaygın bir 
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Adalet, anarşistler tarafından devletin uygulaması olarak görülen hukuktan 

bağımsız düşünülür. Politik otorite bu anlamda yok olursa, insan zaten ahlaki 

değerleriyle ve içgüdüleri sayesinde özgürce ve adaletli bir şekilde yaşayabilir. Bu 

bağlamda anarşistlerin hayalini kurduğu toplumun kaynağı, işte bu insanın 

değerleri ve özgürlüğe duyduğu inançtan oluşur. Anarşizmin devlet yorumlarında, 

sosyalizm ve liberalizme ilişkin bazı öncüllere rastlanır. Kapitalizme olan eleştirisi 

ve sınıfsız toplum hedefleri bakımından sosyalizme; bireye yüklenilen değer ve 

önem noktasında ise liberalizme büyük ölçüde katılır. Ancak anarşizmin her iki 

ideolojiye karşı devleti, sosyalizmin aksine en başta yok etme ve liberal söylemlere 

karşı da sınırlamak yerine tamamen ortadan kaldırmak gibi görüşlere sahiptir. Bu 

tür diğer ideolojilere nazaran daha fazla derin görüş ve fikir ayrılıklarına sahip olan 

anarşizm, hayalindeki cemaatten söz ettiğinde antropolojik olarak şefsiz yaşayan 

ilkel toplumlardan, köy cemaatlerinden ve Antik Yunan düşüncesinden örnekler 

vererek görüşlerine nostalji ve gerçek dışılık katmıştır. Tüm bu iddialara rağmen 

siyasi bir ideoloji olarak anarşizmin tarihi yenidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında 

sosyalist hareketler içinde yer alan anarşizm daha sonra sosyalizm ile yollarını 

ayırmıştır. 

Anarşizm, güçlü bir entelektüel birikimi temsil eder. Bu birikime öncülük 

eden anarşistler; William Godwin, Max Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, 

Malatesta, Emma Goldman, Elisee Reclustur. 

Entelektüel bu kadar birikime rağmen anarşizm, siyasi bir ideoloji olarak 

ulusal düzeyde bile başarılı olamamış, bir toplum modeli oluşturamamıştır. 

Anarşizmin İlkeleri 

 Baskı kurumu olarak devlet ve kiliseye karşı bireyin özgürlüğünü 

savunurlar. 

 Uyumu bozan kurumlar ortadan kalkarsa rasyonel ilkelere dayanan 

toplum kendiliğinden oluşur. 

 Devlet, eşitliği ve özgürlüğü bozan, askerî egemenliği olan bir suç 

örgütüdür. 

 İnsan doğası potansiyel olarak iyiye eğilimlidir. 

 Toplumsal düzen bu iyilik ile kendiliğinden oluşur. 

 Kanun ve kurallar, adaletsizliğe, aç gözlülüğe ve saldırganlığa iter. 

 Bireyler arasında istek ve iradeye dayanan iş birliğini önerir. 

 Bireyin özgürlüğü sınırsızdır. 

 Dinî, ahlaki, hukuki tüm yasaları reddeder. 

 Devletten bir şey yapması değil, hiçbir şey yapmaması istenir. 

 Yasalara dayanan tüm baskı ve zorlamaları reddederler. 

Anarşizmin Türleri 

Anarşist ekollerin sayısı ve sınıflandırılması noktasında tam bir tartışma 

hâkimdir. Bireyci, kolektivist, komünist, kapitalist, sendikalist, feminist ve çevreci 

gibi anarşizm ekollerinden söz etmek mümkündür. Bu denli farklı ve fazla tartışılır 

olması, anarşizmin sistem tanımaz yönünden kaynaklanmaktadır. 

 
Anarşizmde, devletten 
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Kolektivist anarşizm: Kolektivist anarşistler üretim araçlarının her türlü özel 

mülkiyetine karşıdırlar ve mülkiyetin kolektifleştirilmesini savunurlar. Toplu insan 

çabasının bireysel çabadan daha verimli olduğunu kabul ederler. Kolektivist 

anarşizm, sosyalizmle akraba kabul edilir. Her ikisi de sınıf sömürüsü ve 

adaletsizlikten kapitalizmin doğduğunu düşünür. Marksizm’in son hedef olarak 

gördüğü komünizm, kolektivist anarşistler tarafından da devletin ve siyasetin 

olmadığı bir doğal düzen olarak görülür. Mülkiyet, hırsızlık olarak algılanırken 

anarşist sendikacılık, özel bir yere sahip olur. Sendikalizm ile işçi ücretlerinin 

artırılması, mesai saatlerinin kısaltılması ve aynı zamanda kapitalizmin ortadan 

kaldırılması hedeflenir. Temsilcileri Proudhon ve Bakunin gibi anarşistlerdir. 

Bireyci anarşizm: Bireyci anarşizm bireysel bilincin ve bireysel çıkarın, 

herhangi bir kolektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi 

gerektiğine inanır. Bireyci anarşizm, sosyal, sosyalist, kolektivist, komünalist 

akımların ortak mülkiyet düşüncesine karşı mülkiyetin bireylerin elinde 

bulunmasını savunur. Liberal fikirlerden beslenir ve onlara göre kanun ve 

kararlarla özgürlükleri sınırlayan devlet ile bireycilik bağdaşmaz. Toplum organik 

bir bütün değil, tek tek bireylerden oluşur ve bu bireyler, bedenini, mülkiyetini 

kapsayan dokunulmaz bir alana sahiptir. Devletin askere alma ve vergilendirmesi, 

bireysel özgürlüğü sınırlandırır. Temsilcileri; Max Stirner, Benjamin Tucker, 

Lysander Spooner gibi anarşistlerdir. 

FEMİNİZM 

Feminizm, kadının sosyal konumunun geliştirilmesini savunan ve erkeklere 

oranla sahip oldukları eşitsiz, dezavantajlı toplumsal konumu iyileştirmek adına 

var olan siyasi teori ve ideolojilerin genel adıdır. Feminizm, kadınların maruz 

kaldığı baskınının incelenmesine, bir duygu paylaşımına ve kadınların her alanda 

desteklenmesine işaret eder. Kısa bir tarihi olan feminizm, en hızlı gelişen 

ideolojilerden biri olmuş ve siyasi mücadelelerin parçası hâline gelmiştir. 

1960’lı yıllara kadar sistematik bir dünya görüşü hâlini alamayan kadın 

hareketleri, bu yıllardan itibaren kadınların toplumsal statülerinin iyileştirilmesi 

yönünde yeni feminist anlayışların gelişmesine sebep olmuştur. İlk etapta 

feministler, seçme ve seçilme hakkının tanınması, kamuda yönetici kadın sayısının 

artırılması, parlamentoda kadınların erkeklerle eşit oranda temsili, kürtajın 

yasallaşması, mirastan erkeklerle eşit pay alınması gibi hak talepleriyle yola 

çıkmışlardır. Feminizm için ‘baba hâkimiyeti’ anlamında ataerkillik kavramı, kadın 

erkek ilişkileri noktasında erkeğin baskın rolünü vurgulamak için kullanılır. Çünkü 

ataerkillik, ailenin yanı sıra toplumun her yerinde- resmî ve sivil kurumlarda- erkek 

üstünlüğünü üreten bir kullanımdır. Ataerkilliğin bir kanıtı da bir cinsiyetin doğal 

olarak diğerinden üstün olduğu savı cinsiyetçiliktir. Bunun yanı sıra ‘özel siyasidir’ 

sloganı ile kendini gösteren feminizm için, sadece kamusal alanda değil aynı 

zamanda özel alan dediğimiz, karı-koca ilişkileri, işçi-işveren, anne-baba-çocuk 

ilişkileri gibi alanlarda da, ayrımcılık vardır ve önlenmelidir. 
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Cinsiyetler arasında fiziksel yeterlik açısından bazı farklılıkların olduğu da 

gerçektir. Bu bağlamda toplumun üyelerinin kadın veya erkek olmaya bağladığı, 

sosyal konumlara ve kişisel özelliklere toplumsal cinsiyet adı verilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe, dişi ya da erkek olmasının dışında tarihsel ve 

toplumsal rol tayin eder. Kadın anne olur, çocuğa bakar, besler ve eğitir. Çocuğu 

doğurması biyolojik yapısından kaynaklansa da o çocuğu büyütüp beslemesi, 

toplumsal, kültürel alışkanlığıdır. Toplumsal cinsiyet kavramını aile içinde çok net 

biçimde görmek mümkündür. Yeni doğan bir bebek hakkında insanların genellikle 

“Kız mı oğlan mı?” sorusu bu açıdan önemlidir. Bunun akabinde aile üyeleri 

kızların pembe dünyasına, erkeklerin mavi dünyasına hoş geldiniz mesajları 

vermektedir. Bu bağlamda feminist teoriler, biyolojik cinsiyetin yanında toplumsal 

cinsiyet ile kadınların yaşadığı baskı sürecinde kimliklerini yitirerek erkeklere 

bağımlı hâle geldiklerini göstermek istemişlerdir. 

Feminist hareketlerin kadınların haklarını savunma ve ileri sürdükleri 

gayeleri gerçekleştirme noktasında kullandıkları yöntemlerin farklı olmasından 

dolayı değişik feminist anlayışlar gelişmiştir. Bu söz konusu anlayışlar içerisinde 

liberal, sosyal ve radikal feminizmi değerlendirmek mümkündür. 

Liberal feminizm: Liberalizmin bireycilik ilkesine dayanan liberal feminizm, 

cinsiyet başta olmak üzere ırk, din, kültür farklılıklarına bakılmaksızın insanların 

eşit olması gerektiği ilkesine dayanır. Orta sınıf kadınların ilgisini çeken liberal 

feminizm, eşit haklar ilkesine dayanarak kadının kamusal hayatta katılım hakkını 

genişletmeye çalışır. Liberal feminizmin en önemli düşünürleri; John Stuart Mill, 

Betty Friedan ve Mary Wollstonecraft’tır. 

Radikal feminizm: Radikal feministler, kadın sorununun temeline inmeye 

çalışarak sorunu ataerkillik olarak tanımlamışlardır. Radikal feminizm, toplumda 

temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı (veya 

ataerkillik) olduğunu ve erkek hâkimiyetine karşı çıkmakta çözüm gören 

feminizmin bir anlayışıdır. Bu bağlamda ataerkillik, erkeğin içinde yatar ve bütün 

erkekler kadına baskı yapma eğilimindedir. Temsilcileri; Kate Millett, Shulamith 

Firestone’dur. 

Sosyalist feminizm: Sosyalist feminizme göre var olan kadın- erkek eşitsizliği, 

sadece eşit haklar ve fırsatlar vermekle çözüme kavuşmaz. Aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik yapıdan da eşitlik sağlanması gerekir. Sosyalist feministler, kapitalizmin 

erkeğe mülk sahipliği ve mirasçı ayrıcalığını verdiğini ileri sürerek, mülkiyetin anne 

tarafından da alındığı kapitalist toplum öncesine vurgu yapar. Sosyalist feminizme 

katkı yapan düşünürler, Friedrich Engels, Juliet Mitchell’dir. 

MARKSİZM 

Marksizm uzun yıllar bir iktisadi doktrin olarak ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. Marx'ın başlıca amacının kapitalist ekonomi düzeninin yerine 

yeni bir ekonomi düzeninin temellerini atmak olduğu düşünülmüştür. Gerçekte 

ise, ekonomik doktrin bölümü Marx'ın eserlerinin ve düşüncesinin yalnızca bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Marksizm'i yalnızca bir siyasal program olarak da 
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kabul etmek doğru olmaz. Marksizm kendine çok daha geniş bir hedef 

tanımaktadır. İnsan, tarih, devlet, toplum, doğa tanrı sorunlarına eğilen Marksizm, 

gerek teori alanında gerek uygulamada bu sorunların çözümlemeyi ve bir senteze 

ulaşmayı amaç edinen bir dünya görüşüdür. 

Marksizm modern çağın, ağır sanayi devrinin dünya görüşü olarak ortaya 

çıkmıştır. Gerçekten Marx’ın yaşadığı devir, teknik alanda büyük ilerlemelerin 

kaydedildiği, insanın bir alanda birçok alanlarda doğa güçlerine hâkim olmayı 

başarabildiği, toplumların zenginleştiği bir devirdir. Ne var ki, bu olumlu 

gelişmelerin, kısa bir süre sonra birey açısından olumsuz birtakım sonuçları 

olduğu, çalışan kitlelerin her geçen gün biraz daha yoksullaşarak özgürlüklerini 

yitirdikleri görülmüştür. Liberal devlet düzeni içinde ağır sanayi proletaryasının 

doğması ile ortaya çıkan Marksizm, bu çağın sorunlarını ve çelişkilerini dile getiren 

ve bunlara bir çözüm bulan bir dünya görüşü olarak ortaya çıkmıştır [15]. 

Dialektik materyalizm; Ruhun maddeden önce var olduğunu, başka bir 

deyişle evrende temel unsurun manevi bir değere sahip ruh olduğunu sananlar, 

evrenin ve dolayısıyla maddelerin üstün bir ruh tarafından yaratıldığı sonucuna 

varırlar. Ruh ile madde ilişkisini meydana getirirler. Bunlara göre tek gerçek 

ruhtur, madde bu ruhun bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Marx, Hegel'in idealist 

felsefesinden aldığı dialektiği materyalist felsefeye uygulamış ve kendi deyimi ile 

“başaşağı duran dialektiği ayakları üzerine dikmiştir.” 

Marksizm insanlık tarihini sosyal sınıflar arasındaki mücadelenin tarihi 

olarak görür. Eski üretim gücüne bağlı tutucu sınıf ile yeni üretim tekniğinin 

gereklerinin uygulamasını isteyen ilerici sınıf arasındaki bu mücadelenin ilerici sınıf 

lehine sonuçlanacağı ileri sürülmüştür. Burada da mücadele bir sentezle 

sonuçlanır, tıpkı doğadaki olaylarda olduğu gibi. Marx içinde yaşadığı devrin, 

kapitalist toplum düzenini eleştirerek olayları diyalektik açıdan incelenmiştir. Buna 

göre o dönemdeki sınıflar arasındaki mücadele tez safhasındadır, antitez 

proletarya diktatörlüğü ile sentez de komünist toplum düzeni içinde 

gerçekleşecektir. 

İnsan, toplum, devlet, özgürlük anlayışı; Marksist düşünce insancıl bir görüş 

ileri sürmüş, doğa içinde ve karşısında insana ayrıcalıklı ve hatta yarı-tanrısal bir 

yer vermiştir. İnsanın doğa içinde bu ayrıcalıklı, üstün yere sahip olması, onun 

“çalışan bir varlık” “hama faber” olmasından ileri gelir. Çalışan insan, işi ve emeği 

ile maddeyi değiştirme olanaklarına sahiptir, bu nedenle Marksist düşüncede işe, 

emeğe, çalışmaya son derece önemli bir yer verilir. İnsanı insan yapan işi ve 

çalışmasıdır. İnsan işi, çalışması ile hayvan türlerinden ayrılır, hayvanlar pasif bir 

biçimde kendilerini doğanın koşullarına uydurur ve yaşamları için gerekli ve 

zorunlu olanı doğadan hazır bir biçimde sağlar ve yaşamlarını böylece sürdürür. 

Oysa insan, aktif bir biçimde, bilinçli olarak ve sonuçlarını düşünerek doğayı 

kendine, kendi ihtiyaçlarına cevap verecek biçime sokar. İnsan çalışarak kendi 

kendini yapmakta, emeği ile kendi varlığını, kendi içinde saklı kalmış gücünü 

ortaya koyabilmektedir. İnsanı insan yapan işi, çalışması, emeğidir. İnsanların doğa 

ile ilişkileri “üretim güçleri” ile belirlenir, üretim süreci içinde insanların karşılıklı 
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ilişkileri ise “üretim ilişkilerini” oluşturur. Üretim güçleri iş araçlarıdır. İnsanlar bu 

araçlar aracılığı ile doğa üzerinde etkili olmaya, doğa güçlerine hâkim olmaya 

çalışırlar. İnsanın kendisi ile iş konusu olan Madde arasına koyduğu bu araçlar her 

şeyden önce makinelerdir. 

Üretim araçlarının mülkiyet biçimi değişik tipte üretim ilişkilerinin ortaya 

çıkmasına neden olur. İki tür mülkiyet biçimi vardır; bunlardan biri kolektif 

mülkiyet diğeri ise özel mülkiyet biçimidir. Eğer üretim araçları, toplumda bir grup 

insanın elinde ise, insanlar arasındaki ilişkiler iktidar ve tabiyet biçiminde, buna 

karşılık eğer üretim araçları üzerinde kolektif bir mülkiyet söz konusu ise, bu 

durumda da insanlar arası ilişkiler, karşılıklı yardım ve iş birliği biçiminde gelişir. 

İlkel toplumda insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan şeyleri 

taştan yapılmış aletler aracılığı ile sağlıyorlardı. Üretim ilişkileri de son derece ilkel 

üretim güçleri ile uyum hâlinde idi. Bu dönemde iş araçlarının teknik gelişme 

durumu, insana bu araçları kullanmak tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilme 

olanağını vermiyordu. İlkel toplumun tüm üyelerinin güçlerini birleştirmeleri ile 

ancak doğadan ihtiyaçları için zorunlu olan sağlanabiliyordu. Bu nedenle bu 

dönemde ortak çalışma ve üretim araçlarının kolektif mülkiyeti söz konusu idi. İlkel 

toplumların dayanışma ve iş birliğinin yerine, bir kısım insanların diğerlerini 

sömürmeleri ve onlar baskı altında tutmaları olayı hâkim olmuştur. Toplum 

birbirleri ile çatışan iki sınıftan oluşmuştur. Köleleri çalıştıran sınıf ve köleler sınıfı. 

Ucuz el emeği sağlayabilen köle sahipleri üretim araçları geliştirilmesini ihmal 

etmişlerdir. Üretim güçlerinin gelişmesi, kölelik rejiminin ancak bir devrimle 

yıkılmasından sonra gerçekleşecektir ve kölelik rejimi yıkılmış, yerine feodalite 

gelmiştir. Feodalite de, üretim ilişkileri, üretim araçlarının özel mülkiyetine 

dayanır. Köylüler feodal beye ve onun toprağına bağlıdırlar, fakat onun malı 

değildirler. Kendi iş araçlarına sahiptirler ve feodal beye hizmet ettikten sonra 

çalışabilecekleri kendilerine ait toprak parçaları vardır. 

İnsanlık tarihinin başlangıcında, Marksizme göre, insan doğanın kölesidir. 

Doğaya hâkim olan yasaları anladıkça insan bu kölelikten kurtulmayı başarmış ve 

bilinçli bir biçimde doğanın yasalarından yararlanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra, 

bu defa soysal alana bir kölelik doğmuştur. Özel mülkiyetin gelişmesi, sınıflara 

bölünmüş toplumları ortaya çıkarmış ve insanlar kendi sosyal koşullarının kölesi 

olmuşlardır [16]. 

Demokrasi Anlayışı; Marksizm gerçekleşeceğini öngördüğü toplum 

düzeninde demokrasinin gerçekleşeceğine de inanır. Marksizm liberal devlet 

sisteminin getirdiği ve gerçekleştirdiği demokrasinin “biçimsel” demokrasi 

olduğunu ve “gerçek” demokrasinin yeni baştan kurulması gerektiğini savunur. 

Marksizme göre burjuva demokrasisi dengesiz bir rejimdir, özgürlükten hareket 

eden ve amacı özgürlüğü gerçekleştirmek olan liberal devlette demokrasi 

hedeflerine ulaşamamıştır. Çünkü bu demokrasinin dayandığı özgürlüğün gerçek 

olabilmesi için gerekli objektif koşullar ve özellikle sosyal ekonomik koşullar 

gerçekleşmemiştir. Marksist düşünceye göre, bir toplumun ekonomik ve sosyal 

yapısı o toplumun siyasal düzenini belirler, bu açıdan siyasal demokrasi kapitalist 
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bir toplumda gerçek demokrasi olmaktan uzaktır ve biçimsel bir demokrasi olarak 

kalmaya mahkûmdur. Sınıflara bölünmüş bir toplum düzeni içinde insanın kendi 

kendine yabancılaştığı, insanın kendi kendinden uzaklaştığı görülmektedir. 

Marksizm bunu “alieration” yabancılaşma ya da yozlaşma deyimi ile açıklar. 

Bu kendi kendinden uzaklaşma, insanı insanlığından yoksun kılan dış güçler lehine 

almaktadır. “Aliene” olan, yabancılaşan insan kendini özgür ve yaratma gücüne 

sahip, doğaya hükmedebilen bir insan olarak görme gücünü kaybetmiş insandır. 

Marksizm, insanın bu yabancılaşmasının kaynağını kapitalist ekonomi düzenini 

belirleyen ekonomik temel yapıda bulmaktadır. 

İnsanın ancak emeği, çalışması sonucunda doğayı etkileyebileceği, doğa 

güçlerine hâkim olabileceği ve bu yoldan ihtiyaçlarını karşılayabileceği kabul 

edilmiştir. Öyleyse, insanın emeğinin efendisi ve emeğinin yarattığı ürünlerin 

sahibi olması gerekir. Çalışan insanın emeğinin ürünü, insanlığının bir devamı olan 

bu eşyaya sahip olamaması, insanı insanlık niteliğinden yoksun duruma 

sokmaktadır. Ancak sınıfsız bir toplumda özgürlük gerçek bir değer taşıyacaktır. 

Sınıfsız bir topluma ulaşmak için geçirilecek aşamalardan biri olan 

proletarya diktatörlüğü dönemi, yıkılan kapitalist rejimin sömürülen sınıfı için bir 

diktatörlük dönemi olacaktır. Bu sınıfa karşı şiddet, zor, baskı kullanılabilecektir. 

Şiddet ve baskının bulunduğu yerde özgürlükten söz edilemeyeceğine göre de bu 

dönemde burjuva sınıfı için özgürlük olmayacaktır. Fakat bu dönem aynı 

zamandan kapitalist rejimdeki sömürülen sınıf açısından sömürünün ortadan 

kalkması demek olduğu için, emekçilerin özgürlüklerinden söz edilebilecektir. 

Böylece gerçek demokrasi ancak kapitalist düzen yıkıldıktan sonra, insanın insan 

tarafından sömürülmesine, kişinin yabancılaşmasın son verildikten sonra 

gerçekleşebilecektir. Gerçek demokrasiye ancak bazı aşamalardan geçildikten 

sonra ulaşılabilecektir. 

Sosyalizm aşamasından sonra son aşamada komünizm gerçekleşecektir. 

Sosyalist devlet yavaş yavaş ortadan kalkacak, üretim bolluğu içinde “herkese 

ihtiyacına göre” ilkesi uygulanabilir, duruma gelecektir. Üretimin dağıtımı sorunu 

insanları ilgilendiren sorun olmaktan çıkacak, üretimin baskı ile düzenlenmesi 

gerekmeyecek ve bundan böyle de devlet mekanizmasının varlığı gereksiz 

olacaktır. Bu aşamada da demokrasiden söz edilebilir mi? Komünizm aşamasında 

demokrasiden söz edilememesi gerekir, çünkü devletin varlığı ortadan kalkacak ve 

tüm yönetim sistemi “uyumlu bir anarşi” içinde eriyip kaybolacaktır. Bununla 

birlikte bu aşamada özgürlükler ve eşitlik tam gerçekleşeceğinden demokrasiden 

söz edilebilir. İnsanlar gerçekten özgür olacaklardır, çünkü siyasal alanda hiç kimse 

diğerinin üzerinde söz sahibi olmayacaktır. 

SOSYALİZM 

Sosyalizm, Latince birleşmek ya da paylaşmak anlamına gelen sociare 

teriminden türemiştir. Sosyalizm kavramının kullanımı açısından önemli olan 

sosyal kavramının ilk etapta iki anlamına rastlamak mümkündür. Birincisi özgür 

yurttaşlar arasındaki daha formel hukuki sözleşme ilişkisi, ikincisi çok daha 
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duygusal arkadaşlık ve dostluk ilişkisidir. Bunun yanında sosyalizm sözcüğünün 

politik terim olarak ilk kullanımı Britanya sosyalizminin ve kooperatifçiliğin 

kurucusu Robert Owen tarafından olmuştur. Fransa’nın ilk sosyalisti olarak kabul 

edilen Saint Simon’un izindekiler, ölümünden sonra tarikat gibi faaliyetler 

göstererek üstatlarının düşünce ve görüşlerine sosyalizm adını vermişlerdir. 18. 

yüzyılda ise Fransa, Almanya, İngiltere gibi Batı ülkelerinde, sosyalizm işçi sınıfının 

sorunlarını liberalizme karşı savunan siyasetçiler tarafından yaygın olarak 

kullanılmıştır. Bu bağlamda sosyalizm, toplumun durumunu değiştirmeyi savunan 

kişilerin doktrinidir. Toplumun durumunu değiştirmekten kasıt, sosyalizmin amacı 

olan egemen sınıf burjuvazinin çıkarları doğrultusunda işleyen kapitalist sistemi 

değiştirmektir. O hâlde sosyalizm, kapitalizm ile var olan özel mülkiyetin yerine 

kamu mülkiyetini, özel çıkarların yerine toplumun genel çıkarlarının yerleştirmesi 

gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal doktrindir. 

Sosyalistler, sosyalizmin kökeninin Platon’un Devlet’ine kadar uzanan bir 

tarihle açıklamaya çalışsa da, sosyalizm, endüstriyel kapitalizmin gelişmesi ile 

ortaya çıkan sosyal ve ekonomik şartlara tepki olarak 19. yüzyılda siyasi ideoloji 

olarak ortaya çıkar. Söz konusu şartlar, düşük ücrete daha fazla çalışmayı, daha az 

maliyetli olduğu için kadın ve çocuk işçilerin iyileştirilmeyen durumundan ibarettir. 

İşte bu iyileştirmeme durumu ve olağan dışı kötü yaşam koşullarına sebep olarak 

görülen liberal ekonomiye tepki olarak gelişti. Bu noktada liberalizm ve 

sosyalizmin karmaşık ilişkisinden söz etmek mümkündür. Her ne kadar sosyalizm, 

ilk başlarda işçi sınıfının içinde bulunduğu kötü durumu liberalizmi savunarak 

eleştirse de ya da özgürlük, eşitlik kavramlarına önemli bir yer verse de liberalizmi, 

özel mülkiyete olan aşırı bağlılığından dolayı eleştirmiş ve ondan uzaklaşmıştır. 

Sosyal bir varlık olan insan küçük topluluklar içinde ele alınıp eğitilmelidir. 

Ve bu küçük topluluklar giderek suda yayılan bir yağ damlası gibi tüm dünyaya 

yayılacak ve tüm insanlar ve toplum yavaş yavaş değişecektir. Bu yeni düzen 

Sosyalist Fourier tarafından falanj sistemi olarak adlandırılmıştır. 

Sosyalistler, kapitalizmin tamamen ortadan kaldırılarak bencil ve rekabetçi 

düzenin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine inanırlar. İşçi sınıfının çıkarlarını 

temsil eden sosyalizm, aynı zamanda toplumsal iş birliği ve eşitliği, bireysel 

çıkarlara karşı işçi sınıfının çıkarlarını ve ortak sahiplenmeyi savunur. Kapitalizmin 

insanların çıkarları doğrultusunda kâr peşinde koştukları fikrine karşı olarak 

sosyalizm, insanların doğuştan bencil, açgözlü ve saldırgan olmadıklarını, tüm 

bunların piyasa mekanizmasının tahrikiyle gerçekleştiğini iddia ederler. Çünkü 

onlara göre insanları karşı karşıya getiren şey rekabettir. Bu rekabet de iş birliğinin 

değil, bencilliğin körükleyicisidir. Bu yüzden sosyalistler iş birliği için 

kooperatifçiliği savunurlar. Çünkü kooperatifçiliğin temelinde kendi kendini 

yöneten, çalışan=patron durumu söz konusudur. 

 
Kooperatifçiliğin 
temelinde kendi 
kendini yöneten, 

çalışan=patron durumu 
söz konusudur. 

 

tamamen ortadan 
kaldırılarak bencil ve 

rekabetçi düzenin 
tamamen ortadan 

inanırlar. 
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Ö
rn

e
k •Sosyalizm mevcut toplumsal düzenin yeni toplumsal düzenle 

değişmesi gerektiğini savunur. O hâlde yeni toplumsal düzen nasıl 
olmalıdır? Sosyalistler genellikle yeni toplumsal düzen için insanın 
yeni baştan ele alınıp değiştirilmesini öngörürler.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik • Modern siyasal ideolojilerin devlet ve topluma bakış 

açılarını karşılaştırarak ekonomi anlayışlarının üzerine 
yorum yapınız. 
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Ö
ze

t
•İdeoloji terimini, 1796-1798 yılları arasında Antoine Destutt de Tracy ortaya 

atmış ve Paris’teki Ulusal Enstitüye Memorie sur la Faculte de Penser başlığı 
altında bölümler hâlinde sunduğu bildirilerde kullanmıştır.

•Liberalizm, devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkilerde önceliği bireysel hak 
ve özgürlüklere veren bir siyasi düşünce akımıdır. Ya da daha genel anlamda 
siyasi ideoloji olarak liberalizm, devletin hukukla sınırlanması ve bireysel 
özgürlüklerin anayasal güvence altına alınmasıdır.

•Muhafazakârlığın önemli kavramlarından biri de otorite ile ele alabileceğimiz 
iktidar kavramıdır ki bu kavramların yanında en az onlar kadar açıklanmaya 
gerek duyulan özgürlük durumu vardır.

•Milliyetçilik, genellikle, millî kendinin-bilincini, etnik ya da linguistik kimliği, 
politik ifadesini arayan bir doktrinin merkezi ilkelerine dönüştüren bir 
ideoloji ( ya da bir davranış formu) olarak görülür.

•Otoriter bir dünya görüşünü benimseyen faşizm, demokrasi ve birey 
özgürlüğünü de reddeder. İnsanların karar almak için değil, liderlerine boyun 
eğmek ve itaat etmek için var olduğuna inanır.

•Nazizim olarak da bilinen nasyonal sosyalizm, I. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Almanya’da gelişmeye başlayan siyasal bir rejimdir. Sosyalizmin toplumsal 
kuralları ile ırkçılığı birleştirmeye çalışır.

•Özü itibari ile hükûmet, devlet ya da herhangi siyasi otoritenin ortadan 
kalkması gerektiğine inanan anarşizm, diğer birçok ideolojinin aksine kendi 
hükûmet ve devlet düzenini öngörmez. Bunun yerine parlamentonun ve 
demokrasinin baskıya neden olduğunu savunarak seçimlere katılmayı ve oy 
kullanmayı reddederler.

•Adalet, anarşistler tarafından devletin uygulaması olarak görülen hukuktan 
bağımsız düşünülür. Politik otorite bu anlamda yok olursa, insan zaten ahlaki 
değerleriyle ve içgüdüleri sayesinde özgürce ve adaletli bir şekilde 
yaşayabilir. Bu bağlamda anarşistlerin hayalini kurduğu toplumun kaynağı, 
işte bu insanın değerleri ve özgürlüğe duyduğu inançtan oluşur

•Feminizm, kadının sosyal konumunun geliştirilmesini savunan ve erkeklere 
oranla sahip oldukları eşitsiz, dezavantajlı toplumsal konumu iyileştirmek 
adına var olan siyasi teori ve ideolojilerin genel adıdır.

•Sosyalist feminizme göre var olan kadın- erkek eşitsizliği, sadece eşit haklar 
ve fırsatlar vermekle çözüme kavuşmaz. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik 
yapıdan da eşitlik sağlanması gerekir. Sosyalist feministler, kapitalizmin 
erkeğe mülk sahipliği ve mirasçı ayrıcalığını verdiğini ileri sürerek mülkiyetin 
anne tarafından da alındığı kapitalist toplum öncesine vurgu yapar.

•Liberalizmin bireycilik ilkesine dayanan liberal feminizm, cinsiyet başta 
olmak üzere ırk, din, kültür farklılıklarına bakılmaksızın insanların eşit olması 
gerektiği ilkesine dayanır.

•Radikal feministler, kadın sorununun temeline inmeye çalışarak sorunu 
ataerkillik olarak tanımlamışlardır. Radikal feminizm, toplumda temel 
kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı (veya 
ataerkillik) olduğunu ve erkek hâkimiyetine karşı çıkmakta çözüm gören 
feminizmin bir anlayışıdır.

•Marksizm’i sadece bir siyasal program olarak düşünmek doğru olmaz. İnsan, 
tarih, devlet, toplum, tanrı gibi sorunlara da eğilen, bu sorunlara hem 
teoride hem de uygulamada çözüm getirmeyi amaçlayan bir dünya 
görüşüdür.

•Sosyalistler, kapitalizmin tamamen ortadan kaldırılarak bencil ve rekabetçi 
düzenin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine inanırlar.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik liberalizmin temel ilkelerinden biri 

değildir? 
a) Rekabet 

b) Mülkiyet 

c) Özgür ticaret 

d) Kooperatifçilik 

e) Serbest piyasa ekonomisi 

 

2. Aydınlanmaya, aydınlanmanın akıl anlayışına ve bu anlayışın ürünü olan 
siyasi uygulamalara muhalif olarak ortaya çıkan siyasal ideoloji 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Feminizm 

b) Muhafazakârlık 

c) Faşizm 

d) Liberalizm 

e) Milliyetçilik 

 

3. Faşizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Burke 

b) Nispet 

c) Hitler 

d) Mussolini 

e) Gellner 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nasyonal sosyalizmin ilkelerinden biri 
değildir? 
a) Yahudi düşmanlığı 

b) Alman ırkçılığı 

c) Komünizm 

d) Savaşın yüceltilmesi 

e) Liderin egemenliği 

 
I. Bireyin özgürlüğü sınırlıdır. 

II. II.Dinî, ahlaki tüm yasaları reddeder. 
III. III.Devlet bir suç örgütüdür. 
IV. IV.İnsanın doğası kötüye eğilimlidir.  
V. V.Devlet özgürlüğü korumaktadır. 

5. Yukarıdakilerden hangileri anarşizmin ilkeleri arasında yer alır? 
a) I ve II 

b) I ve III 

c) II ve III 

d) I ve IV 

e) I, II ve V 
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6. Aşağıdakilerden hangisi feminist düşünürlerinden biridir? 

a) Mussolini 

b) Burke 

c) Nispet 

d) Millett 

e) Fourier 

 

7. Küçük toplulukların giderek suda yayılan yağ damlası gibi tüm dünyaya 

yayılacağına ve toplumun yavaş yavaş değişeceğine inanan sisteme ne ad 

verilir? 

a) İdeoloji 

b) Nazizm 

c) Irkçılık 

d) Falanj 

e) Kooperatif 

 

8. Yeni doğan bir bebek için “Kız mı, oğlan mı?” sorusunu sorarak devam 

ettirilen davranış kalıplarının tümüne verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Cinsiyetçilik 

b) Toplumsal cinsiyet 

c) Feminizm 

d) Ataerkillik 

e) Baba hâkimiyeti 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kolektivist anarşizmin özelliklerinden biridir? 

a) Bireysel bilinç ve çıkarın engellenmemesi gerektiğine inanır. 

b) İnsan çabasının toplu insan çabasından verimli olduğuna inanır. 

c) Temsilcileri, Proudhon ve Bukonin’dir. 

d) Bireyler, mülkiyetini kapsayan dokunulmaz bir alana sahiptir. 

e) Mülkiyet hırsızlık olarak algılanmaz. 

 

10. Düşünceler bilimi olarak tanımlanan ve ilk kez Tracy tarafından ortaya 

atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İdeoloji 

b) Liber 

c) Sosyal 

d) Bireycilik 

e) Rejim 

 

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.b, 3.d, 4.c, 5.c, 6.d, 7.d, 8.b, 9.c,10.a 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Sivil toplum kavramı hakkında 

bilgi sahibi olabilecek,
•Sivil toplumun kuramsal ve 

tarihsel gelişim sürecini 
öğrenebilecek,

•Sivil toplum ve demokrası 
arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek,

•Sivil toplum-kamusal toplum 
kavramlarını açıklayabileceksiniz.
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GİRİŞ  
Sivil toplum, demokrasi düşüncesinin gelişmesi, katılımcı, özgürlükçü ve 

çoğulcu toplum perspektifinin oluşması için çok önemli bir mekanizmadır. Son 
yıllarda akademik ve siyasal alanda çok yaygın biçimde kullanılan sivil toplum 
kavramı, toplumsal gelişimin, demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın 
önemli bir aktörü olarak farklı alanlarda çalışan gönüllü örgütlerden, düşünce 
kuruluşlarına, sosyal hareketlerden vatandaşlık inisiyatiflerine, hükûmet-dışı 
örgütlerden sendikalara,  hayvan sever örgütlerden, çevreci hareketlere, kültür ve 
sanat kurumlarından spor odaklı kuruluşlara kadar oldukça geniş bir alanda birey 
ile devlet arasında iletişimi, etkileşimi ve diyaloğu sağlamaktadır. Bugün sivil 
toplumun sadece ulus-devlet yapıları içerisinde değil küresel düzeyde işlevleri 
bulunan global aktörlerden biri hâline dönüştüğü de görülmektedir. Sivil toplum, 
bir toplumsal yapının “demokratik”, “otoriter” ve “totaliter” özelliklere sahip 
olmasında oldukça kritik bir öneme sahiptir. Sivil toplumun gelişmişliği 
“demokratik” toplumlara, tamamen yasaklanması ve ortadan kaldırılması  
“totaliter” toplumlara, kontrol altında tutulması ve devletçe denetleniyor olması 
da “otoriter” toplumlara karşılık olarak kullanılmaktadır.  Gerek ulusal, gerekse 
küresel düzeyde anahtar bir kavram olan sivil toplum ülkemizde yeterince gelişmiş 
değildir. Bugün Türkiye’de 4.574’ü vakıf, 86.031’i dernek olmak üzere, 90. 578 sivil 
toplum kuruluşu bulunmakta, bu sayıya sendikalar, meslek odaları ve 
kooperatiflerin de eklenmesiyle sayı 150. 000’i aşmaktadır. Türkiye nüfusuna 
oranla STK (sivil toplum kuruluşu) sayısı oldukça düşüktür. Ülke genelinde her 780 
kişiye 1 STK düşmektedir [1]. Modern toplumların ve bu toplum türünü açıklamak 
iddiası ile ortaya çıkan sosyolojinin uğraşmak veya düzenlemek zorunda olduğu 
öncelikli işlerinden biri olarak sivil toplumun geliştirilmesi, desteklenmesi ve aktif 
yurttaşlık/katılımcı yurttaşlık perspektifinin oluşturulması olduğunu ifade etmek 
mümkün görünmektedir. 

SİVİL TOPLUM KAVRAMI 
Fransızca-Latince kökenli olan “civil” kelimesinin anlamı vatandaşlara ilişkin 

olan, vatandaşlar topluluğuna, onların yönetimine veya birbirleriyle ilişkilerine 
yönelik olan, bir şehirde yasayanlara göre olan, kırsal ya da köy yaşamına ilişkin 
olmayan, askerî ya da dinî olmayan, medeni, uygar, kibar, görgülü anlamında 
kullanılmaktadır  [2]. Sivil toplum kavramı genellikle askerî olanın karşıtı olarak 
algılanmaktadır. Şerif Mardin, sivil toplumun karşıtının askerî toplum olmadığını, 
sivil toplum kavramının medeni yani şehirli olana denk geldiğini ve bunun 
karşıtının da gayr-ı medenilik olduğunu ifade etmektedir. Kavramın vurgusu şehir 
adâbıdır. Buradaki “sivil”in kökü şehir hayatının beraberinde getirdiği hakları ve 
yükümlülükleri ifade eder [3].  

Sözlük anlamına baktığımızda sivil toplum; 

 • Devlet denetimi ve baskısının ulaşamadığı veya belirleyici olmadığı 
toplumsal faaliyetlerdir.  

 
Sivil toplum kavramı 
günümüzde sosyal 

bilimlerin en moda ve 
en önemli kavramıdır. 
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• Bireylerin devletten ya da kamu gücünden izin almadan rahatlıkla ilişki 
geliştirebildikleri, sosyokültürel etkinliklerde bulunabildikleri toplumdur.  

• Devletin doğrudan denetimi altında tuttuğu alanlar dışında kalan ve 
ekonomik ilişkilerin baskısından görece bağımsız olarak gönüllü ve rızaya 
dayalı ilişkilerle oluşturulan kurum veya etkinliklerdir [4]. 

Charles Taylor, sivil toplumun ayırt edici üç anlamını şöyle sıralamaktadır:  
• Devlet gücünün vesayeti altında olmayan özgür dernekler ve örgütlü 

toplulukların olduğu yerde sivil toplum vardır.  
• Sivil toplum ancak bir bütün olarak toplumun, devlet vesayetinden özgür 

olarak dernekler ve örgütlü topluluklar yoluyla kendini yapılandırabildiği ve 
eylemlerini koordine edebildiği yerde vardır.  

• Bunun seçeneği veya ona bir tamamlayıcı olmak üzere, bu örgütlerin bir 
bütün olarak devlet politikasının gidişatını önemli ölçüde belirleyebildiği veya 
onu etkileyebildiği yerde sivil toplumdan söz edilebilir [5] Taylor’un analizi, 
sivil toplumun “örgütsel” boyutuna dikkati çekmekle birlikte, aynı zamanda 
sivil toplumun sadece bir örgütler ağı olarak kalmaması gerektiğini, bunun 
yanında devlet politikasını belirleme ve etkileme gücüne de sahip olmasının 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda sivil toplum siyasi iktidarın dışında 
bir alan olmaktan çok, bu güce derinden nüfus eden, onu parçalayan ve 
etkileyen bir alandır.   

John Gray ise sivil toplumun tanımını yaparken şu maddelere dikkat 
çekmektedir:  

• Bir sivil toplumda birbiriyle bağdaşmayan farklı düşünceler bir arada var 
olabilmelidir.  

• Hukukun üstünlüğü esas alınmalıdır.  
• Sosyal ve siyasal etkinlikler özerk bir statüde olmadır.  
• Özel mülkiyet, sivil toplumun merkezinde yer almalıdır. 

Çaha [6] sivil toplum yapısının gelişmesi, sivil toplumun kökleşmesi ve 
kurumsallaşması devlet ve toplum yapısının bazı özelliklere sahip olması 
gerektiğini belirtir. Bu anlamda öncelikle devletin hukuk devleti ve sınırlı devlet 
özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Hukuk devleti nosyonu, devletin hukukla 
sınırlı olması ve vatandaşların hizmetinde olmasıyla açıklanabilir. Hukuk devleti 
ayrıca kamusal alanda birbiriyle rekabet içinde bulunabilecek sivil toplum örgütleri 
arasında da tarafsız olmayı seçecektir. Sınırlı devlet nosyonu devletin asli görevleri 
olan güvenlik, savunma ve adalet mekanizmalarıyla ilgili olması, bunun dışındaki 
siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi faaliyetleri sivil topluma bırakmasıdır. Devletin 
alanı toplumsal yapı içinde ne kadar güçlü olursa sivil toplumun gelişme ve etkinlik 
oluşturma alanı o kadar daralmış olur.  Sivil toplum aynı zamanda belirli kültürel 
perspektifi, bakış açısını, etik yapıyı ve toplumsal değer alanlarının gerekliliğini de 
içerir. Bu anlamda sivil toplumun geliştiği toplumsal yapıların temel bazı özelliklere 
sahip olduğu görülür. Bunlar; “farklılaşma”, “örgütlülük”, “iradi birliktelik” ve 
“özerkleşme”dir. Sivil toplumun gelişmişliğinin ve kurumsallaşmışlığının en önemli 
göstergelerinden biri, toplumsal düzeyde din, dil, cinsiyet, etnik, ideolojik, 
ekonomik açılardan farklılıkların bir değer olarak benimsenmesi ve 
savunulmasıdır. Sivil toplumdan bahsedildiğinde aslında, farklılaşmalara karşı 

 
Sivil toplum kavramı 

batıda ortaya çıkmış ve 
onun tarihsel 
deneyimiyle 

şekillenmiştir. 

123



Devlet ve Sivil Toplum 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 
 

hoşgörülü bir sosyal yapıdan bahsediyoruz demektir.  Sivil toplum aynı zamanda 
örgütlü bir toplumdur. Toplumu oluşturan tüm kesimler kendi beklentileri, 
çıkarları, amaçları doğrultusunda herhangi bir sınırlamaya maruz kalmaksızın 
dernek, sendika, vakıf, platform, hareket, inisiyatif grupları veya siyasal partiler 
bazında örgütlenerek seslerini duyurmaları sivil toplumun olmazsa olmaz 
özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Demokratik bir toplum sivil alanın sadece 
farklılaşmasını değil aynı zamanda örgütlü olmasını da içerir. Toplumsal, kültürel, 
ekonomik veya siyasal örgütlülüğe dönüşmeyen farklılıkların sivil toplum ve 
demokrasi kültürü açısından önemi yoktur. Sivil toplumsal kültür, gönüllülük, 
gönüllü birliktelik davranış biçiminin toplumda yerleşmiş olmasıyla da yakından 
ilintilidir. Sivil toplumun gelişmesi, bireyin kendi rızasına dayalı, gönüllü birlikteliği 
tercih ettiği, herhangi bir zorlama ile karşılaşmadan karar vererek “katılım” 
gösterdiği örgütlü toplumsallıkla doğrudan bağlantılıdır. Sivil toplumu karakterize 
eden diğer önemli bir unsur da, sivil toplumsal yapıların kendilerini devletten 
ayrıştırmaları, devletten bağımsız, özerk (otonom) bir varlık geliştirebilmiş 
olmalarıdır. Devlete ya da piyasaya “maddi” açıdan bağlı, devletin ideolojik 
yönlendirmelerine açık sivil toplum örgütlerinin “bağımsız” politikalar geliştirmesi 
oldukça güç olacaktır ve topluma ilişkin alternatif, özgürlükçü, çoğulcu söylemler 
geliştirebilmesi de son derece zor olacaktır. Bu nedenle sivil toplumsal yapıların 
devletten özerk olmaları son derece önem kazanmaktadır. 

SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
Batı, tarihsel ve toplumsal deneyiminin bir ürünü olarak uzun bir süreç 

içinde gelişme gösteren sivil toplum kavramının düşünsel temelleri, Antik Çağ’da 
Aristo ve Çiçeron, Orta Çağ’da Thomas Hobbes, John Locke, C. De Montesquieu, 
ve J. J. Rousseau’nun eserlerinde yer verdikleri devlet-toplum ilişkisi bağlamında 
incelenebilir. Antik Yunan ve Roma Dönemlerinde sivil toplum kavramı “iyi 
toplum” kavramı çerçevesinde devlet ile özdeş bir yapı olarak algılanmıştır.  Sivil 
toplum” kavramının kökeni eski Yunan’a kadar gitmektedir. Antik dönemde sivil 
toplumun en genel anlamda birlikte yaşama sanatının bir aracı olarak ele alındığını 
söyleyebiliriz. Örneğin Aristo’ya göre societas civilis / politikekoinonia “yasalarla 
belirlenmiş kurallar sistemi içindeki özgür ve eşit (kabul edilen) yurttaşların sivil 
toplumu, ahlaki bir kamu” anlamına gelmektedir. [7] Sivil toplumun Şerif 
Mardin’in bahsettiği anlamda “medenileşmiş toplum” kavramına karşılık 
kullanıldığı Antik Yunan ve Roma Cumhuriyeti Dönemlerinden sonra Orta Çağ’da 
da, bölünmüş egemenlik birimlerinin feodal düzenini, Orta Çağ krallıklarını ve 
imparatorluklarının tümünü belirtmek için kullanıldığını görmekteyiz. Orta Çağ’ın 
sonlarına doğru sivil toplumun giderek biçimlenmeye başladığı, özellikle modern 
ticari merkezlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal 
sınıfların ekonomik özerkliklerini elde ederek feodalizmin kurallarından 
özgürleşmelerini ifade ettiği gözlemlenmektedir. Tosun’un [8] ifade ettiği gibi, 
“Batı toplumlarında sivil toplum kavramı orta sınıfa kentsel yaşamda sağlanan 
birtakım sivil özgürlükler temelinde ortaya çıkan, merkezî otoriteden bağımsız ve 
özerk kurumların şahsında gelişme imkânı bulan toplumsal alanı” belirtmektedir. 
On sekizinci yüzyıla kadar, sivil toplum devlet veya “siyasi toplum” anlamına 
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gelmektedir. Gerek “sivil-siyasi yönetim” gerek “burjuva toplumu” ve gerekse de 
“sivil devlet” devlet anlamında kullanılmıştır. Bu düşünürlere göre, sivil toplum, 
siyasi olarak aktif olan vatandaşların arenasıdır[9]. Bu çerçevede modern sivil 
toplum düşüncesinin kökleri T. Hobbes’in J. Locke ve J. J. Rousseau’nun 
felsefesinde bulunabilir. 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

Hobbes, güçlü ve mutlak bir siyasi erkin oluşmasını, rekabet, yarış ve 
çatışma hâlindeki insanın barış içinde yaşama özlemine dayandıran ilk düşünürdür 
[10] Hobbes, insanların gönüllü bir şekilde, rahatsız edici ortamdan kurtulmak için 
egemenlik haklarını Leviathan adı verilen bir iktidara devretmekle doğa hâlinden 
kurtulacağını ve sivil topluma geçileceğini belirtmektedir. Yapılan sözleşme ile 
ortaya çıkan toplum sivil ve politik toplumdur. Hobbes'a göre, devlet ve sivil 
toplum aynı anlamdadır. Tüm sivil toplum unsurları -dinî kurumlar dâhil- devlet 
çatısı altında yer almaktadır. Sözleşme ile birlikte doğa durumundan yurttaşlık 
durumuna geçilmiş olur. Hobbes’un düşüncesinin önemi, toplumun, bireylerin ayrı 
ayrı güvenlik arayışı içinde oldukları bir durumdan (doğa durumu), bu amacı 
gerçekleştirmek üzere birlikte hareket ettikleri bir duruma (sivil toplum devlet) 
dönüşmüş olduklarını ortaya koymuş olmasıdır. 

J. Locke (1632-1704) 

J. Locke, siyasal yönetimin varlık nedenini temel hakların ve özgürlüklerin 
korunmasına dayandıran, modern demokratik siyasal düşüncenin en önemli 
kaynaklarından biridir. Locke, bireyler arası sözleşmelerle oluşmuş bulunan siyasal 
otoriteyi bireysel özgürlüklerin kamusal alandaki güvencesi olarak değerlendirir. 
Ona göre, doğa durumunda özgür olan bireyler “kendi yaşam, özgürlük ve 
mülkiyetlerini daha etkili biçimde üst düzeyde kurumlaşmış bulunan bir sivil 
toplumda korumak ve sürdürmek eğiliminde oldukları için kendi aralarında bir 
sözleşmeyle sivil toplum veya politik toplumu oluştururlar [11]. Böylece doğa 
durumundan kendi özgür rızalarıyla tamamen vazgeçtikleri zaman sivil toplum 
ortaya çıkar.  J. Locke, bireyle devlet arasındaki ilişkiyi belirleyen şeyin “rıza” 
olduğunu, bireyin ancak kendi rızasıyla politik bir toplumun üyesi olabileceğini, 
politik toplumun yani siyasal iradenin de toplumun ve kamusal yaşamın güvenliği 
ilse sınırlı olması gerektiğini belirtmiştir. Locke, siyasal iradeyi bireylerin temel 
haklarına saygı çerçevesinde sınırlandırırken sivil toplumsal alanı farklılaşma ve 
özgürlük arenası olarak tanımlar. 

J. J. Rousseau (1712-1778)  

Rousseau’da sivil toplum, toplumsal sözleşme yoluyla ortaya çıkan siyasal 
toplumdur. Ona göre daha önce -sözleşme öncesi- sivil toplum yoktur ve devlet ile 
sivil toplum sözleşme ile birlikte doğmaktadır. Rousseau’da sivil toplum, Batı’nın 
kamusal alanda ortaya çıkardığı uygar topluma tekabül etmektedir. Sivil toplumun 
karşıtı mal ve can emniyetinin bulunmadığı doğa durumudur. 
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İskoç Aydınlanması ve Sivil Toplum  

Adam Ferguson, D. Hume ve Adam Smith gibi 18. yüzyıl İskoç düşünürleriyle 
birlikte toplum devlette ayrı olan ve kendine özgü form ve ilkeleri bulunan bir alan 
olarak düşünülmeye başlandı. Ferguson, İskoç Aydınlanma Dönemi’ni “Sivil 
Toplumun Tarihi Üzerine Bir Çalışma” (History of Civil Society) isimli denemesiyle 
klasik sivil toplum devlet bütünlüğünün parçalanışının ilk işaretlerini veren 
düşünürdür. [12]. Ferguson "sivil toplum" terimini, bir yandan (teknik ya da dar 
anlamda) "doğa hâli"ne zıt, düzenli yönetim ve siyasî tâbiyeti olan bir toplum 
durumuna ya da kısaca "devlet"e işaret etmek için kullanırken diğer yandan (geniş 
anlamda) "medenileşmeyi" kast ederek kullanmıştır; yani, ilkel ya da vahşi 
toplumun karşıtı olarak "rafine", "medeni" bir toplum hâlinden söz etmektedir. Bu 
saptamaların ötesinde, Ferguson'un kavramlaştırmasında sivil toplum, yalnızca 
ilkel toplumun değil, aynı zamanda Batılı olduğu kadar Doğulu tüm despotizm 
türlerinin de karşıtı olarak kabul edilmektedir. [13] 

G. V. F. Hegel (1771-1831)  

Sivil toplum-devlet ayrımı konusunda en kapsamlı çalışmayı Hegel yapmıştır 
Sivil toplum konusunda çağdaş tartışmaları en çok etkilemiş düşünür, Hegel’dir. 
Hegel’e göre sivil toplum aile ile devlet arasında yer alan ahlaki hayatın alanıdır 
[14]. 

''Haklar Felsefesi'' adlı eserinde Hegel, sivil toplumu ahlaki yaşam başlığı 
altında tartışarak bu kavramı aile ve devlet arasında farklılaşma aşaması olarak 
değerlendirir. Etik yaşamda, aile, sivil toplum ve devlet üç temel unsurdur. Aile 
hayatında, karşılıklı sevgi, saygı, fedakârlık, itaat, birliktelik, ortak duygu ve 
düşünce öne çıkan değerlerdir. Sivil toplumda ise çatışma, rekabet, hırs gibi 
olumsuz özellikler görülür. Tarihsel bir gelişme olarak sivil toplum modern 
toplumda olgunlaşmış, Pazar ekonomisi, ekonomik firmalar, sosyal sınıflar, gönüllü 
kuruluşlar, kısaca toplumsal alanda görülen kural, kurum, kuruluş, oluşum ve 
pratiklerin karmaşık ağından oluşur. Hegel için “ihtiyaç” sivil toplumun anahtar 
kavramı ve bu alandaki çekişmenin temel güdüsüdür. İhtiyaç kavramının insanları 
birbiriyle ilişki kurmaya yönelteceğini, bunun da “ihtiras”a yol açacağını ve sivil 
toplumsal alanda çatışma, çekişme ve güvensizlik yaşanacağını belirtir. Sivil 
toplumda yaşanan bu çatışma ve kargaşa ise, Hegel’in dialektik felsefesinde aile ve 
sivil toplumdan sonra bir sentez ve tarihin son durağı olarak ele aldığı devlet 
tarafından düzenlenecek, devlet sivil toplumdaki çatışmacı unsurları bir sentez ve 
harmoniye dönüştürecektir. Hegel’in teorisi sivil topluma göre devlete çok büyük 
bir anlam ve değer yüklenir. Hegel’de sivil toplum olumsuz bir anlam içermektedir. 
Öyle ki sivil toplumdaki özgürlüklerin yaşanabilmesinin koşulunu da güçlü, 
donanımlı bir devlete bağımlı kılınmıştır. Hegel, sivil toplumu kendi başında doğal 
ve insani bir durum olarak görmez ve sivilliğin korunmasının devletçe düzenlenip 
korunmasına bağlı olduğu düşüncesindedir. Sivil toplum kendi kendine yerli 
olmadığı için devlet ortaya çıkar; sivil toplumun kendisi için yapamadığını onun 
adına devlet yapar. Sadece devlet toplumun birliğini temsil edebilir ve 
vatandaşların özgürlüğünü artırabilirdi [15]. Keane’nin ifadesiyle, “Hegel devleti, 
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daha çok sivil toplumun çatışan unsurlarını içine alan, muhafaza eden ve 
bunlardan daha yüksek düzeyde bir ahlaki varlığı sentezleyen yeni bir uğrak olarak 
kavramaktadır. Devlet toplumun birliğini temsil etmektedir [16].   

Alexis de Tocqueville (1805-1859)  

Demokrasiler için sivil toplum düşüncesinin taşıdığı önemi ilk olarak açık 
şekilde ifade eden düşünürlerden biri de Alexis De Tocqueville olmuştur. De 
Tocqueville, demokrat olarak nitelendirdiği Amerika ile despot olarak nitelediği 
Avrupa arasında karşılaştırmalar yaparak Amerika’nın sosyoekonomik 
gelişmişliğini bu ülkede sivil toplumun gelişmiş olmasına dayandırmıştır. Özgürlük, 
eşitlik, haklar gibi temel değerlerin ancak devletten bağımsız, çoğulcu ve 
özgürlükçü bir sivil toplumun varlığıyla güvence altına alınabileceğini belirtir. 
Siyasal sistemler demokrasinin yerleşmesi için sivil toplum örgütlerinin varlığını 
desteklemelidir. De Tocqueville, “Çoğulcu ve kendi kendini örgütleyen, devletten 
bağımsız bir sivil toplum, demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur.” görüşüyle, sivil 
toplumun önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri yurttaşların 
kendi hak ve ödevlerini öğrendikleri, taleplerini dayattıkları ve diğerleriyle 
etkileşimde bulundukları, birlikte yaşadıkları yurttaşlardan bağımsız olmadıkları 
gerçeğini kavramalarına yol açmaktadır  [17]. De Tocqueville, toplumsal yapının 
biri siyasi temsil sistemi, parlamenter meclisi, bürokrasisi, polis ve ordusuyla 
devletin olduğu, diğeri, özel çıkarların ve iktisadi alanların var olduğu sivil toplumu 
kapsadığını belirtir. 

Karl Marx (1818-1881)  

Karl Marx’ın sivil toplum analizi Hegel’in sivil toplum-devlet ilişkisini tersine 
çevirmek olarak ele alınabilir. Karl Marx’ın teorisinde “sivil toplum devlete bağımlı 
olarak düşünülmekten çıkmış, tersine devletin topluma bağımlı olduğu, onun sivil 
toplum tarafından belirlendiği varsayılmıştır”  [18]. Karl Marks, Engels ile birlikte 
kaleme aldığı “Alman İdeolojisi” adlı eserinde sivil toplum ile ilgili şu tanıma yer 
vermektedir: “… üretici güçlerin gelişiminin belli bir aşamasında, bireylerin bütün 
maddi ilişkilerini kucaklar. Sivil toplum, verili bir aşamanın, bütün ticaret ve sanayi 
hayatını kapsar ve bu hâliyle dış ilişkilerinde, kendisini ulusallık ortaya koymak ve 
içeride de devlet olarak örgütlenmek zorunda olsa da devleti ve ulusu aşar” Bu 
açıklamalara bakıldığı zaman, kapitalizm içerisinde sivil toplum üretim güçleri ve 
iktisadi güçlerin alanı olarak alt yapıyı oluştururken siyasal toplum yani devlet ise 
üst yapıyı oluşturmaktadır. Erdoğan’ın ifadesiyle, “iktisadi ilişkiler alanı olarak sivil 
toplum siyasi ve hukuki üst yapıyı oluşturan devletin sosyoekonomik temelidir.” 
[19]. Marx’ın devlet ve sivil toplum kavramsallaştırması, kullandığı altyapı-üstyapı 
şemasına paraleldir. Bu şemada devlet siyasal düzenin (üstyapı) aktörü iken sivil 
toplum ise üretim süreci ve sosyal sınıfların aktörüdür. Bu çerçevede Marx 
devletin sivil toplum üzerine oturduğunu savunarak sivil toplumun sadece 
ekonomik olanı değil, doğrudan doğruya devlet aygıtı dışında kalan her şeyi 
kapsadığını söylemiştir [20]. Karl Marx devlet-sivil toplum çelişkisinin aşılması 
sürecininin ise, ancak radikal bir devrimle mümkün olacağını, bu çelişkinin “ne 
liberalizmdeki gibi sivil toplumu (burjuva) kendi hâline bırakıp devleti ona bağımlı 
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kılmakla ne de Hegel’deki gibi sivil toplumun üzerine devleti konmakla aşılacağını”, 
bunun ancak toplumda sınıfların ve devletin ortadan kalkmasıyla mümkün 
olacağını belirtir. [21] Marx bu görüşleriyle sivil topluma olumlu bir değer 
atfetmemektedir. Sivil toplum ve siyasal toplumun uzlaştırılmasının değil, ortadan 
kaldırılması gerektiğini savunur. Karl Marx’ın sivil toplum analizi post Marksist 
kuramcılardan J. Cohen tarafından özellikle Marx’ın kuramının sivil toplumu tek 
yanlı ve olumsuz değerlendirdiği, çoğulculuk yerine otoriterleşmeye imkân 
verecek analizi içerdiği, kapitalist üretim biçimine aşırı bir önem atfettiği şeklinde 
eleştirilmiştir.[22] 

A. Gramsci (1891-1937)  

Karl Marx’ın analiziyle önemini kaybetmeye başlamış bulunan sivil toplum 
kavramı, Marksist kuramın izleyicilerinden A. Gramsci’nin görüşleriyle birlikte 
yeniden canlanmış, önem kazanmıştır. Gramsci de sivil toplum ve devlet ilişkisini 
Hegel ve Marx gibi diyalektik mantık çerçevesinde karşılıklı nüfus ilişkisi şeklinde 
ele alır [23]. Gramsci’nin sivil toplum analizi hem Hegel’den hem de Marx’ın 
görüşlerinden etkilenerek geliştirilmiştir. Gramsci sivil toplumu üretim ve 
ekonomik yapı içinde değil, devlet içinde ele alır. Onun sıklıkla vurguladığı devlet= 
siyasal toplum+sivil toplum formülasyonunu tam olarak açıklamak için, “tarihsel 
blok” kavramını ortaya koymak gerekir. Tarihsel blok, alt yapı ile üst yapının 
organik birliğidir. Genel olarak alt yapı, üretim sürecinin tamamını kapsayan genel 
anlamda ekonomik ilişkiler düzeyi olarak tanımlanırken üst yapı ise, ideolojik, 
politik ve hukuksal ilişkiler düzeyi olarak tanımlanabilir. Gramsci, sivil toplumu 
devlet ya da politik toplumla birlikte, tarihsel blok içinde üst yapının iki ana düzeyi 
olarak görmektedir. Özetle, sivil toplum alt yapısal değil üst yapısal bir konudur. 
Bu üst yapılardan ilki cebri ve hukuki egemenlik araçlarını (bürokrasi, polis, ordu, 
yargı vb.) elinde bulunduran devlettir. İkincisi ise, kültürel hegemonyası sayesinde 
toplum içinde kendi değerlerini yaygınlaştıran sivil toplumdur [24]. Gramsci, 
Marksist geleneğin temsilcisi olmakla birlikte, sivil toplum anlayışında Hegel'in 
etkisi daha fazladır. Gramsci'ye göre sivil toplum, devlet ile ekonomik alan 
arasında bulunan özel çıkarlar bölgesidir. Toplumdaki hâkim sınıflar hem yasal 
düzenleme yapma yetkisine hem de ahlaki değerlerini ve geleneklerini kullanarak 
diğer azınlık sınıfları üretim sürecinin gereklerine boyun eğmeye zorlama gücüne 
sahiptir. Sivil toplum, bu sınıfların iktidar mücadelesinde bulunduğu ve 
hegemonyanın işlevsellik kazandığı alandır. Sivil toplum anlayışı noktasında en çok 
üzerinde durduğu kavram hegemonya ve baskı güçleridir. Sivil toplum 
ekonomiden ayrı olup devletin, rızanın imaliyle ilgili olan kısmıdır, kültürel 
politikanın alanıdır. Sivil toplumu oluşturan hegemonik aygıtlar, kilise, okullar, 
sendikalar ve hâkim sınıfın toplum üzerindeki hegemonyasına hizmet eden diğer 
örgütlerdir. Gramsci’de sivil toplum, egemen değerler kültürünü temsil eden 
kurumlar, ideoloji pratikler ve öznelerin oluşturduğu bütündür. Bunlar kapitalist 
toplumun hâkim sınıfının kendi değerlerini topluma nüfus ettiren araçlarıdır [25]. 
Gramsci'nin bu kuramında, egemen ideolojinin ve hegemonyanın sağlanması için 
aydınlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Sivil toplumu oluşturan ve ona yön 
veren güç aydınlardır. Gramsci’nin sivil toplum analizi hem siyasal literatürde hem 
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de siyasal alanda sivil toplum kavramının yeniden önem kazanmasına yol açmış, 
özellikle yeni sol siyaset Gramsci’nin sivil toplum analizini geliştirmiştir. 

J. Habermas (1929)  

Liberal demokrasinin bir meşruiyet krizi yaşadığını belirten Jürgen 
Habermas, bu krizin aşılması için katılımcı demokrasinin geliştirilmesinin gerekli 
olduğunu belirtir. J. Habermas sivil toplum ve siyasal toplum karşıtlığını aşmak için 
siyasal toplum, ekonomik toplum ve sivil toplum olmak üzere üçlü bir model 
geliştirir. Bu model çerçevesinde sivil toplumu “kamusal alan” olarak yeniden 
tanımlar. Kamusal alanı devletle toplum arasında “bir dolayım alanı” olarak 
tanımlayarak kamusal alanın, hem devlet-sivil toplum ilişkilerinin karşılıklılığını, 
karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu simgeleyeceğini, hem de felsefi düzeyde 
üretilen normatif savların ve önerilerin demokratik yönetim için değerini 
vurgulayacağını, modern siyasal kuram içinde devlet-sivil toplum arasına çizilen 
karşıtlığın gerisinde bir “düşünme ve (var olan iktidar ilişkilerini) sorgulama 
mekânı” yaratacağını belirtir [26]. Demokratik kamusal alanın oluşumunda, sivil 
toplumsal alanın gelişiminde sosyalleşme, siyasi kültür, özgürlüğe alışkın bir halk 
ve kültürel geleneğin desteğinin önemini vurgulayan Habermas, demokratik 
toplumlarda kamusal alanı eşitlik, özgürlük ve farklılıklarını bulunduğu platform 
olarak tanımlar. Toparlamak gerekirse, sivil toplumun tarihsel ve kavramsal 
sürecini Tosun [27] beş ana uğrak içinde sistemleştirmiştir. İlki, Antik Yunan’da 
‘polis’ içinde yaşayan ve siyasal olarak aktif yurttaşların alanına gönderme yapan 
anlamıdır. İkincisi, Orta Çağ’ın kent sistemiyle biçimlenen yeni özerk alanlara 
gönderme yapan anlamıdır. Üçüncüsü, 17. ve 18. yüzyılın liberalizmiyle beslenen 
toplumsal sözleşme anlayışına bağlı birey imgesine gönderme yapan anlamıdır. 
Dördüncü kaynağını Hegel ve onun takipçileri saydığı Marx ve Gramsci’nin teorik 
çerçevesinden alır. Son olarak kavramın son kullanımı Doğu Avrupa’da yaşanan 
siyasal ve toplumsal dönüşüm süreçleri ve çalkantılarıyla yakından bağlantılıdır. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
Sivil toplum kuruluşları veya örgütlerinin (STK-STÖ) demokratik, çoğulcu, 

özgürlükçü ve katılımcı bir toplumsal yapının en önemli unsurlarından biri olduğu 
kabul edilmekle birlikte, “sivil toplumun temel aktörleri”nin neler olduğu 
konusunda sivil topluma ilişkin literatürde birbirinden farklı açıklamalar 
bulunmaktadır. Farklı yaklaşımlardan kaynaklanan farklı tanımlamalara karşılık 
literatürde çok değişik terimler kullanılmaktadır: ‘Sivil toplum kuruluşları’, ‘sivil 
toplum örgütleri’, ‘kâr amacı gütmeyen sektör’, ‘sivil toplum kurumları’, ‘üçüncü 
sektör’, ‘gönüllü kuruluşlar’. Sivil toplum örgütlerinin isimlendirilmesiyle ilgili 
karşımıza çıkan terminolojik çorba içinde en bildik olanı[28]. İngilizcedeki ‘non-
govermental organization’ (NGO) teriminin karşılığı olarak kullanılan sivil toplum 
kuruluşu terimidir. Bu anlamda Türkçe litartürde sivil topluma ilişkin tanımlama 
da, sıklıkla sivil toplum kuruluşu (STK), bazen de sivil toplum örgütü (STÖ) 
kullanılmaktadır. Konuya ilişkin yabancı literatürde de çok sayıda kullanıma 
rastlanmaktadır. En fazla bilinen NGO (non-govermental organization) terimi 
dışında CBO (Community Based Organization), DONGO (Donor Organized Non-
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Govermental Organization), GONGO (Goverment Organized Non-Govermental 
Organization), VO (Voluntary Organization), CSO (Sivil Society Organization) 
terimleridir. Sivil toplum, devlet örgütü dışında, birtakım siyasal, kültürel, 
ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlar olarak tanımlanabilir. 
Başka bir tanımda da sivil toplum, “Toplum yararı doğrultusunda sorumluluk 
üstlenen, resmî makamlar ile yurttaşlar arasında aracı işlevi gören bütün örgütsel 
yapılanmalar” [29] biçiminde tanımlanmıştır. Sivil toplum kuruluşları ya da sivil 
toplum örgütleri bugün küresel ölçekte önemli birer politik/kültürel aktörlerden 
biri hâline gelmiştir. Bugün artık, küresel gerçekler göz önüne alındığı zaman, sivil 
toplum örgütlerinin; finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve medya ile beraber 
en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu ortaya görülmektedir [30]. Artık 
günümüzde, sivil toplum örgütleri, iktidarları belirleyecek ve hatta onların 
devamlılığını sağlayacak faktörlerden biri olarak rol oynamaktadır [31].  Sivil 
örgütlenmenin esasında dostluk, arkadaşlık, birlikte bir şeyler başarma duygusu, 
kolektiflik ve insanların gönüllü olarak bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışması 
gibi etkenler vardır. Bir sinerji ve güç birliği duygusunu içeren sivil toplum, 
insanların tek tek yapamadıkları şeyleri beraber yapması anlamına gelen bir 
şeydir. O anlamda, sivil toplum, bir birlikteliği, gönüllülüğü, dayanışmayı temsil 
eder [32]. Bu sebeple, bu tür kuruluşlar, büyük oranda, faydacı ve paracı olmaktan 
çok dayanışmacı, gönüllü ve idealist çalışma yapabilecek insanlardan kadro 
kurmaktadır [33]. 

Sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerini üç temel başlıkta ele alabiliriz 
[34]:  

• Kâr amacı gütmezler.  
• Gönüllülük anlayışına dayanırlar.  
• Ortak değerler üzerine inşa edilirler.  

Bir sivil toplumun, öncelikle parasal kazanç sağlama amacında olmaması ve 
kâr dağıtımı yapmaması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarında mali kaynaklar 
hizmetlerini gerçekleştirmek için gereklidir. Ancak özel şirketler gibi üyelerine, 
çalışanlarına ya da kurucularına pay dağıtamazlar. Mali kaynaklar önceden 
belirlenmiş hedefler ve projeler için kullanılabilir. Sivil toplum kuruluşlarının en 
temel unsurlarından biri de gönüllülüktür. Toplumsal sorumluluk anlayışı ile 
herhangi bir maddi yarar beklemeden, bilgi, deneyim ve imkânların bir sivil toplum 
kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanılmasına gönüllülük adı verilir.  Sivil 
toplum kuruluşlarının en önemli özelliklerinden biri de, özerkliktir. STK’lar gerek 
finansal açıdan gerekse yönetsel açıdan özerk olmak, devlete ya da piyasaya 
bağımlı olmamak durumundadırlar. STK’ların en temel görevi, aktif üyeleri, 
çalışanları ve gönülleri aracılığıyla devlet ve piyasanın iktidarını toplumun yararları 
doğrultusunda daraltmaktır. [35]. Sivil toplum kuruluşları oldukça geniş bir ölçekte 
faaliyette bulunurlar. Dinî gruplardan, sosyal yardım amaçlı gruplara, ulusal ve 
bölgesel olarak örgütlenmiş gruplardan üyelik temelli kulüplere, çevreci sivil 
toplum kuruluşlarından kadın ve çocuk hakları alanında kurumsallaşmış sivil 
toplum kuruluşlarına, ekonomik alanda faaliyet gösteren STK’lardan İnsan hakları 
ve özgürlükleri alanında faaliyet gösteren STK’lara, etnik ve kültürel nitelikteki 
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STK’lardan Mesleki Kuruluşlara kadar oldukça geniş bir alanda toplum yararına, 
kâr amacı gütmeyen, “özgür ve eşit yurttaşların etik ve siyasal” birlikteliğini 
kapsayan yapılardır. Sivil toplum kuruluşları çevreden insan haklarına, 
demokratikleşmeden kadın sağlığına kadar çeşitli konular ve sorunlarla ilgilenerek 
bu sorunlar hakkında gündem oluşturmayı, toplumu bilgilendirmeyi veya somut 
projelerle sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışır. Bu çerçevede sivil toplum 
kuruluşları etkinliklerine göre üç başlıkta ele alınabilir [36]: Bilgi ve Düşünce 
Üretmeye Yönelik Kuruluşlar: Bu tür sivil toplum kuruluşları araştırmalar yaparak 
politika sürecine gerekli verileri sağlama, belirli görüşleri savunarak karar alma 
mekanizmaları üzerinde etkili olma amaçları güder. Gündem Yaratmaya, Kamuoyu 
Oluşturmaya Yönelik Kuruluşlar: İlgilendikleri konular hakkında gündem yaratma, 
toplumun farklı kesimlerinin de aynı konuya ilgisini çekme amacıyla hareket eden 
kuruluşlardır. Bu sivil toplum kuruluşlarından bazıları belirli bir kitlenin, ( Kadınlar, 
çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi) haklarını savunmayı, bu haklara ilişkin toplumun 
bilgisini artırmayı amaçlarlar. Aktivitelere ya da Konulara Yönelik Kuruluşlar: Bu 
sivil toplum kuruluşları, belirli toplumsal sorunların (eğitim, çevre, sağlık gibi) 
çözümüne yönelik aktiviteler yapmak amacını taşırlar. Bu kuruluşlar genellikle 
devletin ya da özel sektörün eksik kaldığı, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadığı 
sorunlar üzerine odaklanır. 

Sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerini aşağıdaki maddelerde 
somutlaştırabiliriz [37]:  

• Toplum yararı gözetmek  
• Toplumdan alınan güçle topluma hizmet etmek  
• Gönüllü olmak 
• Varoluş nedeni ve görev tanımını net olarak yapmak  
• Hedef, program, etkinlikler ve kaynak kullanımı konularında topluma 

karsı saydam olmak  
• Kaynakları, beyan edilmiş bu görev tanımına uygun ve verimli olarak 

kullanmak  
• Bütün program ve projeleri, bu görev tanımına uygun olarak tasarlamak  
• STK’nın çalışmalarına ilgi duyan bireylere ve gelen taleplere yanıt 

verebilmek  
• Kâr amacı ve çıkar gütmemek  
• Devletten bağımsız olmak  

Sivil toplum kuruluşlarında olması gereken temel özellikleri toparlamak 
gerekirse, bunlar özerklik, gönüllülük, kâr amacı gütmemek, kamu yararı 
gözetmek, şeffaflık biçiminde ifade edilebilir. Sivil toplum kuruluşları özerk, kamu 
yararı gözeten, kâr amacı gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı, şeffaf, açık yapılara 
sahiptir. 
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Tablo 6.1. Sivil Toplum Kuruluşları [38] 

Türkiye’de ve Dünyada Bilinen Bazı STK’lar ve İlgilendikleri Alanlar 
Konular Türkiye’deki STK’lar Uluslararası STK’lar 
Çevre Türkiye Erozyonla 

Mücadele, Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı (TEMA) 

Green Peace 

İnsan Hakları İnsan Hakları Derneği, 
İnsan Hakları ve Mazlumlar 
İçin Dayanışma Derneği 
(MAZLUM DER) 

World Wide Fund for 
Nature Amnesty,                                                 
İnternational Helsinki 
Citiziens Assembly 

Eğitim Türkiye Eğitim Gönülleri 
Vakfı, Eğitim Reformu 
Girişimi 

İnternational Association 
for Universities 

Kadın KADER, Uçan Süpürge, 
KAGİDER 

Association for Women’s 
Rights in Development 
Global Network of Women 
Peacebuilders 

Çocuk Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV) Türkiye Çocuklarına 
Yeniden Özgürlük Vakfı 

Save The Children  
 

İnsani yardım Kızılay Arama Kurtarma 
Derneği (AKUT) 

Red Cross (Kızıl Haç) 
Medecins Sans Frontieres 
(Sınır Tanımayan 
Doktorlar) 

Toplumsal araştırma Global ilişkiler Forumu 
(GİF) Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı 
(TESEV) 

Council on Foreign 
Relaations World Alliance 
for Citizien Participation 
(CİVİCUS) 
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SİVİL TOPLUM VE DEVLET 
Sivil toplum ile devlet birbirlerini açıklamak için önemli olan iki kavramdır. 

Devleti anlatmak için, sivil toplumun ne olduğunu, devlet ile sivil toplum ilişkisinin 
doğasının açıklanması gerektiği gibi, sivil toplumu anlamak için de devleti anlamak 
gerekir. Devlet ve toplum arasındaki ayrışma, devlete ait olan asker, polis, hukuk, 
idari, üretici ve kültürel organlardan oluşan alan ile gönüllü biçimde örgütlenmiş, 
kökleri toplumun içinde bulunan alan arasındaki ilişkilerin nasıl tanımlanacağı 
üzerinde odaklanmıştır. Modern dönemin belirleyici siyasal sorunu, 
demokratikleşme yönündeki taleplerin harekete geçirdiği yeni eğilimler karşısında 
devlet iktidarının kötüye kullanılmasını ve yurttaşları özgürlüğünden mahrum 
ederek sivil toplumun yok edilmesini önleyecek mekanizmaların kurulmasıdır. Bu 
nokta devlet sivil toplum ilişkisi, despotizme kayma tehlikesini barındıran devlet 
karşısında, devletten bağımsız, çoğulcu ve kendi kendini örgütleyebilen bir sivil 
toplumun oluşturulması çerçevesinde ele alınmaktadır [39]. Devlet-sivil toplum 
ikiliği/farklılığı modern siyasal düşüncede geçerliliği kabul edilmiş bir önermedir. 
Çünkü örgütlü toplumsal alan 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 hâle gelmiştir. Bu açıdan modern dönemde devlet-sivil toplum 
ilişkisi, devletin olduğu kadar toplumun da belirleyici olduğu bir ilişkidir. Devlet 
toplumda güç kullanma tekeline sahip bir otorite olarak sivil toplumu kontrol 
etmeyi amaçlarken sivil toplumun amacı da, devletin baskıcı doğasından 
kaynaklanan müdahaleciliğine karşı özerkliğini ve özgürlüğünü korumaktır [40]. 
Daha yakın zamanlarda ulus-devlet sınırları içerisinde tanımlanan bir sivil toplum-
devlet ikiliği aşılmış ve farklı kamusallıklar oluşmuştur. Ulusal olandan ayrı olarak 
mikro ve makro kamusal alanlar çoğulcu bir yapı oluşturmuştur [41]. Bu çerçevede 
sivil toplumun var olma ve etki yaratma gücü ulusal sınırları aşmış ve uluslararası 
bir boyut kazanmıştır. Sivil toplum kuruluşları içinde önemli bir bölümü oluşturan 
NGO (Non Govermental Organizations) olarak adlandırılan  
‘devlet/yönetim/hükûmet dışı kuruluşlar’ uluslararası platformlarda ulus-devletler 
üzerinde önemli bir baskı mekanizması oluşturmaktadırlar. Ulusdevletin vatandaşı 
NGO’lar aracılığıyla uluslararası bir kamusal alanın parçası hâline gelirler. Batı 
dünyasında kadın hakları, çevre sorunları, sağlık problemleri,  insan hakları, barışın 
korunması, silahsızlanma, ırkçılık karşıtlığı vb. alanlarda oluşmuş NGO’lar, 
uluslararası sivil toplum örgütleri bütün devletler üzerinde etkili olan baskı 
mekanizmaları işlevini görür.  

SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 
Sivil toplum tartışmalarında gündeme gelen en önemli tartışma 

konularından biri de, sivil toplum-demokrasi arasındaki ilişkidir. Günümüzde 
siyaset bilimi literatüründe, toplumların demokratikleşmesi için ekonomik alanda 
piyasa, siyasal alanda, demokrasi ve toplumsal alanda demokratik sivil toplumun 
var olması gerekliliği yer almaktadır. Bu bağlamda da, sivil toplum, ekonomik 
alanda pazarın, siyasal alanda ise demokrasinin sosyolojik tamamlayıcısı 
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durumundadır [42]. Çağdaş demokrasilerde katılımcılık ve çoğulculuk temel 
değerler alanını oluşturmaktadır. Demokrasilerde katılımın sağlanması hususunda 
dernek, vakıf, örgüt, sendika, gönüllü kuruluşlar, baskı grupları, sivil toplum 
kuruluşları çok önemli bir işlev yüklenmektedir. Demokrasi ile sivil toplum 
arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Sivil toplum, demokrasinin oluşması 
ve toplumda etkin bir değer olarak kurumsallaşmasına önemli katkılar sunar [43].  

Bunlar;  

• Devlet ile toplum arasında güç dengesini toplum lehine dengeli bir 
muhalefet imkânı sağlamak,  

• Kamusal ahlak ilkeleri oluşturmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,  
• Alternatif bir temsil süreci oluşturarak örgütlü grupların taleplerini 

sisteme aktarmak,  
• Örgütlü grupların çıkarlarını birleştirmek, bireyler arasında demokratik 

kültürel değerleri artırmaktır. Sivil toplum ve demokrasi, insani gelişimi 
engelleyen tüm baskı ve zorlamalara karşı verilen özgürleşme mücadelesinde 
vazgeçilmez öneme sahiptirler. Demokrasi ve sivil toplum, “katılımcı sivil 
toplum” paradigması içerisinde bireylerin farklılıklarını korumalarını ve bu 
farklılıklar içinde birbirlerini ezmelerine, üstünlük kurmalarına ve yok 
etmelerine olanak vermez. Modern demokratik devletin ayırt edici özelliğinin 
‘uyum’ değil, ‘politik çatışma’ olduğu kabul edilir ve halkın organik bir “bütün” 
olduğu anlayışı reddedilerek herkesin amaç ve çıkarları etrafında 
örgütlenmesine olanak sağlanır [44]. Sivil toplum, farklı ekonomik, toplumsal 
ve siyasal aktörler arasında, demokratik, katılımcı ve adil bir müzakere 
sürecinin oluşmasına katkıda bulunur. Bu yöndeki örgütlenmeler, vatandaşlara 
yol göstermekte, bireylerin düşünce, kanaat ve eğilimlerini siyasal alana 
yönlendirmesine aracılık etmekte ve demokratik bilincin gelişimine yardımcı 
olmaktadır. Bu bağlamda sivil toplumun demokratikleşme açısından 
fonksiyonlarını Diamond şu şekilde ifade eder: Devlet iktidarını kontrol, katılım 
düzeyini yükseltme, demokratik tutumların geliştirilmesi, çıkarların taleplerin 
şekillendirilmesi ve eklemlenmesi, kutuplaşmaların yumuşatılması, yeni siyasal 
liderlerin yetiştirilmesi-eğitilmesi, siyasal partilerin demokratikleştirilmesi, 
bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yayma, yeni fikirlerin yayılmasını sağlama 
ve siyasal sistemin halka karsı sorumluluğunu artırmaktır [45]. Demokrasi 
açısından devlet ile sivil toplum arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. 
Buna göre, ancak demokratik bir devlet, çoğulcu bir sivil toplum yaratabilir ve 
ancak demokratik bir sivil toplum demokratikleşme yönünde devleti 
besleyebilir. Bundan dolayı, devlet - sivil toplum karşıtlık temelinde değil, 
birbirini destekleyen demokratik yapılanmalar biçiminde olmalıdır. Siyasal 
sistemin demokratik değerlere göre biçimlendiği toplumlarda, sivil toplum da 
demokratik bir niteliğe sahip olmuştur. Devletin otoriter ve baskıcı bir niteliğe 
sahip olduğu toplumlarda ise, sivil toplum ya hiç gelişmemiş ya da çok cılız 
kalmıştır Devletin tek başına demokratikleşmesi yetmez, aynı şekilde, sivil 
toplum da, sistemin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmalıdır [46]. 
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TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUMUN GELİŞİMİ VE TEMEL 
SORUNLARI 

“Sivil toplumun, Türkiye’nin özellikle 2000’li yıllarda yaşamaya başladığı 
ciddi ve önemli değişim ve dönüşüm sürecinin önemli bir toplumsal aktörü 
konumuna geldiği” düşüncesi, günümüzde artık genel olarak kabul edilen ve 
herkesçe benimsenen [47] bir analiz olarak kabul edilebilir. Türkiye’de sivil 
toplumun 1980’li yıllardan sonra sıkça tartışıldığı, hem gündelik siyasal/toplumsal 
pratiklerde hem de sosyal bilimler/siyasal bilimler literatüründe gündemi 
belirlediği gözlemlenmektedir. Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllarda Türk siyasal 
yaşamında “yeni bir sembol olarak kullanılmaya başlanan sivil toplum kavramı” 
[48] etrafında gelişen tartışmalar, demokratikleşme sürecine ve bu sürecin devlet-
toplum ilişkilerinde yerleşip derinleşmesine katkıda bulunma potansiyeline 
sahiptir. Türk toplumunda sivil toplum "sivil cumhuriyet" ve "ikinci cumhuriyet" 
gibi tartışmaların da eklenmesiyle 1990'ların başında kuşkusuz en çok konuşulan 
konu olmuştur. Sivil toplumun gelişmesiyle, artık merkezî bürokratik yönetimin 
faaliyet alanının daralması, toplumsal inisiyatifin artması, ekonomik ve kültürel 
hayatın devletin kontrolünden çıkması ve dolayısıyla demokrasinin gelişmesi gibi 
hususlar anlaşılmaktadır. Türkiye’de sivil toplumun gelişmesini anlamak için 
Osmanlı sürecini, modernleşme pratiğini ve Cumhuriyet deneyimini tarihsel 
süreklilikleri ve kopuşları bağlamında okumak ve değerlendirmek gerekir. Çünkü 
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kuvvetli bir devlet ve zayıf bir sivil toplum 
geleneğini tevarüs etmiştir. Osmanlı toplumsal yapısı içinde ortaya çıkan siyasal 
hayatın, sivil toplumsal süreçlere imkân tanımadığı açıktır. Osmanlı siyasal 
kültürünün merkeziyetçi karakteri ve “devlet” kavramıyla organik bağı, muhalefet 
hareketlerine ve farklı düşünsel/ideolojik ve dinsel hareketlere karşı belirli bir 
mesafede durmayı gerektirmiştir. Buna paralel, Osmanlı iktisadi yapısının da pazar 
mantığı yerine “statü değerleri” mantığı üzerine yaslanması, devletten bağımsız 
sınıfsal gelişimleri ve iktisadi kültürün oluşumunu engellemiştir Osmanlı 
kültürünün sivil toplum gelişmesine engel teşkil eden özelliklerinden biri de 
önceliğin bireye değil kolektiviteye verilmiş olmasıyla açıklanmaktadır. Bireycilik 
bu kültürde sapkın bir değer olarak tanımlanmış, devlet, millet veya bunların alt 
birimlerine karşı aşkın bir duyarlılık geliştirilmiştir [49]. Osmanlı toplumunda sivil 
toplumu teşkil edecek unsurlar devlete bağımlı kalmışlar, özerk, kendi değerlerini 
oluşturmuş, bağımsız yapılara dönüşememişler, aksine, merkezî devletin vergi 
toplama, halkı eğitme, halkın siyasal iktidara itaatini sağlama gibi fonksiyonlarını 
yerine getirmişlerdir. Bu anlamda vakıflar, loncalar ve ahilik sistemi, millet sistemi 
ve tarikatlar Osmanlı sivil toplum unsurları arasında sayılabilir. Modernleşme ve 
Batılı değerleri topluma yerleştirme sürecinde, sivil toplum, devleti “kurtarmakla” 
kendilerini sorumlu hisseden modernist-Batıcı seçkin aydın ve bürokratların tutum 
ve değerleriyle yakından bağlantılı olarak şekillenmiştir. Modernleşme sürecinde 
sivil toplum çabaları olarak anayasal gelişmeler, çeşitli okullar, gazetecilik, 
dernekler, basın önemli unsurlar olarak sayılabilir. 1860’larda örgütlenme, basın, 
kamuoyu, muhalefet ve yönetimin yeniden yapılanması konusunda bazı önemli 
ipuçları sunmaktadır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra hem siyasal sistemde hem 
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de toplumsal sistemde önemli değişimler yaşanmıştır [50]. Spor amaçlı sivil 
yapılardan kadın örgütlerine kadar bir dizi sivil örgütlenmelerin sayısı ve etkinliği 
oldukça artmıştır. Üç aylık kısa bir dönem içerisinde 78 yeni dernek kurulmuştur. 
II. Meşrutiyet’in ilk beş yılı siyasal ve toplumsal örgütlenmenin kurumsallaşması 
açısından önemli bir dönemdir [51]. Bu dönemin en önemli gelişmesi ise, devlet ile 
toplum arasında aracı kurum olarak siyasal partilerin doğmuş olması, dinî amaçlı 
dernek ve örgütlerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu dönemde Türk siyasal kültüründe 
bireyciliğe verdiği önem ve bütüncül toplum yapısına getirdiği eleştirilerle, ademi 
merkeziyetçi yapıyı savunan Prens Sabahattin’in (1877-1948) görüşleri de 
önemlidir. Osmanlı Dönemi’nde sivil topluma ilişkin ilk nüvelerin oluştuğunu, 
ancak bunun Batılı anlamda bir sivil toplum özelliği göstermediğini belirtmek 
gerekir. Osmanlı Dönemi’nin merkeziyetçi ve bürokratik karakterinin Cumhuriyet 
Dönemi’ne tevarüs ettiği ve “toplum”u değil fakat “devlet”i kurtarmak isteyen 
elitist anlayışın Cumhuriyet Dönemi’nde de devam ettiği görülmektedir. Sivil 
toplumun son yüzyıl içinde şekillenen ve dönüşen modern Türkiye’nin toplumsal 
ve siyasal tarihine paralel olarak farklı dönemler içinde farklı konumlar alarak 
geliştiği görülmektedir. Bu gelişmeyi beş farklı tarihsel dönem içinde ele almak 
mümkündür: 1923-1945, 1945-1960, 1960-1980, 1980-2000 ve 2000 sonrası [52].  

1923-1945 döneminde Türkiye’de Cumhuriyet modernleşmesi ile birlikte, 
Kemalist bürokrasinin toplumsal yapıyı Batılı değerler doğrultusunda 
dönüştürmesi ve buna uygun adım, düzenleme ve uygulamaları gerçekleştirdiği 
görülmektedir. “Bu bağlamda devlet sivil toplumu kendi ideolojik aygıtı içinde 
modernleşmeyi pekiştiren bir araç olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple bu 
dönemde sivil toplum örgütlenmelerinin tabandan geliştiğini söylemek zordur: bir 
yandan tek parti rejimi üzerine kurulan merkezî otoriter bir devlet anlayışı, diğer 
yandan ise neredeyse her on kişiden dokuzunun kırda yaşadığı tarımsal ve 
geleneksel bir toplum yapısı hâkimdir. Bu bağlamda devlet bir taraftan 
modernleşmeyle uyumlu bir örgütsel yaşamı hayata geçirip desteklemiş, diğer 
taraftan da kendi gündemine aykırı bir örgütsel yaşamın gelişmesinin önüne set 
çekmiştir” [53]. 1945-1960 döneminde çok partili yaşam sürecine geçiş ile birlikte 
ülkede sivil toplum kuruluşlarının kuruluş süreçleri üzerinde olumlu etkiler yapmış, 
1946 Dernekler Yasası göreceli olarak sivil toplum alanındaki özgürlükleri 
genişletmiş, böylece bu dönemde çok yoğun ve çok hareketli bir dernekleşme 
süreci ile karşılaşılmıştır [54]. Fakat Demokrat Parti Dönemi de “devlet” merkezli 
siyasal gelenekten kopamamış, ülkede iktidarını sınırlayabilecek demokratik ve 
sendikal gelişmelere izin vermemiş, sivil toplumun kökleşmesine imkân 
tanımamıştır. 1960-1980 dönemi Türkiye’de bir yönüyle 27 Mayıs 1960, 12 Mart 
1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde gerçekleştirilen “askerî darbelerin” yarattığı 
siyasal/toplumsal kültürün izlerini taşırken diğer yandan “toplumun geniş çaplı bir 
şekilde demokratik siyasal yaşama katılmalarına izin veren yeni ve liberal” 1961 
Anayasası’nın sağlamış olduğu örgütlenme hakkı, sendikal mücadele, farklı toplum 
kesimlerinin kendi çıkarlarını korumak için çıkar grupları kurmalarına olanak 
tanıyan düzenlemeleri ile sivil toplum alanı oldukça genişlemiştir. Ancak bu süreç, 
12 Mart Darbesi ve 12 Eylül Askerî İhtilali ile oldukça baskılanmış, her türlü 
bireysel hak ve özgürlükler sınırlanmış, sendikalar kapatılmış, siyasal partiler 
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yasaklanmış, kısaca sivil alan yok edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta, 1960’lardan 
1980’lere uzanan yıllarda sivil toplumun gelişimine yönelik bazı özgürlükçü adımlar 
atılsa da, devlet-temelli ve devlet-merkezli modernleşme süreci ülkede sivil 
toplumun tabandan gelişimine izin vermemiştir [55]. 

1980-2000 döneminde Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar “darbe” sürecinin 
izlerinin sürdüğünü, bu dönemde sivil toplumun neredeyse tamamen 
“yasaklandığı” bir dönem yaşanmıştır. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de 
önemli sayılabilecek değişimler yaşanmıştır: “Bu bağlamda Türkiye’de sivil 
toplumun devlet denetimi dışında gelişimini sağlayan üç temel etken sayılabilir: 
ekonomide serbest pazar temelli ihracata yönelik sanayileşmeye geçiş, siyasal ve 
kültürel yaşamda ortaya çıkan dinsel ve etnik temelli kimlik talepleri ile 
küreselleşme sürecinin getirdiği dinamikler. Son olarak küreselleşme sürecinin de 
etkisiyle bu dönemin sonunda sivil toplum alanında ulusal nitelikten daha bölgesel 
ve küresel bir yaklaşım ve faaliyet düzeyine geçildiği de görülmektedir” [56]. 
Türkiye’de 2000’li yıllar genel anlamıyla liberal demokrasilerde olduğu gibi bir sivil 
toplum alanının belirginleşmeye başladığı yıllar olmuştur. Bu süreç sivil toplum 
örgütlenmelerinin önemini ortaya çıkarmış, bir dizi toplumsal, siyasal ve tarihsel 
gelişmeler de bu süreci hızlandırmıştır. Bu bağlamdaki önemli değişim ve 
dönüşümlerin başında, yirmi bine yakın insanın ölümüne yol açan 1999 Marmara 
ve Kaynaşlı depremleri gelir. Bu doğal afetler hem arama ve kurtarma çalışmaları, 
hem de insani yardımlar temelinde toplumda sivil topluma karşı ilgi ve güveni 
artırmıştır. Bu depremler, sadece devlete dayalı bir modernleşme ve kalkınma 
anlayışının, toplumsal sorunlara etkili çözüm üretmede yeterli olamayacağı 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır [57]. Son olarak 1999’da Avrupa Birliği üyeliğine 
adaylığı onaylanan Türkiye’nin 2004 yılı sonunda “Kopenhag siyasi kriterlerini 
karşıladığına karar verilmesiyle” 2005 yılında üyelik müzakerelerine başlaması 
süreci hiç şüphesiz sivil toplum alanında belirgin bir canlanmayı da beraberinde 
getirmiştir “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı 
gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı” anlamına gelen 
Kopenhag siyasi kriterlerini sağlamak için, 2001 yılından başlayarak 2005 yılına 
kadar olan dönem içinde yapılan Anayasa değişiklikleri ve çeşitli yeni yasal 
düzenlemeler hak ve özgürlük alanlarını genişletmiştir. Ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren kanunlarda köklü reformlara gidilmiş; yeni ve 
büyük miktarda fon kaynakları ortaya çıkmıştır. 
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•Sivil toplum Batı siyasal, düşünsel ve toplumsal gelişmeleri sonucunda ortaya 

çıkmış ve bugün küresel boyutta etkileri bulunan önemli yapılardan biri olarak 
kabul edilebilir. 

•Sivil toplum kavramı genel olarak aile, devlet ve piyasanın dışında kalan; birey, 
grup ve kuruluşların ortak amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturdukları alan 
olarak tanımlanabilir. 

•Sivil toplumun varlığının en temel ögeleri, özerklik, gönüllülük, 
çoğulculuk/farklılık  ve kâr amacı gütmemek sayılabilir. 

•Sivil toplum Batı'da ve ülkemizde özellikle 1980'lerden sonra ortaya çıkan 
gelişmelerle daha fazla gündeme gelmiş, belirleyici olmuş, gerek siyaset 
bilimi/sosyolojisinde gerekse siyasal/politik alanlarda temel gündem maddesini 
oluşturmuştur. 

•Sivil toplum devlet arasında, sivil toplumun devletin dışında fakat devlete karşı 
olmadığı, devletten özerk fakat ondan kopuk olmadığını düşünmek ve sivil 
toplumun devlet otoritesine hem saygılı fakat hem de tetikte olduğu anlayışını 
kabul etmek gerekir.

•Bilgi ve Düşünce Üretmeye Yönelik Kuruluşlar: Bu tür sivil toplum kuruluşları 
araştırmalar yaparak politika sürecine gerekli verileri sağlama, belirli görüşleri 
savunarak karar alma mekanizmaları üzerinde etkili olma amaçları güderler. 

•Gündem Yaratmaya, Kamuoyu Oluşturmaya Yönelik Kuruluşlar: İlgilendikleri 
konular hakkında gündem yaratma, toplumun farklı kesimlerinin de aynı konuya 
ilgisini çekme amacıyla hareket eden kuruluşlardır. Bu sivil toplum 
kuruluşlarından bazıları belirli bir kitlenin, ( Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar 
gibi) haklarını savunmaya, bu haklara ilişkin toplumun bilgisini artırmayı 
amaçlarlar.

•Aktivitelere ya da Konulara Yönelik Kuruluşlar: Bu sivil toplum kuruluşları, belirli 
toplumsal sorunların (eğitim, çevre, sağlık gibi) çözümüne yönelik aktiviteler 
yapmak amacını taşırlar. Bu kuruluşlar genellikle devletin ya da özel sektörün 
eksik kaldığı, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadığı sorunlar üzerine odaklanır.

•Sivil Toplum Kuruluşları oldukça geniş bir ölçekte faaliyette bulunurlar. Dinî 
gruplardan, sosyal yardım amaçlı gruplara, ulusal ve bölgesel olarak örgütlenmiş 
gruplardan üyelik temelli kulüplere, çevreci sivil toplum kuruluşlarından kadın ve 
çocuk hakları alanında kurumsallaşmış sivil toplum kuruluşlarına, ekonomik 
alanda faaliyet gösteren STK’lardan İnsan hakları ve özgürlükleri alanında faaliyet 
gösteren STK’lara, etnik ve kültürel nitelikteki STK’lardan Mesleki Kuruluşlara 
kadar oldukça geniş bir alanda toplum yararına, kâr amacı gütmeyen, “özgür ve 
eşit yurttaşların etik ve siyasal” birlikteliğini kapsayan yapılardır.

•Türkiye’de kadın, çevre,eğitim, çocuk ve insan hakları konularında sivil toplum 
kuruluşları faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadırlar.

•Sivil toplum demokrasinin yerleşmesi ve kökleşmesi için çok önemli bir yapı 
konumundadır. 

•Sivil toplum katılımcı, şeffaf, çoğulcu, özgürlükçü, hak temelli bir toplumun 
vazgeçilmez anahtar bir özelliğini ifade etmektedir. 

•Osmanlı-Türk toplum yapısı daha çok "devlet" geleneğine yaslandığı için sivil alan 
fazla gelişme eğilimi gösterememiş olsa da, 1980'lerden sonra giderek gelişme 
göstermiş, hem nicel hem de nitel açıdan önemli bir ivme kazanmıştır. 

•Bugün sivil toplum küresel gerçekliğin önemli bir bileşeni hâline gelmiş, artık sivil 
toplum kuruluşları global/küresel ölçekte etkili olan yapılar kimliğini 
kazanmışlardır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kavramının temel özelliklerinden biri 

değildir? 
a) Gönüllülük esasına dayanır. 
b) Örgütlü toplum yapısını amaçlar. 
c) Üyelerine kâr dağıtır. 
d) Farklılıkları savunur. 
e) Sivil toplumsal örgütler arasında demokratik rekabeti gerekli bulur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ABD’de demokrasinin gelişmesinde sivil toplumun 
rolünü ve önemini vurgulamış düşünürdür? 
a) Hegel   
b) A. Gramsci  
c) Ferguson  
d) De Tocqueville  
e) J. Habermas  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu devletle birlikte bir üst yapı kurumu 
olarak ele almıştır? 
a) T. Hobbes  
b) A. Gramsci  
c) Karl Marx  
d) A. Ferguson  
e) T. Parsons 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum-devlet arasındaki ilişkiyi Leviathan adlı 
eserinde tartışmış düşünürdür? 
a) T. Hobbes  
b) A. Gramsci  
c) Karl Marx  
d) A.Ferguson  
e) T. Parsons 

 

5. “Sivil Toplum Tarihi Üzerine Deneme” adlı kitabıyla ticari ilişkilerin 
toplumu yozlaştırmasına karşı vatandaş birliklerinin gerekliliğini savunan 
düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
a) T. Hobbes  
b) A. Gramsci  
c) Karl Marx  
d) A. Ferguson  
e) T. Parsons 

 

139



Devlet ve Sivil Toplum 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  21 
 

6. Cumhuriyet Dönemi’nde sivil toplum alanında sosyalist ve İslami kökenli 
yapılanmalar hangi dönemde ortaya çıkabilmiş, kamusal alanda resmilik 
kazanmıştır? 
a) Tek-Parti Dönemi  
b) 1946-1950 Dönemi  
c) II. Meşrutiyet Dönemi  
d) 1960-1980 Dönemi  
e) 1980-1990 Dönemi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bireyciliği ve ademi merkeziyetçiliği 
savunmuş, liberal düşüncenin öncü isimlerinden biridir? 
a) Prens Sabahattin  
b) Hilmi Ziya Ülken  
c) Ziya Gökalp  
d) Satı Bey  
e) İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “devlet/yönetim/hükûmet dışı kuruluşlar” 
uluslararası platformlarda ulus-devletler üzerinde önemli bir baskı 
mekanizması yaratmaktadır? 
a) PVO  
b) DONGO  
c) PSO  
d) VO  
e) NGO 

 

9. Liberal demokrasinin bir meşruiyet krizi yaşadığını belirterek kamusal 
alanın özgürleşmesi düşüncesini savunan düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) K. Marx  
b) J. Habermas  
c) A. Giddens  
d) T. Hobbes  
e) De Tocqueville 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu temel özelliklerinden biridir? 
a) Devletin kontrolü altındadırlar.  
b) Bireylere “kâr” dağıtırlar.  
c) Gerektiği zaman üyelerini katkı vermeye zorlayabilirler.  
d) Otonomdurlar.  
e) Devletle tamamen uyum içinde bulunurlar. 

 

Cevap Anahtarı 

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

Siyaset sosyolojisinin en belirgin özelliklerinden biri toplumsallaştırmaların 

ortaya çıkış ve gelişim süreçlerindeki siyasallığı analiz ederken siyasal çıkarlar 

açıklaması ve bu süreçteki spesifik kurumsal ve yasal biçimlere eleştirel yaklaşma 

biçimi ile bunların dönüşümünde pay sahibi olmasıdır. Özellikle 1960’lardan sonra 

siyaset sosyolojisi eleştirel toplumsal ve ekonomik teorilerin ev sahipliğini yapan 

bir alan olmuştur. Kısacası siyaset sosyolojisi siyasal gücü ve iktidarı ve toplumsal 

meşruiyeti konu edinmektedir. Bu bakımdan siyaset sosyolojisi sadece teoride 

kalmayıp eyleme dönük yapısı ile modern bir demokratik araştırma alanıdır. Bu 

bağlamda toplumu ilgilendiren farklı paradigmalar siyaset sosyolojisinin alanına 

girebilmiştir 

Siyaset sosyolojisi, siyaset ile toplum arasındaki ilişkilerle, siyasetin toplum 

içerisindeki konumuyla ve bu konumun niteliğiyle yakından ilgilenir. Siyaset ile 

toplumun ilişkilerini saptamada çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Bu konuda 

önemli yaklaşımlardan biri olan Marksizm için siyaset toplum ilişkisinde 

cevaplandırılması gereken soru şudur. Siyaset toplumsal altyapıya yani ekonomiye 

mi bağımlı bir olgudur yoksa özerk bir olgu mudur? Bu soruya cevap olarak 

siyasetin bağımlılığını vurgulayan klasik Marksist yaklaşımla yine siyasetin 

altyapıdan bağımsız oluşunu kabul etmeyen ama göreli özerkliğini kabul eden neo 

Marksistler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Ünitede, ilk önce toplumu 

altyapı ve üstyapı ögelerinden kurulu bir bütün olarak gören K. Marx’a daha sonra 

siyaseti görece belirleyici bir olgu olarak ele alan A. Gramsci’ye ve ekonominin 

dışında siyasette devlet aygıtlarına dikkat çeken L. Althusser’in görüşlerine yer 

verilecektir. 

K. MARX 

Marksizmi yalnızca bir siyasal program olarak kabul etmek doğru olmaz. 

Kendisine çok daha geniş bir hedef alanı tanımlamaktadır. İnsan, tarih, devlet, 

toplum, doğa, Tanrı, evren sorunlarına eğilen Marksizm, gerek teori alanında 

gerek uygulamada bu sorunları çözümlemeyi ve senteze ulaşmayı amaç edinen bir 

dünya görüşüdür (1).  Marksist anlayışa göre tarih boyunca birbiri ile çelişen, 

çıkarları çatışan sosyal sınıflar birbirleri ile kıyasıya bir mücadele içinde 

bulunmuşlardır.  Marx, siyasal otoritenin tek merkezde toplanması ve devlet 

örgütlenmesinin yaygınlaşmasını, eski burjuva toplumunun yıkılması ve onun 

yerine yenisinin konması olarak değerlendirir. Egemenliğin merkezî otoritede 

toplanmasının anlamı, çok sayıdaki ara iktidarın ve eski toplumdaki yerel statülerin 

yavaş yavaş ortadan kaldırılmasıydı. Bu süreç, aynı zamanda, bireyin eski topluma 

özgü bağlardan, yani üzerinde yaşadığı topraktan, içinde yaşadığı kentten, bağlı 

olduğu kiliseden kopuşu da beraberinde getirmiştir. Bunun yanında krala 

doğrudan uyrukluk ilişkisi de değişmiş ve bunun yerini devlete bağlılık almıştır. 

Egemenliğin merkezî devlette toplanmasının getirdiği devlet örgütünün 

yaygınlaşması sadece siyasal egemenliğin genişlemesi ve devlet egemenliğinin 

soyutlaşması, kişiler karşısında mutlak ve bağımsız hâle gelmesini sağlamamıştır. 

Bu gelişme aynı zamanda devlet egemenliğini (siyasi iktidarı) de sınırlamıştır. 

 
Tarihsel süreç ve 

ekonomik sistem, çeşitli 
aşamalardan geçen 

sınıflı bir toplum ortaya 
çıkarmıştır. Devlet sınıflı 
toplumun bir ürünüdür. 
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Tarihsel süreç ve ekonomik sistem, çeşitli aşamalardan geçen sınıflı bir toplum 

ortaya çıkarmıştır. Devlet sınıflı toplumun bir ürünüdür (2). Marx’a göre siyaset 

yöneticilerin ve politikacıların aralarındaki mücadele ile açıklanamaz. Çünkü ona 

göre bu mücadele gerçekte sosyal sınıfların mücadelesinin bir ifadelenişidir ve bu 

mücadele ile mücadelenin biçimi de toplumun üretim tarzına bağlıdır.  O hâlde 

siyaset bir üstyapı olgusu olarak altyapıya bağlıdır ve üstyapıyı belirleyen de 

altyapıdır. Hukuksal ilişkilerin ve devlet biçimlerinin kendi başlarına izah edilmesi 

söz konusu değildir. Hukuksal ilişkilerin ve devlet biçimlerinin kökenini hayatın 

maddi koşullarında aramak gerekir. Bu maddi koşulları Hegel, sivil toplum adı 

altında tanımlamıştı. Nitekim üstyapının altyapı tarafından belirlenişini kavramak 

için şu açıklama önemlidir. “Üretim ilişkileri toplumun ekonomik yapısını 

oluşturur. Hukuksal ve siyasal sistem bu yapıda temellenir ve bu yapıya belirli 

bilinç biçimleri tekabül eder. Maddi yaşamın üretim biçimi toplumsal, siyasal ve 

zihinsel yaşamın gelişmesinde egemendir.”  

Başka bir deyişle, etten ve kemikten insanlara varmak için ne insanların 

söylediklerinden, imgelerinden, kavradıklarından ve ne de anlatıldığı, 

düşünüldüğü, biçimiyle insandan yola çıkılır. Gerçek faal insanlardan yola çıkılır ve 

bu yaşam sürecinin ideolojik yansıması ve yankılarının gelişmesi de insanların bu 

gerçek yaşam süreçlerinden hareketle ortaya konulabilir. Ve hatta insan beyninin 

olağanüstü hayalleri bile deneysel olarak saptanabilen ve maddi temellere 

dayanan, insanların yaşam süreçlerinin zorunlu yüceltmeleridir.  Bu bakımdan 

ahlak, din, metafizik ve ideolojinin tüm geri kalan kısmı ve bunlara tekabül eden 

bilinç biçimleri, artık o özerk görünümlerini yitirir. Bunların tarihi yoktur, 

gelişmeleri yoktur. Tersine maddi üretimlerini ve karşılıklı maddi ilişkilerini 

geliştiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düşüncelerini 

hem de düşüncelerinin ürünlerini değiştirirler. Yaşamı belirleyen bilinç değil, 

tersine bilinci belirleyen yaşamadır (3). Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda 

Marksizmde siyaset ve yaşam alanı için önemli bir kavram olan ideolojiyi 

açıklamaya çalışacağız. 

İdeoloji 

İdeoloji sözcüğünün kullanılmaya başlandığı XVIII. yüzyılın sonundan 

günümüze kadar ideolojiyle ilgi tanımlamalar tarihsel çerçeve içinde farklı başlıklar 

altında gruplandırılır. Sezarcı, Marksist ve sosyolojik anlayışa göre ideologlar, 

somut sorunları bilmediklerinden var olan iktidar için tehlikeli, kurulu düzeni 

yıkmayı amaçlayan soyut doktrinleri üreten idealistlerdir. Böylece ideoloji terimi 

objektif bir temele dayanmayan katı, gerçekçi olmayan bir doktrin anlamında 

aşağılayıcı bir nitelik kazanmaktadır. Terime bu anlamı ilk veren Napolyon olmuş 

ve ideolojinin karşısına devlet şefinin gerçekçiliği ile pragmatizmini yerleştirmiştir. 

Marksist anlayışta, teorilerinde “Praxis” ve proleter mücadelelere dayanarak 

tarihin akışı yönünde gidildiği savı ileri sürülerek bir ideolojinin söz konusu olmayıp 

“bilimsel sosyalimin” var olduğu kabul edilmektedir. Bilim dışında tüm entelektüel 

ürünler ideolojidir. Oysa Marksizm bilimseldir o hâlde ideoloji değildir (4). İdeoloji 

kavramı, Marx’ın ileri sürdüğü kavramların en geniş olanlarından biridir.  Marx 

terimin anlamını köklü bir değişime uğratmıştır.  İdeoloji kelimesi aşağılatıcı bir 

 
Marksizm’den ideoloji 
olarak değil, bilimsel 
sosyalizm olarak söz 

edilmelidir.  
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anlam kazanmıştır. Sadece açıklayıcı bir teoriyi değil, ama açıklanması gereken bir 

şeyi de dile getirmektedir. Açıklanması gereken bu şey, bambaşka bir genişlik 

kazanmıştır. Fransız ideologlarının gözünde ideoloji, bireysel tasarımları, neden 

bildiren bir psikoloji aracılığıyla açıklamaktan ibaretti. Marx’ın ve Engels’in 

gözünde ise incelenen nesne bir çağın ve bir toplumun karakteristik tasarımlarının 

tümü oluyordu. Örneğin Alman İdeolojisinde olduğu gibi.  

İdeoloji terimin ilk anlamı ortadan kalkmıyordu. Marx genel bir tasarımlar 

teorisi, yani sosyal tasarımlar teorisi ortaya koymak istiyordu. 

Marx ve Engels’e göre ideolojilerin şu özellikleri vardı. İdeolojiler belli bir 

gerçeklikten hareket ederler ama gerçeklik kısmı bölük pörçüktür. İdeolojiler 

egemen gruplar tarafından seçilmiş ve kabul edilmiş önceden mevcut tasarımlar 

aracılığıyla gerçekliği başka bir biçimde göstermektedirler. İdeolojilerin içine giren 

gerçeklik ve gerçek dışılık oranı çağlara, koşullara, sınıf ilişkilerine göre değişir. 

İdeolojiler yorumlanmış ve aktarılmış gerçekten hareket ederek ve genellemeler 

yaparak işe girişirler. Tarihsel harekete oranla geride kalmaları bu ideolojilerin 

ortak noktasıdır ve bu ideolojiler sonunda sistemlere ulaşırlar. İdeolojiler bir 

yandan genel, spekülatif ve soyuttur; öte yandan belli, sınırlı ve özel menfaatleri 

temsil eder (5). Her ideolojinin taşıdığı sosyolojik karakterler nelerdir? İdeoloji 

gerçeğin bir parçasını, insani zayıflığı, ölümü, acıyı, güçsüzlüğü içinde taşır. Böylece 

yorumlanmış ve aktarılmış gerçek ile bir ilişiği olduğundan bu gerçeğe geri 

dönebilir ve insanlara kurallar,  sınırlar kabul ettirebilir. Başka bir deyişle ideoloji 

gerçek dışı ve formel olduğu yaşananın içine girebilir. İdeoloji dünya görüşü ve 

yaşama biçimi sağlar. Yani belli bir noktaya kadar bir praksis sağlar. Hem yanıltıcı 

ve etkileyici bir praksistir bu. İdeoloji kendilerini açıklanmış ve haklı çıkarılmış 

görmek ihtiyacında olan bir takım eylemleri ve durumları açıklar ve haklı çıkarır. O 

hâlde her ideoloji yorumlamayla olduğu gibi genellemeyle de iş gören bir dünya 

görünümü ya da bir dünya görüşünü temsil eder (5). Marksistlere göre ideoloji, 

üretim güçleri ve ilişkilerini haklı göstermek üzere egemen sınıfların geliştirdikleri 

yanıltıcı bir değerler bütünüdür.  

 

Devlet 

Devlet teorisi, Marksist düşüncenin merkezinde ya da başka bir deyişle, 

doruğunda yer alır. Marx’ın devlet hakkındaki görüşleri,  Hegelci hukuk ve devlet 

felsefesini eleştirmesinden ibarettir. Marx, Hegel’e karşı çıkarak insanın özünün 

siyasal değil toplumsal olduğunu ortaya koymuştur. İnsan siyasal bir hayvan 
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• Marx'ın ideolojiyi olumsuz bir kavram olarak açıklamasının 
tarihsel ve toplumsal koşullarını açıklayarak tartışınız.

 
 Marx’ın devlet 

hakkındaki görüşleri,  
Hegelci hukuk ve devlet 

felsefesini 
eleştirmesinden 

ibarettir. 
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değildir. İnsan en sonunda devlete boyun eğer. Devleti toplumsal ilişkiler açıklar. 

Hegel’de olduğu gibi devlet bunları açıklamaz. Bu temel eleştirme her çeşit siyasal 

forma yönelmiştir. Her devlet toplumsal açıdan ele alınan insanların, tarihlerini 

“nasıl ve niçin”ini bilmeden yaptıkları varsayımı üzerine temellenir. Demek ki 

devletin temeli, kendisinin temelini oluşturan toplumda belli bir bilincin akliliğin ve 

organizasyonun bulunmayışıdır. O hâlde Marks’a göre devlet toplumsal hayatın 

üstünde yer alan bir aşkın aklilikten çıkmamaktadır. O hâlde devlet nedir? Devlet 

toplumsal bakımdan gerekli olan fonksiyonlara, iktidarın kullanılması dolayısıyla 

olanaklı hâle gelen bazı gereksiz eklemler yaparak toplumun üzerinde yükselen bir 

toplum parçasıdır. Toplumun üzerinde yükselen devletin özel çıkarları ve 

toplumsal bir dayanağı vardır. Bu dayanak bürokrasidir. Devlet çeşitli kuvvetlere 

sahiptir. Organizasyon, ideoloji, zorlama ve siyasal karar. 

Devlet, toplumun varlığını tehdit ettikleri zaman, egemen sınıfların 

çatışmaları konusunda hakemlik yaparak bu egemen sınıflara ya da egemen sınıfa 

hizmet eder. Demek ki devlet siyasal mücadelelerin hem alanı hem kazancı hem 

amacı hem de elde edilmesi için uğrunda savaşılan ödülüdür. Marksist düşünce 

devlet karşıtıdır. Marx’a göre; 

 
 

Marx için bürokrasi bir formdu. Bürokrasi tehlikeli idealizmini muhafaza 

etmekten geri kalmaz. Bürokrasi her şeyi yapmak ister. İradeyi, her şeyin temeli 

olan ilk ve mutlak neden durumuna getirmek ister. Marx’ı ilgilendiren, kendinde 

devlet değildir; devletin toplum ile olan ilişkisidir. Siyasal eleştirmenin ağırlık 

noktası, devlet içindeki siyasal durum değildir; ama toplumun içindeki devletin 

durumudur. Marx’ın gözünde, siyasal sosyoloji, bir siyasal edimdir (5). 

“Devletin ve kapitalizmin en kalabalık ve en yoksul toplumsal sınıf 

tarafından reddedilişi, Marx’ta diyalektik bir tarihsel zorunluluk olarak 

gösterilmeden önce etik bir buyruk olarak görülür. Marx’ın Fransız Devrimi 

eleştirilerinde göründüğü ilk biçimiyle, bu yapılması gereken kesin seçimdir. 
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•Siyasal devlet ortaya çıkar çıkmaz, insan ile vatandaş, özel 
insan ile kamusal insan arasında gerçekleşen iç kopuş ve 
bölünmeyi eleştiren metinde “yalnız düşüncede ve bilinçte 
değil, hayatta ve gerçeklikte de çifte bir hayat, yani göksel ve 
yersel bir hayat yaşar insan bir yanda siyasal topluluktaki hayat 
vardır… burada kendisi için toplumsal varlık değerine sahiptir, 
öte yanda, sivil toplum içindeki hayat vardır; ve orada özel 
insan olarak davranır, öteki insanları birer araç olarak görür, 
kendini de araç derecesine indirir ve yabancı kuvvetlerin 
oyuncağı olur… siyasal devletin sivil topluma olan ilişkisi, 
gökyüzünün yeryüzüne olan ilişkisi kadar spiritüalist bir 
ilişkidir.”

 
Devlet siyasal 

mücadelelerin hem 
alanı hem kazancı hem 

amacı hem de elde 
edilmesi için uğrunda 
savaşılan ödülüdür. 
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Marx’a göre bu insanlığın ulaşmaya çabalaması gereken amaçtır. Yani politik 

özgürlüğün ötesine giden insani özgürlük. O dönemki tek örneği ABD olan en 

özgür devlet bile insanı bir köleye çevirmiştir. Politik demokrasi,  din özgürlüğünü 

güvence altına alarak insanı dinden özgürleştirmemiştir. Keza mülkiyet hakkıyla da 

mülkiyetten özgürleşmediği aşikârdır. Benzer bir şekilde, herkese istediği mesleği 

seçme özgürlüğü getirildiğinde de mesleki kölelik ve egoizm sürdürülmüş olur. 

Çünkü burjuva toplumu, politikayı yani devleti hükmü altına almış evrensel 

güçtür” (6). Marx için özgürlük  “gerçek bireysel insan, ne zaman soyut yurttaşı 

kendinde yeniden soğurup, bireysel insan olarak günlük yaşamında, özel işinde ve 

özel durumunda türsel varlık olursa, ne zaman kendi güçlerini toplumsal güçler 

olarak tanır, örgütler ve böylece toplumsal gücü kendisinden politik güç biçiminde 

ayrılmazsa, işte ancak o zaman insani özgürleşme gerçekleşir.” 

Marx’a göre, toplumun farklı sınıflara ayrılması toplum içinde farklı siyasal, 

ahlaksal, felsefi, dinsel görüşlerin doğmasına yol açar. Bu durum toplumda farklı 

dünya görüşlerinin oluşmasını sağlar.  Bu görüşler yürürlükteki sınıf ilişkilerini 

yansıtır. Ancak belirli bir tarihsel çağa damgasını vuran görüşler o dönemin 

egemen sınıfının görüşleri olur. Marks’ın kendi sözleriyle “yönetici sınıfın 

düşünceleri, her çağda yönetici düşüncelerdir yani toplumda egemen maddi güç 

olan sınıf aynı zamanda toplumun egemen entelektüel gücüdür. Maddi üretim 

güçlerini elinde bulunduran sınıf aynı zamanda düşünsel üretimin araçlarını da 

denetimi altında bulundurur. Bununla birlikte bağımlı durumda bulunana sınıflar 

egemen sınıfların düşüncelerine karşı kendi ideolojilerini geliştirebilir. Maddi 

üretim güçleri değiştikçe, ilgili toplumsal düzende değişir. Bu değişim süreklidir. 

Marx’ın ifadesiyle “maddi üretim araçlarının, üretim güçlerinin değişimi ve gelişimi 

ile birlikte üretimdeki toplumsal ilişkiler de değişir, dönüşürler. Marx sınıf 

kavramının kapsamını katı bir biçimde donduracak bir tanım vermek yerine, 

gelecekte kapitalist sistemin gelişiminin en son aşamasında gerçekleşebilecek bir 

ideal tip olarak bir toplumsal sınıf modeli kurmaktadır. Marx, toplum kuramında 

önemli bir yer tutan yabancılaşma kavramını başta bir kavram olarak ele almışsa 

da daha sonra onun toplumsal bir olgu olduğu görüşüne ulaşmıştır. Ona göre 

yabancılaşma insanların kendi yarattıkları ve sonra karşılarına birer yabancı güç 

olarak çıkan objelerin denetimi altına girmeleri durumunu anlatır. Marx’a göre 

düşüncelerin kökenleri yaşam koşullarında ve egemen oldukları dönemin tarihsel 

koşullarında aranmalıdır. Bilinç başlangıçtan beri toplumun ürünüdür ve insanlar 

var oldukça öyle kalacak olduğundan, bilincin ürünleri de toplumsal olacaktır. 

İnsanlar üretim etkinliklerine girişirken ve bu amaçla araç ve gereçleri kullanırken 

iş birliği ilişkileri kurarlar, bunlar üretim ilişkilerini oluşturur (7). Üretim ilişkilerinin 

bütünü toplumun altyapısını meydana getirir, toplumun kültürel üstyapısı tümüyle 

onun altyapısına bağlı olarak kurulur ve geliştirilir. Siyaset üstyapı kurumudur ve 

ekonomiden bağımsız değildir fakat tümüyle de bire bir bağımlı değilse de mutlak 

bir özerkliğe de hiç sahip değildir.  

Marksizm dışında bir ideoloji kuramı geliştirmeye yönelik ilk teşebbüslerden 

bir tanesi, Lucaks'ın öğrencisi olan -bilgi sosyolojisinin kurucu isimlerinden Karl 

Mannheim'e aittir. Mannheim'in ideoloji üzerine yapmış olduğu analizler kapalı 
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kalmış birçok boyutu bünyesinde barındırır ve karmaşık bir özellik taşır. Aslında 

Mannheim da Marksist terminolojiyi kullanır, fakat farklı sonuçlara varır. İdeoloji 

ve Ütopya (1929) adlı eserinde Mannheim, ideolojileri belli bir sosyal düzeni 

savunmaya hizmet eden düşünce sistemleri ve bu düzendeki baskın ya da yönetici 

grubun çıkarlarının kabaca ifadesi olarak tanımlamıştır. Bunun karşıtı olarak ise 

ütopyaları önemsemekteydi. Ona göre, ütopyalar, geleceğin idealleştirilmiş 

temsilleridir. Ütopyalar büyük kapsamlı bir değişim önererek geleceğe bakma ve 

mevcut sosyal gerçekliği eleştirme özelliğine sahiptiler. Bu, ütopyaların her zaman 

baskı altındaki grupların çıkarlarına hizmet eden radikal bir sosyal değişim 

ihtiyacına denk geldiği anlamına gelir. Mannheim, ayrıca ideoloji kavramını 'total' 

ve 'tikel' [kısmi ve bütünlükçü] ideoloji olmak üzere ikiye ayırır. 'Tikel' ideolojiler 

meseleye birey açısından bakar ve onlar için önemli olan bireylerin karşıtları 

karşısındaki psikolojileri, inançları ve özel çıkarlarıdır. 'Total' ideolojiler ise, bir 

sosyal sınıfın, kolektif bir kültürün ya da toplumun hatta bir tarihsel dönemin 

bütün Weltanschauung'unu kapsayabilir. Değerlendirmesinin ilerleyen 

kısımlarında ayrıca özel ve genel ayrımı da yapmaktadır. Bu ayırımlardan hareketle 

de Marx'ın ideoloji anlayışını ve 'bizzat Marksist bir kavram' olarak değerlendirdiği 

yanlış bilinç yaklaşımını eleştirir. Marx'ın ve Marksistlerin, 'burjuva' toplumunun 

ideolojisi üzerine analiz yaparken kendi konumlarını da bu çerçevede 

sorgulamaları gerektiğini dile getirir (8).  

A.GRAMSCİ 

20. yüzyılda siyasetin mutlak bir şekilde bağımlı bir olgu olmadığına ilk işaret 

eden isim Gramsci’dir. Ona göre marksizmde sadece altyapıyı ön plana çıkararak 

onun belirleyiciliğine hüküm vermek yanlıştır. Bazen ekonomiye bazen de 

ideolojiye dogmatik bir şekilde kaçıldığını söyler. Gramsci birinden birine kesin bir 

öncelik tanımanın sakıncalarını şöyle ifade etmektedir. “Birinci durumda mekanik 

nedenlere gereğinden fazla ağırlık verilmekte ikinci durumda ise bireysel ve 

voluntarist unsur aşırı derecede vurgulanmaktadır… siyasetin ve ideolojinin tüm 

dalgalanmalarını ekonomik yapının dolaysız bir ifadesi olarak sunmak ve böyle 

açıklamak ilkel bir çocukluktur ve bununla teorik düzeyde mücadele etmek 

gerekmektedir.” 

Ona göre toplumun hem ekonomik düzeyinin hem siyasal düzeyinin 

belirleyiciliği söz konusudur ve bu iki düzey arasında diyalektik bir ilişki söz 

konusudur. Altyapı önce üstyapıyı oluşturmaktadır ve bu nedenle üstyapı ögesi 

olan siyaset de bu durumda altyapının bir yansımasıdır. Üstyapı altyapının sınırları 

içinde gelişir ama altyapıyı değiştirme gücünü de sahiptir. Siyaset ekonominin 

basit bir yansımasından ibaret değildir. Ancak ekonominin gelişme eğilimlerinin bir 

ifadesidir. Gramsci’ye göre siyasetin göreli özerkliğinden söz etmek mümkündür. 

Siyasette ilk esas şudur: Hükmedilenler ve hükmedenler, yönetenler ve 

yönetilenler vardır. Tüm siyaset bilimi bu indirgenemez olguya dayanmaktadır. 

Belli bir dönemin tarihinde işleyen güçlerin doğru çözümlenmesi ve bunların 

ilişkilerinin belirlenmesi için gereken, yapı ve üstyapı ilişkileri sorununun tam 

olarak konulmasıdır. İki ilkenin ışığında yürümek gereklidir. Bunlar: 1. Hiçbir 

 
20. yüzyılda siyasetin 

mutlak bir şekilde 
bağımlı bir olgu 

olmadığına ilk işaret 
eden isim Gramsci’dir. 
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toplum, çözümleri gerekli ve yeterli koşulları ya da hiç olmazsa görünme ya da 

gelişme durumunda olmayan problemler yüklenmez. 2. Hiçbir toplum, ilişkilerinin 

kapsadığı bütün yaşam biçimlerini tüketmeden dağılamaz ve onun yerine başkası 

geçemez. Öte yandan bir yapı incelenirken “organik hareketleri” (yaklaşık olarak 

kalıcı hareketler), adına “konjonktür hareketleri” (geçici, dolaysız ve nerdeyse 

rastlantısal hareketler) diyebileceğimiz hareketlerden ayırt etmek gereklidir. 

Konjoktür olaylar, organik hareketlerden bağımsız değildir, ancak anlamları 

tarihsel olarak pek önemli değildir. Bunlar günlük, önemsiz, küçük yönetici 

gruplara ve iktidardan dolaysız olarak sorumlu olan kişilere yöneltilmiş siyasal 

eleştiriye yol açar. Organik olaylar ise büyük gruplaşmalara yönelen tarihsel-

toplumsal eleştiriye yol açar. Bu ayrımın büyük önemi tarihsel bir dönemi 

incelerken ortaya çıkar. Bir bunalım oluşur ve bazen yıllarca sürer. Eğer bu 

mücadele sonucu antagonist güçler zafer kazanırsa doğrudan doğruya bir dizi 

ideolojik, dinsel, felsefi, siyasal, hukuki polemikler ortaya çıkar ve antagonist 

güçlerin örgütlediği geçicilik alanı meydana gelir. Tarihsel-siyasal çözümlemelerde 

sıkça düşülen yanlış organik olanla geçici olan arasındaki ilişkiyi tam 

kavrayamamaktır (9). Gramsci’ye göre bir egemen sınıfın aynı zamanda 

hegemonik konumda olması aydınların ifa etmeleri gereken bir işlevin sonucudur. 

Çünkü onlar kültür ve ideolojinin yayıcılarıdır. Bu aydınlar egemen sınıfa bağlı olan 

ve onun safında yer alan aydınlardır. Gramsci’nin ifadesiyle bunlar organik 

aydınlardır. Egemen sınıfın sivil toplum üzerinde hâkimiyet kurmasının başlıca 

mimarları bu aydınlardır. Gramsci aydınların sınıf hegemonyasında oynadıkları rolü 

saptadıktan sonra tarihsel blok kavramını geliştirir ve tanımlar. 

 

 

Tarihsel Blok 

Gramsci’ye göre tarihsel blokta altyapı ve üstyapı birbiriyle sıkı ilinti 

içindedir. Garmsci, Marksizme uygun olarak tarihsel bloğu ilk aşamada altyapının 

meydana getirdiğini, üstyapının da altyapının bir yansıması olduğunun ileri sürer. 

Fakat ona göre tarihsel blok bir kez oluştu mu tarihsel dinamik yani değişim 

üstyapının içerisinde meydana gelmektedir ve üstyapı öylesine belirleyici 

olabilmektedir ki, zaman zaman altyapının gelişmesini bile engelleyebilmektedir 

(10). Gramsci’de tarihsel blok üretim biçimleri ve ilişkileri bağlamında ortaya 

konan diyalektik bir kavramdır. Tarihsel blok ne sadece ideoloji ne de ekonomi 
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olarak sınırlanabilir. Gramsci’de hem ideoloji hem de maddi koşullar birbirine bağlı 

durumdadır. Tarihsel blok eski düzeni tasfiye edip yeni sosyalist düzene geçişte 

“taşıyıcı kolon” işlevine sahiptir.  

 Gramsci’ye göre toplumda çeşitli ve karmaşık nitelikli yapılar ve üstyapılar 

vardır. İşte bu altyapı ve üstyapı unsurları birlikte tarihsel blok oluşturur. 

Toplumsal üretim ilişkileri Marks’ta altyapı olarak tanımlanır. Bu şekilde 

Gramsci’deki üstyapının Marks’ın altyapı olarak tanımladığı alanı da kısmen 

kaplamaktadır. Gramsci’nin sivil topluma ilişkin görüşleri Marksist gelenekle açık 

bir aykırılığa düşmez. Ancak sivil toplumun ekonomik yapısı ile üstyapı arasındaki 

ilişki hakkında ortaya koyduğu tavır farklıdır. Üstyapının iki katmanı vardır. Onun 

ifadesiyle “Societa civile” genellikle özel olarak adlandırılan organizmalardır ve sivil 

topluma aittir. Üstyapının ikinci bileşeni politik toplum yani devlettir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 
Şekil 7.1. Gramsci ve Tarihsel Blok (11) 

Hegemonya Kavramı 

Hegemonya Gramsci’nin düşüncesinde anahtar kavramdır. Bu kavramı bir 

ülkenin hegemonizminin onun egemen olma arzusunu ifade ettiği uluslararası 

ilişkilerdeki kullanımından farklı bir şeklide kullanmıştır. Gramsci’nin hegemonya 

kavramını özel bir tarihsel dönemdeki devlete ilişkin olarak geliştirdiğini anlamak 

son derece önemlidir. Yani finans kapital ve tekelin egemenliğiyle emperyalizm 

dönemindeki devlet. 

Hegemonya kavramı, Rus Devrimi’nin ardından sosyalist bir devlet 

kurmanın sorunlarının somutlaştığı, bu sorunların Komitern ve genelde işçi sınıfı 

Diktatörlük 
Zorlama Araçları (Polis, Ordu, Yargı) 

Bürokrasi 
Hükûmet 

Egemenlik İşlemleri 
Sivil Toplum 

 

Hegemonya 
Hegemonya Araçları (Kültürel, Siyasi, 

Ekonomik) 
Ahlak, Etik, Siyasi Önderlik 

Emek, Ekonomi 

 
Altyapı ve üstyapı 
unsurları birlikte 

tarihsel blok oluşturur. 

154



Siyasetin Belirleyiciliği ve Göreli Özerkliği 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  11 

arasındaki geniş tartışmaların konusu olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir(12). 

Gramsci devlet gücü olmadan hegemonyanın her zaman eksik ve göreceli olacağı 

konusunda nettir. Devlet gücüne ulaşma ve elde tutabilme yeteneği en hegemonik 

bileşeni temsil eden politik güce bağlıdır. Devlet gücünün ele geçirilmesi 

hegemonyanın tamamen geliştirilmesinin mümkün olduğunu gösterir, öyle ki bu 

şekilde bir sınıf tam anlamıyla özerk ve hegemonik olabilir. Sınıf mücadelesi 

hegemonyanın hem biçiminde ve içeriğinde hem de üstyapı kurumlarında 

değişikliğe yol açar. 

Gramsci üstyapıyı oluşturan zemine verdiği anlam bakımından dönemindeki 

diğer üstyapı tasarımlarından açıkça ayrılır. Gramsci sosyalizmin kurulması için 

devletin bir devrim olmadan da ele geçirilebileceğine odaklanmıştır. Bunu kendisi, 

siyasal sistemi ve toplumu hegemonya aracılığı ile kontrol altına almak olarak 

açıklar (11). Gramsci’nin kültür ve ideolojiye, kitle devrimine vurgusu, en iyi 

şekilde, ilk kez Grekler döneminde kullanılan ve bir devlet ya da yöneticinin bir 

başkasını hâkimiyeti altına almasını anlatan hegemonya kavramı temelinde ifade 

edilebilir. Gramsci bu kavramı, daha sonra bir sosyal sınıfın bir başka sosyal sınıf 

üzerindeki hâkimiyetini, onun kendi dünya görüşünü, ideolojisini kısman zorla 

ancak büyük ölçüde ikna yoluyla veya en azından kabullendirerek empoze etme 

yeteneğini anlatacak biçimde genişletir. Gramsci hegemonyayı askeri olduğu kadar 

ideolojik bir yönetim olarak üretim araçları kadar egemen düşüncelerin de 

kontrolü olarak tanımlar (13). 

Gramsci hegemonya kavramını iki ayrı düşünsel kaynaktan almıştır. Birincisi 

III. Enternasyonel Toplantısı, ikincisi Machiavelli’nin yazılarıdır.  

Gramsci hegemonyayı toplumda egemen durumdaki grupların, diğer 

toplumsal kesimleri kumanda etmesi olarak tanımlar. Bu hegemonya hukuk ve 

hükûmet mekanizmalar aracılığıyla bütün topluma uygulanacaktır. Hegemonya 

fonksiyonları örgütsel ve baskılayıcı karakterdedir. Gramsci “Hapishane 

Defterleri”nde görüş ve düşüncelerini ortaya koyarken bütün toplumun güç 

kullanarak sindirilmesini değil, bazı sınıfsal yapılarla ittifak kurmanın yararlarını 

anlatmaktaydı. “Gramsci Rusya’daki işçi sınıfı ve çiftçi kesimini birbiri ile kaynaşan 

bir “yeni tarihsel blok” olarak niteler. 

Hegemonya kavramı, sosyalist düşüncede hem yönetici sınıf olarak 

proletaryaya hem de proleterya yönetiminin uygulanmasına ilişkindir. Egemen 

sınıfın, karşı gruplar üzerinde zorunlu olarak uygulayacağı zorlama demektir (11). 

Gramsci hegemonya kavramını değerlendirirken şu sonuçlara ulaşır.   
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Şekil.7.2: (11) 

 
Gramsci’de hegemonyanın uygulanacağı alan hem sivil toplum hem de 

devlettir. Hegemonyayı siyasal ve kültüre önderlik anlamında kullanmıştır. 

Hegemonya sadece partiyi değil, kültürün yayılması için gerekli sivil toplum 

alanındaki diğer kurumları da kapsar. Devlet düşüncesi hem geçmiş ve geleneksel 

hem de gelecek ve sürekliliği gerektirir, yani her hareketin, önceden başlamış ve 

sürüp gidecek olan karmaşık bir sürecin bir aşaması olmasını gerektirir. “Bu 

süreçten doğan sorumluluk duygusuyla bunun sorumlu aktörleri olunduğu 

duygusu, maddi olarak bilinmeyen ama etken olan güçlerle dayanışma hâlinde 

olmaktan ve maddi olarak varmışlar gibi bunlardan edinilmiş olan kanıya devlet 

düşüncesi denilebilir” (14). 

“Devlet elbette bir grubun belli bir organı olarak ve grubun en geniş şekilde 

yaygınlaştırılmasına elverişli koşulları yaratma ile yükümlü sayılır. Fakat bu 

gelişme ve yaygınlaşma, evrensel bir gelişme ve yaygınlaşmanın, evrensel bir 

ilerlemenin, bütün ulusal enerjilerin itici gücü olarak düşünülüp tanıtılır. Yani 

egemen grup, kendisine bağlı grupların çıkarlarıyla bağımlı bir duruma gelmiş ve 

devlet yaşamı da alt gruplar ve temel grupların çıkarları arasındaki geçici 

dengelerin sürekli olarak aşılması ve oluşumu olarak algılanır. Burada söz konusu 

olan dengelerde egemen grubun çıkarları üstün gelir, fakat bu, dar çaplı bir 

ekonomik-korporatif çıkarcılığa varmaz” (14). Kısacası hegemonyasız ya da ödün 

vermeyen devlet olmaz.  Devletin yapısında iki öge vardır. Siyasal toplum ve sivil 

toplum. Gramsci bize bu ikisi arasında kesin bir ayrımın var olduğunu söyler. Ona 

göre sivil toplum özel olarak niteleyebileceğimiz kesimin tümünü kapsamaktadır. 

Bu açıdan da sadece bireylerin günlük hayat ihtiyaçlarını, hukuku, derneklerle 

gönüllü birliktelikleri içermekle yetinmeyip fikirsel, dinsel, manevi ve ahlaki hayatı 

de sinesinde taşımaktadır. Siyasal toplum ise devletin baskı ve denetim 

aygıtlarından kurulu olmasından ötürü özellikle yaptırım mekanizmalarını harekete 

geçirerek kendini topluma kabul ettirebilmektedir (10). Gramsci’ye göre bir sosyal 

sınıfın ekonomik olarak egemen olması onun aynı zamanda hegemonik olduğu 

anlamına gelmez. Ekonomik güç hegemonya için yeterli değildir. Ekonomi yanında 

belirli bir siyasal sermayenin de var olması gerekir. Gramsci her ne kadar siyasetin 

doğasının maskesini indirmeye niyetlenmiş olsa da, işçi sınıfını, kültürün sadece bir 
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nesnesi olarak ele alan bir sorunsalın ve işçi sınıfını sınıf mücadelesinden 

soyutlayan fikirlerin oldukça dışındadır. Bu noktada hegemonya sadece ideolojik 

ve kültürel bir faaliyete indirgenir. Gramsci’nin düşünüşünün Marksist geleneğe ve 

toplumsal ve kültürel oluşumların analizine en önemli katkısı, hegemonya kavramı 

aracılığıyla ideolojinin doğası ve işleyişine dair özgün tartışması aracılığıyladır. Bu 

kavram özellikle ideoloji kuramını, geç dönem modernitenin bağlamına uyarlar 

(15). 

L. ALTHUSSER   

Gramsci’nin hegemonyaya dair fikirlerinden bazılarını alarak politik ile sivil 

toplum arasındaki ayrımı özümseyip uyarlayan Althusser, belirli bir toplumsal 

düzenin, belirli bir üretim ilişkileri grubunun ve hissettirmeden belirli bir iktidar 

kurma yolunun sürdürülmesini sağlayan, ileri kapitalist toplumlarda etkin olan 

ince denetim mekanizmalarına dair bir kuram oluşturmaya çalışmaktaydı. 

Althusser, modern iktidarın artık kaba kuvvette dayanmadığına, her şeye 

gücü yeten bir aşırılık olmadığına, daha ziyade, gizlilikle kurulduğuna 

inanmaktaydı. Onun amacı Marksizmi anti Marksist felsefelere karşı daha 

donanımlı hâle getirmektir. Marx’ın ilk yazılarıyla olgunluk dönemi yazılarının 

kökten farklı iki düşünceyi yansıttığını ifade eder. Althusser’e göre genç Marx’ın 

yabancılaşma ve kendini gerçekleştirmenin ideolojik dramı, Hegel’deki dünya 

tinine benzer biçimde insanlığın pek fazla açılıp yayılmamış yazgısının yazarıyken, 

olgun Marx bilim ve tarihsel materyalizm toplumsal formasyonların teorisi ve 

tarihi, bunun yapısal açıklamasının kavramları, üretim ilişkileri ve güçleri, ekonomi 

tarafından belirlenim, üstyapı, devlet ve ideoloji üzerine yoğunlaşır. İki düşünce 

sistemi epistemolojik bir kopmayla birbirinden ayrılır. Bachelard’dan esinlenerek 

epistemolojik kopuş ifadesini epistemolojik kopuntu şeklinde ifade eden 

Althusser, bu kopuntunun Marx’ın söyleminde yapının altında yatan sorunsalının 

belirtilerini ayırt edebilecek bir okumayla açığa çıkarılabileceğini vurgular (16). 

Althusser toplumu, tek etkene bağlayarak açıklamak yerine Marx’ın onu 

pratikler adı verilen ilişkili birimlere böldüğünü ifade eder. Toplum bir bütün 

oluşturan birbirlerine bağlı olan bütünlerin -ekonomi pratiğin, ideolojik pratiğin ve 

politik siyasal pratiğin- bir koleksiyonu olarak algılanır (17). Bu analiz Althusser’in 

tarihsel materyalizm yorumu için can alıcıdır ve Marx’ı altyapı ile üstyapı arasında 

bir ayırım yaparak üstyapının tüm yönlerini, temele başvurarak açıklamaya çalışan 

bir materyalist olarak suçlayan suçlamalara karşı savunmak için kullanılır. Birbirine 

bağımlılığın bir örneği olarak Althusser, kapitalist toplumların üretim ilişkileri 

arasında kapitalist ve işçilere emek gücünün alımı ve satımının var olduğunu 

gösterir. Bu düzenleme, politik ve ideolojik araçlarla sürdürülmek zorunda olabilir.  

Böylece görebiliriz ki ekonomik pratiğin belirli yönleri etrafındaki diğer 

biçimlerle birlikte sözde üstyapıya bağlıdır. Althusser, Marx’ın kuramının bu 

yönünü ihmal etmenin ciddi bir hata olduğunu ifade eder.    
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Devletin İdeolojik Aygıtları 

Devletin ideolojik aygıtları, L. Althusser’in ideolojiyi “maddi bir pratik” 

diğer bir ifadeyle, kendi etkileme alanı içerisinde belirleyiciliği olan bir pratik 

olduğu varsayımının teorik açıklaması ve savunmasıdır. Althusser, insanın tarih 

boyunca kendi yarattığı toplumsal düzene yabancılaştığını, kapitalizm içinde 

öznelliğinin farkına varan insan için artık “yanlış bilinç” döneminin kapanmaya 

başladığı görüşünü savunan tarih ve toplum anlayışını reddeden Marksist bir 

düşünürdür. Çünkü ona göre bu tür bir yaklaşım tarihselci ve hümanist yaklaşımın 

ürünüdür. Bu yaklaşım ise bilimsel Marksizm değil, ideolojik Marksizmdir. Bu görüş 

Marx’ın gençlik döneminde henüz kopamadığı, bilimsel sorunsala geçemediği 

döneme aittir. Oysa Marx olgunluğunu belirleyen 1845 yılında hümanist-tarihselci 

ideolojiden epistemolojik bir kopuşla önemli bir teorik devrimi gerçekleştirmişti. 

Marx’ın teorik devrimini sağlayan kopma, yalnızca genel anlamıyla ideolojiden ve 

mevcut ideolojik tarih anlayışlarından kopuş değildi. Aynı zamanda Marx’ın 

egemen hüküm süren, baskın ve iktidar olan burjuva dünya anlayışından da 

kopması demekti. 

Devlet iktidarı ile devlet aygıtı ayrımının Marx’ın 18 Brumaire ve Fransa’da 

sınıf mücadelelerinden beri açıkça Marksist devlet teorisinde yer aldığı 

söylenebilir. Bu bağlamda klasik Marksistlerin devlet teorisi ile ilgili görüşlerini 

açıklamak gerekir. Onlara göre devlet iktidarını devlet aygıtından ayırmak gerekir; 

Sınıf mücadelelerinin hedefi devlet iktidarıdır, bunun sonucunda devlet iktidarını 

ellerinde tutan sınıflarca devlet aygıtının kendi hedefleri doğrultusunda 

kullanılması söz konusudur.  Proletarya, var olan burjuva devlet aygıtını yıkmak ve 

bu ilk aşamada onun yerine başka bir devlet aygıtı koymak ve sonraki aşamalarda 

radikal bir süreci, devletin yıkılma sürecini başlatmak için devlet iktidarını elde 

etmelidir. Devlet, devletin baskı aygıtıdır. Devleti karmaşık bir gerçeklik olarak ele 

alan klasik Marksistler, bu karmaşıklığı pratik olarak dikkate alsalar da onu kendine 

uygun bir teoride dile getirmemişlerdir.  

Devletin ideolojik aygıtları devletin baskı aygıtıyla aynı şey değildir. 

Öyleyse devlet aygıtı ile devlet iktidarı aygıtları (DİA) nedir?  Marksist teoride 

devlet aygıtı, hükûmet, yönetim, ordu polis mahkemeler, hapishaneler vb. kapsar 

ki bunlar devletin (baskı) aygıtını oluşturur. DİA’lar ise Dini DİA (değişik kiliseler 

sistemi), Öğretimsel DİA (değişik, özel ve devlet okulları sistemi), Aile DİA’sı, 

Hukuki DİA, Siyasal DİA (değişik partileri de içeren sistem), Sendikal DİA, 

Haberleşme DİA’sı(basın, radyo-televizyon vb.), Kültürel DİA (edebiyat, güzel 

sanatlar, spor vb.). Bu ayrım DİA’ lar ile devletin baskı aygıtının aynı şey olmadığını 

göstermektedir. Farklılıklar nerededir? 

İlk aşamada, devletin bir tek baskı aygıtı varsa, çok sayıda DİA’sı vardır. İkinci 

aşamada, devletin baskı aygıtının tümüyle kamu alanında yer almasına karşın 

DİA’ların büyük bölümü özel alanda bulunmaktadır. Kiliseler, partiler, sendikalar, 

aileler, bazı okullar vb. buna itiraz edenler olabilir. Kamu ve özel ayrımı burjuva 

hukukunda yer alan ve burjuva hukukunun otoritesini uyguladığı alanlarda geçerli 

olan bir ayrımdır. Devletin alanı bu ayrımın dışında kalır, çünkü devlet alanı hukuk 
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üstüdür. Yönetici sınıfın devleti olan devlet ne kamusal ne de özeldir, tam tersine 

her türlü kamusal ve özel ayrımının ön koşuludur. Aynı şey bu kez DİA’ların 

başlangıç noktası için de söylenebilir. DİA’ları oluşturan kurumların özel ya da 

kamusal olması pek önemli değildir. Önemli olan işleyişleridir. Özel kurumlar 

aynen DİA’lar gibi işleyebilir. Devletin ideolojik aygıtları ile devletin baskı aygıtlarını 

birbirinden ayıran temel fark ise şudur: Devletin (baskı) aygıtı, zor kullanarak işler, 

oysa devletin ideolojik aygıtı, ideoloji kullanarak işler (18). 

Burada söz konusu olan hangisinin önceliği olduğudur. DİA’lar da ideoloji 

tümüyle öncelik kazanırken aynı zamanda gizlenmiş bir baskıya, hatta sembolik bir 

baskıya ikincil bir işlev vermiştir. Çünkü tamamen ideolojiye dayanan aygıt yoktur. 

Toplumsal sistem bu şekilde disipline edilir. Okul, aile, kiliseler vb. uygun 

yöntemlerle böyle işler. DİA’lar ile devletin (baskı) aygıtı arasında görülen ya da 

görülmeyen ince bir ilişki vardır. Günlük yaşantı bunun örneklerini bize 

sunmaktadır.  

Eğer DİA’lar ideolojiye öncelik vererek işliyorsa, onların çeşitliliğini belirten 

şey bu işleyiş olmalı. Çünkü işleyişlerin temeli olan ideoloji, bütün çeşitliliği ve 

çelişkilerine karşın, yönetici sınıfın ideolojisi altında, aslında her zaman birliğe 

sahiptir. İlke olarak yönetici sınıfın devlet iktidarını elinde tuttuğunu ve böylece 

devlet aygıtına sahip olduğunu düşünürsek, bu aynı yönetici sınıfın DİA’larda da 

etkin olduğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü devletin ideolojik aygıtlarında 

gerçekleşen de bütün çelişkileriyle, bu yönetici sınıfın ideolojisinin kendisidir. 

Ayrıca Devletin (baskı) aygıtında yasalar ve kararnameler ile hareket etmek ile 

DİA’larda yönetici ideoloji aracılığıyla hareket etmek ayrı şeylerdir. Hiç şüphe yok 

ki hiçbir sınıf DİA’lar içinde ve üstünde hegemonyasını uygulamadan devlet 

iktidarını sürekli elinde tutamaz. Buna “Lenin’in, devlet iktidarını eline geçirmiş 

olan Sovyet proletaryası, proletarya diktatörlüğünün geleceğini ve sosyalizme 

geçişi güvence altına alsın diye öğretimsel DİA’da devrim yapmak gerektiği 

yönünde sancıyan kaygısını örnek olarak verebiliriz.” Bu bizi DİA’ların yalnızca sınıf 

mücadelelerinin kazancı değil aynı zamanda alanı da olabildiklerini anlamamıza 

yardımcı olmaktadır. İktidardaki sınıf DİA’larda, Devletin (baskı) aygıtındaki gibi 

kolay yasa çıkaramaz. Bunu nedeni ezilen sınıfların DİA’lar da var olan çelişkileri 

kullanarak sesini duyurma fırsatı bulmasıdır. Bu temellendirme devlet aygıtının iki 

gövdeyi kapsadığını gösteriyor. Bir yanda devletin (baskı) aygıtını temsil eden 

kurumlar gövdesi, diğer yanda DİA’lar gövdesini temsil eden kurumlar gövdesi. Bu 

bağlamda Althusser, A. Gramsci’nin hegemonya teorisine eklemelerde 

bulunmuştur. Gramsci’nin hegemonik iktidar kurma esnasında ki gerekleri iki ayrı 

araç olarak geliştirerek bunlara “devletin baskı aygıtları” ile “devletin ideolojik 

aygıtları” demiştir (18). 

 
Devletin (baskı) aygıtı, 

zor kullanarak işler, oysa 

devletin ideolojik aygıtı, 

ideoloji kullanarak işler. 
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            Resim 7.1 

İdeolojiyle işleyen DİA’ların işlevi nedir? Üretim ilişkilerinin yeniden 

üretiminin büyük bir bölümü, devlet iktidarının devlet aygıtında, bir yandan 

DİA’larda, öbür yandan Devletin (baskı) aygıtında uygulanmasıyla sağlanmıştır. 

Tüm devlet aygıtları hem ideoloji hem de baskı kullanarak işlerler aradaki fark, 

devletin (baskı) aygıtının baskıya öncelik vererek işlemesine karşın, DİA’ların 

ideolojiye öncelik vererek işlemesidir. Devlet baskı aygıtını ayrı ayrı ögelerinin bir 

komuta biriminin, diğer bir ifadeyle devlet iktidarını ellerinde tutan egemen 

sınıfların merkezileştiği örgütlenmiş bir bütün oluşturmasına karşı, DİA’lar çok 

sayıda ve birbirlerinden ayrıdır. Görece özerktirler ve proleter sınıf mücadelesi ile 

kapitalist sınıf mücadelesi ve onların bağımlı biçimleri arasındaki çarpışmaların 

sonuçlarını kimi zaman sınırsız, kimi zaman sınırlı biçimlerde dile getiren çelişkilere 

nesnel bir alan sağlamaya elverişlidirler. Devlet (baskı) aygıtının birliği, iktidardaki 

sınıfların temsilcilerinin yönetiminde birleşmiş merkezileşmiş örgütlenmesiyle 

sağlanmasına karşın, değişik DİA’lar arasındaki birlik, egemen ideolojiyle egemen 

sınıfın ideolojisiyle, çoklukla da çelişkili biçimlerde sağlanır.  

 Althusser’e göre özne aracılığıyla ve özneler için olmayan ideoloji yoktur. 

Özneyi her ideolojinin oluşturucu kategorisi olarak nasıl gördüğünü açıklar. 

İdeolojinin eylemi, öznenin kendisini özne olarak tanımasına olanak tanımaktır. 

“İdeoloji bir anlamda öznenin kendisini belli özgül bir şekilde tanımasını sağlayarak 

ve aynı zamanda, bu özgüllüğü kendi başına aleni ya da doğal gibi yorumlayarak 

etkili olur” (18). 

Bir toplumsal formasyonda var olan ideolojiler ancak sınıflar, yani sınıf 

mücadelesi açısından anlaşılabilir. Althusser’in sınıf dışında hiçbir toplumsal 

bölünmenin kapitalizmde anlamlı olmadığına dair ısrarlı olduğu şu cümlesinden 

anlaşılmaktadır.” Aslında devlet ve devlet aygıtlarının, sınıf baskısını güvenceye 

alan, sömürü ve sömürünün yeniden üretimi koşullarını garanti eden bir sınıf 

mücadelesi aracı olarak sadece sınıf mücadelesi bakış açısından anlamı vardır.” 

Sınıf mücadelesi ideolojik biçimler içinde, yani aynı zamanda DİA’ların ideolojik 

biçimlerinde dile geliyor ve gerçekleşiyor. Fakat sınıf mücadelesi bu biçimleri aşar 

ve aştığı içindir ki sömürülen sınıfların mücadelesi DİA’ların biçimleri içinde 

gerçekleşebilir, yani iktidardaki sınıflara ideolojinin silahını çevirebilir ve yine sınıf 

mücadelesi DİA’ları aşar çünkü kökü ideolojinin dışında bir yerde altyapıda, 

sömürü ilişkileri olan sınıf ilişkilerinin temelini oluşturan üretim ilişkilerindedir.  

 

 
Althusser’e göre özne 
aracılığıyla ve özneler 
için olmayan ideoloji 

yoktur. 
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İdeoloji- Çağırma ve Özne İlişkisi  

Althusser’de ideoloji yeni bir ağırlık merkezi ve teorileştirme çerçevesi 

olarak Marksizmin bütünüyle yeniden yansıtılmasını ifade eder. Althusser 

ideolojiyi en genel düzeyde nasıl kavramıştır sorusunda, ideoloji, insanların onunla 

tarihsel dünyayla ilişkilerini yaşadıkları bir “temsiller” sistemi olarak karşımıza 

çıkar. Althusser bu tanımın her aşamasını açar. İdeolojiyi kendine ait mantığı ve 

katılığı bulunan bir sistem olarak görür ve temsiller terimini kullanmakla, duruma 

bağlı olarak imgeleri, mitleri, düşünce ve kavramları tartışma zemini yaratır. Ona 

göre ideoloji, her toplumun organik bir parçası olarak toplumların tarihsel 

yaşamında özseldir. Althusser’in insanın dünyayla ilişkisini yaşamasına yaptığı 

vurgu önemli bir vurgudur. Bu vurgu ideolojilerin ilkesel olarak bilinçli inançlarla 

etkili olmayıp insana dayatılan yapılar olarak düşünüldüğünü ifade eder.   

Althusser’e göre, dünyaya dair tasarım veya betimlemelerin ya doğru ya da 

yanlış olduklarından söz edilebilir. Fakat ona göre ideoloji, temele inildiğinde hiç 

de bu tür bir betimleme sorunu değildir ve dolayısıyla doğruluk ve yanlışlık 

ölçütleri de ideolojiyle büyük ölçüde alakasızdır. Althusser’e göre, ideoloji 

gerçekten de temsil eder ama temsil ettiği şey, benim bir bütün olarak toplumla 

olan ilişkilerimin -ki bu ilişkiler yaşama biçimimdir- doğru ya da yanlış konusu 

olduğunu söyleyemez. Althusser’e göre ideoloji temelde dünya ile aramızdaki 

bilinç dışı, duygusal ilişkilere, toplumsal gerçekliğe düşünce öncesi bağlanma 

yollarımıza göndermede bulunur. İdeoloji, bu gerçekliğin görünüşte kendiliğinden 

bir deneyim biçiminde bize nasıl geldiğiyle ilgili bir problemdir. İnsani öznelerin bu 

gerçeklik içinde nasıl sürekli söz konusu olduklarıyla ilgili bir sorundur. Althusser, 

ideolojinin bir gerçekliği betimlemekten çok bir istek, bir umut ya da bir nostaljiyi 

ifade ettiğini öne sürer. Öyle ise ideoloji temelinde bir korku duyma ve suçlama, 

yüceltme ve aşağılama sorunudur (19). 

Althusser bizi bilişsel bir ideoloji kuramından duygulanımsal bir ideoloji 

kuramına götürmeye çalışır ama bu ille de ideolojinin bir takım bilişsel ögeler 

içerdiğini reddetmek ya da onu sırf öznel alana indirgemek anlamına gelmek 

zorunda değildir. Althusser’in sürekli altını çizdiği gibi, ideoloji, hiçbir biçimde bir 

yanılgının, bir yanılsamanın ya da bir bilgisizliğin epistemolojik boyutuna 

indirgenemeyecek bir toplumsal karakterdir. 

Althusser, biri olumlu biri olumsuz olmak üzere ideolojinin yapısı ve işleyişi 

üzerine iki tez sunar. Birincisi ideolojinin hayali biçiminde “tasarlanmış” nesneyle 
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• Althusser'e göre Marx'ın üstünde yeterince durmadığı 
kavram hangisidir? Cevabınızı ve cevabınızın gerekçelerini 
arkadaşlarnızla tartışınız.

 
İdeoloji, her toplumun 

organik bir parçası 
olarak toplumların 
tarihsel yaşamında 

özseldir. 
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ikincisi ideolojini maddiliği ile ilgilidir. Birinci tezde, ideoloji, bireylerin gerçek var 

oluş koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkilerini temsil eder. Yaygın olarak dini 

ideolojinin, ahlaki ideolojinin, hukuki ideolojinin, siyasal ideolojinin aynı zamanda 

birer dünya görüşü oldukları söylenir. Buna karşın gerçekliğe tekabül etmedikleri, 

yeni bir yanılsama oldukları kabul edilirken bir yandan gerçekliğe ima yollu 

değindikleri ve dünyayı hayali biçimde tasarlamalarının altında bu dünyanın 

kendisinin gerçekliğini bulmak vardır. 

İnsanlar ideolojide gerçek var oluş koşullarını gerçek dünyalarını 

“kendilerine temsil etmezler.” orada onlara temsil edilen, kendilerinin bu var oluş 

koşullarına karşı ilişkileridir. Gerçek dünyanın ideolojik yani hayali olarak her 

tasarlanmasının merkezinde bu ilişki yer alır. Gerçek dünyanın ideolojik olarak 

tasarlanmasının doğurduğu hayali çarpıtmayı açıklaması gereken “neden” bu ilişki 

içinde yer alır. 

İkinci tez, ideolojinin var oluşu maddidir. Fikirlerin ya da başka tasarımların 

manevi değil maddi varlığı tezi, ideolojinin doğasına ilişkin analizde gereklidir. Bir 

ideoloji her zaman bir aygıtta, hem de aygıtın pratiğinde veya pratiklerinde var 

olur. Bu var oluş maddidir. 

Althusser’e göre ideoloji içinde yaşayan birey, yani dünyanın belirlenmiş bir 

tasarımı içinde yaşayan birey şu ya da bu biçimde davranır, şu ya da bu pratik tavrı 

kabul eder ve dahası özne olarak kendi bilinciyle özgürce seçtiği fikirlerin “bağımlı 

olduğu” ideolojik aygıtın kimi düzenlenmiş pratiklerine katılır.  İdeoloji bireyleri 

özne diye adlandırır. Önceden ifade edildiği gibi özne aracılığıyla ve özneler için 

olmayan ideoloji yoktur. İdeoloji bireyleri özneler olarak çağırır. Bu ise bireylerin 

her zaman ideoloji tarafından özneler olarak çağrıldığı anlamına gelir ki bu da bizi 

zorunlu olarak son bir önermeye götürür. Bireyler her zaman ve zaten öznedirler. 

Althusser bu çağırma veya adlandırma sürecinin, ideolojinin tüm yapısına nasıl 

yansıdığını Hıristiyan din ideolojisi ile açıklar. Dini ideoloji Tanrının emirlerine uyup 

uymama konusunda bireyi özgür bir özne konumuna getirmek için çağırarak yani 

bireyleri öznelere dönüştürmek için bireylere seslendiği dikkate alındığında tek ve 

merkezî olarak öteki öznenin varlığını varsaydığı ortaya çıkar. Yani Tanrı kendini, 

kendisi için olan ve öznesini çağıran ve bu çağırma yoluyla bireyi kendi öznesi 

yapan, en üstün özne olarak tanımlar. Kendi adıyla çağrılmış adlandırılmış “Musa”, 

Tanrı’nın çağırdığının gerçekten kendisi olduğunu tanıyarak özne, Tanrı’nın öznesi 

Tanrı’nın egemen olduğu öznedir. 

Böyle bir özne özgür bir öznellik ifade ederken daha yüksek bir otoriteye 

boyun eğmişi yani özgürce boyun eğmeyi kabul etmek dışında her türlü 

özgürlükten yoksun, bir başkasının otoritesi altındaki bir özneyi belirtir. 

Althusser’e göre ideoloji, çağırma aracılığıyla, bireyleri var olan üretim ilişkiler 

içindeki rollerini sorgulamadan benimser (20). Althusser, “baskıcı” ve “ideolojik 

devlet aygıtları” fikirleri aracılığıyla bizi hem demir pençe hem de kadife eldivene 

dair bilgilendirir. Somut düzeyde, eğitim, kitle iletişimi ve inanç sistemlerine karşı 

polis ve silahlı kuvvetlerden bahsetmektedir. Analiz düzeyinde ise, eğer halk, 

iktidarın sert tarafıyla çok fazla temasa geçerse, modern devletin rıza temelinde 

 
İdeoloji, çağırma 

aracılığıyla, bireyleri var 
olan üretim ilişkiler 

içindeki rollerini 
sorgulamadan 

benimser. 
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yönetme isteğinde başarısız olduğunu açığa çıkarmaktadır. Devlet, siyasi kitle 

üzerinde zor kullanmaktan ziyade mutabakat aramaktadır. Althusser dolayımlayıcı 

çağırma kavramını geliştirir. Bu modern ideolojilerde bireyde hak talep etme 

yoludur. Hâkim ideoloji, kollektif bilinç üzerine etki eden anlaşılmaz ve zorlayıcı bir 

fikirler duvarı olarak işlemez.  
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• Marx'ın varlığını ideoloji değil de bilimsel sosyalizm olarak 
tanımlamasına karşılık kendini ideoloji olmaktan 
kurtaramamasının nedenlerini açıklayınz.
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Ö
ze

t
•Marx'a göre siyaset yöneticilerin ve politikacıların aralarındaki mücadele 

ile açıklanamaz. Çünkü ona göre bu mücadele gerçekte sosyal sınıfların 
mücadelesinin bir ifadelenişidir ve bu mücadele ile mücadelenin biçimi 
de toplumun üretim tarzına bağlıdır.  O hâlde siyaset bir üstyapı olgusu 
olarak altyapıya bağlıdır ve üstyapıyı belirleyen de altyapıdır.       

• İdeoloji kavramı, Marx’ın ileri sürdüğü kavramların en geniş olanlarından 
biridir.  Marx terimin anlamını köklü bir değişime uğratmıştır. İdeoloji 
kelimesi aşağılatıcı bir anlam kazanmıştır. Sadece açıklayıcı bir teoriyi 
değil, açıklanması gereken bir şeyi de dile getirmektedir.

• Marx’ın devlet hakkındaki görüşleri,  Hegelci hukuk ve devlet felsefesini 
eleştirmesinden ibarettir. Hegel’e karşı çıkarak insanın özünün siyasal 
değil toplumsal olduğunu ortaya koymuştur. İnsan siyasal bir hayvan 
değildir. İnsan en sonunda devlete boyun eğer. Devleti toplumsal ilişkiler 
açıklar.

•Gramsci için siyaset ekonominin basit bir yansımasından ibaret değildir. 
Ancak ekonominin gelişme eğilimlerinin bir ifadesidir. Gramsci’ye göre 
siyasetin göreli özerkliğinden söz etmek mümkündür. Gramsci’de 
hegemonyanın uygulanacağı alan hem sivil toplum hem de devlettir. 
Hegemonyayı siyasal ve kültüre önderlik anlamında kullanmıştır. 
Hegemonya sadece partiyi değil, kültürün yayılması için gerekli sivil 
toplum alanındaki diğer kurumları da kapsar.

•Devletin ideolojik aygıtları, L. Althusser’in ideolojiyi “maddi bir pratik” 
diğer bir ifadeyle, kendi etkileme alanı içerisinde belirleyiciliği olan bir 
pratik olduğu varsayımının teorik açıklaması ve savunmasıdır.

•Althusser’e göre ideoloji, çağırma aracılığıyla, bireyleri var olan üretim 
ilişkiler içindeki rollerini sorgulamadan benimser.

•Devletin ideolojik aygıtları ile devletin baskı aygıtlarını birbirinden ayıran 
temel fark şudur: Devletin (baskı) aygıtı, zor kullanarak işler, oysa 
devletin ideolojik aygıtı, ideoloji kullanarak işler. 

•Althusser, “baskıcı” ve “ideolojik devlet aygıtları” fikirleri aracılığıyla bizi 
hem demir pençe hem de kadife eldivene dair bilgilendirir. Somut 
düzeyde, eğitim, kitle iletişimi ve inanç sistemlerine karşı polis ve silahlı 
kuvvetlerden bahsetmektedir. Analiz düzeyinde ise, eğer halk, iktidarın 
sert tarafıyla çok fazla temasa geçerse, modern devletin rıza temelinde 
yönetme isteğinde başarısız olduğunu açığa çıkarmaktadır. Devlet, siyasi 
kitle üzerinde zor kullanmaktan ziyade mutabakat aramaktadır. Althusser 
dolayımlayıcı çağırma kavramını geliştirir. Bu modern ideolojilerde 
bireyde hak talep etme yoludur. Hâkim ideoloji, kollektif bilinç üzerine 
etki eden anlaşılmaz ve zorlayıcı bir fikirler duvarı olarak işlemez.

•Althusser toplumu, tek etkene bağlayarak açıklamak yerine Marx’ın onu 
pratikler adı verilen ilişkili birimlere böldüğünü ifade eder. Toplum bir 
bütün oluşturan birbirlerine bağlı olan bütünlerin -ekonomi pratiğin, 
ideolojik pratiğin ve politik siyasal pratiğin- bir koleksiyonu olarak 
algılanır.

•Bu analiz Althusser’in tarihsel materyalizm yorumu için can alıcıdır ve 
Marx’ı altyapı ile üstyapı arasında bir ayırım yaparak üstyapının tüm 
yönlerini, temele başvurarak açıklamaya çalışan bir materyalist olarak 
suçlayan suçlamalara karşı savunmak için kullanılır. Birbirine bağımlılığın 
bir örneği olarak Althusser, kapitalist toplumların üretim ilişkileri arasında 
kapitalist ve işçilere emek gücünün alımı ve satımının var olduğunu 
gösterir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi Marksist düşünce içerisinde yer almaz? 
a) Siyaset bir üstyapı olgusudur. 
b) Siyaset altyapı olgusudur. 
c) Altyapı üstyapıyı belirler 
d) Üretim ilişkileri toplumun ekonomik yapısını oluşturur.  
e) Siyaset ekonomiden bağımsız değildir.  
 

2.  Aşağıdakilerden hangisi Marksizm’de ideoloji yerine tercih edilen 
kavramdır? 
a) Bilimsel sosyalizm 
b) Bilimsel ideoloji 
c) Marksist ideoloji 
d) Bilimsel devrim 
e) Devrim ideolojisi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Marksizm’de devleti tanımlayan kuvvetlerden biri 
değildir? 
a) Organizasyon 
b) İdeoloji 
c) Zorlama 
d) Siyasal karar 
e) İdeal 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci’nin aydın tanımlamasında kullandığı 
terim çiftidir? 
a) Hegemonya-organik 
b) Hegemonya-konjoktür 
c) Organik-konjoktür 
d) Devlet-organik 
e) Konjoktür-organik 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci’nin tarihsel blok kavramı hakkındaki 
görüşünü yansıtmaz? 
a) Tarihsel blokta altyapı ve üstyapı birbiriyle sıkı ilinti içindedir. 
b) Tarihsel blokta altyapı ve üstyapı birbirinden bağımsızdır. 
c) Tarihsel bloğu ilk aşamada altyapı meydana getirir. 
d) Üstyapı altyapının bir yansımasıdır. 
e) Tarihsel blok diyalektik bir kavramdır. 

 

6. Gramsci’nin düşüncesinde anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İdeoloji 
b) Devlet 
c) Siyaset 
d) Hegemonya 
e) Aydın 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci’nin hegemonyayla ilgili vardığı 
sonuçlardan biri değildir? 
a) Hegemonyanın uygulanacağı alanı sivil toplumdur. 
b) Hegemonyanın uygulanacağı alan devlettir 
c) Hegemonyayı siyasal ve kültüre önderlik anlamında kullanmıştır. 
d) Hegemonya sadece partiyi kapsar. 
e) Hegemonya kültürün yayılması için gerekli sivil toplum alanındaki 

diğer kurumları da kapsar. 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi devletin ideolojik aygıtları içinde yer almaz? 
a) Kilise 
b) Aile 
c) Ordu 
d) Hukuk 
e) Okul 

 

9. 20. yüzyılda siyasetin mutlak bir şekilde bağımlı bir olgu olmadığına ilk 
işaret eden isim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) K. Marx 
b) A. Gramsci 
c) L. Althusser 
d) F. Engels 
e) N. Machiavelli 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Althusser’in ideoloji konusundaki görüşlerinden 
biri değildir? 
a) İdeoloji bireyleri nesne diye adlandırır. 
b) Althusser’e göre ideoloji temelde dünya ile aramızdaki bilinç dışı, 

duygusal ilişkilere göndermede bulunur. 
c) İdeoloji toplumsal gerçekliğe göndermede bulunur. 
d) İdeoloji düşünce öncesi bağlanma yollarımıza göndermede bulunur. 
e) Althusser’e göre ideoloji, çağırma aracılığıyla, bireyleri var olan üretim 

ilişkiler içindeki rollerini sorgulamadan benimser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.b, 2.a, 3.e, 4.c, 5.b, 6.d, 7.d, 8.c, 9.b, 10.a 
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GİRİŞ 
J. J Rousseau’nun çok uzun bir süre önce insanlar arasındaki eşitsizliğe ilişkin 

yaptığı açıklamalarda bugün hâlâ üzerine düşünülen önemli noktalara işaret 
etmektedir. Buna göre temel ayrım, insanlar arasındaki bireysel farklılıkların ve 
onlar arasındaki toplumsal ayrımların iki farklı şey olduğudur. Rousseau, bu iki 
eşitsizlikten ilkini doğal ve fiziksel eşitsizlik olarak nitelendirir. Çünkü bu eşitsizlik 
doğa tarafından belirlenen iradi tercihlerin dışında gerçekleşen farklılıklardır. 
Etnik, cinsel, akli ve fiziki koşullara yönelik kıstaslara atıfta bulunulmuştur. 
Diğeriyse ahlaki ya da siyasal eşitsizlikler diye adlandırdığı eşitsizlik biçimidir. Söz 
konusu eşitsizliğin temelinde uzlaşma kapasitesi ve rızasıyla belirlenmiş ya da 
onaylanmışlık etken bir faktördür. Bu ikincisi bazı insanların başkalarının zararına 
olarak yararlandıkları farklı ayrıcalıklardan oluşmaktadır. Daha zengin, saygın, 
güçlü hatta zorla başkalarına dikte edilip boyun eğdirilecek durumda olmak gibi 
ayrıcalıklara işaret eder. İşte seçkinler teorisinin amacı, her toplumda böylesi 
yapısal dinamiklerin oluşturduğu nesnel gerçeklere ulaşmanın anahtarları sunacak 
bir yol izlemeye imkân tanıma fırsatı sunmasıdır. 

 Seçkinler teorisi nedir, ne değildir tartışmasına başlamadan önce, siyaset 
bilimindeki yerine dair açıklamalarla başlamak konunun analizi açısından önemli 
bir adım olacaktır. Teori, siyaset bilimi alanıyla doğrudan ilgili olmasının yanı sıra 
başka disiplinlerin de alanlarına girmektedir. Söz gelimi bu teori, seçim, seçkinler, 
yöneticiler ve yönetenlerin oluşturduğu büyük kümeler, etkileşimler ve idareler 
olarak toplumsal alan diye tabir edilen bir çerçeve içerisinde gerçekleştiğinden 
sosyolojiye; yönetimin nasıl olması gerektiği ve bunun kimlerce yapılandırılacağı, 
eşitlik sorununa, insan doğasına ilişkin tasarımlara, daha doğrusu olması gereken 
üzerine olan tartışma boyutunda da felsefeye atıfta bulunur. Bu açıdan 
bakıldığında inter-disipliner bir okuma yapmak daha doğru bir anlama sürecinden 
geçilmesine neden olacaktır.  

 Siyasetin ve siyaset biliminin temel var oluş sebebi, belli bir coğrafyada, 
toplum içerisindeki bireylerin birbirleri ve toplumsal kurumlarla etken, rasyonel 
ilişkiler bütünü sağlamaya yönelik gayretleri sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Siyaset alanı, bireylerin yararına, huzur ve birlikteliği sağlamaya odaklanan bir idari 
bütünselliğin ve bu bütünselliğin de üzerinde yer alan bir alandır. Devlet, 
bürokrasi, kurumlar, kuruluşlar, örgütler, toplumsal yapının her alanı kapsayıcı bir 
biçimde siyaset alanı üzerinden sevk ve idare edilmektedir. Dolayısıyla en tepeden 
en alta kadar siyaset alanı toplumsal olanın daima merkezinde yer almaktadır. 
Başka bir deyişle, en üst noktadaki devletle, toplumsal alanının her yerinde olan 
eyleyiciler arasındaki ilişkiselliğin bir aracı kurumudur. Bu noktada siyasetin devlet 
ve toplumla olan ilişkisi, bir aracı form olarak karşımıza çıkmakta ve birtakım 
sorular etrafında çözülmesi beklenen sorunsallar üretmektedir. Seçkinler teorisi 
de kapsamlı olarak böylesi sorunsallar üzerinde tartışmanın sınırlarını 
genişletmektedir. Devlet mekanizması ve toplumsal işleyiş sürecindeki etkisi, bu 
devlet mekanizmasının kimlerden seçileceği ve seçilmeyeceği, istikrarlı bir biçimde 
yöneten/yönetilen çelişkisinin çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, demokrasinin 
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ve hukukun tam olarak sağlanıp sağlanamayacağı gibi alanlar üzerinden tezler 
üretmektedir (1).  

ELİT TEORİSİ VE İÇERİMLERİ 

 Seçkinler teorisinin çıkış noktasını belirli bir azınlığın, toplumsal hayatın 
paydaşları olan çoğunluğu yönetmesi oluşturur. Hemen hemen bütün yönetim 
sistemleri bu biçimde örgütlenmiştir. Bütün toplumlarda siyasi süreç üzerinde, 
iktidar aygıtlarını yönetme ve işlerlik kazandırma konusunda bazıları diğerlerine 
olan kıyaslamalarla daha ayrıcalıklı ve güçlü konumdadırlar. Yöneten azınlık sosyal 
anlamda dışa kapalı ve genellikle menfaat peşinde olan ve sayıca küçük bir 
gruptan müteşekkildir. Söz konusu grup, iktidara yerleşmenin ve onun araçsal 
imkânlarından sağlanan büyük avantajlar sayesinde, toplumsal kaynakları kontrol 
ettiği ve siyasi süreci yönlendirdiği için odaklanılması gereken asıl önemli grubu 
teşkil etmektedir. Yönetilenler ise sayıca az, niteliksel olarak çok olan azınlık gruba 
göre güçsüz ve örgütsüz bir yapılanmada yer almaktadır. Toplumsal kaynakların 
kullanılmasında ve inisiyatifinde kontrolleri çok güçsüz ve etkisiz olduklarından 
önem dereceleri diğer gruba oranla bir hayli düşüktür. Gruplandırma bu şekilde 
yapıldığında kavramsallaştırma daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır: birinci 
gruba dâhil olanlar elit ya da seçkin olarak nitelendirilirken ikinci gruba dâhil 
olanlar elit olmayanlar, halk ya da toplum diye tasvir edilmektedir.  

 Kavramsal olarak böylesi bir ayrıştırmanın meşruiyetine dair okumalar 
farklılaşmaktadır. Yönetmek ya da idare etme erdeminin herkesçe yerine 
getirilebilir bir vasıf olmadığı, özel bir teknik yetenek ve bilgiyi gerektiren uzmanlık 
işi olduğu üzerine genel bir kanaat oluşmaktadır. Ortalamanın üzerinde bir kişilik 
ve zihinsel birikime sahip olanların yönetimi, istikrarlı bir yönetimin olmazsa 
olmazı olarak vazgeçilmezdir. Hâl böyle olunca, böylesi bir düşünce yapısının 
yönetmeyi bir sanat olarak irdelemesi, yönetenleri de üstün bir sanatçı olarak 
görmesini mümkün kılmaktadır. Siyasi edimler incelenip araştırılması ve 
öğrenilmesi mümkün bir faaliyet değil de doğuştan yeteneğe ihtiyaç duyulan bir 
sanat olarak görmenin haklı sonucu, bu işleri ancak bu hikmete vakıf olanların icra 
edebileceğine olan güçlü inançtır. Bir diğer bakış açısıyla bakıldığında da siyaset, 
eğer kesin kuralları olan bir bilim olarak nitelendirilecekse, benzer bir sonuca 
ulaşılır. Siyaset, ancak ve ancak oyunu kurallarına göre oynanırsa bu bilime vakıf 
olanlar tarafından layıkıyla yerine getirilebilir. Varsayımlardan hareketle bu 
noktada şunlar söylenebilir ki, bu ölçülere uyan insanlar, toplumda azınlıkta 
bulunan bir gruba karşılık gelmektedir. Bu minvalde, toplumu bahsettiğimiz 
gruptaki seçkinci bir azınlık yönetmelidir, yargısı kesinkes ön plana çıkmaktadır (2).    
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 Yukarıdaki piramitte görüldüğü üzere Seçkinler teorisine göre toplumsal 
yapı temelde iki sınıfa ayrılmış durumdadır. Piramidin üstünde yer alan üstün 
nitelikleri için seçilenler (yönetenler) yer alırken alt kısmında ise üsttekilerin 
vasıflarını taşımayan halk (yönetilen) kitlesi yer almaktadır. Bu ayrımı sağlayan 
gerek seçkinlerin sahip oldukları özellikler gerekse bunların halk tabanından 
ayrılmasına yol açan bir dizi değişik faktörler vardır. Bu faktörler genel geçer 
olmamakla birlikte, her toplumsal dönemde ayrı niteliksel bileşkeler ortaya 
çıkmaktadır. Irk, soy, sınıf, din, cinsiyet, askerî güç, kültür, servet ve bilgi olmak 
üzere çeşitli kategoriler sunmaktadır.  

 
 Seçkin teorisinin uğrak noktalarından biri de demokrasiyle olan ilişkisi 

üzerinden sorunsallaştırılmıştır. Buna göre bu iki yapılaşma, seçkincilik ve 
demokrasi, birbirine zıt iki perspektif oluşturmaktadır. İlk olarak seçkin 
kuramlarında bireysel doğal yeteneklerin eşitsizliği üzerinde ısrarla durulması, 
bireylerin temel eşitliğini vurgulamadaki demokratik siyasal düşüncenin özüne 
karşı çıkmaktadır. İkinci olarak da yönetici bir azınlık fikri demokratik çoğunluk 
yönetimi kuramıyla çelişmektedir. Ama bu karşıtlığın ilk başta görüldüğü kadar 
kesin olması gerekmez. Demokrasi öncelikle siyasal bir sistem olarak kabul 
ediliyorsa birçoğunun yaptığı gibi çoğunluğun fiili yönetiminin uygulamada 
olanaksız olduğu, siyasi demokrasinin esas olarak toplumdaki güç konumlarının 
prensipte herkese açık olması gerektiği, onun için rekabet etmek olduğu, onu 
elinde tutanların her zaman seçmenlere karşı sorumlu olduğu pekâlâ öne 
sürülebilir (3).   

 Seçkinler teorisine odaklanılan teorilerin tartışılması yalnızca günümüz 
modern yönetim anlayışında değil önceki dönemlerde de çok kez tartışılagelmiştir. 
Doğrudan elit ya da seçkinci denilmese de Antik Yunan dönemi siyasal hayatından 
bu teorinin kökenleri hakkında bilgi sahibi olunabilinmektedir. Platon’un ideal 
devletinde azınlık yönetimini oluşturan koruyucular sınıfı ile filozoflar sınıfı bu 
noktada elitist bir yaklaşım olarak nitelendirilebilmektedir. Buna göre her bir 
toplumsal sınıfın yürütmekle sorumlu olduğu görevlerden biri ortak iyiyi 
gerçekleştirmek için gösterilen çabadır. İşçiler yalnızca çalışmalıdır, zira onlar 
yalnızca çalışarak varlıklarını sürdürebilirler. Koruyucular sınıfı da bir noktada 
filozoflar sınıfının yardımcısı olarak devletin içerisindeki ve dışarısındaki tehdit 
unsurlarıyla başa çıkabilmek için oluşturulmuştur. En üst düzeyde ise filozoflar 
mutlak iyiye ve huzura ulaşmak için yönetimde yer almaktadırlar. Bu yaklaşımların 
çağdaş bir teori olarak ortaya çıkmaları ise 19. ve 20.  yüzyıl sonlarındaki 
gelişmelere paralel olarak varlığını sürdürmüştür.  

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

•Marksizm literatüründe toplumsal tabakalaşmanın temelinde
sınıflar arası eşitsizlik vurgulanmaktadır. Sınıfsız bir toplumda
toplumsal bir tabakalaşma piramidinin oluşma koşullarını
belirleyebilecek en temel etmen ne olabilir? Tartışınız.
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Seçkinler teorisinin kapsam olarak içeriği kitleler ve seçkinler arasındaki 

ilişkilerin şekli ve seçkinlerin toplumdaki yerinin tanımlanmasıdır. Bu tanımı 
yaparken seçkinler teorisinde farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar, 
çoğulcu (plüralist) seçkinler teorisi, seçkinci (elitist) seçkinler teorisi ve demokratik 
seçkinler teorisi olarak sıralanmakta ve seçkin teorisinin genel dallarını 
oluşturmaktadır. 

Çoğulcu Seçkinler Teorisi’ne göre, toplumsal ve siyasal güç çok sayıda grup 
arasında dağılmış, paylaşılmıştır. Bütün bu grupların karar verme süreci üzerinde 
az veya çok etkisi vardır. Karar verici konumdaki hükûmetin gücü öteki seçkin 
gruplar (ekonomik seçkinler, bürokratik seçkinler, beyaz yakalı seçkinler, sendika 
seçkinleri, muhalefetteki siyasal seçkinler) tarafından sınırlandırılmıştır. Çoğulcular 
“Halkın fikirleri yönetici grup tarafından kontrol edilip yönlendirilebilir.” tezinin 
aksine, “Yöneticilerin gücü öteki seçkin gruplar ve halk tarafından sınırlandırılıp 
kontrol edilebilir.” görüşünü savunurlar. 

Seçkinci Seçkinler Teorisi’ne göre, güç toplumsal yapı içerisinde sayıca az en 
güçlü insanın elinde yoğunlaşır ve merkezîleşir. Baskın olan grup diğer gruplardan 
her zaman üstündür ve diğerlerinin bilmediklerini bilebilecek, yapamadıklarını 
yapabilecek konumda ve güçtedir. Buna göre, iktidar seçkinleri gücün tamamen 
merkezîleştiği yapılardır ve sahip oldukları gücü ellerinden almak (pratikleri ve sınıf 
bilinçlerini oluşturan nitelikleri sebebiyle) neredeyse imkânsızdır. 

Demokratik Seçkinler Teorisi’nde liberal düşüncenin eksik bıraktığı devletin 
gücünün kontrol edilmesi vurgulanmış, hükûmet dışı seçkinlerin bağımsızlığı, sivil 
hakların geliştirilmesi gibi konulara işaret edilerek konuya bütünlük 
kazandırılmıştır. Demokratik seçkinci teori kapsamında, seçkinlerin özgür olmaları 
gücün farklı gruplara dağılmasını, sadece demokrasiyi koruyup yaşatmasını değil, 
aynı zamanda despotik rejimlerin ortaya çıkmasını önler. Demokratik ögelerin 
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vurgulandığı demokratik seçkinler teorisinde, gücün topluma eşit dağılamayacağı 
gerçeğinden hareketle fırsat eşitliği kavramı ön plana çıkarılır (4). 

Bütün toplumsal yapılarda siyasi seçkinler iktidarı ellerinde bulundurmak 
için değişik biçimlerde ve zamanlarda çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. 
Geliştirilen stratejilerin doğasından kaynaklanan bir birliktelik ve ayrıklık söz 
konusu olmaktadır. Hiçbir siyasi seçkin oluşumu tamamıyla birliktelik ve 
bütünsellik sergileyememektedirler. Bu sebeplerle ilişkilendirilecek seçkinci 
yapılaşmalar çeşitlilik göstermektedirler. Seçkinci tanımlamalarda ve 
sınıflandırmalarda üç tip üzerinden genel kategorileştirme yapılmaktadır. Bunlar, 
ilk olarak aralarında birlik bulunmayan, ikinci olarak birlik çerçevesinde ilişkili olan 
ve son olarak da hegemonik olarak ilişkili seçkinler olmak üzere ayrılmışlardır.  

 Birinci tipteki elit kategorisinin belirli özelliği herhangi bir bütünsel 
organizasyon ve değerler üzerinden bir aradalık ilişkisinin oldukça zayıf olması 
yatmaktadır. Grup içerisinde yer alan seçkinler, siyasi değerler çerçevesinde farklı 
yapılaşmalarda kutuplaşmışlardır ve diğer alandaki siyasi oluşumları mücadele 
edilmesi gerekli görülen rakipler olarak kodlamışlardır. Mevcut siyasi kurumların 
önemi ve gereklilikleri üzerinde fikir birlikleri bulunmamaktadır. Bu ayrılıklar 
sonucunda seçkinler arasında birbirlerine karşı derin güvensizlikler 
beslemektedirler. Sürekli olarak birleşme eğilimine karşıt kutuplaşma eğilimi 
göstermeleri siyaset alanını savaş meydanı gibi görmelerine neden olarak her 
hamlelerin stratejik bir dikkatle gerçekleştirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla da 
siyasi kazanım elde etme çabaları oldukça sert ve gerektiğinde meşru şiddet 
kullanımına neden olabilmektedir. Bir başka noktada aralarında bulunan ayrıksı 
yapılaşmalardan dolayı iletişim ve karar alma mekanizmaları da bir hayli zayıftır. 
Yapısal bütünleşme ve değerler üzerindeki uzlaşmanın eksik oluşu mevcut siyasal 
oluşumun diğer elit gruplarınca güçlü olan seçkin grubunun menfaatlerini koruyan 
bir araç olarak görülmesine neden olur. Buradan hareketle bütün bu 
olumsuzluklar, aralarında kolektif bütünsellik bulunmayan seçkinlerin mevcut 
olduğu toplumlarda siyasal arenanın sürekli bir biçimde istikrarsız olmasına yol 
açmaktadır. 

 İkinci tipteki uzlaşma temelinde birliktelik oluşturmuş seçkinler arasında 
birlikte karar alma ve değerler üzerinden hareket etme edimi görece daha 
kapsamlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu gruptaki seçkinler büyük kısmı 
aralarında etkileşimi üst düzeye taşımışlardır. Kaynaklara ulaşmada ve kullanmada 
tek bir grubun inisiyatif kullanma tekeli bulunmamaktadır. Birçok seçkinci grubun 
yönetici kademelerdeki bürokratik oluşumlarda eşit ölçüde denetimi ve söz hakkı 
bulunmaktadır. Siyasal iktidarda bulunma koşulları da buna paralele olarak 
totaliter bir tutum yerine daha yapıcı demokratik ilkeler çerçevesinde 
gerçekleşmektedir. Her ne kadar kendi aralarında bütünselliğin belirgin olarak 
gözlemlenebilir bir gerçeklik olduğu ortada olsa da muhalif yapılaşmalar ve karşıt 
oluşumlar da kendisini bu yapı içerisinde gösterebilmektedir. Bu durum mevcut 
koşullar altında ilkeler ve yasalara uygun ciddi tehdit oluşturmayacak ölçekte 
gerçekleşebilmektedir. Genellikle demokratik toplumsal oluşumlarda siyasal 
seçkinlerin içlerinde yer aldıkları kategori bu kategoriyi oluşturmaktadır. 
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 Üçüncü ve son grupta bulunan seçkin tipinde ise aralarındaki değerler ve 
iletişim bakımından istisnasız güçlü, belli bir ideolojik gerçeklik üzerine oturtulmuş 
bütünsel bir birlikten bahsedilebilir. Bu gruptaki seçkinci yapılaşmalar genellikle 
belirli bir odağın elinde bulunmaktadır. Bu odağın hegemonyası altında siyasi 
edimde bulunma ve değerler üzerinden uzlaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
nedenle aralarında çok az denilebilecek bir muhalif tavır görülebilir. Fakat bu ciddi 
bir anlaşmazlığa ve siyasal ayrılıklara yol açmamaktadır. Hareket etme kapasiteleri 
net olmakla birlikte kamuoyuna yansıtılan gerçekliğin ilgili odağın temsiline 
uygunluk ön plandadır. Böylesi bir siyasal iktidardakiler güce dayalı değil, ortak 
amaç birliğinden kaynaklanan iyiye yönelmesi, yürütmenin de barışçıl bir biçimde 
değiştirilmesi beklenmektedir (5).  

KLASİK VE ÇAĞDAŞ ELİT TEORİSİ 
Seçkinlerle ilgili olarak ortaya konmuş çalışmaları dönemsel olarak iki ayrı 

dönemde incelenebilmektedir. Bunlar hem kriter olarak hem de teorisyenlerce 
birbirinden ayrılan klasik ve çağdaş elit teorileri olmak üzere iki noktada 
incelenebilmektedir. 

Klasik Seçkinler Teorisi 
 Bu teorinin temelinde ilk olarak eşitsizlik ilkesi yer almaktadır. Hiçbir 

toplumda siyasi iktidarın dağıtım mekanizması eşit olarak paydaşlarına 
yansıtılmaz. Dağıtım mekanizmaları kimine daha adil bir biçimde yansıtılırken bir 
başkasında aynı biçimde tezahür etmeyebilmektedir. Eşitsizliğin temel yapısı 
buradan kaynaklanır. Bu eşitsizliği ortadan kaldırabilmenin zorlukları bu teoride 
sürekli olarak tekrarlanır. Bu nedenledir ki Marksizmin temel kabulleri üzerine 
sürekli bir biçimde eleştiri getirilir. Seçkinci realite belirli bir döneme sıkışmamıştır. 
Bu kesim sürekli olarak kendini yenileme ve değiştirme eğilimi göstererek 
devamlılığını baki kılmaktadır. Klasik teorisyenlere göre toplumların sınıflara 
ayrılmalarında istisnasız bir biçimde ikili bir yapı ortaya çıkmaktadır: önemli ölçüde 
gücü elinde bulunduranlar ve bundan mahrum olanlar.  

 Seçkinlerin genel karakteristik özelliği, genel kitleye oranla daha bilinçli bir 
biçimde gelişim göstermektedir. Uyumlar, değerler, menfaatler ve ideolojik 
birliktelikler sayesinde iktidar merkezleri sürekli olarak dinç ve güncel kalmaktadır. 
Olası fikir ayrılıkları ve çatışmalara karşı gösterilen titizlik, seçkinci tabakanın ciddi 
tehlikelerle karşılaşıp dağılmalarını önlemede ciddi bir etkiye sebep olmaktadır. 
Seçkinlerin bir başka niteliği de özerk olarak hareket etme kapasitelerinin geniş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre seçkinler karar alma sürecinde ciddi 
sorumluluk taşımamaktadırlar ki bu da hesap verilebilirlik çabasının törpülenmesi 
anlamına gelmektedir.  

 Klasik teoride ön plana çıkan isimler Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca ve 
Robert Michel olmak üzere üç klasikçi tarafından temsil edilmektedir. Bunlar 
arasında seçkinci teorilerle ilgili hemen hemen bütün çalışmalarda referans edilen 
en ünlü teorisyen İtalyalı toplum bilimci Vilfredo Pareto’dur. Onun teorik 
çerçevesinde seçkinler, her alanda en başarılı olanların bütünsel bileşkesinden 
mürekkeptir. Her toplumsal yapı içerisinde en yetenekliler kendi içlerinde birer 
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aristokratik yapı oluştururlar. Çatışmalar ve çelişkiler seçkinler ve seçkin 
olmayanlar arasında gerçekleşir.  

 Pareto’ya göre seçkinler, belirli bir deneyimden geçerek üstünlüğünü 
kanıtlamış insan kümeleri oluştururlar. Ancak bunun devamlılığını sağlama 
konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Onların çocuklarının aynı ölçüde bir başarı 
sergileme durumu kesin değildir. Soy ve ailenin yanı sıra yetenekli, akıllı, ahlaklı ve 
girişimci olmak da seçkinlik ölçütleri arasında yer almaktadır. Seçkinlerin zamanla 
sayılarının azalması, yerlerine yenilerini almak için bir bakıma zorunluluk teşkil 
etmektedir. Eğer seçkinler, toplumsal alanın alt tabakalarından en başarılılarını 
aralarına alma şansını yakalayabilirlerse seçkinlerin dolaşımı devam eder. Bunun 
aksi durumunda, seçkinler arasına katılma niteliğindekilere olanak tanımamaları 
durumunda ise iktidar kavgaları belirginleşir ve seçkinlerin topyekûn değişmesiyle 
karşılaşılır ki bunu Pareto devrim olarak nitelendirir (6). 

 Seçkinler teorisine bir başka katkıda bulunan Gaetano Mosca, bu teoriye 
yönetici sınıf üzerinden katkıda bulunmaktadır. Ona göre insanlığın siyasetin 
karşısına çıktığı ilk andan itibaren günümüze dek gelen süreçte değiştiremediği, 
sürekli olarak varlığını koruduğu şey ikili yapı üzerinde inşa edilmiş bir toplumsal 
yapıdır. Yönetici sınıftakiler, toplumun geri kalanı üzerinden sürekli olarak 
üstünlüklerini çeşitli kanal ve mekanizmalarla güncellemektedirler. Mosca’ya göre 
yönetici sınıftakiler sadece iktidardakileri kapsamaz. Bununla birlikte siyasal 
iktidarı merkezî bir biçimde etkileyebilecek durumda olanları da kapsamaktadır. 
Hem Pareto hem de Mosca, Marksizmin sınıf çatışmaları görüşünün yerine 
seçkinler arası çatışmaları koymaktadırlar. Sınıflar yalnızca seçkinler arasındaki 
kavganın destek gücü olabilirler. Yöneticiler elbette değişebilir ancak yönetilenler 
hep aynı konumda kalacaklardır. Demokrasinin gerçekleşmesine neden olan geniş 
kitlesel bir yönetim fikriyatı da bu noktada ele alındığında gerçekçi görünmekten 
çok uzaktadır (7). 

 Teorinin en iyi kuramcıları arasında sayılan diğer önemli isim de Robert 
Michels’dir. Pareto ve Mosca’nın teorinin genel çerçevesini oluşturan yöneticilerin 
her toplumsal yapıda zorunlu olarak varlıkları Michels’in teorisinin de temelini 
oluşturmaktadır. Ona göre, yurttaşların çok büyük bir kısmı siyasal faaliyetlerle 
doğrudan ilgilenmezler, güncel hadiseler karşısında yüzeysel gerçekliklere dair 
kısmi kanaatler geliştirebilirler. Toplum ve birey arasındaki ilişkinin bağlantıları net 
olarak farkındalık yaratmayabilir. İradeleri doğrultusunda faaliyete 
geçemediklerinden siyasi sorgulama ve denetim faaliyetleri yürütemezler. 
Dolayısıyla da yönetilmek güdüsü her daim ön plana çıkmaktadır. Michels her 
toplumda böylesi yapıların kalıcı yönetsel mekanizmaları ve grupları 
oluşturduğunu ifade ederek, küçük yönetsel grupların giderek oligarşik bir yapı 
oluşturmaya başladıklarından bahseder. Bunu da kendi ifadesiyle Oligarşinin Tunç 
Yasası kavramsallaştırmasıyla ifade etmektedir. Bu grup bir kez otoriterleşme 
eğilimi gösterdikten sonra, bir kez daha bunu kaybetmemek için bütün imkânlarını 
kullanmaktadır. Bunun sadece büyük yönetsel mekanizmalarda, devlet ya da 
kurumlar gibi bütünleyici yapılarda değil, aynı zamanda küçük grup ve örgütsel 
yapılardan demokratik sol gruplara kadar geçerli olduğunu savunmaktadır (8). 
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Çağdaş Seçkinler Teorisi 
 Çağdaş seçkinler teorisinin, klasik teoriden ayrılmasını sağlayan en önemli 

özelliği seçkinlere atfedilen doğal üstünlük kavrayışının geçerli olmamasıdır. Bu 
nedenle bu teorinin içerimleri arasında sol veya demokrat eğilimli yaklaşımlar 
kendini gösterebilmektedir. Toplumların tarihsel siyasi geleneklerin devamlılığının 
kabul edilmesinden hareketle, yönetici bir çoğunluğun kabul ediliyor olmasının 
yanı sıra onların yönetilenlere karşı ciddi sorumluluk taşımaları ve bunun 
gerekliliği olarak konumların değişebilirliği üzerine odaklanan bir teorik çerçeve 
çizilmektedir. Demokratik oluşumun varlığı ve kendisi bu yönetim tarzının 
meşruluğunun teminatı olarak görülmektedir. Demokratik bir toplumsal düzende 
seçkinler arenasına girebilmenin yolları toplumsal alandaki bütün bireylere açık 
olduğu vurgulanmaktadır. Yönetici sınıfın tek bir elde toplandığı ya da parçalar 
hâlinde çoğulcu bir biçimde dağıtıldığına yönelik tartışmalarda ise kesin bir vargı 
noktasına ulaşılamamaktadır. Seçkinlerin birden fazla bir biçimde çoğul olarak 
dağıtıldığına ilişkin önde gelen teorisyenler David Riesman, Harold Lasswell, 
Robert Dahl, Giovanni Sartori ve Raymond Aron olmak üzere ön plana 
çıkmaktadırlar.  

 David Riesman’a göre iktidarın işleyişi bakımından birden fazla paydaş 
etkin bir biçimde yönetimde zincirleme olarak iç içe bulunmaktadır. Karar mercii 
tek elden ziyade birden fazla grup tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla kararlar 
sadece tek bir grubun elinde bulunamaz. Harold Lasswell’e göre siyasal seçkinler 
toplumun geri kalanı tarafından ayrı bir biçimde nitelendirilir. Liberal demokrasi 
denilen yapı aslen seçkinci yapıya aykırı olarak dizayn edilmemiştir. Tersine bu gibi 
yapısal mekanizmalarda bütün bir süreci kontrol altına alan denetleyen ve 
sürekliliğine karar veren merkezî bir başrol oyuncusuna ihtiyaç vardır.  

 Çağdaş teorisyenlerden Robert Dahl’a göre topluma yön veren çok 
sayıdaki seçkinler grubunun aralarında bulunan farklılıklar kendi aralarında 
kaçınılmaz bir rekabeti tetiklemektedir. Bu farklılıklar beraberinde çelişkileri de 
barındırmaktadır. İşte bu rekabetin ve çelişkilerin bir arada bulunabileceği seçkinci 
yapılar Dahl’a göre ancak ve ancak demokratik yapılanma içerisinde dengede 
kalabilirler. Bunların etkililikleri tek başlarına olamayacağına göre ittifak ve 
koalisyona dayalı bir beraberlikle sağlanabilmektedir. Giovanni Sartori seçkinlere 
dair yaptığı ayrımda, seçkinleri eylemliliğini bağlı bulundukları toplumdaki 
demokratik yapıya göre ayırt etmektedir. Sartori, demokrasiye açık olup 
olmamanın seçkinler üzerinde temel bir belirleyiciliği olduğunun altını çizmektedir. 
Demokrasinin yaygın olduğu toplumsal yapılarda, seçkinlerin daha geniş bir 
yelpazede bulunduğu ve hukuki çizgilerle hareket etmenin yaygın olduğu 
belirtilirken demokratik olmayan toplumlarda seçkinci sınıfın daha az, tekel bir 
biçimde oluştuğunu ve bunların giderek totaliter çizgiler taşıdığını belirtmektedir. 
Demokratik yapılanmalarda seçkinler toplum tarafından etken olarak onaylanmak 
isterken demokratik olmayan toplumlarda edilgen bir biçimde onaylatılmak 
istenmektedir. Raymond Aron’a göre seçkinler sınıfı Batılı toplumsal yapılarda 
parçalı olarak bölünmüştür. Yönetici sınıf yerine birbirlerinden farklı alanlarda 
uzmanlaşmış yönetici kesimlerden söz etmek daha doğrudur. Toplumsalın yapısı 
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nedeniyle halkın büyük bir çoğunluğu yönetici elitlere oranla savunmasız bir 
durumdadır. Bütün toplumsal yapılarda, siyasal olarak ayrışmış merkezî yapılarda 
çoğunluk, çoğu zaman yönetici saflarında yer alamaz.  

 Çağdaş kuramcılar içerisinde iktidar yapılanmasında toplumu tek bir seçkin 
grubun yönettiği görünüşünü savunan düşünürlerin başında C. Wright Mills 
gelmektedir. Toplumun ikili yapısı üzerinde duran Mills’e göre üst seçkinler 
alttakilerin kaderlerini doğrudan tayin edebilme şansına sahiptirler. Karar alma 
süreci kendi içerisinde dağılmış olmakla birlikte bütünsel bir merkezîlik de teşkil 
etmektedir. Bu sürecin başında bulunanlar iktidar, servet ve ün sahibi olmakla 
birlikte bir toplumsal sınıfı oluşturmaktadırlar. Özellikle dünyanın önde gelen 
süper güçlü ülkelerinde bu yapılanma apaçık bir biçimde vücut bulmaktadır. Büyük 
şirket yöneticileri, siyasi temsilciler ve silahlı kuvvetlerin üst düzey personelleri 
arasındaki karşılıklı çıkar birlikleri söz konusudur (9).  

 

 

VILFREDO PARETO: SEÇKİNLERİN DOLAŞIMI 
Pareto seçkinler teorisinin öncü temsilcilerindendir. “Seçkin” deyiminin 

modern toplumsal ve siyasal yazında yer alması, daha öncesinde Kıta 
Avrupası’nda,  daha sonraları da İngiltere ve Amerika’da 1930’lu yıllarda Pareto 
sayesinde toplum bilimsel alanda yaygınlık kazanmıştır. Pareto’nun yönteminin 
aslını, yönetici seçkinler için kullanacağı ve teorisinin temeline oturtacağı, 
kaçınılmaz eşitsizliği vurgulamak yatar.  Ona göre, toplumdaki bireyler birçok 
bakımdan eşitsiz olarak bir arada yaşarlar. Bu eşitsizliğe bağlı olarak toplumdaki 
bazı bireyler veya gruplar diğerlerinden daha ayrıcalıklı konumlar elde eder. 
Pareto bu ayrıcalıklı grupları seçkinler olarak nitelendirir. Seçkinler, kendi faaliyet 
alanlarında en yüksek mevkilere yükselmiş kişilerden oluşur; olağanüstü niteliklere 
sahip yeteneklilerden oluşan, yaşam mücadelesinde iyi bir yer edinebilmiş az 
sayıda bireyi ifade eder. Dolayısıyla, bu seçkinler bir toplumda fiilen etkin ve 
egemen olan bir sınıfı oluştururlar. Pareto toplumu iki tabaka temelinde tasavvur 
eder. Bunlar: 

•Aşağı tabaka: Seçkinlerin dışında kalanların oluşturduğu sınıf  
•Yukarı tabaka: Seçkinlerin içinde bulunduğu sınıf  

  Bu tabakalaşma sistemi seçkin olanlar arasında da ikiye ayrılır. Bunlar:  

• Hükûmet seçkinleri  
• Hükûmet dışı seçkinler  

 Bu ayrımda hükûmet seçkinleri iktidara yönelmede doğrudan aktif 
olabilirken hükûmet dışı seçkinler iktidara dolaylı olarak yönelebilirler. Pareto’ya 
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•Klasik ve Çağdaş Teorileri aralarındaki benzerlik ve farklılıklara 
göre karşılaştırınız.

 
Yöneten seçkinler ve 

kitleler arasında 
yetenekli unsurların 
dolaşımı toplumsal 
istikrara bağlıdır. 
Mevcut seçkinler 

aralarına yeni, yetenekli 
üyeleri almadıklarında 
dolaşım süreci aksar ve 

toplumsal denge 
bozulur. 
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göre, bu noktada toplumda seçkinler ve seçkin olmayanlarda tortular öne çıkar. 
Tortular somut ve özerk gerçeklikler olarak görülür. Hiçbir zaman kesinlik taşımaz, 
davranışların altındaki gerekçeler olarak kendilerini gösterirler. Pareto’nun 
tortular teorisi olarak bahsedilen yaklaşım bu noktada önemlidir. Pareto’nun 
tortularda dikkati çektiği noktalardan biri toplumsal yaşamdaki bireylerin mantıklı 
ve mantıklı olmayan eylemler arasındaki eylemleridir. Mantıklı olanlar elde 
edilebilir hedeflere yönelik ve bu hedeflerin elde edilebilmesine uygun araçların 
kullanıldığı eylemlerdir. Mantıklı olmayanlar ise herhangi bir hedefe yönelmeyen 
ya da ulaşılamayacak hedeflere yönelik veya hedefe ulaşılmasına elvermeyen 
araçların kullanıldığı eylemlerdir. Pareto, insan eylemlerinin çoğunun mantıksız 
olduğu görüşünü savunur ve mantıksız eylemin nasıl olup da mantıklı eylem olarak 
tasarlandığını araştırmaya devam eder.   

 

 
 Bu teoriye göre altı kategori vardır. Bunlar: 

• Uyuşma  
• Koruma  
• Duyguları dışadönüklük temelinde anlama  
• Toplumsal tortular  
• Bireysel bağlılıkların bütünlüğü  
• Cinsel tortular  

Uyuşma tortusunda daha çok içgüdüsel dürtüler baskındır. Burada insanın 
derinliği, benliği söz konusudur. Bu tortunun özellikleri duygusal-düşünsel 
ilişkilerin bütünlüğü ve eylemliliktir. Burada içgüdüsel eylemin etkisiyle nesneyle 
kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan, iyi ve kötü ayrımına dayalı düşünme biçimi 
söz konusudur. Burada önemli olan mantıklı gelişme ihtiyacının öne çıkmasıdır. 
Temel özelliğini buradan alır. İnsanın ve uygarlığın gelişmesinde aklın önemli bir 
rol oynamasında uyuşma tortusunun etkisi görülür. Bu tortuda büyüsel, metafizik 

Ö
rn

ek •Aslanlar:[Grup Sürekliliği] Askerî ve dinî alandadır ve gücü
gerektiği yerde kullanmaya hazırlıklıdır.

•Tilkiler:[Birleşmeye yönelik içgüdü] Çoğunlukla mali konularla
ilgilenirler, odakları bakımından müdahaleci ve gelişimseldir ve
politik güçlerin yayılması konusunda etkilidir.
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•Bourdieu'nun ''doxa'' dediği şey ile Paretonun mantıklı-mantıksız
ayrımında gittiği kavramsallaştırmayla ilgili olarak paralellik
kurulabilir mi? Tartışınız.

 
Pareto’ya göre 

tortularda altı temel 
kategorileştirme vardır: 

uyuşma, korunma, 
duyguları anlama, 
toplumsal tortular, 

bireysel bağlılıklar ve 
cinsel tortular. 
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oluşumların ortaya konması beklenmemekle beraber, bilimsel eylemlerin 
kökeninde de bu tortunun varlığından bahsedilebilir.  

Tortulardan ikincisi olan koruma aslında ilkinin tersidir. Burada insana özgü 
olan ve onun ortaya koyduğu bileşimleri koruma, değişime kapalı olma, reddetme 
ve zor kullanma eğilimi vardır. Biri değişime, yenilenmeye açıkken diğeri kökten 
karşıdır. Bu katmanda geleneksel yapılanmaların, aile örgütlenmelerinin, dinsel 
inançlara ait kabullerin sürekliliğinden yana olmak söz konusudur. 

Üçüncü kategorik ayrım, toplumsalın bütününde ortaya çıkan kalıplaşmış 
eylemler dizisidir. Ortaklık esasına dayalı olma koşuluyla gerçekleştirilir. Beğenme 
belirtisi olarak alkışlama, tersi durumda ıslıklama gibi faaliyetler bütünüdür ve 
genel kabul görmesi gerekir. Duyguların açığa vurulması biçiminde gerçekleşir. 
Dördüncü ayrım toplumsal tortularda toplumsal hayatın belirli kurallar ve 
normlara bağlılığı vurgulanır. Disiplinsiz bir toplum kaçınılmazdır. Bu yüzden 
toplumsallığın ve bir disiplinin kurulması zorunludur. Bu ayrım aynı zamanda ikinci 
kategorideki koruma ile bağlantılıdır. Beşinci kategorik düzlemde bireysel 
bağlılıkların bütünselliği tanımlanır. Bu bencil duyguların ön plana çıktığı alandır. 

Bireyler makro düzeyde irade güdüsüyle hareket 
ederler. Bu noktada Pareto, toplumsalın içinde yer alan 
çıkar duygusunun yayılmasının toplumsal yapı içerisinde 
dengeyi sarsacağını ileri sürer ve onu ayrı ve önemli bir 
tortu olarak görür. Sonuncusu cinsel tortulardır. Pareto 
bu alanla sosyolojik çalışmalarla ilişkisiz olduğunu 
söyler. Fakat bazı davranışlar sosyoloğu çalışmalarında 
dikkatli olması gereken yerlere sürükler. Bu duygular 
özellikle çağdaş uygarlıklarda gizli bir şekilde hissedilir. 

Bu tortular ve türevler sınıflandırması insan doğasının toplumsal hayatta 
sergilenen bir uzantısıdır. Fakat bu uzantının görüldüğü ve Pareto’nun temel aldığı 
iki önemli katman vardır, zira burada dolaşımın ardındaki iki temel süreç cisimleşir: 

 Uyuşma: Müzakere sağlama eğilimi 
 Korunma: Güvenlik sağlama eğilimi 

 Bu toplumsal eylemler aynı zamanda yığınların kaynaşma ve korunma 
içgüdülerine işaret eder. Seçkinlerin egemenliği bu tortularla yakından ilgilidir. 
Pareto’ya göre, yönetici seçkinlerin egemenliği iki türlü olabilir: Kurnazlık ve 
şiddet. Kurnazlık uyuşma tortuları, güdülerinin baskın çıkmasıyken şiddet korunma 
tortularının üstün gelmesidir. Bu aynı zamanda Makyavel’in tilkiler ve aslanlar 
ayrımına karşılık gelir. Pareto seçkinlerin halkı yönetmelerinde bu iki bileşime 
atıfta bulunur. Güç kullanarak sağlanan yönetimde aslanlar, örneğin askerî 
diktatörler şiddet tekelini devreye sokarken tilkiler iktidarlarını hile ve kurnazlıkla, 
siyasal yolları kullanarak propaganda sayesinde sürdürmeye çalışırlar. Yani 
demokratik oluşumları yönlendirmeye ve güdülemeye çalışırlar. Pareto’ya göre, 
toplumdaki temel değişimler aslanların yerini tilkilerin veya tersine, tilkilerin yerini 
aslanların almasıyla gerçekleşir. Tarih bu anlamda döngüselidir. Pareto özellikle 

180



Elit Teorisi ve Siyaset 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

Batılı toplumlarda, zorunlu güç sağlamakta yetersiz zengin seçmenler tarafından 
yönetildiği için tilkilerin uyuşma güdüsünü aşırı biçimde kullandıklarını söyler. 

 Pareto’nun sosyolojisinde türevler insan davranışlarının daha gözlenebilir 
özellikleridir ve türevleri belirleyen tortulardır. Tortular davranışların ardındaki 
temel içgüdülerken türevler, bu davranışları sergilerken kullanılan düşünsel 
meşrulaştırmalar ve ideolojilerdir. Davranışı meşrulaştırmakta kullanılan türevler 
değişse de davranışların kökeninde yatan tortular değişmediği için insanın doğası 
ve toplumun yapısı aynı kalır. 

Seçkinlerin dolaşımı kavramı, bir toplum içerisinde seçkinler tabakasında yer 
alanların aşağı veya yukarı doğru hareketlerini ifade eder. Dolaşım temelde üç 
farklı düzlemde gerçekleşir: Seçkinlerin kendi aralarındaki dolaşımlar, seçkin 
kesime aşağı tabakalardan katılımlar veya üst tabakadan alta doğru hareketler. 
Bunlar dinamikleri bakımından yetenek, bilgi, güç gibi çeşitli unsurların varlığına ve 
bunların etkin kullanımına bağlıdır. Dolaşım, şekil bakımından ya alt ve üst 
katmanlardaki üyelerin birbirlerini kabulleri veya alt katmanlardan gelen bireylerin 
seçkin tabakalara girişinin aksamasıyla gerçekleşebilir. 

Seçkinler dolaşımı yaklaşımı tortulara dayalı psikolojik temelli bir analiz 
biçimidir. Pareto seçkinlerin dolaşımının sadece güç ve paranın ortaya çıkardığı 
yeni seçkinler grubun eskisinin yerini alması anlamına gelmediğini, aynı zamanda 
seçkinlerdeki baskın tortunun (uyuşma ve korunma güdüsünün) değişmesi olarak 
anlaşılması gerektiğini vurgular.  

Pareto’nun sosyolojisinde toplum genel biçimi bakımından bir seçkinler 
dolaşımı görüntüsü sergiler. Bütün seçkinler iktidara geldikten bir süre sonra 
yozlaşmaya başlarlar. Daha sonra dolaşım yavaşlar. Dolaşımın yavaşlamasıyla bir 
yandan iktidarda bulunan sınıflardaki yoz unsurlar artar, öte yandan tabi 
sınıflardaki üstün nitelikli kişiler giderek yığılır. Böylesi bir durumda Pareto için 
toplum açısından en önemli olgu yani toplumsal denge, istikrarsızlaşacak ve en 
ufak darbede yıkılmaya açık hâle gelecektir. Sonuçta, bir istila veya devrimle yeni 
seçkin kesim iktidara gelecek ve yeni bir istikrarlı denge kurulacaktır. Görüldüğü 
gibi, dolaşımın aksaması durumunda sonuçları yıkıcıdır: İktidardaki seçkinler düşer 
ve yerlerine yeni bir seçkin kesim gelir. Pareto’ya göre, dolaşım süreci içinde eski 
seçkinlerin yerine geçmek isteyen yenileri böyle bir niyetleri olduğunu açıkça kabul 
ve ifade etmezler. Kendileri değil, çoğunluğun iyiliği için uğraştıklarını, bunun 
büyük bir mücadeleye yol açacağını fakat mevcut seçkin kesimi işaret ederek bu 
mücadelenin sınırlı bir sınıfın değil, aksine tüm vatandaşların hakları için olduğunu 
vurgularlar. Bu noktada yükselen seçkinler halk desteğini de arkalarına alarak 
düşmekte olan seçkinlerin yerini alırlar. 

Pareto’ya göre, toplumda en önemli eğilim denge olsa da bazı aşırı örnekler 
dengeyi bozma eğilimindedir. Bunlardan biri rasyonel olmayan veya tamamen 
rasyonel organizasyon, yapı biçimleridir. Ona göre, hiçbir örgütsel yapı salt 
rasyonel olamaz, rasyonellik ve irrasyonellik karışımları ve sentezleri, tortular ve 
türevlere bağlı olarak toplumsal benzemezliklerle sonuçlanır.  

 
Pareto’nun 

sosyolojisinde türevler 
insan davranışlarının 

daha gözlenebilir 
özellikleridir ve 

türevleri belirleyen 
tortulardır. 
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 Seçkinlerin dolaşımına bağlı olarak gerçekleşen toplumsal denge büyük 
teorik öneme sahiptir. Ona göre, yöneten seçkinler ve kitleler arasında yetenekli 
unsurların dolaşımı toplumsal istikrara bağlıdır. Mevcut seçkinler aralarına yeni, 
yetenekli üyeleri almadıklarında dolaşım süreci aksar ve toplumsal denge bozulur, 
yeniler kendilerini aralarına almayan eski seçkinleri tasfiye etmek için halkın 
desteğini kazanmaya çalışır ve sonuçta seçkin konumları işgal ederek yeni bir 
toplumsal denge kurarlar. Kurulan denge, halk için olduğu iddia edilen fakat 
sadece yeni seçkinlere ayrıcalıklı konumlar sağlayan bir eski-yeni dengesidir. 
Pareto bu seçkinci değişimin bütün tarihsel dönemlerde sürekli olarak yer aldığını 
düşünür ve sonu gelmeyen bir seçkinler dolaşımından söz eder. 

Pareto’nun seçkin kuramı doğrudan doğruya genel demokrasiye karşıt 
değildir. Onların temel uzlaşmaz karşıtlıkları gerçekte sosyalizm, özellikle de 
Marksist sosyalizmdi. Pareto ve diğerlerinin farklı biçimlerde geliştirmeye 
çalıştıkları şey Marx’ın toplumsal sınıflar kuramını her şeyden önce iki esas 
noktada çürütmeyi amaçlıyordu. İlki çoğu toplumlarda özellikle de modern sanayi 
toplumlarında, değişmez ve kapalı bir egemen sınıfın oluşmasını önleyen 
seçkinlerin sürekli olarak dolaşımını ortaya koyarak Marksist bir egemen sınıf 
kavrayışının yanlış olduğunu göstermek, ikincisi de her toplumda fiilen yöneten bir 
azınlık bulunduğunu, bulunmak zorunda da olduğu için sınıfsız bir toplumun 
olanaksızlığını göstermektir.  

Pareto’ya göre, tarihsel açıdan çok önemli bir olgu yönetici azınlığın yaşamı 
ve ölümüdür. Onun deyimiyle, tarih bir aristokrasiler mezarlığıdır. Tarih birbirini 
izleyen aristokratik sınıfların mücadeleleridir. Yani, aristokrat sınıfların iktidar 
mücadeleleri, iktidarı ele geçirmeleri ve kaybetmemek için tekrar mücadele 
etmeleri, sonunda yerlerini başka bir aristokrat sınıfına bırakmaları döngüsünden 
ibarettir. Aristokrasinin üç ölüm nedeni vardır. İlk olarak çoğu aristokrat asker 
olduğu için savaşta ölmüştür, özellikle savaş dönemlerinde hızla tükenirler. İkinci 
olarak sonraki dönemlerde canlılıkları ve kuvvetlerini kullanma yeteneklerini 
kaybederler. Üçüncü olarak bireysel yetenekler ve yeni toplumsal koşulların 
uyuşmaması, yani her zaman bir aristokrat sınıftan gelmenin yetenekli olmak 
anlamını taşımaması. 

Pareto, neticede ekonomik ve siyasal seçkinler arasında karşılıklı 
ayrıcalıkların sürdürülmesi konusunda dört tespit yapar. Bunlar:  

• Güçlü ekonomik lobiler çıkarlarını siyasal seçkinler üzerinde zenginlerin 
yararına müdahale etmeleri için baskıda bulunarak artırırlar.  

• Siyasal seçkinler konumlarını seçkin olmayan sınıflardan seçkinlere servet 
aktarımı sayesinde pekiştirirler.  

• Ekonomik ve siyasal seçkinler bir yandan kendi etkinliklerini meşrulaştırmak 
için ideolojiler yaratırken öte yandan ittifaklarını sürdürebilmek için 
kitlelere bazı menfaatler sunarlar.  

• Bazı noktalarda, seçkinler güçlerini ve seçkin olmayanları kontrol 
kapasitelerini yitirir, radikal bir değişime yol açan süreçleri harekete 
geçirirler (10).  

 
Pareto’nun seçkinler 

kuramı doğrudan 
demokrasiye karşıt 
olmamakla beraber 

temel karşı çıkış noktası 
Marksist sosyalizmin 

temel 
varsayımlarınadır.  
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GAETANO MOSCA: DEMOKRATİK SEÇKİNCİLİK 
Gaetano Mosca İtalyan siyaset bilimci, hukukçu ve seçkinler teorisinin diğer 

önemli kurucularındandır. Mosca demokratik seçkinler teorisinin öncüsü olarak da 
kabul edilir. Teorileri birkaç noktada farklılaşsa da genellikle Pareto’nunkiyle 
paralellikler sergiler. Gerek Pareto’nun gerek Mosca’nın seçkinler teorisinde 
vurguladığı temel gerçeklik şudur: Tarihsel süreçler değişse de sabit kalan tek şey, 
az sayıdaki seçkinin toplumun geri kalanını yönetmesidir. Mosca’nın teorisinde 
izleri görülen bir başka düşünür Saint-Simon’dur. Onun düşünceleri Mosca 
tarafından fark edilmiş ve çalışmalarında kullanılmıştır. Saint-Simon’da seçkinler 
tarihsel dönemin kendine has ihtiyaçlarına işlevsel performanslarıyla uyum 
sağlayan, bilgi ve yetenek bakımından toplumsal hiyerarşideki üst konumları işgal 
eden kişilerdir.  

Pareto gibi Mosca da “seçkinlerle doğrudan siyasal erki kullanan ya da bu 
siyasal erkin kullanımını ciddi şekilde etkileyecek konumdaki insan grupları” olarak 
ilgilenir.  

Mosca’nın kendi teorisinde elitler olarak bahsettiği kesim keskin sınırlarla 
belirlenmemiştir, kimi zaman mülk sahiplerine, kimi zaman okumuşlara işaret 
eder. Mosca’nın seçkin tanımı hakkında kesin olarak söylenebilecek bir şey, bir 
küçük bir grup oluşturmaları, maddi ve fikrî temelde kitlelerden üstün kişiler 
olmalarıdır. Mosca ayrıca entellektüel ve ahlaki güçleri, örneğin kültürel gelenekler 
ve dinsel inançlar maddi veya ekonomik güçlerden ayırır. Kısacası Mosca, kesin 
çerçevesini ortaya koymasa da diğer seçkinler teorisyenleri gibi her toplumu bir 
azınlığın yönettiğini iddia eder. 

Mosca, gerçek Makyavelist bir yaklaşım içinde, insanların başka insanlardan 
ziyade soyut ilkelere itaati tercih ettiklerini öne sürer. Bu yüzden, etkin yönetimin 
anahtarı temel ekonomik ve siyasal kurumları ideolojik kontrolle birleştirmek, 
otoriteyi siyasal güç veya ekonomik güç kadar ideolojik temellerde de sağlamaktır. 
Nitekim feodalizm sadece toprak sahipliği ve askerî güç üzerine değil, kralların 
kutsal hakları üzerine de kurulmuştur; Fransız Devrimi insan hakları üzerine 
kurulmuştur, modern demokrasi hukukun üstünlüğü ilkesine dayanır. Mosca bu 
analiziyle siyasal düzenin ve gücün dayandığı temel (sosyolojik) yasaları ortaya 
koymaya ve siyasal güç, fikirler ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimleri 
aydınlatmaya çalışır. 

 

Ta
rt

ışm
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•Pareto'nun sosyolojisiyle birlikte düşünüldüğünde, Marksist 
literatürdeki burjuvazinin proletarya diktatörlüğü tarafından 
ortadan kaldırılarak yerini işçi sınıfının iktidarının alması seçkinci 
bir yönetim biçimi midir? Tartışınız. 

 
Pareto gibi Mosca da 
seçkinlerle doğrudan 

siyasal erki kullanan ya 
da bu siyasal erkin 

kullanımını ciddi şekilde 
etkileyecek konumdaki 

insan grupları olarak 
ilgilenir. 
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Mosca seçkinlerin toplumun yapısı içindeki yerini şu sözlerle aktarır: Tüm 

toplumlarda insanlar iki sınıfa ayrılmıştır: hükmedenler ve hükmedilenler. İlk sınıf 
her zaman daha az sayıdadır, politik görevleri yerine getirir, gücü tekeline 
geçirmiştir ve gücün sağladığı avantajlardan faydalanır; öte yandan ikinci, yani 
daha kalabalık olan sınıf ilk sınıf tarafından meşru ya da hukuk dışı, keyfî bir 
biçimde ve zor kullanılarak yönlendirilir ve kontrol edilir. Mosca’ya göre, organize 
olmuş küçük bir grubun organize olamamış kalabalığa göre daha örgütlü hareket 
etmesi çok daha kolaydır. Ayrıca iktidarı elinde bulunduran azınlıklar, yönetilen 
kalabalıklardan maddi ve fikrî olarak daha üstün kişilerden meydana geldikleri için, 
kitlelere liderlik etmeleri beklenir. Kısaca, Mosca’nın teorisinde siyasal sınıf küçük 
bir gruptur ve organize olmuştur, sahip olduğu niteliklerle kalabalık kitleleri 
yönetmesi beklenir. 

Mosca siyasal analizinde iki siyasal sistemin, yani feodal ve bürokratik 
rejimlerin önemli bir yere sahip olduğundan bahseder. Buna göre, yönetim 
görevleri feodal sistemde yönetici sınıfın üyeleri tarafından yerine getirilirken 
bürokratik sistemlerde uzmanlaşma ve iş bölümü vardır. Bürokratik sistemlerde 
yönetici sınıfın –askerî, bürokratik, siyasal vb.– birimleri kendi uzmanlık alanlarına 
giren görevleri yerine getirirler ve zamanla yaşanan siyasal ve toplumsal 
değişmelerle paralel olarak modern parlamenter yönetimin yerini otoriter 
bürokratik devlet alır. 

Burada karşımıza Mosca’nın seçkinler teorisinde dikkat edilmesi gereken iki 
önemli nokta çıkar: Seçkinlerin dolaşımı ve kontrolü. Seçkinlerin dolaşımı Pareto’da 
daha ziyade psikolojik temellerle açıklanırken Mosca’da daha sosyolojik ve siyasal 
bir tarza bürünür: Seçkinlerin ihtiyaç duyduğu dolaşım konusunda birçok değişik 
bağlamda seçkinlerin arasına girmenin görece kolaylığını ya da zorluğunu inceler. 
Buradan da hareketli ve hareketsiz toplumlar ayrımına gitmektedir. Mosca 
seçkinlerin açıklık derecesine göre ve Pareto’ya karşıt olarak farklı toplumsal 
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•Etkin yönetimin anahtarı, temel ekonomik ve siyasal kurumları 
ideolojik kontrolle birleştirmektir.

•İdeolojik rızanın imalatçıları; okul, gazete, televizyon, internet, 
medyadır.
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• Mosca'nın ideoloji anlayışıyla Gramsci'nin hegemonya 
kavramı arasındaki benzerlikleri irdeleyiniz.

 
Mosca’nın siyasal 

analizinde feodalizm ve 
bürokratik rejimler, 
önemli bir inceleme 

alanı olarak belirginlik 
kazanır. 
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düzeyler arasındaki hareketlilik hacminin bir hayli yüksek olmasını modern 
demokratik toplumların anlamlı bir özelliği olarak saptamaktadır. Her siyasal 
seçkin meşruiyet ideolojisi olarak adlandırılan şeyin az veya çok dengi bir yönetim 
formülüyle belirginlik kazanır. Yönetim formülü veya siyasal formül yönetici bir 
azınlığın egemenliğini haklılaştırdığı ve iktidarının meşruluğu konusunda 
çoğunluğu inandırmaya çalıştığı düşüncelerdir. Toplumda yeni çıkarların 
oluşmasıyla onları temsil eden gruplar ortaya çıkar ve yeni seçkinleri oluştururlar. 
Bu sebeple, mevcut seçkinlerin arasına yeni seçkinlerin katılması gereklidir. 
Duverger’e göre, bu konuda yönetici sınıflar yönetim kademelerinin herkese açık 
olduğunu iddia ederler. Mosca’ya göre “Aşağı sınıflardan gelen bireylerin yönetici 
sınıflara katılmalarını engelleyen duvarlar yıkılmış, hiç değilse alçaltılmıştır.”. 
Komuta etme ve siyasal denetimi kullanma yolu artık sadece yasal yöneticilerin 
tekelinde değildir. Egemen sınıf dışındaki kişiler, bu yeteneklere sahip olmalarına 
rağmen yöneten gruba katılamadıklarında dolaşım güdüsü kalıcı bir süreklilik 
kazanabilir. Dolaşım kavramını genel düzeyde ele aldığımızda, yönetici seçkinlerin 
mensupları normalde toplumun alt katmanlarından yeni üyelerin alınmasıyla, 
bazen yeni toplumsal grupların katılımıyla, çok ender olarak (devrimlerde olduğu 
gibi) yerleşik seçkinler karşı seçkinler tarafından yerlerinden edildiğinde değişir. 

Mosca’ya göre, seçkinler arasındaki dolaşımın yanı 
sıra mevcut seçkinlerin kontrolü de önemlidir. Demokratik 
seçkinci teorinin öncüsü olarak kabul edilen Mosca için 
demokratik rejimlerde kuvvetler ayrılığı oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Demokratik devlette yönetici sınıf 
uzmanlıklarına göre bölümlere ayrılır. Bu bölümler açık ve 
kesindir. Bu şekilde bir gücün diğer güçler tarafından 
kontrolü sağlanır. Rejimin otoriter bir hâl alması 
istenmediği için bu durum demokrasi için ayrı bir önem 

taşır. Özellikle yargının ve bürokrasinin bağımsızlığı istenir. Bu nedenle, yönetici 
siyasal seçkinler diğer bağımsız seçkin gruplar tarafından kontrol edilip 
dengelendiğinde demokrasiye karşı oluşacak tehlikelerin önüne geçilebilir.  

Seçkinlerin yükseliş ve çöküşleriyle ilgili açıklamalarda bu fenomenleri bir 
toplumda yeni sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni çıkarların ve ideallerin 
filizlenmesiyle açıklar. Siyasal güçler dengesinde bir değişme olur olmaz yönetici 
sınıfın oluşma tarzında değişiklik olur. Eğer bir toplumda yeni bir servet kaynağı 
gelişirse, pratik bilginin önemi artarsa, yeni bir kurumsal yapılanma ortaya çıkarsa 
o zaman, aynı zamanda /yönetici sınıflarda geniş kapsamlı çatlaklar meydana 
gelecektir. 

Mosca kendi seçkinler teorisini sosyalizm, hatta Marksist sosyalizm karşıtlığı 
içinde temellendirir. Ona göre amaç Marx’ın sosyal sınıf teorisinin gerçek dışı 
olduğunu göstermektir. Burada iki temel vurgu vardır: İlk olarak seçkinler 
arasındaki dolaşımın mevcudiyetini sergileyerek Marx’ın egemen sınıf teorisini 
çürütmek; ikinci olarak toplumda yöneten bir azınlığın her zaman var olduğunu 
göstererek sınıfsız bir toplumun imkânsızlığını ispatlamak. 

 
Mosca, otoriter bir 

rejim oluşmaması için 
seçkinler arasındaki iş 

birliğini kısıtlama 
eğilimindedir.  
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Seçkinler teorisinin öncü isimlerinden Mosca’nın teorisinde kitleler diğer 
seçkin teorisyenlerindekine göre daha fazla öneme sahiptir. Çünkü demokrasinin 
getirilerinin onları da yönetim araçlarına dâhil ettiğini, en azından bu fırsatı 
sunduğunu savunur. Devrimler eski seçkinlerin yerini yenilerinin almasıyla, sadece 
yetenekli kişilerin seçkin gruba dâhil edilmemesiyle, iktidar araçlarına sahip olma 
isteğiyle gerçekleşmez. Mosca’ya göre, seçkinler bazı toplumsal değişimlere de 
ayak uydurmak zorundadırlar. Örneğin, paranın yeni bir zenginlik kaynağı hâline 
gelmesi.  

Mosca’yı farklı kılan bir diğer yaklaşımı, otoriter bir rejim oluşmaması için 
seçkinler arasındaki iş birliğini kısıtlama eğilimidir. Kitlelerin amorf olması sosyal 
kontrolü gerçekleştirme konusunda avantaj sağlamadığı için, organize olmuş diğer 
bağımsız küçük seçkin grupların siyasal seçkinler üzerinde kontrol sağladığı fikri 
onun teorisini daha da sağlamlaştırır. Mosca’nın teorisinin en önemli farklılığı 
bilgiye verdiği önemdir. Mosca, daima entellektüel üstünlüğü vurgular (11). 

 

 
 

ROBERT MİCHELS: OLİGARŞİNİN 
TUNÇ YASALARI 

Alman iktisatçı ve siyaset bilimci Michels’ın 
seçkinler teorisi Pareto’nun psikolojik ve Mosca’nın 
sosyolojik yaklaşımından seçkinlerin yapısını örgütsel 
temelde incelemesiyle ayrılır. Michels’ın çalışmalarının 
hareket noktasını siyasal organizasyonlar ve örgütlerin 

işleyiş mekanizmaları oluşturur. Parti içi ve partiler arası ilişkiler üzerine 
incelemeleri sonucunda demokratik toplumların temel ögelerinden bir başkası 
olarak görülen örgütlü yapıların zamanla oligarşik yapılara büründüklerini tespit 
eder. Michels bu görüşlerinin ispatı için, dönemin en demokratik söyleminin sahibi 
olan Alman Sosyal Demokrat Partisi üzerinde deneysel çalışmalara girişmiştir. 
Alman Sosyal Demokrat Partisi üzerinden oligarşinin örgütlerin doğası nedeni ile 
kaçınılmaz bir durum olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.  

Michels’a göre, mevcut demokrasilerin kötü işleyişinin ve özellikle liderlerin 
toplum ve örgütler üzerinde hâkimiyet kurmalarının kaynağı, sosyoekonomik 
gelişmenin yetersizliği, öğrenim düzeyinin düşüklüğü veya kamuoyunu oluşturan 
iletişim ağları değil, daha ziyade kompleks sosyal sistemlerin doğasıdır. 

Michels insanların siyasal hayatın her alanında örgütlendiklerini, 
sendikalardan partilere, meslek kuruluşlarından dernekler ve vakıflara kadar 

Ta
rt

ışm
a

•Mosca'nın ideoloji anlayışıyla Gramsci'nin hegemonya kavramı 
arasındaki benzerlikleri tartışınız.

 
Michels, toplumdaki en 

büyük 
örgütlenmelerden en 

küçüklerine kadar 
bütün örgütsel 

yapılanmalarda seçkinci 
bir sınıfın varlığını 

vurgular. 
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birçok alanda görüldüklerini belirtir. Michels’a göre, insanların politik erki ulus-
devletler, sendikalar, siyasal partiler ya da Kilise gibi büyük kurumların tepesindeki 
az sayıda yöneticiye devretmeden bu türden kurumları oluşturmaları ve 
yaşatmaları mümkün değildir. Hiçbir organizasyon oligarşi olma kaderinden 
kaçamaz. Oligarşik yapılaşma evrensel doğa kanunu gibidir. Michels’a göre 
herhangi bir yerde oluşacak organizasyondan bahsetmek aynı zamanda 
oligarşiden bahsetmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden örgütlerin giderek 
oligarşik bir yapıya bürünmesinin kaçınılmaz olduğunu söyler ve bu süreci 
açıklamak için oligarşinin tunç yasası kavramını geliştirir. Ona göre, oligarşi, yani 
bir toplum veya örgütün tepedeki yöneticiler tarafından kontrol altında tutulması 
bürokrasilerin veya büyük çaplı örgütlerin iç işleyişinden doğan bir özelliktir. 

Siyasal partiler, sendikalar ve diğer tüm büyük örgütler rasyonel (önceden 
öngörülebilir) bürokratik bir yapıya sahip olma ve hiyerarşik olarak düzenlenme 
eğilimindedir. Çağdaş toplumsal yapıdaki iş bölümü bu yapılanmayı perçinler. 
İşbölümü bir küçük lider grubun etkili güce sahip olabilmesi ve bu azınlığın çoğu 
koşullarda iktidarda kalabilmesiyle sonuçlanır. Bu durum örgütlerin kaçınılmaz 
olarak oligarşik yapılara bürünmelerini kolaylaştırır. Bizzat yönetim sorunu 
bürokrasiyi gerekli kılmakta, bu yüzden bürokrasinin gerektirdiği bir örgütte 
kaçınılmaz olarak bir hiyerarşik yapılanma görülmektedir. Michels’a göre, örgüt 
yapılarındaki lider kadrolar bundan dolayı sıradan üyelerden farklı bir yol izlerler. 
Bunlar, lider kadroların bilgi ve uzmanlık konusunda tekeli eline geçirmeleriyle 
ilişkili stratejilerdir. 

Michels örgütlerin kaçınılmaz olarak oligarşik bir yapı kazanmalarını bazı 
faktörlerin varlığıyla açıklar. Bunlar sırasıyla teknik idare, psikolojik ve entellektüel 
faktörlerdir. Michels, özet olarak teknik idare faktörünün güçlü liderlerin 
yükselmesine sebep olduğunu ve bu durumun doğal olarak organizasyon içinde 
demokrasinin sonuna işaret ettiğini söyler. Psikolojik temelde kitlelerin liderlere 
ihtiyacı vardır, çünkü kitlelerin şekilsizliği ve büyük ölçüde kahraman olarak 
gördükleri liderlere tapınmaları bu durumu perçinler. Uzmanlık bilgisine ihtiyaç 
vardır ve bu ihtiyacın bir sonucu olarak lider kadro ve kitleler arasındaki uçurum 
giderek artar. Sonuç olarak kitlelerin zayıflığının yerini liderlerin gücü alır. 

Michels’ın en önemli analizlerinden biri de parti liderlerinin psikolojik 
yapısıdır. Evrensel bir toplumsal yasaya göre, bir topluluğun iş bölümü ihtiyacına 
bağlı olarak ortaya çıkan her organı durumunu pekiştirir pekiştirmez kendisine has 
özel çıkarlar yaratır. Bu özel çıkarların varlığı topluluğun çıkarlarıyla kaçınılmaz bir 
çatışma içerir. Michels’a göre, parti liderlerinde güce yönelik doğal bir açlık söz 
konusudur. İktidardaki kişiler güçlerini arttırmak ve kitlenin kontrolünden 
kurtulmak isterler. Bu nedenle, kitle örgütlerinin politikalarının çoğu, kitlelerin 
değil, liderlerin iradesi ve çıkarlarını yansıtır. Güce sahiplik kaçınılmaz olarak 
karaktere de yansır ve uzun dönemde liderler partiyi kendi kişilikleriyle 
özdeşleştirme eğilimi içine girerler. Parti yöneticilerinin çıkarları her zaman 
mevcut durumu muhafaza etme yönündedir ve herhangi bir politik durumda 
örgütün çıkarları cesur ve saldırgan bir politika gerektirirken yöneticilerin çıkarları 
savunmacı ve hatta reaksiyoner (gerici) politikalar izlenmesini gerektirebilir. 
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Michels modern toplumlarda demokrasi ve sosyalizmin yapısal olarak 
mümkün olamayacağını, bu yüzden oligarşik eğilimleri azaltacak daha demokratik 
bir yönetim oluşturmak için mücadele edilmesini önerir. Ona göre, demokrasinin 
sağlanamamasının temel bir nedeni “demokratik” liderlerin gerçekte ikiyüzlü 
olmalarıdır. Bu amaçlarını örgütün iç dinamiğinden yararlanarak gerçekleştirirler. 
Michels daha sonra demokratik ideolojilere ve hareketlere inancını tamamen 
yitirir. 

Örgütlerin yapıları dışında onları oluşturan kişilerin, özellikle liderlerin 
psikolojik özelliklerine değinen Michels, hem işlevsel hem de psikolojik temelde, 
lider kadroların kitleleri nasıl yönettiğini inceler. Kısacası, Michels’ın teorisinde 
liderlerin çok daha farklı gündemleri vardır ve kitleler bu gündemlerden uzak 
kalırlar. Bu farklı gündemlere sahip olan liderlerin uzmanlaşmış olmaları kitlelerin 
onlara ihtiyaçlarını giderek artırmaktadır. 

Dolayısıyla, parti sistemleri oligarşik bir yapıya bürünme eğiliminde olsalar 
da Michels da Mosca ve Pareto ile aynı sonuca ulaşır: “Liderlik her türlü sosyal 
yaşamla beraber gelen bir birlikteliktir.” Örgütlenmenin güçlü olduğu her yerde 
daha az demokrasi olmasına rağmen, liderlik toplumsal hayatın olmazsa olmaz bir 
parçasıdır. Liderler karar verme süreçlerini ele geçirdiklerinde ilişkili tüm araçları 
tekellerine geçirir ve kitlelerin kendilerine olan ihtiyacını giderek artırmaya 
çalışırlar. Kitlelerin uzmanlığa ve önderliğe ihtiyacı devam eder. 

Neticede, Michels’ın iktidar anlayışı esasen bütün egemen azınlıkların 
davranışlarının, ister toplum düzeyinde ister örgütler içinde, temelde bir kişisel 
çıkar mantığı izlediği, yöneticilerin ayrıcalıkları ve güçlerini sürdürmek veya 
genişletmek amacıyla kütleleri istismar etme eğilimi sergilediği varsayımına 
dayandığı biçiminde yorumlanır (12). 
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• Günümüzde de benzer biçimde bir seçkinci yönetici sınıfın 
varlığı kabul edilebilir mi? Seçkinci olmayan bir yönetim 
biçimi düşünülebilir mi? Tartışınız.

 
Michels’ın en önemli 
analizlerinden biri de 

parti liderlerinin 
psikolojik yapısıdır. 

Parti liderlerinde güce 
yönelik doğal bir açlık 

söz konusudur. 
İktidardaki kişiler 

güçlerini arttırmak ve 
kitlenin kontrolünden 

kurtulmak isterler. 
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•Klasik seçkinler teorisyenleri Vilfredo Pareto, Robert Michels ve Gaetano Mosca, 
yaşadıkları toplumlarda toplumsal eşitsizlikleri gözlemlemiş ve gücün bazı 
kimselerin elinde tekeline geçmesini seçkin teorisiyle açıklamışlardır. Bu 
teorisyenlere göre her toplumda eşitsizlik vardır. Kitleler dağınık yapıları 
nedeniyle doğru ve etkin kararlar veremezler, bu yüzden yetenekli veya nitelikli 
bireylerin oluşturduğu lider –ya da seçkin– kadroların organize yapılarıyla tüm 
toplumun iyiliğini hedefleyen kararlar almaları beklenir.  Seçkinci teoriyi oluşturan 
faktörler, kitleler ve seçkinlerin çıkarlarının ortaklığı, modern toplumlarda önemli 
toplumsal kararların çabuk alınması gerekliliği, rekabetçi demokrasinin 
koşullarının kitleleri seçkinlerin yönetiminin otoriter tehlikelerinden koruması, 
devletin varlığını etkileyen önemli kararların alınmasında gizlilik esasının 
gerekliliği, toplumsal yapılar içinde kişilerin kendilerinin yapamayacakları işleri 
yapabilen otoritelerin varlığına inanmaları veya buna duydukları ihtiyaçlar 
biçiminde sıralanabilir. 

•Vilfredo Pareto’ya göre, bazı kişilerin sahip oldukları yetenekler seçkin konumlara 
sahip olmalarını sağlarken bu yeteneklere sahip olan diğer kişilerin toplumların alt 
katmanlarından üst katmanlara katılamaması durumunda toplumların sahip 
olması gereken en önemli unsur olan denge bozulur ve aşağı katmanlarda yığılan 
yetenekli insanlar, kitlelerin desteğiyle, devrimler sayesinde diğerlerinin yerini 
alarak yeni bir toplumsal düzen kurarlar. Pareto’nun teorisinde seçkinler ve seçkin 
olmayan fakat yetenekli kişiler arasındaki çok temel bir yee sahiptir ve 
toplumların devamlılığı ve dengesi bu dolaşımın devamlılığına bağlıdır. Pareto’nun 
teorisinin temelinde yatan dolaşım kavramının ana kaynağı kişilerin sahip olduğu 
tortulardır. Pareto’ya göre, insanlar toplumsal davranışlar sergilerken rasyonellik 
temelinde değil, duygularıyla hareket ederler. Seçkinler teorisine Pareto’nun en 
önemli katkılarından biri gücü elinde bulunduran kişilerin güçlerini diğerleriyle 
paylaşma konusunda isteksiz olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Gücün belirli fikirler ve 
görüşlere –Pareto’ya göre tortulara– sahip olan kişilerin elinde tekelleşmesi 
toplumsal dengesizlik yaratır ve tüm toplumu etkileyecek devrimsel değişikliklere 
yol açabilir.

•Gaetano Mosca seçkinleri doğrudan siyasal erki kullanan veya kullanılmasını ciddi 
bir biçimde etkileyen kişiler olarak görür. Seçkinler tanımını yaparken bazen 
bilgiye bazen mülkiyete sahiplik gibi faktörleri vurguladığı için, seçkin tanımının 
sınırlarını belirsiz bırakmıştır. Mosca’nın seçkini kesin olarak tanımlamamasını 
onun demokratik ögeler barındıran elitist düşüncesine bağlayabiliriz. Toplumun 
üst seviyelerine ulaşmayı sağlayan mekanizmaların demokrasi sayesinde alt 
katmanlardaki kişilere de açık olması buralara gelmeyi kesin olarak mümkün 
kılmasa da Mosca’nın teorisinin ulaşabilecek mevcut yollar olduğunu göstermesi 
nedeniyle demokratik ögelere sahip olduğu söylenebilir. Mosca, ilkel 
toplumlardan günümüz toplumlarına her toplumu yöneten bir azınlığın olduğunu 
kabul eder ve bu azınlığın organize karakteri dolayısıyla çok güçlü olduğunu 
belirtir. Mosca’nın teorisi demokratik ögeler taşıyan bir seçkinler teorisidir. 
Temelinde Pareto’da olduğu gibi psikolojik ögelerden ziyade sosyolojik olguları 
içerir.

•Robert Michels  seçkinler teorisi kapsamında daha ziyade örgütlenmeyi vurgular 
ve parti içi ve partiler arası ilişkileri inceleyerek demokratik toplumların temel 
ögelerinden bir başkası olarak görülen örgütlü yapıların oligarşik yapılara 
büründüğünü tespit etmiştir. Michels’ın teorisine göre, iktidara ve farklı 
gündemlere sahip liderler, güce sahip olmaları ve daha çok güç arayışı içinde 
olmaları nedeniyle, diğer normal üyelerden farklılaşırlar ve kendilerini sahip 
oldukları konumlarla aşırı özdeşleştirdikleri için kendilerinde meşru bir temsil 
hakkı görür ve sahip oldukları konumlardan özel fayda sağlamaya çalışırlar.  Güçlü 
örgütler güçlü liderlerin oluşmasını sağlayarak demokrasiyi sekteye uğratabilir. 
Örgütlenme toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olarak her yerde karşımıza 
çıkar ve Michels’a göre örgütlenmenin güçlü olduğu her yerde demokrasi yok 
olmaya yüz tutar. Seçkinler teorisi bağlamında Michels, liderlerin  toplumun diğer 
bireylerine göre daima daha üstün konumlara sahip olduklarına işaret eder.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Yöneticilerin gücü öteki seçkin gruplar ve halk tarafından sınırlandırılıp 

kontrol edilebilir olduğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Klasik seçkinler teorisi 
b) Demokratik seçkinler teorisi 
c) Çoğulcu seçkinler teorisi 
d) Çağdaş seçkinler teorisi 
e) Seçkinci seçkinler teorisi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş seçkinci teorisyenler arasında yer almaz? 
a) Robert Dahl 
b) Giovanni Sartori 
c) Harold Lasswell 
d) Vilfredo Pareto 
e) David Riesman 

 

3. Seçkinlerin aralarındaki farklardan kaynaklanan rekabetin ve bu rekabetin 
getirdiği çatışma zemininin oluşmasının, ancak demokratik bir yapılanma 
içerisinde ortadan kalacağını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) David Riesman 
b) Robert Dahl 
c) Harold Lasswell 
d) Giovanni Sartori 
e) Raymond Aron 

 

4. Otoriter bir rejim oluşmaması için seçkinler arasındaki iş birliğinin 
kısıtlama eğiliminde olduğunu ifade eden teorisyen aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Gaetano Mosca 
b) Vilfredo Pareto 
c) Robert Michels 
d) Raymond Aron 
e) Robert Dahl 

 

5. Mosca’nın seçkinler teorisinde diğer seçkinci teorilere göre hangi kavram 
daha fazla öne çıkmaktadır? 
a) Dinsel kurumlar 
b) Devlet 
c) Devrimci krizler 
d) Bürokrasi 
e) Kitleler 
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6. Pareto’ya göre davranışların altında bulunan temel gerçekler hangisine 
işaret eder?  
a) Mantıklı olmayan davranışlar 
b) Tabakalaşmalar 
c) Tortular 
d) Mantıklı davranışlar 
e) Türevler 

 
7. Pareto seçkinler dolaşımında hangisinin hayati bir önemde olduğunu 

vurgular? 
a) Bireysel yetenekler 
b) Otoriterleşme eğilimi 
c) Toplumsal değişim 
d) Toplumsal denge  
e) Toplumsal çatışma 

 
8. Mosca’nın siyasal analizine konu olan ikili yapı aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Sosyalizm ve teokrasi 
b) Faşizm ve plütokrasi 
c) Kapitalizm ve demokrasi 
d) Feodalizm ve bürokrasi 
e) Liberalizm ve teknokrasi 

 
9. Toplumdaki en büyük örgütlenmelerden en küçüklerine kadar bütün 

örgütsel yapılanmalarda seçkinci bir sınıfın varlığını vurgulayan teorisyen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Robert Michels 
b) Vilfredo Pareto 
c) David Reisman 
d) Raymond Aron 
e) Robert Dahl 

 
10. Seçkinler teorisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Pareto’ya göre, seçkinlerin dolaşımında eski seçkinlerin yerine 
geçmek isteyen yenileri böyle bir niyetleri olduğunu açıklama eğilimi 
gösterir. 

b) Oligarşinin Tunç Yasası kavramsallaştırılması, seçkin grubun iktidarda 
bir kez kalması ardından yerini başka bir seçkin grubuna devretmesini 
zorunlu kılar. 

c) Çağdaş Seçkinler teorisini Klasik Seçkinler Teorisinden ayıran temel 
çıkış noktası seçkinlere atfedilen doğal üstünlük kavrayışının geçersiz 
olmasıdır. 

d) Seçkinler Teorisi, Marksizm’in sınıf anlayışına alternatif bir teori 
olarak onun eksiklerini tamamlamak üzere ortaya atılmıştır. 

e) Seçkinci tanımlamalarda ve sınıflandırmalarda genel kategorileştirme 
dört temel tip üzerinden ortaya konmaktadır.  

Cevap Anahtarı  
1.c, 2.d, 3.b, 4.a, 5.e, 6.c,7.d, 8.d, 9.a,10.c 
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GİRİŞ 
  Sosyoloji, tanımı itibariyle bilimsel bir disiplindir. Merkezinde toplumsal 

olaylar ve örüntülerin yer aldığı, toplumsal eyleyiciler ya da failler diye tabir edilen 

insan gruplarının belirli tarihsel koşul ve zamanlarda kendi aralarında ya da 

kurumsal yapılarla, ilişki biçimlerini, nesnel – öznel, konu edinen önemli bir 

disiplindir. Araştırma alanının ve nesnesinin bu kadar geniş olması birden fazla 

disiplinle tamamlayıcı bir bütünsellik sağlama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu 

sebeple sosyoloji, çok yönlü bir araştırma alanı üzerinden icra edilmektedir: 

ekonomi, siyaset, teoloji, tarih, hukuk, antropoloji, psikoloji, felsefe vb. Hatta 

araştırma nesneleri o kadar çok yönlü ve karmaşık yapıdadır ki kısmi zamanlarda 

söz gelimi, sanat tarihi ve tıp gibi birbirlerinden bağımsız alanlardaki ilişkisellik 

sosyoloji alanının çerçevesine dâhil olabilmektedir. 

  Sosyal bilimsel hakikatin bu kadar geniş olması çok yönlülüğün yanı sıra 

inceleme nesnesinin akıbetine yönelik de çeşitli değişkenleri ve sorunsalları ortaya 

çıkarmaktadır. Temelde sosyal bilimlerin özel de ise sosyolojinin karşılaştığı bu ikili 

durum, verilerin ve çıkarımların gerçekliğine dair de geniş bir tartışma alanı 

sunmaktadır. Kısaca, sosyal bilimlerin işlemsel çıktılarının, nesnel gerçekliği ne 

ölçüde yansıttığı ve pozitivist eleştiri uğraklarının çokluğu, onun marjinalize 

edilmesine yol açmaktadır. Bu yüzden de sosyal bilimlerin karşılaştığı en büyük 

sorun, bulgularındaki nesnellikten çok, araştırma nesnesinin çok yönlülüğünün tek 

bir gerçekliğe, görünür bir gerçeklik olarak sokulması beklentisi oluşturmaktadır. 

Sosyal bilimler felsefesinin de temelini oluşturduğu bu sorunsallar hakkında 

üzerinde mutabık kılınmış bir kabul olmamakla beraber tartışmalar benzer bir 

süreklilik paralelinde devam etmektedir. Kuşkusuz tarihsel gelişme paralelinde 

bilim felsefesine biçilen pozitivist yaklaşımın bütün disiplinleri ortak kotada, aynı 

yöntemle geçerliliğini sınamaya zorlaması da metodolojik yöntemlerin ve 

belirlenimlerin baştan aşağı değişmesine yol açmıştır. Her ne kadar sosyal bilimsel 

alan böylesi sınırlamalarına maruz kalmış olsa da onun pozitivist bir çerçeveye 

yerleştirilemeyecek bir yapıya sahip olduğu, dolayısıyla hermeneutik 

(yorumsamacı) bir boyuta da muhtaç olduğu, daha doğrusu kendi nesnesiyle 

ilişkisel bağı yine kendisinin belirleyebileceği bir sosyal bilim anlayışı son 

dönemlerde geliştirilmiştir. 

  İnceleme alanları ve metotlarının zorluğunun yanı sıra kendini kabul 

ettirme sorunuyla da boğuşan sosyal bilimciler bu koşullarda üretim yapma 

cesaretini göstererek birçok kuram ve ideoloji geliştirebilmişlerdir. Toplumların da 

tıpkı maddeninkine benzer bir formda oldukları ve değişkenlerin de benzer 

tepkimelere neden olacağı varsayımına oturtulmuş bir epistemolojik temelden, 

özerk ve çok yönlü bir bilimsel anlayış geleneğinin oluşturulması bile sosyal 

bilimler adına devrimsel bir ilerlemedir. Bilimin ilerleyerek geliştiği sloganı sosyal 

bilimler açısından belki de bu noktada kabul edilebilir bir varsayım olarak ele 

alınabilir.  

  Sosyolojinin bir bilim olarak gelişmesini sağlayan tarihsel koşullar, onun 

gelişip farklılaşmasını da sağlamıştır. Fakat ona dair sorunsallar da eş zamanlı 

 
Sosyoloji alanı diğer 

disiplinlerle 
tamamlayıcı bir 
bütünsellik ilişki 
içerisindedir.  
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olarak bu koşullarla paralel ilerlemiştir. Sosyoloji nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır, 

kurucusu kimdir gibi sorular sürekli güncel bir biçimde varlığını sürdürmüştür. Her 

ne kadar temelleri Auguste Comte tarafından oluşturulduğu ortak bir kabul olarak 

benimsense de kuşkusuz sosyolojinin altın yılları ve özerk bir alan olarak ortaya 

çıkmasını sağlayan etmenler Marx, Weber, Durkheim ve Simmel gibi fikir adamları 

tarafından irdelenerek sosyoloji disiplininin ‐ve diğerlerinin de‐ temel çekirdeğini 

oluşturan argümanlar olarak sunmuş olmalarıdır. Bu isimlerin sosyoloji disiplini 

açısından taşıdığı önem, teorik çerçeveleri dâhilinde söylediklerinin geçerliğini ve 

kendisini çeşitli araştırma alanları ve çalışmalarla eklemleyerek güncelliklerini 

korumalarıdır. Her ne kadar birbirleriyle farklı alanlardaki gerçekliklere ve 

değişkenlere işaret etmişlerse de Marx, ekonominin Weber, bürokrasinin 

Durkheim, iş bölümünün Simmel, etkileşimin ortaya koydukları yaklaşımlar 

açısından ilki olma özelliği taşımaktadırlar.  

Gerek Marx gerekse Weber sosyolojisinin temel hareket alanlarının farklılığı 

sosyoloji alanında ayrı birer gelenek hâlini almıştır. Sosyoloji çalışmalarının 

birçoğuna yönelik analizlerde genellikle iki kutuplu yaklaşım görülmektedir: 

Marksist literatürü benimseyen teorisyenler ve Weberyan literatürü benimseyen 

düşünürler. Bu yaklaşımların benimsenmesine sebep olan temel hareket 

noktasıysa kapitalizmin sanayi alanında göstermiş olduğu hızlı değişim ve yeni bir 

toplumsal yapılanmanın ortaya çıkmasıdır. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya 

çıkmaya başlayan yeni toplumsal düzenin oluşumuna odaklanan bahsettiğimiz iki 

yaklaşım, birbirinden farkı açıklamalar ve değişkenlerle sosyal değişmeyi 

açıklamaya odaklanmıştır. Bu farklılık kısaca şöyle açıklanabilir. Marksizmin 18.yy. 

kapitalist piyasanın gelişmesine yönelik ortaya attığı argümanı kapitalist piyasa 

koşullarının artan oranda metalara bağlı bir biçimde yoğunlaşmasıyken Weberyan 

literatürde sermayenin yoğunlaşması üretimin kutsal sayıldığı teolojik varsayıma 

dayanır. Ya da başka bir farklılık alanında Marksizmin ortaya attığı güç kavramının 

ekonomik bağlarla olan ilişkiselliği, Weberyan açıklamalarda farklı alanlar 

üzerinden, devlet ve şiddetin doğası üzerinden dizayn edilir. Toplumsalın ve sosyal 

düzenin değişmesindeki itici faktör Marksizm’de sınıf çatışması ve ekonomik çıkar 

kavramlarıyken diğer açıklamalarda sınıf kavramının sağlıklı kurulmadığı ve çıkarın 

yalnızca ekonomik değil, siyasi ya da başka alanlarla da ilişkilendirilebileceği gibi 

karşılık bulur. En nihayetinde de Marksizm’in kaçınılmaz sınıfsız ve özgür toplum 

tahayyülü, Weberyan literatürde katı bürokrasi ve kaçınılmaz nihai kapitalizm 

zaferi (demir kafes) olarak ortaya konmaktadır. 

Her ne kadar ortaya konan bu farklı yaklaşımlar birbirlerinin zıttı olarak 

geliştirilse de kısmi noktalarda birbirlerini tamamlayan ögelere de 

rastlanmaktadır. Marx’ın ortaya koyduğu ve teorisinin temeline oturttuğu 

ekonomik alanın belirleyiciliği diğer alanların gerçekliği ve önemi üzerine 

odaklanılmasını engellemiştir. Weber ise ekonomik alanın belirleyiciliğinin yanı 

sıra devletin bizatihi kendisine ve doğasına odaklanarak farklı alanlar üzerinden 

teori incelemeleri gerçekleştirmektedir. Fakat bu teori oluşum süreçleri yaşadıkları 

dönemlerle sınırlı kalmamıştır. Sonraki süreçte de devam eden bir geleneğe 

dönüşerek farklı eklemlenmeler, yeni açılımlar ve perspektifler yeni teorisyenlerce 

 
Farklı teori incelemeleri 
ve yaklaşımlar nesnel 
gerçekliğin birden fazla 
alanda farklı kanallar 

aracılığıyla elde 
edilmesinin bir 
sonucudur. 
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yeniden dizayn edilmiştir. Dolayısıyla da Marx – Weber ayrıklığının çelişkileri ya da 

eksiklikleri sonradan tamamlayıcıları tarafından yeniden kurulmuştur ve bu 

anlamdaki diyalektik sürecin devamı yeni akımlar etrafında şekillenmiştir. Neo‐

Marksist ya da Neo‐Weberyan olarak adlandırılan bu süreç önde gelenleri 

tarafından sürekli güncellenmektedir. Benzer sorunlar üzerindeki farklı 

pencerelerin varlığı değişmez bir biçimde kapitalizmin nihai zaferiyle sürüp 

giderken Pierre Bourdieu ve Antonio Negri bu geleneğin devamcıları olarak 

sosyoloji sahnesinde kayıtlardaki yerlerini almaktadırlar. 

Pierre Bourdieu, 1930‐2002 yılları arasında yaşamış Fransız sosyolog, 

felsefeci ve antropologdur. Fransa’nın uzak bir dağ köyünde doğup büyüyen 

Bourdieu, bu bölgede köylülerden, çiftçilerden ve zanaatçılardan oluşan sıradan 

halka karşı sonsuz bir saygı duymasını içinde bulunduğu koşulların etkisiyle 

tecrübe ederek ailesinin ona yansıttığı özelliklerle, sosyal eşitsizliklere karşı güçlü 

bir hassasiyet geliştirmesini henüz çocuk yaşlarda öğrenmiştir. Yöresel kültürün 

bütün desteğini arkasına alan Bourdieu, devlet bursuyla döneminin en saygın 

okullarından olan Ecole Normale Supérieure’da felsefe okumak için 1950’lerin 

başında Paris’e gelmiştir. Zengin çevrelerin yoğun olarak bulunduğu bu okulda 

eğitim hayatını sürdürürken etnik ve sınıfsal ayrımcılığa maruz kalma deneyimini 

de edinmiştir. Buradaki gelişmeler Bourdieu’nün sol eğilimlere yönelmesini ve 

çizgisini belirlemesini perçinleyecek niteliktedir. Fakat Bourdieu, döneminin yaygın 

ideolojik silahı olan sosyalizme, özellikle de Stalinizm'e karşı mesafeli bir konum 

tertip etmiştir. Bu durum onun siyasetle olan ilişkisi arasına bir mesafe koymasına 

neden olmamış, aksine ilkeli bir pozisyon alması gerektiği bilincini aşılamıştır. 

Hatta öyle ki onun için sosyal bilim yapmak, her zaman, siyaset yapmanın dolaylı 

bir yoluydu. Bilimselliğin temel taşı olarak gördüğü, örgütlü gruplardan bağımsız 

kalabilmesini sağlayacak adanmışlık fikrini bu ilkeli duruşun bir ürünü olarak 

benimsemiştir.  

Bourdieu’nün sosyoloji ve antropolojiye olan ilgisinin artmasının temelinde 

ise zorunlu askerlik kapsamında Cezayir’e gönderilmesi yatmaktadır. Cezayir’deki 

sömürge yönetiminin ve savaşın korkunç gerçekleriyle doğrudan yüz yüze gelen 

Bourdieu sömürgeci kapitalizm ve yerli milliyetçilik arasındaki çatışmaların yol 

açtığı toplumsal felaketi anlamak için bu iki alana odaklanmaya başlamıştır. Bu 

alanda ilk eserlerini ‐gençlik dönemi eserleri‐ de Cezayir’deki toplumsal dinamikler 

üzerinden vermeye başlamıştır. Fransız hükümetinin despotik tavırlarının altında 

ezilen halkın organizasyonu, sosyo‐politik sorunları ve yerel kültürler üzerindeki bu 

çalışmalar, Bourdieu’nün yazılarına o zamandan beri damgasını vurmuştur (1).  

Bourdieu’nün entelektüel düzeyde çalışmalarının etkisi yapısalcılığın genel 

bayrağı altında Fransa’da yarım yüzyıllık bir karanlığın ardından sosyal bilimlerin 

doğuşuyla mümkün olmuştur. Bu durum sosyoloji alanında Durkheimci bir toplum 

ve kültür bilimi projesi canlandırılmış ve güncelleştirilmiştir. Fakat Bourdieu, 

döneminin popüler akımı olan yapısalcılık ve varoluşçuluğa temkinli yaklaşmıştır. 

Ona göre ikisi de taraflıdır. Varoluşçuluk öznel seçimin rolünü çok fazla abartırken 

yapısalcılık failliği ihmal ediyordu. Bir anlamda Bourdieu, yapısalcılığa karşı bir iç 

mücadele başlatmıştır. Bir yandan yapısalcılığın kavrayışları ve entelektüel 

 
Sosyal bilimsel 

çalışmalarda teorik arka 
planın inşa süreçleri 

bireysel deneyimler ve 
tecrübelerden ayrı 
düşünülemez.  
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yaklaşımını büyük ölçüde benimserken öte yandan, stratejik pratikler içinde yer 

almaktan ziyade bir uyma meselesi olarak alarak toplumsal hayatı oldukça bilişsel 

ve statik terimler içinde betimleme eğilimini reddetmiştir (2). 

1960’larda Cezayir’den, yeni kurulan Avrupa Sosyoloji Merkezi’nin 

direktörlüğünü yapacağı Paris’e dönen Bourdieu, burada birçok kabileyle ritüel, 

akrabalık ve toplumsal değişmeyle ilgili etnolojik çalışmalar yaptı. Bu 

araştırmaların sonuçları Bir Pratik Teorisi Taslağı ve Cezayir 1960 adlı çalışmalarda 

yer aldı ve o, okullaşma, sanat, entelektüeller ve siyaset sosyolojisine ilgi duymaya 

başladı. Bu alanların onu cezbetmesinin nedeni, Batı’nın savaş sonrası zengin 

toplumlarında, kültürel sermayenin –eğitsel yeterlilikler ve burjuva kültürüne 

aşinalığın– hayat fırsatlarının temel bir belirleyicisi olmaya başladığını ve eşitsiz 

kültürel sermaye dağılımının bireysel yetenek ve akademik devşirme kisvesi 

altında toplumsal hiyerarşiyi korumaya yardımcı olduğunu düşünmesiydi. 

Bourdieu bu düşüncesini Varisler ve Eğitim, Kültür ve Toplumda Yeniden‐Üretim 

adlı iki kitapta kanıtlamış ve bu kitaplar okul sistemi hakkındaki bilimsel ve siyasal 

tartışmaları büyük ölçüde etkilemiş ve onu yeniden‐üretim teorisinin önderi 

kılmıştır. 

1970’lerde Bourdieu, kültür, sınıf ve gücün 

örtüştüğü geniş bir konular aralığını araştırmayı, 

Ecole’de eğitim vermeyi ve editörlüğünü yaptığı 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Eylemleri[ACTES] isimli 

dergide bir araştırma ekibini yönetmeyi 

sürdürmüştür. Bu dergi en ileri toplumsal araştırma 

sonuçlarını yayımlamak ve öne çıkan sosyal 

problemleri katı bilimsel bir bakış açısından ele almak 

için 1975’te kurulmuştur. Temel çalışmaları Ayrım ve 

Pratiğin Mantığı’nın yayımlanması 1981’de ona dünya çapında ünlü Fransız 

Üniversitesi’nde Sosyoloji Kürsüsü kazandırdı. 1980’de, yirmi yıldır sürdürülen Dil 

ve Sembolik Güç, Homo Academicus, Devlet Soyluları ve Sanatın Kuralları gibi 

büyük ilgi uyandıran ve ses getiren titiz araştırmalar meyvelerini vermeye 

başlamıştır 

Pierre Bourdieu bu dönemden itibaren bilimsel çalışmalarına simgesel 

araçlar (din, bilim, edebiyat, resim ve yayıncılık gibi) sosyolojisini dâhil etmiş ve 

başka konularla genişletmiştir: onlar arasında, yoksulluk, erkek egemenliği, 

devletin tarihsel oluşumu, ekonominin siyasal inşası, gazetecilik ve televizyon ve 

bir Avrupa sosyal politikası yaratma araçları sayılabilir. Ayrıca o, solun klişeleşmiş 

repertuarına ve organizasyonuna meydan okuyan, gelişen piyasa ekonomisi 

hegemonyasıyla ilişki içindeki ve yeni entelektüel müdahale biçimleri gerektiren 

yeni toplumsal eşitsizlik biçimleri yayılırken Fransız ve Avrupa siyaset sahnelerinde 

daha aktif olarak görünmeye başlamıştır (3).  

BOURDİEU’DE TEMEL KAVRAMLAR 
Sosyolojinin alanına giren araştırma nesneleri görünüş olarak iki çelişik 

kavrayış biçimiyle nitelendirilmeye maruz kalmaktadır. Bu okumalardan birisi 
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toplumsal örüntüler içerisinde gizlenmiş ilişki kalıplarını ortaya çıkarmaya çalışan 

yapısalcı okuma, bir diğeri ise bireylerin sağduyularına ve öznelliğine dayanan 

inşacı okumadır. Bourdieu bu iki yaklaşım arasındaki karşıtlığın yüzeysel ve zararlı 

olduğunu öne sürer. Ona göre bu iki ele alış formu, birbirleriyle girift, diyalektik bir 

ilişki içerisindedir. Wacquant’nın sözleriyle: “Bir yanda, sosyologların, aktörün 

öznel temsillerini bir tarafa bırakarak nesnelci bir evre içinde açıkça ortaya 

koydukları toplumsal yapılar bireylerin pratiklerini sınırlar”. Ancak öte yandan, bu 

temsiller ve onlara temel teşkil eden zihinsel yapılar, aktörlerin bu nesnel yapıları 

korumaya veya dönüştürmeye çalışırken verdikleri bireysel ve ortaklaşa 

mücadeleleri yönlendirdikleri süreci dikkate alınmak zorundadır. Dahası, 

toplumsal ve zihinsel yapılar ikili karşılıklı inşa ve karşılıklılık ilişkisi içindedir.  

Bourdieu, bu nesnelcilik ve öznelcilik, sentezini sağlamak için habitus, 

sermaye ve alan kavramlarıyla temellendirilen özgün bir kavramsal repertuar 

oluşturur. Habitus kavramının özne‐nesne ikilemini ortadan kaldırdığını ve 

toplumsal gerçekliğin pratik toplumsal ilişkiler çerçevesinde anlaşılmasını 

sağlayacağını salık vermektedir. Habitus algıladığımız, değerlendirdiğimiz ve içinde 

hareket ettiğimiz dünya aracılığıyla oluşan kalıcı ve aktarılabilen bir eğilimler 

sistemini anlatır. Buna göre habitus ilk çocukluk döneminde bilincinde olmadan 

edinilen ve bu yüzden süreklilik sergileyen üretken eğilimler şemasıdır. Bilinçsiz 

olarak var olan bu şematik eğilimler, insanların pratikleri, doğaçlamaları, tutumları 

veya bedensel hareketlerini üretir. Habitus süreklileşmiş ve bireyde içselleştirilmiş 

yapısal ögelerin kuramlaştırılmasına olanak tanır. Bu nedenle, bireyler ulusallık, 

sınıf, cinsiyet vb. konularda doğal olarak kendilerini yabancı hissetmezler. Bu pek 

çok sayıdaki yapının eş zamanlı tezahürünün bir sonucu olan habitus kavramı, 

muhtelif yapıların yan yana var olduğu ve birbirine eklemlendiği ve Bourdieu’nün 

toplumsal uzay dediği (socialspace) yapıyı oluşturur. Habitus aynı zamanda 

toplumsal kökene göre farklılaşma eğilimi gösterir. Konuşma biçimleri, bedensel 

hareketler, güzellik anlayışları veya bireysel kimlik, tüm bunlar, gerçekte sınıfsal 

kökene göre farklılaşır. Bu yüzden, Bourdieu’nün habitus kavramı onun toplumsal 

eşitsizliğin farklı yeniden‐üretim biçimleri analizinde merkezî bir yere sahiptir. 

Sermaye kavramı, insanların edindikleri eğilimler sistemi sonucunda onların 

toplumda işgal ettikleri konumlarla ilişki içindedir. Bourdieu için sermaye, 

toplumsal faillerin belirli alanlara katılımı ve rekabetten doğan özel birikimler 

sağlamasını mümkün kılabilen bir toplumsal alanda ‐ki Bourdieu buna arena 

demektedir‐ etkili bir kaynaktır. Sermaye bu noktada dört ayrı alan üzerinden 

belirginleşir. Bunlardan ilki, ekonomik sermaye (maddi ve mali değerler), ikincisi 

kültürel sermaye (simgesel mallar, kurumlar, beceriler ve unvanlar), üçüncüsü 

sosyal sermaye (bir gruba üyeliğin getirdiği birikimler), dördüncüsü de sembolik 

sermaye olmak üzere söz edilebilir. Bir birey, grup veya kurumun bir toplumsal 

uzaydaki konumu böylece iki koordinata yerleştirilebilir: topladıkları sermayenin 

genel miktarı ve kompozisyonu. Üçüncü bir koordinat, yani bu miktar ve 

kompozisyonun zamanla değişmesi, onların yörüngelerini toplumsal uzay 

aracılığıyla kaydeder ve hâlihazırda işgal ettikleri konumlara ulaşma tarzları ve 

yollarını açığa çıkartarak onların habitusları hakkında değerli ipuçları sağlar. 

 
Habitus, sermaye, alan 

ve refleksivite 
kavramları Bourdieu 
sosyolojisinde temel 
kavramlar olarak ele 

alınır.  

 
Sermaye dört alan 

üzerinden belirginleşir: 
ekonomik, kültürel, 
sosyal ve sembolik 

sermaye  

199



Pierre Bourdieu – AntonioNegri 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi    8 

 

 
 
Gelişmiş toplumlardaki insanlar farklılaşmamış bir toplumsal uzay karşısında 

değillerdir. Bu insanlar sanat, bilim, din, ekonomi, siyaset gibi farklı hayat alanları, 

kendilerine ait kurallar, düzenlilikler ve otorite biçimlerine sahip farklı küçük 

yapısal evrenler ‐Bourdieu’nün deyimiyle, alanlar– oluşturma eğilimindedirler. Bir 

alan, kendi özel belirlenimlerini içine girenlere empoze eden bir güç alanıdır. 

Nitekim bilim insanı olmak isteyen birinin gerekli asgari “bilimsel sermaye”yi 

edinmek ve ilgili dönem ve yerdeki bilimsel çevrenin âdetleri ve düzenlemelerine 

bağlı kalmaktan başka seçeneği yoktur. İkinci olarak bir alan aktörler ve 

kurumların mevcut sermaye dağılımını korumaya veya değiştirmeye çalıştıkları bir 

mücadele arenasıdır: o, içinde kimlik ve hiyerarşinin temellerinin sürekli tartışma 

konusu olduğu bir savaş alanıdır. Buradan, alanların zaman içinde ortaya çıkan, 

gelişen, değişen, biçimlenen ve bazen ortadan kaybolan veya yok olan tarihsel 

takımyıldızları oldukları sonucu çıkar. Bu bakımdan, bir alanın üçüncü kritik bir 

özelliği, onun özerlik derecesi, yani gelişimi sırasında kendini dış etkilerden yalıtma 

ve komşu veya davetsiz alanlar üzerinde ve onlara karşı kendi ölçülerini geliştirme 

kapasitesidir (örneğin, ticari kazanç veya siyasal dürüstlüğe karşı bilimsel 

özgünlük). Her alan, böylece, bu alana uygun özerk değerlendirme ilkelerini 

savunanlar ile onun içindeki egemen konumlarını geliştirmek için dış güçlerin 

desteğine ihtiyaç duymaları nedeniyle farklı standartlar getirmeye çalışanlar 

arasında süregelen bir çatışma alanıdır. 

Bourdieu, birey ve toplum arasında doğal bir ilişki yerine, habitus ve alan 

arasında inşa edilmiş bir ilişkiyi önceler. Çünkü ne habitus ne de alan toplumsal 

eylemleri tek yanlı belirleme kapasitesine sahiptir. O, pratiği yaratmak için eğilim 

ve konumun buluşması, zihinsel ve toplumsal yapılar arasındaki benzerlik (veya 

ayrılık) biçimini alır. Bu, bir toplumsal olay veya kalıbı açıklamak için, hem aktörün 

sosyal inşası hem de bu aktörün içinde hareket ettiği belirli bir toplumsal evrenin 

oluşumu kadar, onların birbirleriyle karşılaştıkları ve birbirlerini etkiledikleri özel 

Ö
rn
ek

•Habitus; dışsallığın içselleştirilmesi, içselliğin
dışsallaştırılması olarak ifade edilmektedir. Örneğin; dilsel
kodların sınırlılığı veya gelişmişliği, konuşma biçimleri,
bedensel eylemlilik, okul ve aile pratikleri vb. hususlar bu
kapsamda ele alınmaktadır.

B
ir
e
ys
e
l E
tk
in
lik

•Bourdieu'nün sermaye türlerinden "kültürel sermaye" alanında 
işaret ettiği  kurumlardan "eğitim" alanını araştırıp, Foucault'nun 
bilgi ve iktidar ilişkisi bağlamında tartışınız.
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koşulları açımlamak gerekir. Habitus, sermaye ve alan kavramları, böylece, 

birbirleriyle içsel bir ilişki içindedir, zira her biri tüm analitik gücünü sadece 

diğerleriyle birlikte kazanır. Bu ilişkisel birliktelik, toplumsal ve zihinsel yapılar 

birbirleriyle uyuşma içindeyken ve birbirlerini pekiştirdiklerinde temel 

dönüşümleri açıklamamızı sağlarlar (4). 

Siyaset Alanı ve İçerimleri 
Bourdieu,  faillerin toplumsala dair bilgilerinin sorgusuz sualsiz kabul 

edilmesini eleştirerek failin kendi dünyası ile bağlantılı “kendiliğinden bilgi 

üretimi”nin yapısal bağlamına oturtularak sorgulanması gerektiğini 

savunmaktadır. Bourdieu’ye göre sosyoloğun görevi tam bu noktada 

anlaşılabilmektedir: Toplumsal dünyayı büyüden ve kadercilikten arındırmak, 

iktidar kullanımını gizleyen ve adaletsiz egemenliğin sürekliliğini sağlayan mitleri 

yok etmektir. Bu görev benimsendiğinde ise sosyolog zorunlu olarak politik bir fail 

hâline gelecektir. 

Bourdieu sosyolojisinde siyasal alan kavramı, toplumsal dünyayı oluşturan 

özerk toplumsal alanlardan yalnızca birisidir. Ancak siyasal alan kapsamındaki güç 

ilişkileri hiyerarşisi, diğer tüm alanları yapılandırmaya hizmet eden temel bir 

dinamik olduğundan dolayı, bu alanın belirleyici bir önem taşıdığı iddia edilebilir. 

Siyasal alanın, en temelde “hükmeden” ve “hükmedilen” arasında karşıt bir 

biçimde bölündüğünü, söz konusu karşıtlığın da siyaset profesyonelleri ile sıradan 

yurttaşlar ‐Bourdieu’nün terminolojisinde “acemiler”‐ arasında tesis edildiğini 

söylenebilir.  

Profesyonel siyasetçilerin mücadelesi, Bourdieu’ye göre, özgül sorun ve 

çıkarlar etrafında, siyasetçilerin sözde temsil ettiği yurttaşların durumuna kıyasla 

özerklik kazanır. Böylelikle, siyasal tahakküm, siyasal sermayenin ele geçirilmesi ve 

tekelleştirilmesi bağlamında, modern toplumlara özgü tahakküm biçimlerinden 

biri olarak yapılanmış olur. Dolayısıyla Bourdieu siyasal temsili profesyoneller 

lehine yurttaşların, temsil edenler lehine temsil edilenlerin mülksüzleştirilmesi 

olarak analiz eder. 

Bourdieu’ye göre siyasetin alanı genel hatlarıyla ikili bir yapıya sahiptir. 

Bunlardan ilki, özerk bir evren olan ideolojik üretim alanı, diğeri de toplumsal 

eyleyicilerdir. Dolayısıyla, bu alanın mantığını, aşağıda detaylandırılacağı üzere 

“demokratik seçim” doxa’sının yaratıldığı, yurttaşlar kitlesince tüketilen, 

görüşlerin tedarik edildiği ve politik programlar, konular, söylemler ve 

kampanyaların olduğu arz ve talep eksenleri etrafında okunabilir. Dolayısıyla 

siyasal alanda “oyunun kuralları”, siyaset hakkında konuşma otoritesine sahip 

belirli eyleyicilerce inşa edilmiştir. Neyin tartışılacağına bu otorite sahibi eyleyiciler 

karar verir ki; onlar bunu yaparken sınıfsal habitus her zaman iş başındadır. Bu 

bağlamda sıradan bir parti militanından “propaganda makinesi” gibi işleyen bir 

partiye kadar, siyasal alan içindeki kurumsal ve bireysel eyleyicilerin faaliyetleriyle 

sermayeleri arasında her zaman bir karşılıklılık söz konusudur. Dolayısıyla bu 

görece özerk toplumsal alanı, siyasetin çerçevesi içinde düşünüldüğünde, siyasal 

alan içindeki aktörler, sahip oldukları siyasal sermayenin bütünsel hacmine, aile 

 
Doxa, ortak duyuyla 

ilgili, kişinin kullanırken 
farkında olmadığı, 

üzerine düşünmediği, 
onun pratiklerinin 
mantığına islemiş 
inançlar setidir. 

 
Bourdieu, birey ve 

toplum arasındaki doğal 
ilişkinin yerine habitus 
ve alan arasındaki 
ilişkisel yapıya işaret 

eder.  
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mirası bağlamında sahip oldukları ekonomik ve siyasal sermayenin göreli ağırlığına 

ve sahip oldukları sermayenin yapı ve hacmi ile zaman içindeki değişimine göre 

dağıtılmıştır (5). 

Bourdieu, farklı sermaye türlerine sahip olan faillerin, sahip oldukları özel 

bir tür iktidarın üstünlüğünü dikte etme çabasında oldukları birbirleriyle ilişkili bir 

dizi kurumun taslağını çıkarmıştır. Bununla birlikte faillerin siyasal alanın pratik 

mantığına (yani alanın doğasında olan değerler, hiyerarşiler, sansürlere tabi olan 

mantıklar) hâkim olma arzusunu da taşırlar. Bu bağlamda siyasal sermaye, politik 

meseleler, pratik bilgi veya parlamenter hamleler, taktikler, propaganda ile ilgili 

“oyun duygusu” hakkında bilişsel ağlara giriş sağlayan siyasal ilişkilere denk düşer 

(6).  

Bourdieu ayrıca alan dinamiklerine etki eden eyleyiciler olarak tanımladığı 

siyasal partiler içinde, belirli bir sınıf ya da grubun “temsil”ini talep etmeyi meşru 

kılan bir ethos’tan bahseder. Bu ethos ‐Bourdieucü terminolojide “sembolik 

iktidar”‐ egemen eyleyicilerin çıkarlarına göre biçimlenmiştir. Profesyonel 

siyasetçiler onları seçime götüren “tercih” ve “kanaatleri”, böylelikle de siyasal 

iktidarın kendisini üretir. Buna dayalı olarak siyasal sermaye “itibar, inanç ya da 

tanınma üzerine kurulu kredi, sembolik bir sermaye biçimi” hâline gelir. Fakat 

Bourdieu için siyasal temsile ilişkin bir belirsizlik her zaman mevcut olacaktır. 

Çünkü bireyler ancak bir sözcü lehine mülksüzleşmek suretiyle kendilerini gruplar 

olarak kurabilirler. Yani siyasal yabancılaşmadan kaçmak için daima siyasal 

yabancılaşma riskine girmek gerekir (7). 

Siyasal alan, fiili bir durum içerisinde şeffaf ya da gizli olarak neyin mevcut 

olduğuyla ilgili, nesnel hâlde aşikâr, yayınlanmış, resmî ve yetkili olarak neyin 

bütünüyle var olduğuna dair katkısı olan, temsil veya ifade gücünün uygulanışı 

bakımından imtiyazlı alanlardan birisidir. Bu imtiyazlı alan içerisinde, temsil 

edenlerin temsil edilenler üzerindeki tahakkümünün imkânını ise, Bourdieu’nün 

yapıtlarında çok sık kullandığı ve en kısa tanımıyla “eyleyicilerin üzerine 

düşünmediği, pratiklerinin mantığına işlemiş inançlar seti” olan doxa kavramı 

sağlamaktadır. Siyasal doxa’nın siyasal etkisi, onu toplumsal faillere dikte eden 

iktidar güçleri aracılığıyla, toplumsalı ilgilendiren sorunların farklı bir biçimde 

dizayn edilmesi hakkındaki imkânları, insanların gündemlerinden çıkarmasıdır. 

Böylece hâlihazırdaki sosyal işlerin işleyiş mekanizmaları, bireyler tarafından 

gündem dışı bırakılarak mevcut düzen normalleştirilmiş olur. Siyasal doxa 

kendisini evrensel bakış açısı olarak sunmak kaydıyla yatkınlıklara yön verir. 

Örneğin parlamenter demokrasilerde ifade özgürlüğü vb. konuların serbestçe 

tartışılması bir sorun yaratmaz; zira iktidarı elinde bulunduranlarla ezilenler 

arasındaki mücadelelerde her türlü seçenek düşünülmez kılınmıştır. Bourdieu 

“doxic” olanın özellikle, sosyal kriz evrelerinde daha da sorunsallaştırılmış bir 

karakter kazandığını iddia eder. Toplumsal faillerin eğilimleri, mevcut nesnel 

yapılarla çatışma içerisine girdiğinde “doğallaştırılmış varsayımlar” sorgulanabilir 

niteliğe bürünür. Etrafımızı kuşatan nesnel şartlar dayanılmaz hâle geldiğinde 

eyleyici açısından dünya “doğallık hissi”ni yitirir. Bu noktada güç sahipleri, 

pratiklerini ve inançlarını savunmak için, yani alandaki ortodoksiyi yeniden‐inşa 

 
Bourdieu “doxic” olanın 
özellikle, sosyal kriz 
evrelerinde daha da 
sorunsallaştırılmış bir 
karakter kazandığını 

iddia eder. 
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için harekete geçerler ve karşıtlarının her türlü heterodoks alternatifini bastırmaya 

çalışırlar. 

Sonuçta Bourdieu’nün doxa teorisi sosyal bilimcilerin toplumsal düzeni bir 

uzlaşma üzerinden okuyan, yani devletin söylemsel meşruiyete nasıl sahip 

olduğunu araştıran “inceleme prosedürleri”ni de eleştirmeye yatkın bir teoridir. 

Bu bağlamda devletin gücünü yeniden üreten söylemsel yapılar bilinç formları 

değil, bedensel yatkınlıklardır (yani dünyayı algılama, deneyimleme vb.) (8).   

DEVLET ÜZERİNE 
Bourdieu, devlet mekanizması üzerine çalışmalarında birçok düşünürden 

etkilenmiştir. Ancak onun bu yaklaşımını en çok etkileyen kuşkusuz Alman sosyal 

bilimci, sosyolog Max Weber olmuştur. Gerek Bourdieu, gerekse Weber’den 

etkilenen diğer sosyal bilimciler, ‐Norbert Ellias, Michael Mann, Charles Tilly gibi‐

onun devlet sosyolojisine dair fikirlerini geliştirerek derinlemesine analizlerle bu 

çerçeveyi zenginleştirmişleridir. Özellikle Bourdieu’nün Weber’in devlet tanımına 

yaptığı, “şiddet tekeli”ne kendi simgesel boyutunu da eklemlemesi, Weberyan 

devlet sosyolojisine önemli katkılar sağlamıştır. Buna göre devlet, belli bir toprak 

parçası ve buna tekabül eden nüfusun tamamı üzerinde fiziksel ve simgesel 

şiddetin meşru kullanım tekelini başarıyla talep eden bir mekanizmadır. 

Simgesel şiddet argümanı, tarihsel süreçlerle birlikte modern dünyaya 

yaklaştıkça, bedenler üzerinden yürütülen fiziksel şiddetin yerini bir başka şiddet 

biçimine bıraktığına işaret eder. Simgesel şiddet, bu tarihten itibaren hızlı bir 

biçimde güç kazanmaya başlar. Kolluk güçlerinin uyguladığı ‘zor’dan farklı olarak 

engellemeler ve tanımalar üzerinde yeniden dizayn edilmiş bir baskı aracına 

dönüşür. Burada simgesel şiddetin dayanağı sayılan, egemenlik altındaki 

eyleyicilerin habitusunu oluşturan yapılarla egemenlik ilişkileri arasındaki kopuş 

veya uyum gösterilebilir. Bourdieu, bu simgesel ilişkisinin önemli bir noktada 

şiddetin görünmezliği ve hassasiyeti üzerinden hayata geçirilmesi olduğunun altını 

çizer.   

 
Weber sosyolojisinden devraldığı devlet kuramını Bourdieu, aynı zamanda 

tekelleşme ekseninde tartışmaya açmaktadır. Bu noktada Norbert Elias’ın 

farkındalık yarattığı birbiriyle ilişkili iki nokta üzerine odaklanır: şiddet araçlarının 

giderek tek bir elde toplanması süreci ile vergi toplama işinin tek bir yöneticinin 

veya idarenin elinde toplanması sürecinin, toprakların genişlemesine koşut olarak 

gelişmesine sebep olduğuna işaret eder. Devlet mekanizmasının bir başka özelliği 

tekelleşme sürecinin, iç barışın devlet tarafından bir dizi savaş, çatışma sonucunda 
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• Simgesel şiddet kavramsallaşmasını, post‐yapısalcılık 
ekseninde, biyo‐politika özelinde ve Gramsci'ci 
hegemonya kavramlarıyla ilişkilendirerek tartışınız.

 
Bourdieu’nün devlet 
analizi ve doğasına 

ilişkin temel görüşleri 
Max Weber’den ilham 
alınarak geliştirilmiştir. 
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tesis edilmesini de beraberinde getirmesi; yani barışın tahakküm pahasına 

sağlanıyor olmasıdır. Böylece mutlakiyetçi devlet, egemenler ve failler arasında 

oluşan bir çeşit güç dengesine götüren bir tekelleşme süreci sonunda kurulur. 

Egemenler iktidarını güçlendirdikçe iktidarına bağımlı olanlara bağımlılığını da 

arttırmış olur. 

Bourdieu devleti yeniden düşünmek için üç önemli kategori sunar. 

Bunlardan ilki sembolik iktidar dediği kamusal alanı betimler. Bu iktidar tipi 

zihinsel kategorilerin biçimi üzerinden, gündelik etkinlikleri anlamlandırmada 

kullanılan şematiği insanların kafasına yerleştirme üzerinden uygulanmaktadır. Bu 

şematikler sayesinde toplumsal eyleyiciler, genel kullanılan kategorileri 

kullanmaya başlamakta ve böylelikle eyleyicilerin bazı kimlikleri ve bölünmeleri 

sorgulamamasına neden olmaktadır. Sembolik iktidar, devlet aygıtı tarafından 

meşruiyetin kazandırıldığı ve tescillendirildiği bir alandır. Bu yüzden devlet hem 

sembolik iktidarı ‐kategorileri ilk oluşturan güçlerden bağımsız olarak‐ kullanan bir 

fail hem de bir mücadele bölgesi, mücadelenin devam ettiği bir alandır.  

Bourdieu’nün kullandığı ikinci önemli kavram ‘bürokratik saha’dır. Devlet‐

toplum karşıtlığında ya da devlete karşı yapıldığı söylenen siyasal hareketlerde 

olduğu gibi devlet, genelde sınırları belli yekpare bir varlık olarak görülür. 

Bourdieu, devletin çapının, sınırlarının, görevlerinin, aldığı şeklin tarih boyunca 

değişime uğradığını söyler. Bu da devlete dair olan bilgilerin ve sınırların eksiksiz 

olmayacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bütünsel devlet algısı yerine 

bürokratik saha kavramını kullanmayı salık vermektedir.  

Üçüncüsü de yüzlerce yıllık mücadelenin sonucunda modern rasyonel 

devletin iki eli, ‘sağ eli ve sol eli’ olduğu savıdır. Devlet içinde cinsiyete dayanan bir 

iş bölümü olmuştur, devletin sağ eli despotiktir. Kontrol eden, disipline eden, kıt 

kaynakları idare eden bu eldir. Maliye bakanlığı, ordu, polis kuvvetleri, hapishane 

sistemleri gibi. Devletin sol eli ise bakan, besleyen, koruyan eldir. Bu el, barınma, 

sağlık, eğitim gibi hizmetleri karşılar, iş hukukunu düzenler. Bourdieu, devletin 

bugünkü yeniden kurulumunun sağ ve sol eller arasında bir mücadele olarak 

görülebileceğini öne sürer. Neoliberal devrim, sağ elin sol eli kontrol etmeye 

çalışması, hatta bertaraf etmesi olarak değerlendirilebilir. 

Bourdieu’nün devlet sosyolojisine dair odaklandığı bir başka alan da 

Neoliberalizm üzerinedir. Bourdieu’nün Avrupa’da neoliberal saldırıya karşı 

geliştirdiği argümanları neoliberalizmin bireyselleştirici, yabancılaştırıcı etkilerine 

karşı ortaklıkları, dayanışma hissiyatını, birliği harekete geçirici bir zihniyet 

oluşturmayı önermesiyle başlamaktadır. Bu minvalde Bourdieu, süregiden yeni‐

muhafazakâr devrimin sonucunda ekonomik verimlilik, esneklik, kuralsızlaştırma, 

küresel pazarların pürüzsüz işleyişi gibi amaçlar uğruna Avrupa’daki tarihsel 

ortaklık biçimlerinin (komşu ilişkilerinden sendikal harekete) teker teker yok 

edildiğini hatırlatmaktadır. 

Bourdieu’nün bütün medeniyet biçimlerine ya da insanlığın ender kültürel 

kazanımlarının toplumsal ve ekonomik temellerine karşı açılan neoliberal savaşa 

karşı verdiği tepki, Marksist politik ekonomi eleştirisi geleneğinden ziyade, 

 
ABD (Reagan) ve 

İngiltere (Thatcher) 
önderliğinde başlatılan 
ekonomik serbestleşme 

ekseninde 
kuramsallaştırılmış 
ekonomi‐politik 

modeldir. 
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toplumsal kuralsızlığın yayılmasının ahlaki eleştirisi geleneğinden beslenmektedir. 

Bourdieu bu gibi yıkımlardan sorumlu pazar güçlerinin, toplumsal ortaklıklara 

(sendikalar, aileler, toplumsal hareketler, vs.) demokratik olarak hesap verebilecek 

bir Avrupa refah devleti tarafından dizginlenmesi, kısıtlanması konusunda öneri 

sunmaktadır. Bu açıdan, Bourdieu’nün devletin sol eli dediği, refah devletinin 

toplumsal‐politik birikimine olumlu olarak yaklaşması anlamlı görülmektedir. 

Bourdieu için ulus‐devletin toplumsal ve politik hakları koruyan, ortaklıkları 

destekleyen, pazar güçleri üzerinde denetim mekanizmaları sağlayan ve kamu 

hizmetlileri ve kurumları aracılığıyla bireysel kâr hesaplarının hâkimiyetine direnen 

özelliklerini savunmak uluslararası bir tavır bir Avrupa refah devleti bünyesinde ve 

Avrupa çaplı sendikal hareketlerin, aydın odaklarının, kurumsal ittifakların failliği 

ile direnebilecektir. Bourdieu’ye göre adil bir hayatın ve halkın toplumsal 

kuvvetinin geri kazanılması için verilecek bu mücadelede aydınların nihai görevi, 

Bourdieu’ye göre, Avrupa ütopyası için akıl tedarik etmek, neoliberal 

hegemonyaya karşı kullanılabilecek bilimsel evrenseller aramak ve kamuoyuna 

sunmak, üzeri örtülmüş eşitsizlik ve dışlama mekanizmalarını ifşa etmek olmalıdır. 

Bourdieu’nün modelinin cephe aldığı neoliberal hegemonya ile kurduğu ilişki 

sosyalist politika tarzlarından çok, Fransa’daki sosyal demokrat ve cumhuriyetçi 

ideallerinden beslenmektedir (9).  

SINIF VE SERMAYE 
Bourdieu’nün kuramsal olarak Marx’a karşı aldığı eleştirel mesafeye rağmen 

sınıf  ve  sermaye,  60’lardan  bu  yana  yazılarının  ve  araştırmalarının  kilit 

noktalarından  olmuştur.  Özellikle  araştırma  verileriyle  desteklenerek  ilk  detaylı 

incelemelerine  ulaşan  ve  eğitim  sistemindeki  eşitsizliklere  odaklanan  sınıf  ve 

sermaye  analizi,  çok  ciddi  değişime  uğramadan  Fransız  toplumunun  diğer 

katmanlarına yönelerek yeniden işleme konulmuştur.  

Bourdieu’de dikkati çeken ilk nokta toplumsal analizinde kendine nesne 

olarak hemen her araştırmada modern toplumda adaletsiz hiyerarşilerine neden 

olan eşitsiz üretim, bölüşüm ve mübadele rejimlerinin işleyiş tarzlarını almasıdır. 

Bir açıdan, Bourdieu tarafından yeniden anlamlandırılan “sınıf” ve “sermaye” 

kavramları, politik ekonomi eleştirisinin kapsamını genişleterek genel bir simgesel 

ekonomi rejiminin yapılarını çözümlemekte kullanılmaktadır. Bu noktada, Marx’ın 

üzerine yoğunlaştığı ekonomik sermaye ilişkilerinden bahsettiği yerlerde Bourdieu, 

sınıfı yapan farklı niteliklerin hiç birisine nihai bir belirleme özelliği yüklemek 

istemediği için ekonomik sermayenin üretim koşullarıyla hemen hiç 

ilgilenmemektir. Mümkün olduğunca çok boyutlu ve ilişkisel bir yapısal çerçeve 

kurma arzusunun farklı vurguları nedeniyle Bourdieu’yü kuvvetli ve tarihsel bir 

kapitalizm tahliline götürmediği iddia edilebilir. Kuşkusuz bu durum onun bilimsel 

çerçevesini oluştururken beslendiği farklı vargı noktalarından kaynaklanmaktadır.   

Bourdieu’nün toplum anlayışı, bu karmaşık dünyayı işleyiş düzenekleri 

bilinebilir olan alt‐dünyalara bölerek başlamaktadır. Bu irili ufaklı dünyaların, 

yaşam düzenlerinin, yani alanların tarihsel bir yapısı ve failler arasındaki iletişim ve 

ilişkilere hükümet eden bir ekonomisi vardır. Bourdieu, her alandaki ilişkilerin 
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ayrıca eşitsiz iktidar ilişkiler olduğundan, amacı bahsi geçen ekonomiyi, alanın 

işleyiş kurallarını, yani alanda varlığını sürdürebilmek için pratik olarak 

benimsenmesi gereken mantığı tekel altına almak olan mücadelelere dikkati 

çekmektedir. Böylelikle alanın içindeki failler farklı toplumsal konumlara 

yerleşmişlerdir, işgal ettikleri konum yüzünden de alan içerisindeki simgesel‐

ekonomik kaynaklara (sermaye türleri, ekonomik, eğitimsel, kültürel, politik, vs.) 

erişim kapasiteleri farklılaşır. Bu noktada Bourdieu, bahsi geçen konumların 

faillerin gündelik pratikleri ve yatkınlıkları ile olan ilişkisinin yapısını açıklayıcı bir 

kavram olarak sınıfı devreye sokar. Yani Bourdieu’ye göre sınıfsal farklılıkların 

doğasının kaynağı belirli bir alandaki eşitsiz ilişkilerde değildir; toplumu yapan, 

bazen birbirinden göreli olarak özerk, bazen hükmedici ilişkiler içinde olan, ama 

işleyiş ekonomileri arasında köprüler bulunan alanların bütünsel ilişkiselliği sınıfı 

yapmaktadır. Failin hayatı boyunca izlediği toplumsal yörünge, farklı alanlardaki 

değişen pratiklerinden oluştuğunu için, sınıfı belirleyen spekülatif nitelikler değil, 

toplumsal konumuna ve bedenine eklemlenen nicelik ve niteliklerin bütünüdür. 

 Bu noktada Bourdieu’nün kendi sınıf kavramsallaştırması, bahsi geçen 

mekanizmaların bilinmesine götürecek bilimsel bir nesne inşası olarak anlam 

kazanmaktadır. Bourdieu’ye göre, o zaman, nesnel sınıf inşa edilmelidir. Bu sınıf, 

birbirine benzeyen pratikler doğurabilen türdeş yatkınlık sistemleri üreten varoluş 

koşulları içine yerleştirilmiş faillerin oluşturduğu bir gruptur. Bu failler, sınıf 

habitusu olarak ortak bir nesnel özellikler setini paylaşırlar. Bu özellikler (cinsiyet, 

meslek, gelir, sofra adabıyla ilgili pratikler, gıda tercihleri, estetik görüşler, aile 

tarihi, eğitim, etnik aidiyet vs.) arasındaki ilişkiler yapısı, Bourdieu’nün sınıf dediği 

şeydir. Bu yapılar sürdürüldükçe bu özelliklerin değerleri ve hangisinin pratikleri ne 

derecede etkilediği bilinebilir. Böylece sermaye, Bourdieu’de de Marx’ın işaret 

ettiği gibi bir toplumsal ilişki olsa da bu özelliklerin kazanılması, kaybedilmesi, 

kullanımı, eşitsiz bölüşümü, vs. pratiklerinin analizini yapmaya yardımcı olan, her 

alan için genelleştirilmiş, belirgin etkilerinin içinde üretildiği ve yeniden‐üretildiği 

alanda gözlemlenebileceği bir “enerji” anlamını kazanmaktadır. 

Bourdieu’nün araştırmalarında sınıfın yapılanmasında ayrıcalık verdiği, daha 

sık üzerinde durduğu sermaye türleri vardır. Aile içi toplumsallaşma ve 

dost/tanıdık çevresi vasıtasıyla biriktirilen “toplumsal sermaye”, eğitime yapılan 

zaman ve enerji yatırımıyla biriktirilen “eğitimsel sermaye”, eğitimin farklı bir 

entelektüel stratejiyle kültürel üretim alanında “saf kültür”e dönüştürülmesiyle 

biriktirilen “kültürel sermaye” ve elbette ki kapitalist pazar kurallarının 

içselleştirilmesiyle her daim peşinde olunan “ekonomik sermaye”.  

Bourdieu’ye göre, bütün alanların toplumu kucaklayan bir genel iktidar alanı 

içinde konumlanması yüzünden bazı sermaye türleri arasındaki çatışma sık sık 

farklı alanlarda aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Rağbet edilen bir sermaye türü 

üzerinde kurulacak tekel sayesinde, hâkimiyet ilişkileri ve sınıf ayrımları da 

belirlenmektedir. Bourdieu’nün kurduğu çerçeve içinde, hâkim ve ayrıcalıklı 

toplumsal konumlara yerleşenler, ellerindeki kaynaklarını hem ezilenlerin birikim 

stratejilerinin bir kısmına el koymak için hem de kendi birikimlerinin sürekliliğini 

sağlamak için devam ettirmektedirler (10). 
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ANTONIO NEGRI 
Antonio Negri 1933 yılında İtalya'nın Padua kentinde doğdu. 23 yaşında, 

Alman tarihselciliği üzerine hazırladığı teziyle felsefe diploması aldı. Benedetto 

Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştı ve 1959 yılında Hukuk Felsefesi 

Profesörlüğü unvanını kazandı. 1967 yılına dek Padua Üniversitesinde asistan 

olarak görev yaptı ve aynı yıl profesör oldu. 1960'ların sonlarına doğru kentin önde 

gelen akademisyenleriyle birlikte bir araya gelerek Siyasal Bilimler Enstitüsünde, 

radikal düşünce açısından İtalya'nın ulusal sınırlarını aşan bir öneme kavuştu. 

1959'da İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel konseyine seçilen A. Negri, partinin 

dergisi ve yayınlarıyla ilgilenmek üzere bu faaliyetlerin başına geçer. Komünist 

Parti'nin, İtalya'nın NATO'dan ayrılması gibi dış hedeflere yönelik olarak faaliyet 

gösterdiği bu dönemde, İtalyan işçi sınıfı neredeyse tamamen sendikasız 

durumdadır ve çok zayıf bir şekilde örgütlenmiştir. Negri bu dönemde işçi sınıfıyla 

yakınlaşmaya başlar. 1968 hareketiyle başlayan sosyal hareketler 1967 yıllarında 

İtalya’da karşılığını bulur ve yaklaşık olarak bu süreç on yıl kadar sürer. Bu 

dönemlerde A. Negri, siyasal faaliyetlerini fabrikalara ve sendikalarca genellikle 

göz ardı edilen ya da yeterince ilgi gösterilmeyen güvenlik, montaj hatlarının 

hızının düşürülmesi, işçi disiplini gibi meselelere yönelir. 

  1973 yılına gelindiğinde A. Negri'nin birçok temel kavramı artık olgunluk 

kazanmıştır. Tüm kabul edilmiş ideolojilere ve solcu ya da sağcı partilere mesafeli 

bir pozisyon edinen, genç ve daha dinamik bir işçi sınıfı kuşağının doldurduğu 

fabrikalardaki "özerk komiteler" aracılığı ile başlayan bağımsızlık/özerklik 

(otonomi) hareketinin doğuşu da bu döneme denk gelir. 1960’lı yıllara dek oluşan 

kitlesel örgütlenmelerin etkisine karşıt yeni bir örgütlenme tarzı olarak beliren bu 

hareket, çalışma hayatının çizgilerini gündelik hayat çizgisinden bağımsız kılmak 

için birçok toplumsal grubun iş birliğine dayalı, onları birbirlerine yakınlaştıracak 

ve ortak bir kotada buluşturacak önerilerle ortaya çıkar. Kadın grupları, öğrenciler, 

işçiler, radikal gençlik, entelektüeller, sanatçılar ve çevreciler, özerk kolektifler, 

geleneksel işçi sınıfı çözümlemelerinin göremediği sınırlarda çoğalırlar. 

Bologna'daki özgür radyo istasyonları, sendikalar ve Komünist Parti de dâhil olmak 

üzere, herkesin işçi sınıfından talep ettiği fedakârlıkları protesto etmek üzere 

özerkliği savunanların sokaklara döküldüğü Bahar İsyanı’nda büyük bir rol 

oynarlar. A. Negri çıkan olaylarda isyana teşvik ve hatta ulusal düzeyde şiddet 

kışkırtıcılığı ile suçlanır. Nisan 1978'de Kızıl Tugayları tarafından kaçırılan Başbakan 

Aldo Moro’nun öldürülmesiyle sonuçlanan olayda, suçlamalardan dolayı 

hükümetçe tutuklanır. Terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan Negri, 

hapisteyken birçok eseri yayımlamış ve ses getirmiştir. Negri’nin sanığı olduğu 

dava 1983’te başlar. Aynı sene hapiste olmasına rağmen Radikal Parti’den aday 

gösterilen Negri, Milan’dan milletvekili seçilir, dokunulmazlık sayesinde Temmuz 

1983’te salıverilir ve Eylül 1983’te İtalya’yı terk edip Fransa’ya kaçar. Yokluğunda 

vekilliği düşürülecek, davasındaki usulsüzlüklere rağmen suçlu bulunacak ve 30 yıl 

hapse mahkûm edilecektir. Negri 1997’ye kadar ülkesinden uzakta, Paris’te felsefe 

ve siyaset bilimi kürsülerinde ders verir, birçok çalışması yayımlanır. 1997’de 

gönüllü olarak İtalya’ya, kalan hapis cezasını tamamlamak üzere döner. Bir süre 
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sonra kalan cezası ev hapsine dönüştürülür. Nisan 2003’te tamamen serbest kalır 

(11). 

Negri’nin iktidarın doğasına yönelik çalışmaları, çağdaş siyaset kuramının 

başlıca alanlarından biri sayılmaktadır. Tarihin sonunun geldiği iddia edilen bir 

dönemde yeni özgürlük alanlarının inşasına yönelik siyasal bir çalışmanın önde 

gelen aktivistlerinden biri olan Negri’nin siyasal etkinliği ve eserleri, toplumsal 

hayat tarzlarının, haklar ve özgürlüklerin yeniden icat edilmesi gerekliliğine 

yöneliktir. Negri'nin siyasal düşüncesi de bu minvalde İktidar ile potansiyel 

toplumsal güç arasındaki mücadele bağlamında ele alınabilir. Her ne kadar 

Marksist literatürden beslenmiş olsa da onun siyasi‐politik kavrayışları temel alan 

araştırmaları daha çok, M. Foucault, G. Deleuze ve F. Guattari gibi Fransız 

düşünürlerinin, iktidarın tüm siyasal, toplumsal ve kişisel ufku nasıl 

şekillendirdiğine dair çalışmalarıyla ortaklık göstermektedir. Adı geçen 

düşünürlerin çalışmalarında aynı zamanda ortaya çıkan bir diğer boyut, yeni ve 

yaratıcı toplumsal güçlerin, olumlayıcı alternatif pratiklerin tanımlanmasına 

yönelik bir girişimdir. Negri'nin özellikle Spinoza'nın düşüncesini yorumlaması, bu 

projeye bir katkı niteliğindedir. Negri'nin çözümlemesi, Spinoza'nın iktidara karşı 

ne tür bir karşılık tesis ettiğini ortaya koyar. 

Negri'nin eserlerinde, İktidar ve potansiyel güç arasında hem kuramsal hem 

de pratik açılardan önemli bir ayrım olduğunu görülmektedir. En genel anlamıyla 

İktidar, kitlesel mobilizasyonun merkezi, aracı ve aşkın gücü; toplumsal inşanın sabit 

ve bütünleyici boyutudur. Potansiyel güç ise, kuruluşun yerel ve anlık gücü; kurucu 

toplumsal etkinliktir. Başlangıçtan itibaren, bu ayrımın basitçe farklı kaynaklara ve 

potansiyellere  sahip  olan  farklı  öznelere  değil;  kavramsal  ve  maddi  terimlerle 

birbirlerine  zıt,  iki  farklı  egemenlik  ve  örgütlenme  biçimine  atıfta  bulunduğunu 

anlamak hayati önem  taşır. Bu hem metafizik hem  siyaset  için geçerlidir. Negri, 

varlığın örgütlenmesini de toplumun örgütlenmesini de bu bağlamda ele alır. Negri, 

kapitalist üretim  ilişkilerinin  iktidarı olarak  tanımladığı  ilk  tür  iktidar  ile proleter 

üretken güçlerin sahip oldukları potansiyel olarak tanımladığı toplumsal potansiyel 

gücün arasında gerçek anlamda bir diyalektik  ilişki biçimi olduğunu  ileri sürer. Bu 

iktidar  ve  toplumsal  güç  arasındaki,  toplumsal  kurgunun  bütünleştirici  ve  sabit 

boyutu ile kurucu toplumsal etkinlik arasındaki zıtlıktan kaynaklanmaktadır (12). 

NEGRİ’DE SİYASET ANLAYIŞI 
Antono Negri’nin siyasal alana dair düşüncelerini en kapsamlı bir biçimde 

ortaya koyduğu, Amerikalı kuramcı Michael Hardt’la birlikte hazırladıkları 

İmparatorluk adlı eseridir. Negri’nin İmparatorluk’ta ele aldığı temel konular, açık 

sınırlarla ayrılmış ulus devletlerden oluşan bir emperyalist sistemden merkezsiz ve 

içkin bir imparatorluk aşamasına geçiş, sürekli bir kriz hâli olarak tanımlanan 

modernlikten post modernliğe geçiş, siyasal düşünceler tarihinin içkinlik ve 

aşkınlık ikilemi üzerinden yeniden yapılandırılması, gerileyen Avrupa karşısında 

Amerikan demokrasisinin emperyalist ve genişlemeci karakterinin vurgulanması, 

enformasyon ekonomisi tarafından ortaya çıkarılan bir maddi olmayan emek 

kavramı, ekonomi ve siyasetin iç içe girmesi ve biyo‐iktidar (Foucault 
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repertuarından) kavramı gibi her biri ayrı bir uzmanlık alanına denk düşen birçok 

farklı delil bulunmaktadır.  

Çalışmanın en güçlü noktasını kapitalist sistemin yapısal dönüşümlerini 

açıklama biçimi ve muhalefetin bütünsel enerjisini yönelteceği ortak bir hedef 

olarak imparatorluk kavramının geliştirilmesi oluşturmaktadır. İmparatorluk, 

giderek bütün yerküreyi kendi açık ve genişleyen hudutları içine katmakta olan 

merkezsiz ve topraksız bir yönetim aygıtı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 

söz konusu aygıt, sınırsız ve merkezsiz olarak (mekânsızlık), tarihin dışında ya da 

sonunda (zamansızlık), biyo‐iktidar uyguluyor olmak ve barışı, her ne kadar hep 

savaşıyor olsa da vurgulamakla karakterize edilir.  

İmparatorluk kavramı, emperyalizm kavramına karşıt bir ruh içinde 

kullanılmaktadır. Emperyalizm kavramı, kapitalist gelişmenin özgül bir sürecinde 

ortaya çıkan siyasal ve ekonomik bir oluşum olarak kullanılmaktadır. Negri’ye göre 

emperyalizmin ayırt edici özelliği, kapitalist merkezin yayılacağı bir dışarısının 

varlığına ilişkin ön gereksinim duymasıdır. Oysa İmparatorluk artık dışarının 

kalmadığı ve sınırların önemini yitirdiği ve temelde uzamsız bir egemenlik biçimini 

anlatmaktadır. Daha doğrusu İmparatorluk, emperyalizmden sonraki aşama olarak 

kurgulanmaktadır. Kavram sadece ekonomik faktörlerin karşı karşıya geldiği 

aktörsüz ve anonim bir süreç olmanın ötesine geçer ve bir egemenlik modeli 

olarak tanımlanır.  

İmparatorluk kuramı gücünü, çağdaş bireyin özlemlerinin büyüklüğü ile bu 

özlemleri kuşatan iktidar şebekesinin yayıldığı küresel uzamın sınırsızlığı ve 

derinliği konusundaki deneyimleriyle örtüşmesinden almaktadır. Eğitimin paralı 

hâle getirilmesi ile IMF programları, temel malların fiyatlarıyla ekonomik yeniden 

yapılanma süreçleri, Orta Doğu savaşları, Filistin sorunu vb. arasındaki ilişkilerin 

oluşturduğu karmaşık ve çatışmalı bir ilişkiler ve iktidarlar sistemini anlaşılır kılan 

küresel bir egemenlik teorisi olarak tanımlanmaktadır. 

Negri, devrimin öznesini belirlemede iki kritik ayrıma gitmektedir. 

Bunlardan biri halk, diğeri ise çokluktur. Bu iki ayrımda devrimin temel öznesinin 

çokluk olarak ele alındığı görülmektedir. Çokluk, farklılık ve tekilliklerin 

oluşturduğu bir ilişkiler toplamı olduğundan, kendi dışındakileri kapsamaya açık 

olan bir kümedir. Yani halk gibi, bir egemenlik senaryosunu hayata geçirmek için 

tasarlanmadığından, dışlayıcı davranmaz. Çokluk kavramı kalabalık gibi doğası 

gereği edilgen bir yapıyı değil, birçok boyutluluğu simgeleyerek etkin bir yapıya 

denk düşmektedir. Bu noktada Negri, çokluğu sınıf kavramı örneğinde kullanarak 

işlevsel bütünlüğünü ortaya koymaktadır. Sınıf, her zaman için bir dizi nesnelliğe 

referans verilerek tanımlanabilir. Bir kişinin sınıfsal konumu, emeğin toplumsal 

organizasyonundaki yerine, üretim araçlarının mülkiyeti konusunda pozisyonunun 

ne olduğuna ya da hangi gelir grubuna dâhil olduğuna bakılarak saptanabilir. Nihai 

olarak öznel bir öge, yani sınıf bilinci ya da aidiyet duygusu işin içine girer ve 

sınıfsallık böylelikle tanımlanmış olur. Sınıfsal formasyonda tamamlayıcı bir öge 

olan öznellik, çokluk açısından kurucu bir işlev görür (13).  

 
Devrimin öznesini 
belirlemede iki aktif 
ayrıma gidilir: Çokluk 

ve halk. 

 
Antono Negri’nin 
siyasal alana dair 
düşüncelerini 

kapsamlı bir biçimde 
ortaya koyduğu, 
Amerikalı kuramcı 
Michael Hardt’la 

birlikte hazırladıkları 
İmparatorluk adlı 

eseridir. 
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Çokluğu oluşturduğu varsayılan bu öznellikler, Althusser’in adlandırma 

dediği bir süreç tarafından inşa edilirler. Althusser, “İdeoloji bireyleri özne olarak 

adlandırır.” dedikten sonra öznellik üretimine ilişkin iki saptama yapar: İlk olarak 

özne, özgür bir birey olarak kurulmuştur; yani eylemlerinden ve seçimlerinden 

sorumludur. İkinci olarak özne, tabi olmak için kurulur; yani kendini daha yüksek 

bir özneye sunmak için vardır. Kısaca, öznenin özgürlüğü, kendini daha yüksek bir 

varlığa sunma özgürlüğüdür. Özne, sadece tabi olmak için ve tabi olmak aracılığıyla 

var edilir. Çokluğun ampirik izdüşümünün son dönemlerin direniş hareketleri, 

özellikle de küresel iktidara karsı çıkış pratikleri içinde gözlemlenebileceğini 

vurgulamaları bu noktada anlam kazanmaktadır. 1989 Tianenmen, 1992 Los 

Angeles ayaklanması, Chiapas, Güney Kore’deki öğrenci ve işçi hareketleri, İntifada 

gibi birçok farklı direniş ortaya çıkması bu minvalde önem kazanmaktadır. Ancak 

Negri, bu direnişlerle ilgili son derece önemli bir çıkmaz olduğuna işaret 

etmektedir. Bu mücadeleler, kendilerini tanıtmak ve kabul görmek için her türlü 

iletişim olanağını kullanmış ancak birbirleriyle iletişim kurmaya çalışmamışlardır. 

“İletişim paradoksu” olarak adlandırdıkları bu sorun, kökleri yerelin içinde olan bu 

direnişlerin, aslında kapitalist sistemin geneline ilişkin bir sorunu gündeme 

getirdiğini görmemize engel olmuştur. 

Bu mücadelelerin iki belirgin özelliği vardır. 

Öncelikle, hepsi yerel sorunlardan kaynaklanmış, ancak 

küresel düzeye sıçramıştır. İkinci olarak hepsi 

ekonomik, kültürel ve politik düzey ayrımını geçersiz 

kılan biyo‐politik bir karakter taşımaktadır. Fakat buna 

rağmen, hiçbiri genel ve sürekli bir hâle gelememekte 

ve tümü kısa sürede miadını doldurmaktadır. Bu sonuç 

ise “ortak bir düşman” tanımının yokluğundan ve 

“ortak bir dil” geliştirilememesinden dolayı ortaya 

çıkmaktadır. Negri ve Hardt, böyle bir ortaklık tesis etmenin önemi üzerinde 

durmakla birlikte, sezgisel düzeyde de olsa ortaklığın var olmamasının, aslında bu 

mücadelelerin gücünü gösterdiğini savunmaktadırlar. Bu mücadelelerin hepsi eşit 

ölçüde altüst edici kabul edilmekte ve etkilerini artırmak için dış bir yardım ya da 

garantiye gerek duymadıklarını saptamaktadırlar. Her mücadele doğrudan 

İmparatorluğa darbe vurmaktadır (14).  

 

 
Negri’ye göre çokluk, modern muhalif özne, bir haklar mücadelesi içerisinde 

üç  temel  talepte  bulunmaktadır.  Bu  talepler  aynı  zamanda  yaşanılan  çağda 

B
ir
e
ys
e
l E
tk
in
lik •Çokluk kavramıyla halkın kendi egemenliğini sahiplenip merkezî 
bir otoriteye devretmeden, özgürlüğünü dayanışma içinde 
kurması gerektiği ile ilgili olarak Negri’nin Spinoza ile yakınlaştığı 
söylenebilir mi? Tartışınız.
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özgürleşme sorunu olarak ele alınan bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Bu haklar, 

yurttaşlık hakkı, toplumsal ücret hakkı ve yeniden sahiplenme hakkıdır. Yurttaşlık 

hakkı olarak tanımlanan hak, emeğin yerküre üzerinde kazandığı akışkanlığa bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş bölgelerdeki kapitalist üretim, dünyanın diğer 

bölgelerinden  gelen  göç  hareketlerine  fazlasıyla  bağlıdır.  Sırf  bu  yüzden, 

İmparatorluk  emeğin  göç  hareketlerini  kontrol  altında  tutmak  istemekte  ve  bu 

işçileri yurttaşlık hakkından yoksun bırakmaktadır. Bu bağlamda küresel yurttaşlık 

talebi, hem emekçilerin bulundukları yerde oturma ve çalışma hakkını hem de göç 

hareketlerinin denetiminin çokluğun eline geçmesini içermektedir. Herkese sosyal 

ücret  ve  garantili  gelir hakkı  ile  yeniden  sahiplenme hakkı da  yurttaşlık hakkına 

dayalı olarak anlam kazanırlar. Yaklaşım, üretimin yapılabilmesi için gerekli olan tüm 

faaliyetlerin  ücretlendirilmesini  talep  etmektedir.  Bu  bakımdan  garantili  ücret 

anlamını da taşımaktadır. Yeniden sahiplenme hakkı, biyo‐politik üretimi olanaklı 

kılan bilgi,  iletişim ve duygusallık alanına  serbest erişim ve denetim hakkı olarak 

geliştirilmektedir.  Yeniden  sahiplenme,  çokluğu  tanımlayan  öznelliklerin 

yaratılmasında  kullanılan  üretim  araçlarının,  çokluk  tarafından  tekrar 

sahiplenilmesidir.  

Kısacası Negri’nin bu çalışması sadece siyasetten arınmış bir zihniyet 

dünyasını yeniden siyasallaştırma yönünde bir girişim olmakla yetinmemiş, ortaya 

koyduğu siyasal programlapratik siyaseti de yaşam alanında meydana gelen 

değişimlere göre yeniden şekillendirmek istemiştir (15).  

OTONOMİ VE OTONOMİST MARKSİZM 

Son yıllarda gerek felsefi gerekse siyaset alanına yönelik kabullerin 

revizyonist bir biçimde yeniden yorumlandığı dinamik göstergeler, sosyal bilimsel 

çalışma alanlarında sürekli olarak güncellenmektedir. Toplumsal arenadaki radikal 

değişimler buna uygun olarak reformist düzenlemelere gereksinim duymaktadır. 

Üst belirleyen etmenler, etken müdahaleler, tesiri altındaki faillere yansıtıcı temsil 

krizleri, yeni savunma ve kabul alanları oluşturmaktadır. Dolayısıyla da değişimin 

kaçınılmazlığı ve belirsizliği her daim süregelen bir değişmez olarak varlığını 

sürdürmektedir. Kuşkusuz bu durum Negri’nin yöntem bilimsel araştırmalarında 

da kendini göstermektedir. Özellikle de otonomizm hareketi, yukarıdaki 

açıklamanın mantıksal bir sağlaması olarak ele alınabilir. Kendisinin de Marksist 

ideolojiyi ve literatürünü etkin bir biçimiyle kullanmasının yanı sıra Klasik 

Marksizmi olduğu yerden bir adım öteye taşıyarak bu literatüre yeni katkılar 

sağlamıştır. Onun Otonomist Marksizm adını verdiği bu yeni kavrayış, kapitalizmin 

girdiği yeni evrede hâlâ bir tür sınıf mücadelesinin anlamlı ve etkili olabileceğini 

gösteren ve böylesi bir mücadele için gerekli kavramsal ve kuramsal desteği 

sağlayabilen bir düşünce yapısı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Otonomist Marksizmin temel yapı taşlarına odaklanmadan evvel, onun 

otonomi kavramının içerimlerine odaklanmak, ortaya koyduğu yeni argümanların 

anlaşılabilirliği açısından önem arz etmektedir. İlkin otonomi kavramı, kapitalist 

toplumsal formasyon içinde yer alan, toplumsal hayatta aktif bir yer edinmiş olan 

işçi sınıfına odaklanan bir kavramsallaştırmadır. Sermaye ile olan ilişkileri 

 
Otonomi kavramı işçi 

sınıfının 
toplumsallaşmasını ve 
tabandan başlayan 
mücadele sürecinde, 
sermayeye karşı 
muhalif eğiliminin 

artmasına, 
birleşmesine ve 
genelleşmesine 

odaklanır. 

 
Modern muhalif 
öznenin üç temel 

talebi bulunmaktadır: 
yurttaşlık hakkı, 

toplumsal ücret hakkı 
ve yeniden sahiplenme 

hakkı.  
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dolayımıyla belirlenen, durağan ve edilgen bir işçi sınıfını imleyen hegemonya 

kavramının aksine, otonomi hareketi, sınıf kompozisyonu kavramları, işçi sınıfının 

toplumsallaşmasını ve tabandan başlayan mücadele sürecinde, sermayeye karşı 

muhalif eğiliminin artmasını, birleşmesini ve genelleşmesini ifade eder. Yeni, 

kolektif bir işçi sınıfı öznesine yönelik bu arayış, farklı sınıf kavrayışlarınca, farklı 

örgütlenme biçimlerince belirlenen döngülere ya da daha toplumsallaşmış 

mücadele alanlarına olan ilgiyi artırır. Dolayısıyla da otonomi kavramı, deyim 

yerindeyse bir özerklik anlayışının tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Otonomi 

hareketi içinde, örgütsel yapıların 1960'lar boyunca kitlesel işçiye yönelik 

girişimleri, tamamıyla planlı kalkınmayı hedefleyen Keynesci stratejiler, sosyalist 

üretkenlik ya da emek değeri kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu 

yüzden aracı konumdaki partilerden ya da sendikalardan özerkliğin, fabrika 

dışındaki kapitalist ilişkilerin toplumsallaşmasına, toplumsal fabrikaya ya da 

toplumsal sermayeye karşı yürütülen mücadelelere dayanan var olan döngüye 

denk düştüğü kabul edilir.  

Negri’ye göre Sovyet Sosyalist dönemindeki süreç, işçi sınıfı açısından bir 

özgürleşme sağlamamış aksine üretken güçlerin planlı gelişimini sağlamıştır. Bu da 

sosyalist kapitalizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Oysa en son döngünün 

amacı ihtiyaçların sağlanmasıdır ve bu da çalışmanın reddi ile mümkün olacaktır. 

Eğer işçinin emeği kapitalist için artı değerin kaynağıysa ‐Marx için emeğin 

sermaye dışında bir değeri yoktur‐, işçi sınıfı özerkliği anti‐kapitalist mücadele için 

izlenmesi gereken yolu belirler. Bu mücadele, emeğe bağımlı ihtiyacın genel 

toplumsal çıkarına dayalı değildir; toplumsal bütüne karşı bir muhalifliktir.  

İşin reddi kavramsallaştırmasıyla var olan temel eğilim, her yerde var olan 

komünizm stratejisine yöneliktir. Komünizme yönelik hareket, ancak sınıfın kendini 

değerli kılması ile mümkündür; bu da sınıfın kendi maddi çıkarının yeniden kendine 

mal edilmesine yönelik mücadele ile ortaya çıkacaktır. Sermayenin buna vereceği 

karşılık, yönetilen bir kriz aracılığıyla ve toplumsal kumanda marifetiyle işi yeniden 

değerli kılmak; yani, Devlet aracılığıyla ücretli emek bağını ve ücretsiz artı emeği 

topluma dayatmak olacaktır. Bu kitlesel işçinin, sermayenin toplumsal yeniden 

üretimi alanına doğru genişleyerek toplumsallaşmış işçiye dönüşmesine yol açar. 

Mücadeleler, ücretsiz (bedeli ödenmeyen) emek, ev işi, okul hayatı, toplumsallığın 

kapitalist biçimleri ve ücret içermeyen her türlü iş ilişkisi üzerine olacaktır. 

Sermayenin ücret‐emek ilişkisini zorla yeniden dayatmanın bir aracı olarak kriz 

yönetimini üstlendiği biçime kriz‐Devleti adı verilir. 

Negri tarafından geliştirilen otonomi hareketinin ya da Otonomist 

Marksizmin en önemli kavramlarından birisi de işçi sınıfına atfedilen kendini 

değerli kılma kavramıdır. Özellikle küresel mücadeleler dönemi denilen 1960‐1970 

arası dönemlerde ortaya çıkan işçi sınıfının ekonomi‐politik gücünün yanı sıra 

kapitalizmin ötesine geçme olasılığının da temel kaynağı olarak görülen otonom 

yaratıcılığın kuramsal bir ifadesidir. Negri bu kavramı, özelikle ABD'de ve İtalya'da 

süregiden yoğun sınıf mücadelelerinin ve kültürel devrimin, toplumsal mücadele 

dalgasının tecrübesi ile önermiştir. Kastettiği, devrimci öznenin kendisini değerli 

kılması, sermayenin değer sürecinden daha kıymetli ve etkili bir değer hâline 

 
Çalışmanın reddi, 
işçilerin gündelik 
yaşamında, sahip 
oldukları güç,  

potansiyellerinden 
başlatılması 

gerektiği, sermayeyi 
var edenin sadece 
isçilerin bu kudreti 
olduğu tezidir.   
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getirmesiydi. Kendini değerli kılma, yalnızca işçilerin kendi etkinliklerine değil; ama 

aynı zamanda, mücadelenin direnişi ya da reddiyeyi aşan ve yeni varoluş 

biçimlerine yönelik yönlerine de işaret etmektedir. 

Sermayenin tahakküm altına almaya çalıştığı insanların bütün farklı 

eylemliliklerinde olduğu gibi, kendini değerli kılmanın farklı boyutlarını tanımak ve 

kabul etmek, bütüncül bir siyaset anlayışının temelinin ortaya koymaktadır. Bu 

siyaset, geleneksel sosyalist tasavvurun kapitalizm sonrası birliğe/bütünlüğe 

yönelik beklentisini reddeder ve kapitalizmden komünizme geçişi, var olan kendini 

değerli kılma biçimlerinin bugünkü ve gelecekteki biçimlerini analiz edebilme 

sürecinde yeniden tanımlanır. Negri bu süreçte öznenin kendisini 

geliştirebileceğini, sermaye hareketi içindeki üretim ilişkilerini özgürleştirebildiği 

ve onlara hâkim olabildiği sürece, üretim ilişkilerinden özgür kılabileceğini öne 

sürer. İşçilerden oluşan öznelerin kendilerini değerli kılması, kapitalist değerli 

kılmanın aksine, kendi gelişim sürecinde kendini belirleyebilme biçimini alır. İşçi 

sınıfının kendini değerli kılması sayesinde, reddiye gücünün ya da sermayenin 

belirlenimlerini bertaraf etme enerjisinin yanı sıra işçi sınıfının yeniden pozisyonu 

içinde, yaratıcı olumlamanın, yeni pratikler ve değerler inşa etmenin gücünü 

ortaya koyar. 

Bu noktada Otonomist Marksizm sürecinden bahsedilebilir. Kendine has bir 

perspektif ortaya koyan bu yeni Marksist anlayış, işçilerin sermayeden ve 

sendikalar siyasal partiler gibi kendi örgütlerinden özerk/bağımsız olan gücünü ön 

plana çıkaran bir siyaset, bir dizi toplumsal mücadele ile Klasik Marksizm’den 

ayrılır. Metodolojik olarak ayrı bir safhada yer alan bu yeni kuramsal çerçevede 

sınıf mücadelesini şekillendirecek ve geleceği belirleyecek bir şekilde ipleri ele 

alma kabiliyetini ifade etmektedir. Bu noktada önemli bir ayrım noktası olan 

otonomi kavramı sayesinde işçi sınıfının kendi çıkarlarını tanıyabilme, bu çıkarlar 

uğruna mücadele edebilme ve bu mücadelenin basitçe sömürüye karşı çıkmak gibi 

yeni dinamikler ortaya koyabilecektir. Daha da önemlisi bu devrimci dinamik için 

herhangi bir lider/önder arayışı tartışma dışında bırakılacaktır.  Sermayenin gücü 

üzerinde yoğunlaşan ve işçileri esasen baskıya tepkisel ve devrim için dışsal bir 

liderliğe bağımlı olarak değerlendiren Marksist‐Leninist geleneğin aksine, 

toplumsal mücadeleler çerçevesinde gelişen Otonomist Marksist gelenek, bu 

tahakküm mekanizmalarının kırılması ve yeni toplumsal bir yapının kurulması için 

işçilerin otonom gücü üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini öne sürmektedir (16). 
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•Otonomist Marksist hareket düşünürlerinin Marksizm'in
özünü teknik analizlerinde, politik ve ekonomik tahlillerinde
değil, bir düşüncenin kendini özgürleşme aracı olarak
kurabilmesinde bulmaları, bu düşünürlerin Marksist olarak
nitelendirilmelerinde bir çelişkiye sebebiyet verir mi?
Tartışınız.

 
Otonomist Marksist 
gelenek, tahakküm 
mekanizmalarının 
kırılması, yeni 

toplumsal bir yapının 
kurulması için işçilerin 
otonom gücü üzerinde 

yoğunlaşmak 
gerektiğini öne 
sürmektedir. 
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Otonomist Marksist geleneğin başlıca önermelerinden biri, sermayenin 

gelişiminin işçi mücadeleleri tarafından belirlendiği ve bu mücadeleleri izlediğidir. 

Bu önermenin dolaysız bir sonucu, toplumsal öznelliğin gücünün tarihsel gelişme 

ve kurumların işleyişi açısından esaslı bir etken olduğunun kabulüdür. Otonomist 

Marksist gelenek, siyaseti toplumsal mücadelelerin bir ürünü olarak kabul eder. 

Toplumsal yapı ve şeylerin bugünkü hâlleri, bu yüzden, toplumsal mücadelelerin 

aşağıdan yukarıya, devrimin bakış açısından değerlendirilmelidir. 

NEGRİ’DE SINIFA YAKLAŞIM 
Marksist gelenekler içerisinde sınıf tanımı üretim biçimleri, emek süreçleri 

ve dolayısıyla değer kavramı üzerinden tasarımlanarak açıklanmıştır. Otonomist 

Marksist geleneğin kendini öncekilerden ayrıştırdığı ve Marksizm'i Hegelci 

açıklamalardan kurtarıp yeniden tanımladığı alanlardan biri de Marksist sınıf 

tanımının tüm bağlantılarıyla birlikte gözden geçirilip dönüştürülmesidir. Bu 

bağlamda Marksist literatür içerisinde özgün bir biçimsel analiz ortaya koymuştur.   

Sınıf ilişkilerini ve işçi sınıfının pozisyonu içerisinden yaptığı analizleriyle 

Negri, günümüz ayırt edici özelliklerinden birisi olarak sermayenin bilgi, bilişim ve 

teknolojik imkânları son derece kendi lehine yönelik kullanıyor olmasıdır. Özellikle 

dikkati çeken önceden hiç görülmemiş düzeyde bir iş yeri otomasyonu, küresel 

hareketlilik ve toplumsal denetim sağlamak üzere, enformasyon teknolojisini 

bilgisayarların ve telekomünikasyonun,  yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Negri, bu 

enformasyonel gelişime büyük bir önem atfetmektedir ve genelde Otonomist 

Marksizmin, özelde de Negri'nin çözümlemeleri, yeni bilgi ve iletişim biçimlerinin 

yalnızca kapitalist tahakkümün araçları olarak değil; ama aynı zamanda, işçi sınıfı 

mücadelelerinin potansiyel kaynakları olduğunu ortaya koymaları bakımından 

önemlidir. Yüksek teknoloji kapitalizminde, toplumsal emeğin bir bütün olarak 

kapitalist tahakküm altına alındığı düzeyde, sınıf çelişkilerini yeniden tanımlama 

çabası, Negri'nin eserlerinde ön plana çıkan temalardan biridir. Negri'nin yapmaya 

çalıştığı, işçi sınıfı kavramını bir bütün olarak toplumsal yeniden üretim alanındaki 

çelişkiler ve zıddiyetler düzeyine uygun olarak genişletmek ve yeniden 

tanımlamaktır. Negri'nin eserlerinde de doğrudan üretim alanında ortaya çıkan 

zıddiyetleri aşan bir işçi sınıfı kavramı geliştirme çabası göze çarpmaktadır. 

Negri’nin temel analizi yeni bir üretim biçiminin yürürlüğe girdiği fikrine 

dayanmaktadır. Post‐Fordizm bu yeni üretim biçimine dair, emeğin yeni bir 

toplumsal örgütlenmesinin başat koşulu ve yeni bir sermaye birikimi modeli olarak 

ele almak gerektiğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak post‐modernizm yeni 

üretim biçimiyle paralel olarak kapitalist ideolojinin üst yapısal alanlarına sirayet 

etmektedir. 
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lik •Post‐fordizm ve hegemonya arasında ilişkisel bir 

bağlantı kurulabilir mi? Tartışınız. 

 
Negri’nin temel analizi, 

yeni bir üretim 
biçiminin yürürlüğe 

girdiği fikrine 
dayanmaktadır. 
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Yeni bir çağın başladığına dair söylemlere, kapitalist gelişmenin temel 

özellikleri göz önüne alınarak dönemleştirilmesi sayesinde ulaşılmaktadır. Negri 

kapitalizmin geçmişteki gelişimini dört ayrı evreye ayırarak yeni bir analiz 

çerçevesi oluşturmaktadır. Buna göre 1600'lerden başlayan ve 1848'e kadar süren 

evreyi sermaye birikiminin ilkel bir hâlinin ortaya çıktığı imalat dönemi, 1848'den 

Birinci Dünya Savaşına kadar süren evreyi gelişmiş ölçekli sanayinin ilk dönemi, 

Birinci Dünya Savaşından 1968'e kadar süren evreyi ise gelişmiş ölçekli sanayinin 

ikinci dönemi olarak adlandırmaktadır. 1968'den bu yana ise yeni bir üretim 

biçiminin egemen olduğunu savunmaktadır.  

Gelişmiş ölçekli sanayinin ilk döneminin özellikleri açısından emeğin 

pozisyonunun niteliği katı hâlde değiştirilmiştir. Bu minvalde ilk olarak emek süreci 

açısından işçi makineye mahkûm kılınmış derece bağımlıdır. İşçinin emeği 

makineye eklemlenen bir parça görevi görmektedir. İş gücü üretim döngülerine 

eklemlenmiş hâlde ve bu bakımdan nitelikli olmak zorundadır. Daha önce kendi 

nitelikleri konusunda bağımsızken artık makine başında ve fabrika içerisinde 

nitelikli duruma geçiyor, nitelikleri kendi dışında, kitlesel üretim döngüsü 

içerisinde belirlenir hâle gelmektedir. İkinci olarak tüketim normları açısından 

kitlesel üretim kapitalin üretim kapasitesi ile düzenlemekte, ücret kapasitesi ya da 

üretime tekabül eden etkin talep göz önüne alınmamakta, bu da felakete benzer 

inişlere neden olmaktadır. Bir diğer noktada düzenleme modelleri açısından devlet 

finansal kapitalizmin kuruluşuna, tekellerin oluşmasına ve emperyalist gelişmenin 

daha sağlam düzeylerde kurumsal uyumuna yönelik politikalar üstlenmektedir. 

Son olarak emek sermayesinin politik konumu açısından bu dönem işçi 

örgütlenmelerinin politik oluşma dönemidir. Bu da ikili bir oluşumdan meydana 

gelmektedir; ilk bileşeni kitlesel örgütlenme diğer bileşeni ise politik örgütlenme. 

Bu dönem sosyalist işçi örgütlenmelerinin profesyonelleştiği döneme sirayet 

etmektedir. 

Büyük ölçekli sanayinin ikinci döneminde ise ilk olarak emek süreci 

açısından işçi niteliksizleşmesi, değerini yitirmesi söz konusu olmaktadır.  İş gücü, 

yeni üretim yapılarının uygulanması ve işçinin öznel niteliklerinin yitirilip üretim 

sürecine entegre edilmesiyle birlikte üretimden soyutlanmakta, bu durum da ileri 

düzeyde yabancılaşmaya yol açmaktadır. Kitlesel işçi artık üretim döngüsünün 

bilgisini tamamen kaybetmeye başlamıştır. İkinci bir etmen tüketim normları 

açısından; Fordizm sistemine geçilmekte, üretilen malların piyasaya sürümünde 

ücret göz önüne alınmaya başlanmaktadır. Niteliksel olarak alım gücü kavramı da 

bu dönemde ortaya çıkmaktadır. Üçüncü etmen, düzenleme normları açısından 

Keynesyen ekonomi‐politikalarının ve daha da çok dönemsel krizler sayesinde 

müdahaleci devlet modeli oluşmaya başlamakta ve üretim faaliyetlerini tam 

istihdamın devamlılığı ve sosyal yardım güvencesi aracılığıyla desteklemektedir. 

Sonuncu faktör olan emeğin siyasal pozisyonu sosyalist örgütlenmeler devam 

ediyor olsa da SSCB’nin getirdiği prestij kaybı nedeniyle revizyonist örgütlenme 

şemaları oluşturulmaktadır. Politik örgütlenme düzeylerinde etkin bir artış 

görülmüş, ileri endüstri ülkelerinde işçilerin hakları konusunda seslerinin 

yükseldiği görülmeye başlamıştır.  

 
Post‐fordizm esnek bir 

üretim şekli ile, 
çalışanın emeğinin ve 
uzmanlaşmasının 

parçalara bölünmesine 
neden olan 

fabrikasyonel bir üretim 
modelidir.  
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1968 sonrası yeni dönem diyerek nitelendirdiği dönemde ise gelişme 

biçimleri şu şekilde sıralanmıştır. Emek süreci açısından fabrikaların otomasyonu 

ve toplumun bilgisayar teknolojisini kullanmadaki talebinin artmasıyla koşullanan 

bir emek biçimi karşımıza çıkmaktadır. Üretken emek üretim süreci içerisindeki 

merkeziyetini yitirmekte ve toplumsal işçi ideolojik bir konuma yükselmektedir. 

Tüketim normları açısından yeni bir tür bireyselciliğin egemen olduğu pazarın 

belirleyiciliğine geri dönüş söz konusudur. Düzenleme normları açısından tüm 

dünya pazarını kapsayan geniş bir çerçeveye sahip çok uluslu düzenlemeler ortaya 

çıkmakta, küresel rekabete dayalı yeni figürler ortaya çıkmaya başlamaktadır. 

İşçilerin siyasal pozisyonu bölünerek dağılmış ve topluma yayılmış durumda. 

Üzerine kurulu olduğu alanın kayganlığı nedeniyle tamamen soyut, maddesiz ve 

entelektüel bir yapıya bürünmüştür. Emeğin özü ise birden fazla değere sahip 

olmakla beraber dinamik yapısını muhafaza etmiştir.  

Antonio Negri kapitalist makinenin önceki evrelerinin gelişim evreleri 

olduğunu ve bu gelişimin emeğin üretimden soyutlanmasına yönelik bir çizgi 

olduğunu belirtiyor. Bu gelişim içerisinde profesyonel işçiden kitlesel işçiye 

geçilmiş ve bu da içinde bulunduğumuz yeni evrede yerini toplumsal işçiye 

bırakmıştır. Kooperatifleşme artık endüstriden bağımsızlaşmış, kapitalist 

makinenin öncülü hâline gelmiştir. Bu tarihsel belirleme Negri'nin Marx'ın değer 

kuramına yönelttiği eleştiri ile bütünleştirildiğinde toplumsal sınıfların günümüz 

koşulları altında varlığına ve sınıf mücadelesinin olabilirliğine dair bütünlüklü bir 

ifade sunmaktadır.  

Bir başka noktada Negri'ye göre, Sanayi Devrimi’nin ikinci döneminde, 

profesyonel işçiden kitlesel işçiye geçiş sırasında Marx'ın ortaya koyduğu emek 

kuramının temel nitelikleri şu anki durum karşısında değerini yitirmiştir. Negri'nin 

Marx'a yönelttiği asıl eleştirinin kaynağında ise çok daha farklı bir nokta dikkati 

çekmektedir. Negri değerin ne olduğuna dair yeni bir sorunsal üzerinde 

durmaktadır. Buna göre değer, bir ilişki biçimidir, taraflarını tarihsel olarak 

belirleyen bir ilişki, bir mübadele ilişkisinin temel dinamiği ve tanımı itibarıyla 

soyutlamanın maksimize edildiği bir ilişkiden ibarettir. Değer bu hâliyle 

toplumsallığı ve üretim biçimini belirleyen bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 

Negri'nin işaret ettiği ve olumladığı emeğin değerden bağımsızlaşması 

durumu bugün geçerli olan yeni kapitalist üretim biçiminin kendi dinamikleri 

sayesinde fiilen oluşmuştur. Negri'nin altını çizdiği fiili durum değer kuramının 

krizidir; aslen bugün değerin nesnel bir ölçütü yoktur. Marx üretim biçiminden 

bahsettiğinde Asya tipi kültürden modern burjuva toplumuna uzanan bir tarihten 

bahsetmektedir. Bu tarihin bugün eriştiği noktada kapitalizm o kadar gelişkindir ki 

bütün toplumsal üretim süreçlerini kendi eritme potası içinde yok etmiştir. 

Toplumsal alanda topluma dair ne varsa kapitalizme dâhil, onunla mutlak ilişki 

içerisindedir.  

Bütün bu verilerin ışığında sonuçta zorunlu olarak bizi getirdiği nokta 

günümüz şartları altında Marx'ın sömürü kavramının sorgulanmasıdır. Bu 

minvalde sömürü üretime ve niceliksel değerlerle ilişkili bir kavram olarak 

 
1968 sonrası dönemde 
Emek süreci açısından 

fabrikaların 
otomasyonu ve 

toplumun bilgisayar 
teknolojisini 

kullanmadaki talebinin 
artmasıyla koşullanan 
yeni bir emek tarzı 
ortaya çıkmaktadır.  

 
Değer kuramının krizi,  
emeğin değerden 
bağımsızlaşması ve 
kapitalist üretim 
biçiminin fiili 

müdahaleleriyle 
gerçekleşmektedir.   
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kurgulanamaz. Bundan dolayı söz konusu kavram iktidar mekanizmasının politik 

bir işareti olarak ele alınmalıdır. Sömürü artık insanın üretken toplumsal iş birliğine 

tepeden inme bir hükmetme süreci olarak tanımlanmalıdır. Kapitalist sömürünün 

özü iktidar ilişkilerinde ve onların uygulanış biçimiyle ortaya çıkan eylemlerinde 

gizlidir (17).  
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•Bourdieu, kavramsallaştırmasının temeline oturttuğu nesnelcilik ve öznelcilik
sentezini sağlamak için habitus, sermaye ve alan kavramlarıyla temellendirilen
özgün bir kavramsal repertuar oluşturur. Habitus algıladığımız,
değerlendirdiğimiz ve içinde hareket ettiğimiz dünya aracılığıyla oluşan kalıcı ve
aktarılabilen bir eğilimler sistemini anlatır. İlk çocukluk döneminde bilincinde
olmadan edinilen ve bu yüzden süreklilik sergileyen üretken eğilimler
şemasıdır. Sermaye kavramı, insanların edindikleri eğilimler sistemi sonucunda
onların toplumda işgal ettikleri konumlarla ilişki içindedir. Toplumsal faillerin
belirli alanlara katılımı ve rekabetten doğan özel birikimler sağlamasını
mümkün kılabilen bir toplumsal alanda etkili bir kaynaktır. Alan kavramı, farklı
hayat alanlarında gerçekleştirilen, kendilerine has dinamikler ve bu dinamikler
arasındaki ilişkilerin gerçekleştiği yapısal evrenler olarak nitelendirilir. Bir alan,
kendi özel belirlenimlerini içine girenlere empoze eden bir güç alanıdır.

•Siyasal alan, fiili bir durum içerisinde şeffaf ya da gizli olarak neyin mevcut
olduğuyla ilgili, nesnel hâlde aşikâr, yayınlanmış, resmî ve yetkili olarak neyin
bütünüyle var olduğuna dair katkısı olan, temsil veya ifade gücünün uygulanışı
bakımından imtiyazlı alanlardan birisidir. Bu imtiyazlı alan içerisinde, temsil
edenlerin temsil edilenler üzerindeki tahakkümünün imkânını ise,
Bourdieu’nün yapıtlarında çok sık kullandığı ve en kısa tanımıyla “eyleyicilerin
üzerine düşünmediği, pratiklerinin mantığına işlemiş inançlar seti” olan doxa
kavramı sağlamaktadır.

•Bourdieu’ye göre siyasetin alanı genel hatlarıyla ikili bir yapıya sahiptir.
Bunlardan ilki, özerk bir evren olan ideolojik üretim alanı, diğeri de toplumsal
eyleyicilerdir. Dolayısıyla, bu alanın mantığını, aşağıda detaylandırılacağı üzere
“demokratik seçim” doxa’sının yaratıldığı, yurttaşlar kitlesince tüketilen,
görüşlerin tedarik edildiği ve politik programlar, konular, söylemler ve
kampanyaların olduğu arz ve talep eksenleri etrafında okunabilir. Dolayısıyla
siyasal alanda “oyunun kuralları”, siyaset hakkında konuşma otoritesine sahip
belirli eyleyicilerce inşa edilmiştir. Neyin tartışılacağına bu otorite sahibi
eyleyiciler karar verir ki; onlar bunu yaparken sınıfsal habitus her zaman iş
başındadır. Bu bağlamda sıradan bir parti militanından “propaganda makinesi”
gibi işleyen bir partiye kadar, siyasal alan içindeki kurumsal ve bireysel
eyleyicilerin faaliyetleriyle sermayeleri arasında her zaman bir karşılıklılık söz
konusudur.

•Negri'ye göre, post‐endüstriyel toplum bilim kuramcılarının iddialarının aksine,
toplumsal alandaki yeni mücadele hareketleri, sınıf zıddiyetinin yeni bir
düzeyini temsil eder. Bu yeni düzey, hayati gereklilikler çerçevesinde sınıf
ilişkilerinin sonunu belirleyen yeni öznelliklerin ortaya çıkışına indirgenemez.
Değer biçimini krizi, ki bu sınıf ilişkisi olarak tezahür eder, daha ziyade yeni
düzeyde bir sınıf zıddiyetinin ortaya çıkmaya başladığı andır. Negri, bu
çözümlemesiyle uzun süredir Ortodoks Marksizmi tahakkümü altına almış, işçi
sınıfının fabrikaya bağlı sığ tanımlamalarını aşan düzeyde bir kuram
geliştirmiştir.

•Negri, işçi sınıfının bugünkü durumunu dört temel başlık altında topladığı yirmi
tez ile çözümlemeye çalışmıştır. Buna göre 1600'lerden başlayan ve 1848'e
kadar süren evreyi sermaye birikiminin ilkel bir hâlinin ortaya çıktığı imalat
dönemi, 1848'den Birinci Dünya Savaşına kadar süren evreyi gelişmiş ölçekli
sanayinin ilk dönemi, Birinci Dünya Savaşından 1968'e kadar süren evreyi ise
gelişmiş ölçekli sanayinin ikinci dönemi olarak adlandırmaktadır. 1968'den bu
yana ise yeni bir üretim biçiminin egemen olduğunu savunmaktadır. İlk üç
tezde, değer kanununun, emek ve birikimin daha önceki ve tarihi geçmiş
örgütlenmelerine bağlı olduğu ölçüde, iktisadi işlevinin bugünkü sonunun,
toplumsal emeğe bağlı çelişkilerin merkeziliğini azaltmadığını öne sürer.
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ı) •Marx'ın Devlet'in ve onun hukukunun olumlu bir kuramını sunmadığı 
gerçeğinin, bir Marksist çözümlemenin Devlet hakkında söyleyebileceği 
herhangi bir şeyi olmadığı anlamına gelmeyeceğini öne süren Negri, Devlet'in 
Marksist bir eleştirisi için hareket noktasının olumsuz olduğu anlamına 
geldiğini söyler. Bu hareket noktası, Marx'ın şeylerin şu andaki hâllerini tahrip 
eden gerçek harekettir diye tanımladığı komünizmdir. Bu temel hareket 
noktasından yola çıkan Negri, öncelikli olarak şeylerin şu andaki hâllerini 
tanımaya ve çözümlemeye, ardından da bugünkü durumu tahrip eden gerçek 
hareketi kavramaya çalışır. Bu çaba, sürekli baskı altına alınan ama her zaman 
kendini özgür kılan yaşayan emek fikri ve tecrübesiyle desteklenmektedir. 
Yönetim mekanizmalarını ve yapılarını altüst eden ve yıkan hareket hâlindeki 
gerçek toplumsal güçleri kavramanın önemini vurgulayan Negri, maddi 
olmayan emeğin baskın bir hâle geldiği günümüz toplumlarında var olan 
iktidarın alternatifinin, toplumsal potansiyel gücün olumlu bir şekilde hayata 
geçirilmesi ile mümkün olabileceğini söyler.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu düşüncesinin temel kavramlarından 

değildir?  
a) Habitus 

b) Sistem 

c) Alan 

d) Sermaye 

e) Simgesel Şiddet 

 

2. Bourdieu’nün “doxa” kavramının siyaset tartışmalarındaki karşılığı     
aşağıdakilerden hangisidir?   
a) Siyasetin bir ahlaki donanımla ilgili olduğu 

b) Siyasette şiddetin merkezî motif olduğu 

c) Siyasetteki temel inanç setlerine karşılık geldiği 

d) Siyasetin sınıf çatışması eksenli olduğu 

e) Siyaseti uzlaşımların belirlediği 

 

3. Bourdieu, devlet analizi ve doğasına ilişkin temel görüşlerini 
aşağıdaki sosyologların hangisinden ilham alarak geliştirmiştir?  
a) Emilé Durkheim 

b) Max Weber 

c) Auguste Comte 

d) Karl Marx 

e) Georg Simmel 

 

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “algıladığımız, değerlendirdiğimiz ve 
içinde hareket ettiğimiz dünya aracılığıyla oluşan kalıcı ve aktarılabilen bir 
eğilimler sistemini anlatır?  
a) Mekanizmalar 

b) Alan 

c) Habitus 

d) Kültürel kodlar 

e) Otomatizmler 

 

5. Bourdieu sosyolojisinin sahip olduğu sosyolojik perspektif aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Ahlaki 

b) İşlevselci 

c) Otonomist‐Marksist 

d) Sınıfsal 

e) Yapısalcı 
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6. Negri’nin “farklılık ve tekilliklerin oluşturduğu bir ilişkiler toplamı 
olduğundan kendi dışındakileri kapsamaya açık olan bir küme” olarak 
ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Partizan 

b) İşçi Sınıfı 

c) Çokluk 

d) Kitlesel mobilizasyon 

e) Devrimcilik 

 

7. Esnek bir üretim şekli ile çalışanın emeğinin ve uzmanlaşmasının parçalara 
bölünmesine neden olan fabrikasyonel üretim modeli aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Post‐fordizm 

b) Taylorizm 

c) Post‐kolonyalizm 

d) Neo‐liberalizm 

e) Kapitalizm 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Negri’nin savunduğu Marksizm türüdür?  
a) Eleştirel Marksizm 

b) Postyapısalcı Marksizm 

c) Yapısal Marksizm 

d) Otonomist Marksizm 

e) Sovyetik Marksizm 

 

9. 1600'lerden başlayan ve 1848'e kadar süren evre, sermaye birikiminin ilkel 
bir hâlinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Gelişmiş ölçekli sanayinin birinci dönemi 

b) İmalat dönemi 

c) İthal ikameci dönem 

d) Gelişmiş ölçekli sanayinin ikinci dönemi 

e) İhracat dönemi 

 

10. Aşağıdaki hangi düşünür Negri düşüncesi üzerinde etki bırakmamıştır?  
a) Spinoza 

b) Foucault 

c) Heidegger 

d) Marx 

e) Deleuze 

 

 

Cevap Anahtarı 

                                       1.b, 2.c, 3.b, 4. c, 5. d, 6. c, 7. a, 8. d, 9. b, 10. c 
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dönüş; Kozmopolitizasyon

Risk Toplumu: Aşırı bireyselleşme ve gelenekten 
uzaklaşma

Dünya Risk Toplumu: Aşırı teknolojileşme
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GİRİŞ  

20. yüzyılın önemli filozof ve sosyal bilimcisi olarak kabul edilen Foucault, 

farklı kaynaklarda ifade edildiği gibi çok sayıda unvana sahiptir. Filozof, fikirlerin 

tarihçisi, sosyal teorisyen, dilbilimci ve edebiyat eleştirmeni bu isimlerden 

bazılarıdır. Bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalarında sosyal 

kontrolün kurumlar aracılığı ile nasıl kullanıldığını gözler önüne sermektedir. 

Sıklıkla post yapısalcı olarak etiketlenmesine karşın bu nitelendirmeyi hiçbir zaman 

kabul etmemiştir. Daha ziyade modernitenin eleştirel tarihini yapan bir isim olarak 

anılmayı tercih etmiştir. Düşünceleri hem akademi içinde hem de akademi ile 

bağlantısı olan ya da ol(a)mayan akademi dışındaki aktivist faaliyetlerde 

yansımasını bulmuştur. Ünitenin diğer konusu olan Bauman’ın siyaset ve iktidar 

arasındaki ilişkiye yönelik argümanlarını farklı çalışmalarında görmek mümkün: 

Yasa Koyucular ve Yorumcular isimli çalışmasında, modernitenin bir özelliği olarak 

değerlendirdiği, düzen arayışından bahsetmektedir. Diğer bir deyişle dünya, 

özünde düzenli bir bütünlüğe sahiptir. Düzen beklentisi ve ön kabulü, sosyal, 

siyasal, ekonomik ve kültürel tüm kesimlerde kendini göstermektedir. Bu beklenti 

ve girişim beraberinde Bauman’a göre denetimi de getirmektedir. Mikro alandan 

makro alana kadar tüm sosyal hayat boyutlarında yaşanan değişimlere göreli 

olarak direnen tek unsurun moderniteye bağımlı, onun baskısı altında bulunma 

durumu olduğunu belirten Beck, ise farklı bir modernite deneyiminin pratik 

edildiğini ifade etmektedir. Bu aşamada, endişe, şüphe, belirsizlik, durağan 

olmama giderek artmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda söz konusu 

düşünürlerimizin siyaset, siyaset ve iktidar konularındaki görüşlerini 

değerlendirmeye çalışacağız. 

MICHAEL FOUCAULT (1926‐1984) 

 
Resim 10.1 Michael FOUCAULT (1926‐1984) 

Yaşam Hikâyesi 

1926 yılında Poitiers, Fransa’da dünyaya gelen Foucault üst orta sınıf bir 

ailenin çocuğudur. Yaşam şansı (Weber) açısından değerlendirildiğinde babasının 
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doktor olması, Foucault için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Lycée Henri IV’de 

başlayan eğitim hayatına École Normale Supérieure’de devam etmiştir. Jean 

Hyppolite ve Louis Althusser gibi önemli sosyal bilimcilerden dersler almış ve 

felsefeye yönelik ilgisi artmıştır. Uzun süre yurt dışında kültürel diplomat gibi 

çalışmış ve daha sonra Fransa’ya tekrar dönmüştür. Bu dönüşü sosyal bilim ve 

felsefe dünyasında büyük yankılar yaratacak çalışmaların başlangıcı olarak 

değerlendirilebilir. Doktora tezi olan Deliliğin Tarihi’nin yayınlanması ile başlayan 

süreç, 1960‐1966 yılları arasındaki çalışmalarının derlemesi olan Kliniğin Doğuşu 

ve Şeylerin Düzeni’nin geniş kitlelere ulaşması ile devam etmiştir. Bahsi geçen son 

iki çalışma, yapısalcılık olarak isimlendirilen düşünce akımının en iyi örnekleri 

arasında sayılmaktadır. Arkeoloji olarak Foucault tarafından isimlendirilen ve 

bütünü ile yine Foucault’un kendisine ait olan teknik ile gerçekleştirilen bu üç 

çalışma, historiographikal tekniğin örnekleri olarak da farklı kaynaklarda karşımıza 

çıkmaktadır. 

1966 ile 1968 yılları arasında kültür elçiliği yaptığı Tunus’ta üniversitede 

görev almış, Fransa’ya döndükten sonra ise yine farklı üniversitelerde felsefe 

bölüm başkanlığı ve akademisyenlik görevlerini yerine getirmiştir. 1970’te göreve 

başladığı Collège de France’ta ölümüne kadar çalışmaya devam etmiştir. 1984 

yılında HIV/AIDS ‘den kaynaklanan nörolojik problemler nedeni ile hayatını 

kaybetmiştir. 

Irkçılık karşıtı kampanyalar, insan haklarının ihlal edilmesine karşıt olan 

hareketler, idam cezası reformuna karşı tepkileri içeren hareketler gibi ağırlıklı 

olarak sol kanat siyasal ve ideolojik görüşü barındıran gruplarda aktif bir üye 

olarak çalışan Foucault, bu hareketlerin temel tema ve argümanlarını da 

barındıran Bilginin Arkeolojisi, Disiplin ve Ceza, Cinselliğin Tarihi gibi çalışmaları ile 

iktidarın, herhangi bir toplumda söylemin evrim geçirmesine nasıl yol açtığını 

gözler önüne sermiştir. Diğer bir şekilde ifade edilecek olursa Foucault arkeoloji ve 

soy kütüğü tekniklerini geliştirerek ve kullanarak bu çalışmalarında, iktidarı elinde 

bulunduranların ya da ele geçirmek isteyenlerin bu güç ve iktidarı nasıl kitleleri 

etkilemek için kullandıklarını, yani söylem oluşturduklarını göstermiştir. 

Temel Kavramları ve İktidar‐Siyaset Bağlantısı 

Foucault açısından iktidar ve siyaset ilişkisini inceleyen bu alt bölümde, 

öncelikli olarak tüm sosyal bilimciler için geçerli olan bir teknik sayıltıdan yani ön 

kabulden bahsetmek gerekmektedir: Tüm sosyal bilimci ve filozofların teorilerinin 

derinlemesine bir analizi, kavramların çokluğuna ve kullanılan örneklerin 

fazlalığına rağmen teorilerinin bir bütünlük içinde olduğunu göstermektedir. Diğer 

bir ifade ile teoriler belirli argümanların farklı kavram ve somut örnekler ile ifade 

edilmesini içermektedir. Böylesine bir ön kabul, Foucault özelinde 

değerlendirildiğinde, onun yukarıda da ifade edildiği gibi, iktidar, güç ve kontrolün 

kurumlar ve söylem aracılığı ile nasıl ortaya çıkarıldığını, yeniden üretildiğini ve ne 

amaçlarla kimler tarafından kullanıldığını derinlemesine incelediğini söylemek 

mümkündür. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın bu alt bölümünde ele alınan 

kavramların hepsinin kendi aralarında bağlantılı olduğunu görmek söz konusudur. 

 
Teoriler, belirli 

argümanların farklı 
kavram ve somut 
örnekler ile ifade 

edilmesini 
içermektedir. 
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Foucault’un kavramlarının oldukça meydan okuyan bir özelliğe sahip 

olduğunu ileri sürülebilir. Yönetimsellik, arkeoloji, soy kütüğü, söylem, teknoloji ya 

da aygıt gibi sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan kavramlara yeniden anlam 

kazandırarak ya da yeni kavramlar üreterek Foucault, okuyucularını şaşırtan bir 

üslup kullanmıştır. Kişilerin olağan karşıladıkları, eleştirel bir şekilde düşünmek 

istemedikleri, sorgulamadıkları, fenomenologların ifadesi ile “elde var bir” (taken 

for granted) olarak kabul ettikleri durumları ters düz ederek onların yaşadıkları 

dünyaya dair bakış açılarını değiştirmek istemektedir Foucault. Çalışmanın bu 

bölümünde Foucault’un öne çıkan bazı kavramları kısaca tanıtılacak ve birbirleri ile 

olan bağlantıları daha belirgin bir hâle getirilmeye çalışılacaktır. 

Foucault’un iktidar, normalleştirme ve disiplin ile ilgili tartışmalarına 

bakıldığında iki temel teorik bakış açısını eleştirdiğini görmek mümkündür. 

Bunlardan ilki, Marksizm, diğeri ise egemenliğin yasal teorisi olarak ifade ettiği 

modern liberal ya da sosyal demokratik düşüncenin özünü oluşturan düşünüş 

biçimidir. İktidar ile ilgili kavramsallaştırmasında Foucault, bu iki yaklaşımdan farklı 

bir duruş sergilemektedir. Ona göre hem liberaller hem de Marxistler, her ne 

kadar kendi aralarında birbirlerinden farklı olsalar da her ikisi de gündelik hayatın 

içindeki iktidarın uygulanması ve pratik edilmesine ilgi göstermemişlerdir. 

Foucault’un yerel ve mikro iktidar ilişki ve stratejilerine odaklanması, onun bu iki 

bakış açısından farklı olan yönünü göstermektedir. Bununla birlikte Marx ile 

Foucault’un sanıldığının aksine düşman değil, birbirlerini tamamlayan iki taraf 

olduğunu dile getiren argümanlar da bulunmaktadır. Marx’ın iktidar ilişkilerinde 

makro boyuta odaklanması ile Foucault’un mikro analizinin birleştirilmesi, iktidar 

analizi açısından daha kapsamlı bir perspektif sağlayacağını düşünen otoriteler 

bulunmaktadır. 

 
İktidar kavramının tarihsel gelişimi ve değişimini ifade ederken Foucault, 

arkeoloji ve soy kütüğü tekniklerini kullanmaktadır. 1960’lı yıllarda kullanmaya 

başladığı arkeoloji kavramı ile Foucault, tarih yazmaya yönelik tercih ettiği 

yaklaşımı ifade etmektedir. Arkeoloji, bugünün tarihini yazmak için, geçmişteki 

söylemsel pratiklerin incelenmesini içermektedir. Böyle yaparak Foucault, bugün 

ile geçmiş arasındaki bağlantıları gözler önüne sermek istemektedir. Geçmişin 

bugün üzerindeki etkisini kabul ederek bugün karşılaşılan sosyal, siyasal, kültürel 

pratik ve söylemlerin geçmişteki kökenlerine inmek istemektedir.  

Arkeoloji ile Soy kütüğü kavram ve tekniklerinin her ikisini aynı amaç, yani 

geçmişten bugüne olan yansımaları ortaya çıkarmak, için kullanmasına rağmen, bu 

iki kavramın Foucault için aynı olduklarını söylemek oldukça güçtür. Nietzche’nin 

kavramı olarak ifade edilen soy kütüğünü kullanarak Foucault, daha önce bir 

bütün olarak ifade edileni yıkmak istemektedir. Giddens, Foucault bununla 
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"bilgilerin, söylemlerin, nesne alanlarının vs. kuruluşunu, ister olaylar alanıyla 

bağlantılı olarak aşkın bir nitelikte olsun ister bütün tarihte kendi boş kimliğinin 

peşine düşmüş olsun bir özneye başvurmak zorunda kalmaksızın açıklayan bir 

tarih biçimi”ni kastettiğini ifade etmektedir. 

Geçmişten günümüze iktidar kavramının değişimine bakıldığında Foucault, 

Avrupa’da sanayi kapitalizmin ortaya çıkmasından önce, iktidarın merkezî kurum 

ya da otorite ile olan ilişkiler çerçevesinde tanımlandığını belirtmektedir. Monark 

ve onun tebaası bu iktidar ilişkisine örnek olarak verilebilir. Egemen iktidar olarak 

ifade edilen bu ilişki biçimi toprakların belirli kesimler arasında dağıtılması, bu 

durumun yasal düzenlemelerle meşru hâle getirilmesini kapsamaktadır. O 

dönemde, toprakta çalışan güç ve onun varlığının güvenliği üzerine bir ilgi 

bulunmamaktadır ve böylesine bir ilgi, istatistiğin keşfedilmesine kadar ortaya 

çıkmayacaktır. Nüfus ve sosyal beden ve onun yönetilmesi anlayışı henüz 

oluşmamıştır. Diğer bir ifade ile üreticilerin kontrolü egemen iktidar döneminde 

ön planda olan bir tartışma ve uygulama değildi. Liberal perspektiften bakıldığında 

olumlu gelişmeler olarak nitelendirilen bu kontroller, Foucault için nüfusun 

gözetim ve denetimini sağlayan mekanizmalardır. Bu mekanizmalar iktidarın 

varlığını sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Egemen iktidar açısından bakıldığında 

bu iktidarın pratik edildiği alanlar oldukça geniştir. Din bu alanlardan bir tanesidir. 

Her ne kadar Foucault egemen edici güç için örnek vermiş olsa da dinî ritüellerin 

gerçekleştiği ortamların bugünün modern olarak adlandırılan toplumunda da 

yaşandığını belirtmektedir. 

 
Foucault için dinî ritüellere ve onların yarattığı kozmik ortama örnek olarak 

günah çıkarma olgusunu vermektedir. Ona göre, dinî bir pratik olan günah 

çıkarma, 18. ve 19. yüzyıllarda seküler bir nitelik kazanmıştır. İnsanların en 

mahrem arzu ve cinsel pratiklerinin neler olduğunu söylemelerini sağlayan bu 

uygulama Foucault’a göre bir tür sosyal kontrol mekanizmasıdır. Bu nedenle 

modern günah çıkarma, Foucault tarafından bilgi iktidarının bir biçimi olarak kabul 

edilmektedir. İnsanlar, aslında mahremlerini açık hâle getirmek durumundadırlar 

günah çıkarma pratiği ile. Ancak modern toplumlarda bu zorunda olma 

durumunun, zorlayıcı özelliğinin üstü örtülmüştür. Kişiler itiraf etmek zorunda 

hissetmektedirler kendilerini ve bu hissin kaynağının ne olduğunun farkında 

değildirler. Bu nedenle Foucault, arkeoloji ve soy kütüğü tekniklerini kullanmakta 

ve söylemlerin arkasındaki perdeyi aralamaktadır. 

18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise sanayi kapitalizminin ve burjuva 

sınıfının ortaya çıkması ile birlikte iktidar daha farklı bir formda uygulanmaya 

başlamıştır. Bu süreç, parlamenter politikaya odaklanmış modern politik söylem, 
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anayasa, hukuk, kurum gibi kavramları içeren yeni bir iktidar biçimin ortaya 

çıkmasına şahitlik etmiştir. Foucault’a göre modern çağda, insanlar belirli 

derecelerde başarıya ulaşan çok sayıda strateji ile kontrol edilmiş, disipline edilmiş 

ve normalleştirilmiştir. Ona göre modern çağdaki iktidar, sadece devlet ve onun 

yasal kodları ya da diğer baskıcı mekanizmaları aracılığı ile değil, çok sayıda olan 

farklı stratejiler ile kendini yeniden üretmektedir. Foucault’a göre devlet, sosyal 

bedenin tüm boyutlarındaki iktidar ilişkilerinin kodlanmasıdır. Daha önceden 

kurulmuş olan kurum ve gerçeklikler için anlaşılabilirlik şeması sağlayan bir 

kavramdır devlet. Devlet, bir pratiktir ve iktidarın tek ve temel kaynağı değildir. 

Bununla birlikte modern çağdaki iktidarın mekanizmalarının varlık sebebi olarak 

devlet kabul edilebilir. Bir diğer mekanizma mimaride karşımıza çıkmaktadır. 

Hapishanelerin, okulların, hastanelerin, fabrikaların mimari özellikleri sosyal ve 

politik kontrolün yaratılması ve pratik edilmesinde oldukça işlevseldir. 

Disiplin ve disiplin edici iktidar, sosyal beden içindeki davranışlarını 

düzenlemektedir. Bu düzenleme mekânın (mimarlık gibi), zamanın (zaman 

çizelgeleri gibi), insan aktivite ve davranışlarının (alıştırmalar, tavırlar, hareketler 

gibi) denetlenmesi aracılığı ile yapılmaktadır. Gözetleme ve denetimin 

gerçekleştirildiği karmaşık sistemlerin yardımı ile disiplin sağlanmakta ve 

sürdürülmektedir. Foucault iktidarın disiplin olarak ifade edilmesine karşıdır. 

Disiplin daha ziyade, iktidarın pratik edildiği bir alan olarak ele alınmalıdır. Bunun 

yanısıra Foucault “Disiplin Edici Toplum” kavramını kullanarak hapishane, hastane, 

okul, ordu gibi bütüncül kurumlardaki (Goffmann) disiplinin tarihi ve kökenlerinin 

neler olduğunu incelemektedir. 

 
Normal ve normal olmayan arasındaki ayrım bu mimaride daha belirgin bir 

biçimde karşımıza çıkmaktadır. Böylesine bir ayrım beraberinde kimlik oluşumunu 

da getirmektedir. Foucault, kimliğin çözülmesi, diğer bir deyişle ortadan 

kaldırılmasını önemsemektedir. Ona göre kimlik, kişiler üzerinde iktidarın 

uygulanması olanak sağlayan ve insanların belirlenmiş sınırların ötesine geçmesini 

engelleyen, kişilerin boyun eğmesine, edilgen olmasına yol açan bir unsurdur. 

Kimlik oluşumuna bir örnek biraz önce de ifade edildiği gibi normal‐patolojik 

ayrımı ve normalleştirme süreçleridir. Çağdaş toplumun yasal ve kiliseye dayanan 

kodlarından daha ziyade tıp alanının argümanlarına uygun bir şekilde oluştuğunu 

ifade ederek Foucault, suçluların, normallikten uzaklaşanların diğer bir ifade ile 

sosyal beden içinde üretken olmayanların patolojik olarak değerlendirildiğini 

belirtmektedir. Suçlu olanların, hastalıklarından kurtulmaları için tedavi edilmesi 

gerektiği fikri çağdaş toplumun temel özelliğidir. Bu durum ise hukuk ile tıp 

arasında sona ermez bir gerilimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

B
ir
e
ys
e
l E
tk
in
lik •Foucault'un hastaneler, fabrikaların mimari yapısı ile kontrol arasındaki 

kurduğu ilişki AVM (alışveriş merkezleri) lerin mimari özellikleri ile 
benzerlik göstermekte midir?

 
Foucault iktidarın 
disiplin olarak ifade 
edilmesine karşıdır. 
Disiplin daha ziyade, 
iktidarın pratik edildiği 
bir alan olarak ele 

alınmalıdır. 

229



İktidar‐Siyaset İlişkisi: Foucault, Bauman ve Beck 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi    8 

Normalleştirme süreçleri ise farklı mimari formlar içinde sıklıkla pratik 

edilmektedir. Panaptikon olarak isimlendirilen hapishane modeli denetim ve 

gözetimin gerçekleştirilmesinde oldukça işlevsel bir özelliğe sahiptir. 

Foucault’un denetim ve kontrol ile ilgili sıklıkla kullandığı bir diğer kavram 

hapsedilme/ cezalandırılmadır. Deliliğin Tarihi isimli çalışmasında Foucault, 

17.yüzyılda Avrupa’da hâkim olan bir hareketi tanımlamaktadır. Bu hareketin 

temel özelliği, mantığı olmayan, aklı olmayan olarak nitelendirilen insanların 

sosyal bağlarından koparılıp hapsedilmesini kapsamaktadır. Buradaki insanlar 

sadece “deli” olarak nitelendirilen kişiler olmayıp işsiz, bekâr anneler, intihara 

kalkışanlar, papazlıktan atılanlar, hayat kadınları, çapkınlar, kâfirler, kısacası sosyal 

olarak rahatsız edici olanlar, üretici olmayanlar bu hareket nedeni ile sosyal 

ilişkilerden soyutlanmaktadırlar. Büyük günah çıkarma olarak ifade ettiği bu 

hareketi Foucault daha sonra Hapishanenin Doğuşu ve Disiplin ve Ceza isimli 

çalışmalarında ayrıntılı olarak incelemiştir. 

İktidarın var olmasına olanak sağlayan bir diğer unsur Foucault’a göre 

kültürdür. Kültür, değerlerin hiyerarşik bir şekilde örgütlenmesini kapsamaktadır. 

Kültür, herkese ulaşabilir ve etkileyebilir. Birliktelik ve aidiyeti yaratma 

potansiyeline karşın kültür aynı zamanda ayıklama ve dışlama mekanizmalarını da 

bünyesinde barındırmaktadır. 

İktidarın önemli hedeflerinden biri olan sosyal kontrolün sağlanması için 

bilim olarak tanımlanan düşünsel ve pratik boyutu olan alanın da tarafsız 

davranmadığını ifade etmektedir Foucault. Pozitif bilimlerin tarafsızlık 

söylemlerinin arka planda farklı çıkar hesaplamalarını barındırdığını ifade 

etmektedir. Sosyal bilimlerin de bu açıdan bakıldığında statükonun yeniden 

üretilmesine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Sağlıklı toplum yaratma 

çabasının bir aracı olarak bilim karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı toplum kavramı, tıp 

alanı ve tıbbileştirme olarak ifade edilen kavram ve pratiğin iktidar ile bağlantısını 

gözler önüne sermektedir. 

Sağlık alanındaki iktidar ilişkilerini ifade etmek için Foucault biyo‐iktidar 

kavramını kullanmaktadır. Nüfusları yönetmek için kullanılan ve 19. yüzyılın 

sonlarında ortaya çıkan bir teknoloji olarak tanımlamaktadır bu kavramı Foucault. 

Kavram onun disiplin edici güç olarak ifade ettiği kavram ile yakın ilişki içindedir. 

Disiplin edici güç bedenlerin eylemlerini yönlendirirken; biyo‐iktidar doğumların, 

ölümlerin, hastalıkların, bedenin yönetilmesi ile daha yakın ilişki içindedir. 

 
Biyo‐iktidarın pratik alanlarından bir tanesi de bedendir. Foucault, bedeni 

biyolojik bir unsur olarak değerlendirmemektedir. Daha ziyade, üzerinde farklı 

iktidar ve söylemlerin pratik edildiği bir varlık olarak ele almaktadır. Bedenin 

sosyal olarak üretken olmasını sağlamayı hedefleyen pek çok girişimin tarihsel 
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lik •Estetik operasyonlar bedenin yönetilmesine bir örnek olarak 

verilebilir mi?

 
Foucault iktidarın 
disiplin olarak ifade 
edilmesine karşıdır. 
Disiplin daha ziyade, 
iktidarın pratik edildiği 
bir alan olarak ele 

alınmalıdır. 
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analizlerini gerçekleştirmiştir. Bu konu ile ilgili Deliliğin Tarihi, Cinselliğin Tarihi 

çalışmaları oldukça önemlidir. Beden, nüfusların ekonomik ve sosyal yönetilmesi 

ve kontrol edilmesi süreçlerinde bir element olarak değerlendirilmektedir. 

Sınıf iktidarının varlığını reddetmemekle birlikte Foucault, sınıf ya da elit 

iktidarı olarak isimlendirilen iktidarın insan hayatındaki iktidar ilişkilerinin 

tamamının özü olmadığını ve bu ilişkileri açıklama konusunda yeterli düzeyde 

bulunmadığını ifade etmektedir. Bu durumu daha anlaşılır hâle getirmek için şu 

örneği vermek mümkündür: İş yerinde patronu tarafından her gün kontrol edilen 

ve sömürülen bir erkeğin evde karısına şiddet uygulama olasılığı bulunmaktadır. 

Eşi üzerinde iktidarı pratik edebilmektedir. Bu iktidar ilişkilerine çocuklar da dâhil 

olabilir ve evde babalarının iktidarına maruz kalan çocuklar, okulda ya da arkadaş 

gruplarında farklı iktidar ilişkilerine dâhil olabilirler. Bu okullar az ya da çok disiplin 

edici kurumlar olabilir. Buradaki iktidar ilişkilerinde önemli aktörler arasında 

öğretmenler, okul yöneticileri en fazla karşımıza çıkanlardır. Böylesine bir örnek, 

iktidar ilişkilerinin sadece sınıf temelinde değil; sosyal bedenin her alanında yaygın 

bir durumda olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir. 

Diğer önemli kavramları arasında yönetimsellik yer almaktadır. Foucault’un 

bu kavramı ilk kullanımı, Devlet fikrinin modern Avrupa tarihi içinde ortaya çıkışını 

ifade etmede olmuştur. Bu kavram, söz konusu tarih içinde popülasyonların idare 

edilmesinin belirli bir biçimi olarak tanılanabilmektedir. İlerleyen süreçte Foucault, 

kavramın içeriğini, bireysellerin ve popülasyonların sosyal hayatın ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarda yönetilmesini kapsayacak şekilde 

genişletmiştir. 

Modern devletin kullandığı yönetimsellik pratiğinde pastoral iktidarın payı 

oldukça büyüktür. Modern devlet Foucault’a göre belirli teknik, rasyonalite ve 

pratikler setidir. Bu set, bireysel üye ve sivil ve politik kolektifler olarak insan ve 

insan birlikteliklerinin doğumlarından ölümlerine dek yönetilmesi ve rehberlik 

edilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Bu yönetim ve rehberlik etme, bir çobanın 

sürüsünü gözetmesine oldukça benzemektedir. 

İktidarın pratiğinde söylem oldukça işlevseldir. Foucault’da söylem hem 

teorik bir oluşum hem de sosyal bedende uygulanan bir pratiktir. İktidar söylem 

aracılığıyla ele geçirilmek istenen bir hedeftir. Bu noktada söylem sahibinin kim 

olduğu büyük önem taşımaktadır. Söylem sahibi bir kimse, söylemi iktidarla hiç 

buluşmamış̧ olan değil; aksine söylemini üretip yaygınlaştıran iktidarın sahibidir. 

Politik eylemin kendisini sınırlaması gerektiği belirterek Foucault, entelektüelin 

eleştirel eylemi ile kitlelerin eylemleri arasında ayrım yapmaktadır.  
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• Türkiye'de erkek egemen bir aile yapısında babanın iktidarını 
meşrulaştırmak için sizce hangi söylemler kullanılmaktadır?

 
 Foucault’a göre 
modern devletin 

kullandığı 
yönetimsellik 

pratiğinde pastoral 
iktidarın payı 

oldukça büyüktür. 
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Entelektüellerin kitlelere nasihat etme sorumlulukları bulunmaktadır. 

Böylesine bir sorumluluk, bir tarafa ait olmayı zorunlu kılmamaktadır. Diğer bir 

ifade ile entelektüel, kitlelere neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemek, onlara 

katılmak, liderlik etmek durumunda değildir. Daha ziyade, olayların dışından 

bakarak durumu analiz etmek, bu analizin sonucuna göre kitlelere tavsiyelerde 

bulunmak, gerektiği takdirde, kitlelerin eylemlerini eleştirmek entelektüelin 

sorumluluk alanının oluşturmaktadır. 

Genel olarak denilebilir ki siyaset ile ilgili çalışma alanlarında Foucault’un 

etkisinin önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu etkinin ortaya çıkmasında 

onun yönetimsellik ve biyo‐iktidar kavramlarının payı oldukça fazladır. Geliştirdiği 

tarihsel bakış açısı ile Foucault, bireyleri iktidar oyunlarının hem ürünü hem de 

katılımcıları olarak görmektedir. 

Çalışmaların özünü oluşturan iktidar ile ilgili olarak Foucault’un genel 

argümanları beş başlıkta toplanabilir: 

 İktidar, “şey” değildir. Daha ziyade bir “ilişkidir”. 

 İktidar, basit bir şekilde baskıcı değildir. Daha ziyade üreticidir. 

 İktidar, basit bir şekilde Devletin (evrensel bir varlıktır Devlet) bir 

mülkü değildir. İktidar, devlet ve hükümet içinde ayrıcalıklı konumda 

olan bir unsur da değildir. Daha ziyade iktidar, iktidar sosyal beden 

üzerinde uygulanan bir olgu olarak ifade edilmelidir. 

 İktidar, en fazla sosyal ilişkilerin mikro boyutunda uygulanmaktadır. 

Bununla birlikte sosyal bedenin her boyutunda karşımıza 

çıkmaktadır. 

 İktidar, en fazla sosyal ilişkilerin mikro boyutunda uygulanmaktadır. 

Bununla birlikte sosyal bedenin her boyutunda karşımıza 

çıkmaktadır.  

 İktidarın uygulanması stratejiktir ve bir savaş olarak 

değerlendirilebilir. 

Kuramsal ve metodolojik bakış açısının genel bir değerlendirmesi onun 

büyük ölçekli teorilere karşı mesafeli durduğunu göstermektedir. Foucault, 

fenomenlerin daha özel durumlarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Sosyal 

süreçlerin oluşumundaki mekanizmalara odaklanmıştır. İlerleyen dönemlerde, 

dezavantajlı olarak ifade edilen toplumun farklı kesimlerinin sorunların 

odaklanmıştır. Mahkûmların hakları, homoseksüellerin hakları gibi farklı sosyal 

hareketlerin içinde görev almıştır. İnsanın kendi otonom ve özgürlüğünü sahip 

olma hakkına vurgu yapmıştır. Devlet iktidarının insan üzerindeki baskısını eleştirel 

bir şekilde değerlendirmiştir. Sıradan insanı desteklemiş ve onun kendi iktidar ve 

etkisini toplum içinde gösterebileceğine inanmıştır. Her ne kadar kadın ve 

feminizm ile ilgili net argümanları olmasa da ilerleyen dönemlerde Foucault, 

kendisini bu açıdan eleştirmiştir. Bununla birlikte farklı kaynaklardaki ifadelerinde 

feminist hareketten bahsetmektedir bu durum, onun bu hareketlere destek 

verdiğini göstermektedir. Antik Yunan etik sistemi eleştirmekte ve kadın 

 
Foucault, büyük ölçekli 
teorilere karşı mesafeli 
durmaktadır. Daha 

ziyade mikro ilişkilerde 
iktidarın nasıl yaratıldığı 

ve işlediğine 
odaklanmaktadır. 
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konusunda bu sistemin erkek merkezci bir niteliğe sahip olduğunu ifade 

etmektedir. Bu durumu, “erkekler için erkekler tarafından yapılan etik” ifadesi ile 

somutlaştırmaktadır. 

ZYGMUNT BAUMAN (1925‐2017) 

 
Resim 10.2 Zygmunt BAUMAN (1925‐2017) 

Yaşam Hikâyesi 

Zymunt Bauman, Poznan, Polonya’da 1925 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu 

olarak dünyaya gelmiştir. 1939 yılında Polonya’nın Nazilerce işgali nedeni ile ailesi 

ile birlikte Sovyetler Birliği’ne göç etmiştir. 

Bir dönem Sovyet askerî güçlerinin etkisi altındaki Polonya ordusunda görev 

almış; bu süreç içinde Varşova Sosyal Bilimler Akademisi’nde sosyoloji ile 

tanışmıştır. Varşova Üniversitesi’nde felsefe eğitimine devam etmiştir. Polonya 

yükseköğrenim müfredatında sosyolojinin burjuva disiplini olarak 

değerlendirilmesi, onun sosyoloji derslerine devam etmesine engel olmuştur. 

Varşova Üniversitesi’nde, Stanislaw Osswski ve Julian Hochfeld’in öğrencisi 

olmuştur. 

Polonya ordusundaki idari görevinden 1953 yılında ayrılmış; bu dönem 

hayatında önemli değişikliklerin yaşandığı bir aşama olmuştur. Babasının İsrail’e 

geri dönme isteği nedeni ile babası ile aralarında önemli çatışmalar yaşanmıştır. 

Polonya’da kalan Bauman, üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamış; 1954 

yılında ise Varşova Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başlamıştır. 1968 yılına 

kadar burada çalışan Bauman, daha sonra Londra’ya gitmiştir. Londra’da kaldığı 

sürece London School of Economics’de İngiliz sosyalist hareketi üzerine oldukça 

kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Robert McKenzie’nin danışmanlığında 

gerçekleştirdiği bu çalışma daha sonra basılmıştır. Bu kitabı, Gündelik Hayat için 

Sosyoloji, Sosyolojik Düşünmek gibi önemli çalışmalar izlemiştir. 

İlk dönemlerinde Ortodoks Marksizm’e yakın kalan Bauman, daha sonra 

Gramsci ve Simmel’den etkilenmiş ve Polonya komünist hükümetin en önemli 

eleştirmenlerinden biri olmuştur. Bu tutumu onun Polonya’da profesör unvanı 

almamasının nedeni olarak kabul edilmektedir. 

Temel Kavramları ve Siyaset‐İktidar İlişkisi 
Bauman, modernitenin ortaya çıkışını vahşi kültürden bahçe kültürüne 

dönme süreci olarak değerlendirmektedir. Bu düzende ise bahçıvan önemli bir 

 
Bauman, 

modernitenin ortaya 
çıkışını vahşi 

kültürden bahçe 
kültürüne dönme 
süreci olarak 

değerlendirmektedir. 
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konuma sahip bulunmaktadır. Bahçıvan, daha önceki dönemlerdeki avlak 

bekçilerden farklı olarak kendi bahçesindeki tüm yabani bitkileri ortadan 

kaldıracak; yabani ve zarar verici olarak nitelendirilen doğal unsurlardan kurtulan 

bahçenin gelişmesi ve varlığını sürdürmesi konusunda ilk sorumlu olacaktır.  Bu 

mantık içinde, her şeyin kendi alanı içinde var olma hakkı söz konusudur. 

Bauman’a göre moderniteyi yaratan iktidar, bahçıvan modeli üzerine kurulmuştur. 

 
Aydınlanma, sadece aklın, bilimin, gerçekliğin propagandası değildir; 

Aydınlanma daha ziyade, devletin gücünü, iddialarını, nüfuz alanını genişletmek; 

daha önce kilisenin yerine getirdiği pastoral işlevi devlete aktarmak ile 

yükümlüdür. Böylelikle, devlet aracılığı ile yeni bir toplumsal mekanizma 

tasarlanmak konusunda Aydınlanma oldukça önemli bir yere sahiptir. Toplumları, 

nüfusu ya da kitleleri belirlenen hedeflere yönlendirmektir. Bu hedefler ilk bakışta 

çok sayıda imiş gibi görünse de seçimde bulunacakların tercihi aslında tek bir 

seçenek üzerinden yapılmaktadır. Farklı bir ifade ile devlet yönlendirici rolü ile 

kitlelerin ne seçeceğini önceden belirlemiş, ancak bunu kitlelere açıklarken çok 

seçenek varmış gibi davranmaktadır. 

Yönlendiricilik, hem Foucault’da hem de Bauman’da karşımıza çıkan bir 

kavramdır . Esin kaynağı Foucault olan Bauman bu kavramı amacı yönetimi altında 

olanları bir yaşam biçiminden bir başka yaşam biçimine döndürme olan; kendisini 

doğru olanı bilen ve uygulayan; yönetimi altındakileri ise doğru olanın ne 

olduğunu bilmeyen aciz varlıklar şeklinde gören bir anlayış ve pratik olarak 

değerlendirmektedir. 

Bununla birlikte, devletin bu yönlendirici mantığı sadece modern çağa ait bir 

özellik değildir. Farklı dönemlerde farklı formlarda bu mantık pratik edilegelmiştir. 

Batı siyasi tarihi içinde moderniteden önce kilise bu anlayışı pastoral iktidarında 

pratik etmiştir. Kilise bir inancın diğer inançlara üstünlüğü üzerine bu yönlendirici 

iktidarını kurgulamışken; modern devlet sınırlarını daha da aşarak kitlelere neyin 

iyi neyin kötü olduğunu kendi anlayışına göre tanımlamış ve bu sınırlara 

uyulmasını garanti altına almak için bahçıvanlar görevlendirmiştir. Bahçıvanlar 

doğrulamacı olarak görev yapmaktadırlar. 

Doğrulama çağının sonrası bir dönem olan içinde yaşadığımız bu süreci 

Bauman, hapishanelerin rolü üzerinden tartışmaktadır. Ona göre bu dönemin 

temel özelliği, yeni tür endişelerin ortaya çıkmasıdır. Geniş popülasyonlarda 

gözlenen bu endişeler, politika stratejilerinde de yansımasını bulmakta ve bu 

endişelerin hem güçlendirilmesi ya da popülasyonların sahip oldukları bu aşırı 

hassasiyet ve endişeleri hem yeniden üretilmesi hem de ifade edilmesi konusunda 

yeni stratejiler üretilmektedir. 
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• Sizce neden ev eşyaları ve mobilyaları ev içinde kendilerine özel 
olarak ayrılan bölgelere yerleştirilir? 

 
Doğrulama çağının 
sonrası bir dönem 

olan içinde 
yaşadığımız bu 
süreci Bauman, 

hapishanelerin rolü 
üzerinden 

tartışmaktadır. 
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Modern liberal toplumlarda, bireysel özgürlüğün ölçütünün kolektif 

ekonomik güvenlik ile değiş‐tokuş edilmekte iken; bu durum içinde yaşanılan 

zaman diliminde değişiklik göstermektedir. Farklı bir ifade ile kolektif güvenlik ile 

bireysel tercihin maksimize edilmesi arasındaki değiş tokuş ya da karşılıklı alışveriş 

suç sorunu ile ilgili politik tartışmalara odaklanmaktadır. Genelin iyiliği mi yoksa 

bireysel tercihin olabildiğinde sınırlarının genişletilmesi mi sorusu bu tartışmaların 

merkezinde yer almaktadır. Bunun sonucunda ise dışlama mantık ve pratiği ön 

plana çıkmaktadır. Bu durum postmodernitenin bir özelliğidir ve sosyal ve 

ekonomik anlaşma ve ayarlamalarımız tarafından üretilen varoluşsal 

güvenliğimizin meydan okumasına bu toplumun ne derecede yetersiz kaldığının en 

önemli göstergesidir. 

Bauman, toplumların oluşumlarındaki en önemli unsurun düzene duyulan 

hasret olduğunu ifade etmektedir. Bu düzenin oluşumunda ise farklı unsurlar 

işbaşındadır. Bunlar içinde önemli olanlardan bir tanesi misantropidir (insan 

düşmanlığı). Her düzen belirli seçenekleri içinde barındırır ancak diyalektik bir 

biçimde, bu düzen, tercihleri de sonlandırır. Düzen bir tercihi ön plana çıkarır ve 

diğerlerini ya ona bağımlı kılar ya da ortadan kaldırır. Böylesine bir sonlandırma, 

misnatropinin eşlik etmesine imkân tanır. 

Burada bahsi geçen durumu daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse düzen 

peşinde olan toplumlar, tercihlere açık olduklarını, bireysel özgürlüklere önem 

verdiklerini ileri sürmelerine rağmen; pratikte bu tercihlerden belirli olanları daha 

ön plana yerleştirmekte ve onu istenilen özenilen bir durum hâline getirmektedir. 

Bu ise modernitenin temel mantığı olan dualite/ikilik yaratma sürecine eşlik 

etmektedir. Bu durum, bilgi‐iktidar ilişkisindeki iktidara sahip olanlar ile 

olmayanlar arasındaki güç dengesizliği ile ilgili daha önce bahsedilen argümanları 

desteklenmektedir. İktidarda olanlar, bilgiyi, tercihi tek seçeneğe indirgemekte ve 

bunu farklı kanallar ile yeniden üretmektedir. Bu kanallardan bir tanesi, 

normlardır. 

 
Normlar, insanlara düzen içindeki bir toplumda nasıl davranılması gerektiği 

konusunda yol göstermektedir. Diğer bir ifade ile normlar, insan tercihi diline, 

düzen ile ilgili beklentilerin neler olduğunu tercüme etmektedir. Her düzen bir 

tercihtir.  

Aynı şekilde norm da bir tercih olarak değerlendirilmektedir. Bir normun 

tercih edilmesi, diğerlerinin dışlanması yani tercih edilmemesi anlamına 

gelmektedir. Bu durumda ise diğerleri normal olmayan olarak tercih edilen düzen 

tarafından tanımlanmaktadır. Bu, iktidarın tercihlerine göre şekillenmektedir. Bu 

ise dışlama mantık ve pratiğini beraberinde getirmektedir. 
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• Sizce okulda uyum sorunu yaşayan bir çocuğun 
davranışlarını kontrol etmek için okul yönetimi ne tür 
normlar uygulamaktadır?

 
Dışlama mantığının 

pratikteki 
yansımalarından 
olan hapsetme ya 
da dışlama evleri 
disiplin fabrikaları 
yani disipline 
edilmiş emek 
fabrikalarıdır. 
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 Bauman bu durumu ifade etmek için, norm ve düzenin toplum üzerinde 

baskıda bulunan keskin bıçaklar olduğunu söylemektedir. Dışlama, sosyal patoloji 

kavramında İşlevselci Yaklaşımın ifade ettiği argümanlar ile beslenir. Farklı bir 

deyişle, dışlanma olayı bütünü ile dışlananın suçudur. Dışlayanlar ise kendilerini 

haklı olarak düzenin, değerlerin, doğruluğun savunucuları ve koruyucuları olarak 

görmektedirler. Dışlama mantığının pratikteki yansımalarından olan hapsetme ya 

da dışlama evleri Bauman’a göre, disiplin fabrikaları ya da daha açık bir ifade ile 

disipline edilmiş emek fabrikalarıdır.  

İkilikler üzerine kurulu olan modernite, temel hedefi olan düzenin 

yaratılması, korunması ve yeniden üretilmesinin sağlanmasının bunu 

gerçekleştirecek birey ya da grupların varlığı ile mümkün olduğunu ileri 

sürmektedir. Farklı bir ifade ile düzenin devamlılığı konusunda gardiyan gibi 

çalışanların olmaması, düzenin var olmasının önünde önemli bir engeldir. 

Modernite, böylesine bir söylem oluşturarak kendi mantığının yeniden üretilmesi 

konusunda topluma baskıda bulunur. Bu söylemi yaratmak için ise daha önce de 

belirtildiği gibi normlar oldukça önemli role sahiptir. Ancak süreç içinde, düzen 

kurmak bir hedef olarak görülmemeye başlamaktadır. Ancak burada unutmamak 

gerekir ki bu durum düzen hedefinin günümüz toplumlarında bütünü ile ortadan 

kalktığı anlamına gelmemektedir. 

Bauman’a göre iktidar sahipleri kamu yararının ve ona en uygun insan 

davranış örüntüsünün ne olduğunu, bu davranışın nasıl ortaya çıkarılacağını ve en 

sonunda da bu davranış biçiminin kalıcılığını nasıl sağlayacaklarını bilmelidirler. 

Bilgi, iktidar sahiplerinin hem kendi içinde hem de kendi dışında kalanlar açısından 

onların algılarında meşruluklarını sağlayabilmek için kullandıkları bir araç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Bauman’ın, Foucault’un söylem kavram ve 

pratiğinin içeriği ile benzer fikirlere sahip olduğunu ileri sürmek mümkündür. 

Devlet sırrı kavramsallaştırması ile iktidarı elinde bulundurmayanların 

ulaşamadıkları ve ulaşmalarının istenilmediği bilgiden bahsetmek mümkündür. 

 
Bilginin iktidarı elinde bulunduranlar tarafından saklanması eyleminin 

insanlık tarihi boyunca pek çok kez deneyimlendiğini belirten Bauman, iktidarı 

elinde bulunduranların açık ve doğru bilginin siyasal eylemlerinde ön planda 

olmasına pek sıcak bakmadıklarını belirtmektedir. Farklı bir deyişle iktidar 

sahipleri, siyasal pratiklerinde toplumun geri kalanları arasındaki hiyerarşik yapının 

devam etmesi amacı ile sahip oldukları bilgiyi paylaşmaya istekli olmamışlardır. 

Bununla birlikte Castells ‘in “Şebeke Toplumu” olarak ifade ettiği, bilginin 

mekândan bağımsız hâle geldiği günümüzde, iktidarı elinde bulunduranların 

güçleri geçmişe nazaran azalmıştır demektedir Bauman. 
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• Devlet sırrı kavramı ile Weber'in bürokrasisinin özellikleri 
arasında bir ilişki var mıdır?

 
İktidar, kamu yararına 
en uygun davranışı, bu 
davranışın nasıl ortaya 
çıkarılacağını ve bu 

davranış biçiminin kalıcı 
hâle gelme yollarını 

belirler. 
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Bauman, “Küreselleşme: İnsan Sonuçları” isimli çalışmasında 

küreselleşmeyi, anlamını yitirmiş artık kullanılmayan bir kavram olarak 

değerlendirmektedir. Bu kavram, tüm mutluluk ve sorunların kaynağı olarak 

görülmektedir. Geç modernite, katı olan her şeyi sıvı, akışkan hâle getirmiştir. 

Genel kabule göre, her şeyin akışkan olduğu bu dönem bir önceki aşama ile 

bağlarını koparmış olsa da; bu argüman Bauman için geçerli değildir. Ona göre ikisi 

arasındaki sınır o kadar belirgin değildir. Kolektif ve bireysel eylemler arasındaki 

bağlantılar bu duruma iyi bir örnektir.  

 

 
Hafif modernite dönemi, 20. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Bu 

dönemde mekânın sınırları aşılmaya başlanmıştır. Bilgisayarların kullanımı, 

fiberoptik teknoloji söz konusu sınırların aşımında oldukça işlevsel olan 

unsurlardır. Dünya ölçeğinde internet bağlantısının olması, sınırların çok kısa 

zamanda aşılmasına neden olmuştur. Böylesine bir hareket, toplumsal hayatın pek 

çok boyutunda değişim yaratmıştır, bunlardan belki de en önemlisi, değerler ile 

olan ilişkilerde gözlenmektedir. Daha önceden, belirli mekânlar belirli değerler ile 

birlikte anılırken (ekonomik mekân ekonomik değer gibi); değerlerin mekânlardan 

bağımsız hâle gelmesi, farklı mekânların baskın değer olma çabası içine yani 

rekabete girmesine neden olmaktadır. Ağır dönemin aksine hafif olarak 

nitelendirilen bu aşamada, dünya, sonsuz sayıdaki olasılıkların bir koleksiyonu 

hâline geldi. Her şey akışkan hâle gelmiştir. Kazanan yoktur. 
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• Castell'in şebeke toplumu ile toplumsal hareketler arasındaki 
ilişkiyi araştırın.

Ö
rn
ek

•Ağır ve geç modernite arasında bir ayrım yapar Bauman. Erken ya 
da ağır modernite aşamasında, modernite mekânın yönetimi ( ya 
da baskınlığı) üzerine odaklanmaktadır. Fabrikaların kurulması, 
ulaşım altyapılarının oluşması bu baskınlığın açık örneği olarak 
değerlendirilmektedir. Mülk sahipleri, sürekli olarak taşınmaz 
malların önemini ima eden bir söylem kullanmaktadırlar. Bu 
durum, taşınmaz mal elde etmek için gerçekleştirilen rekabetin 
temel nedenleri arasında yer almaktadır. Modernitenin bu 
aşaması, aynı zamanda, ulaşımın da oldukça hızlı bir hâle geldiği 
dönemi ifade etmektedir.

 
Bauman 

küreselleşmeyi, 
anlamını yitirmiş artık 
kullanılmayan bir 
kavram olarak 

değerlendirmektedir. 
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Bu durumun mekân üzerine etkisi oldukça dramatik bir nitelik 

göstermektedir. Mekânın değeri kaybolmuştur. Hızlı, çabuk ulaşılan mekân, 

kutsallığını yitirmekte ve değersizleşmektedir. Alışveriş merkezlerinden, 

havalimanlarından örnekler vererek bu değersizleşmeyi açıklamaya çalışmaktadır 

Bauman. Bu tür mekânlar aslında insanların bir araya geldikleri toplandıkları 

mekânlar değildir. Bu tür alanlar daha ziyade, insanları geçip gittikleri yerlerdir. Bu 

şekilde dizayn edilmiştir. Hızlı bir şekilde ulaşmak ve tüketmek ve sonrasında 

mekândan ayrılıp başka bir mekâna geçmek hafif modernitenin özelliğidir. 

Hafif modernitenin bir diğer özelliği ise erteleme kapasitesidir. Erteleme 

kapasite ile birlikte, bugüne ait olan artık yerinden koparılır ve geleceğe bağlanır. 

Diğer bir ifade ile son olur. Buna ek olarak erteleme ve hızlandırma (bu 

hızlandırmada teknolojik ilerlemek önemlidir) kapasitesi, kendisine sahip olanlar 

ve olmayanlar arasında güç ve iktidar bakımından farklılıkların oluşmasına neden 

olmaktadır. Hafif modernitenin hızlı düşünen, mekândan bağımsız ve gelecek 

odaklı insanı, ağır modernitenin mekâna bağımlı, Aydınlanma’nın öngörebilme 

bileşenine (somut izlerden yola çıkarak bir çıkarımda bulunabilme) bağımlı olan 

insanı ile kıyaslandığında daha çok güç ve iktidar sahibidir. Bu noktada, bu kapasite 

bir iktidar aracı hâline gelmektedir. 

Mekân ile bağlantıyı koparmanın insanı günlük yaşamın devam etmesi için 

yapmak zorunda olduğu sorumluluklarından bağımsız kıldığını ifade eden Bauman, 

bu durumun tüm insanlık için geçerli olmadığını belirtmektedir. Küresel 

hareketlilik konusunda sınırları aşabilenler ile aşamayanlar arasında keskin 

çizgilerin oluşmasına neden olmaktadır. Hareketliliğin tepe noktasında yer alanlar 

ile taban noktasında yer alanlar aynı değildir farklı bir deyişle. Zirvede olanlar için 

mekân hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişim hem gerçek hem de sanal 

olabilir (teknolojik alt yapıya sahip olanlar bu sınırı hızlı bir şekilde aşabilirler) 

Tabanda yer alanlar için ise mekânları hem küçülmekte hem de sosyal 

hayatlarına dair anlam üretme kapasiteleri de azalmaktadır. Bunun sonucunda ise 

iktidar ve siyaset farklı mekânlara ait olmaya başlamaktadır. Fiziksel, coğrafik 

mekân siyasetin evi, merkezi olmaya devam ederken; sermaye ve bilgi mekânın 

sınırlarından kurtulmakta ve siber mekânın (fiziksel mekân ortadan kalkmakta ya 

da nötr hâle gelmekte) bir sakini hâle gelmektedir. Bu süreçte yerellik değer 

kaybetmektedir. 

Dünyada hâlihazırda yaşanmakta olan coğrafik parçalanma/bölmelenmişlik, 

iki iktidar bloğunun oluşmasına neden olmuştur. Bu bloklar tüm Dünya’yı 

oluşturmakta, inşa etmekte ve yönetmektedirler. Yerelliğin artık kontrolü 

kaybettiği bu süreç Bauman’a göre küreselleşmedir. Ona göre küreselleşme 

evrenselleşmenin radikal bir türüdür. Küreselleşme, dünyayı geliştirmeyi 

hedefleyen eylemlerden daha ziyade bu eylemlerin sonuçlarına karşılık 

gelmektedir. Küreselleşme eylemlerimiz ile değil; bize ne olduğu ile ilgili bir 

durumdur. Küreselleşme ile mobil (hareketli) olan ile yerinde kalan arasındaki 

uçurumun giderek arttığı bir aşamadır. Dünyanın anonim (Pazar) güçler tarafından 

kontrol edildiği bir dönemdir. 

Küreselleşme ile yerelleşme arasındaki sınır bulanıktır Bauman’a göre. 

Zirvedekiler serbestliği, mobiliteyi (hareketliliği), küreselleşmeyi ifade ederken; 

 
Bauman’a göre 

küreselleşme, dünyayı 
geliştirmeyi hedefleyen 

eylemlerden daha 
ziyade bu eylemlerin 
sonuçlarına karşılık 

gelmektedir. 
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tabandakiler ise kısıtlanmış olmaya, yerelliğe denk gelmektedir. Bunun yanında 

küreselleşme bütünlüğü de içermektedir. Bauman, 20. yüzyılın son 25 yılında 

tarihin Büyük Bağımsızlık Savaşı’na şahit olduğunu ifade etmektedir. Mekâna bağlı 

ve bağımlı olmaya karşı açılan bir savaştır bu. Bunun sonucunda ise Bauman 

önemli bir soru sorar: Ulus üstü güçlerin dünyayı yok etmesi durumunda ne 

olacak? 

Ulus‐devletlerin bu noktada kendi egemenliklerini geri almak için 

savaşacakları düşünülse de gerçekte durum biraz daha farklı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Ulus‐devletler, kendi bağımsızlıklarını almak için uğraşmaktan 

daha ziyade zirvedekilere bağımlı olmayı tercih etmektedirler. Ancak, bu ulus 

devletlerin iktidar hedeflerinden uzaklaştıkları anlamına da gelmemelidir. Yerel 

düzeyde kendi içinde ulus‐devletler kendi egemenliklerini devam ettirmeye 

çalışırken; diğer tarafta uluslararası ilişkilerde ise pazar ilişkilerinden 

soyutlanmamaya çalışmaktadır. 

Sermaye ve bilgi, küresel politik parçalanmışlığa ve zayıf devlet anlayışına 

dayanmaktadır. Ulus‐devletin, yani yerelin, yani tabanda olanın kendi içindeki 

egemenlik pratiği Bauman’a göre, pazarın kendi sınırlarına engelsiz, kolay bir 

şekilde girmesini sağlamaya yöneliktir. Bu durumda, küreselin egemenliği altında 

olan yerel politika pratiğinden bahsetmek mümkündür. 

Hafif modernite, sermaye ve emeği, mekân sınırlarından serbest 

kılmaktadır. Bu serbestlik ve hızlılık ise beraberinde belirsizliği getirmektedir. 

Belirsizlik, modern zamanın baskı aracı hâline gelmektedir. Sosyal bölmeye temel 

teşkil etmektedir. Belirsizlik modern çalışma alanına yayılmış hâldedir. Her zaman 

belirsizlik vardı ancak hafif modernitede bu belirsizlik ile başa çıkmak için çaba 

gösteren güçler bulunmamaktadır. Ağır modernitedeki sendikalar bu işlevi yerine 

getirirken; hafif modernitedeki aşırı bireyselleşme böylesine bir oluşumun önünde 

önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Ağır modernite döneminde kontrol altında olmaya alışkın olan bireyler, 

şimdilerde kaybolduklarına dair bir duyguya sahiptirler demektedir Bauman. Bunu, 

hafif modernitede kontrol edilmemeye bağlamaktadır. Dünyanın rastlantısal bir 

şekilde hareket ettiğini belirterek eskiden baskın olan, baskıda bulunan 

hükûmetlerin şimdilerde pazar tarafından baskılandığını ifade etmektedir. Diğer 

bir ifade ile hızlı olan erteleyen, küresel olan tarafından gerçekleştirilen bir baskı 

söz konusudur. Baskı, daha önceki dönem ile karşılaştırıldığında daha büyük 

değildir; ancak daha hızlıdır. Küresel elitin iktidarı, onun yerel sorumluklardan 

kaçabilme yeteneğine ve yerelin politikasını denetleyebilme kapasitesine bağlıdır. 
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Bu durum özgürlük anlayış ve pratiğinin değişimine de neden olmaktadır. 

Hafif modernite döneminde kişisel kimlik akışkan hâle gelmiştir ve bu durum 

özgürlüğün sınırlarını Bauman’a göre daraltmaktadır. Diğer bir deyişle, hafif 

modernite özgürlük getirmemiştir. Politik vatandaşları tüketici konumuna 

indirgemiştir. Sahip olunduğu sanılan özgürlük aslında bir illüzyondur. Kimlikler 

için sunulan çoklu seçenekler ve olasılıklar aslında daha önceden belirlenmiştir. 

Aşırı bireyselleşme ile farklı bir deyişle akışkanlığı kucaklamak ile yani hafif 

modernite ile insanlar kolektif eylemlere dâhil olma becerilerini kaybetmeye 

başlamışlardır. Ancak bu durum, iktidarın kolay bir şekilde hareket ve nüfuz etmesi 

için oldukça önemlidir. Kolektif kimliklerden uzaklaşmak, kişileri dışarıya, 

belirsizliklere karşı daha kırılgan hâle getirmiştir. Bu kırılganlık, iktidar ile mücadele 

etme becerisini de zayıflatmaktadır. İktidar açısından olumlu olan bu durum, özel 

alanın kamusal alana taşınmasında somutlaşmaktadır. 

Gelenekler, insana doğaya karşı özgürlük sağlar. Toplum dışında özgürlük 

alanı bulunmamaktadır. Hafif modernitede ise bireyselleşme bir kaderdir. Burada 

seçim söz konusu değildir. Aşırı bireyselleşme ile birlikte kamusallığın içi 

boşaltılmıştır. Daha farklı bir şekilde belirtilirse kamusal olanın ne olduğuna dair 

tanım değişmiştir. Kamusal artık, özel olandır. Bu ise merak olgusunun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Kamu çıkarı meraka indirgenmiştir. Kamunun iktidarı 

giderek zayıflamaktadır. 

Bauman’ın Eleştirel Okul gibi, bireyin totaliterliğin altında ezilmesine 

odaklanmasına benzer şekilde baskının boyun eğdirme kapasitesi ve pratiğine 

odaklandığını ifade eden (Harding, 2002), Bauman bu boyun eğmenin politikalar 

aracılığı ile değil; Pazar aracılığı ile gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Ekonomi ve 

politikanın birbirinden ayrılması, ekonominin politika tarafında düzenlenmesini 

ortadan kaldırmaktadır. İktidar siyasetten yani politikadan ayrılmıştır. Hiç kimse 

artık kontrol altında değildir. 

ULRİCH BECK (1944‐2015) 

 
Resim 10.3 Ulrich BECK (1944‐2015) 

Yaşam Hikâyesi 

Risk ile ilgili tartışmaların önemli boyutlarından biri olan Risk Toplumu 

kavramsallaştırmasının önemli isimlerinden olan Ulrich Beck, 1944 yılında bugün 

Polonya sınırları içinde yer alan o zamanlar Almanya’ya ait olan Pomeranian 

 
Ağır modernite 

döneminde kontrol 
altında olmaya alışkın 
olan bireyler, hafif 

modernitede 
kaybolduklarına dair bir 
duyguya sahiptirler. 
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Kasaba’sında dünyaya gelmiştir. 1960’lı yılların ikinci yarısında başlayan eğitim 

hayatında farklı disiplinlerden beslenen Beck, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi 

alanlarında Münih Üniversitesi’nde eğitim almıştır. 1972 yılında yine aynı 

üniversitede doktora derecesini alan Beck, burada sosyolog olarak çalışmaya 

başlamıştır. 1979 yılından sonra ise akademisyen olarak sosyoloji alanında 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. Münster ve Bamberg Üniversitelerinde profesör 

olarak görev yapan Beck, uzun yıllar Münih Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 2015 

yılında hayatını kaybetmiştir. Disiplinler arası bir özellik gösteren çalışmaları, 

refleksive/düşünümsel modernite ile argümanlarında da kendini göstermektedir. 

Refleksive Modernite Teorisi, modern sanayi döneminin yükselişi ile birlikte hem 

ulusal hem de küresel boyutta tahmin edilemez yan etkilere neden olmaktadır. 

Böylesine bir durum hem ulus devlet düzeyinde hem de küresel boyutta neler 

yapılabileceği ve bunun politika alanındaki yansımalarının neler olabileceği soruları 

üzerine odaklanmaktadır. 

Sosyal bilimlerdeki ilgi alanlarına bakıldığında Beck’in modernleşme, 

ekolojik sorunlar, bireyselleşme ve küreselleşme konuları üzerine yoğunlaştığını 

görmek mümkündür. Küresel kapitalizm dönemindeki çalışma koşulları ve bu 

koşullarda yaşanılan değişime, sendikaların etkililiğinin kaybolması süreçlerine de 

ilgi duymaktadır. Bu değişimleri Kozmopolitanizm olarak isimlendirdiği teorisinde 

ele almaktadır. Diğer önemli teorik tartışmaları, Risk Toplumu, İkinci Modernite, 

Refleksive Modernite ve Brezilyalaşma (Brazilianization)’dır. 

Temel Kavramları ve İktidar Siyaset İlişkisi 

Refleksive Modernite: Siyaset, Gelenek ve Modern Sosyal Düzende Estetik 

isimli Antony Giddens ve Scott Lash ile birlikte kaleme aldıkları çalışmasında Beck, 

içinde yaşadığımız dünyada karşılaşılan kökten değişimler ve politik problemler 

üzerine odaklanmaktadır. Refleksive modernite olarak adlandırılan bu süreçte, 

eski modernite ya sona ermiş ya da sona erme aşamasına gelmiştir. Farklı 

kaynaklarda postmodernite olarak adlandırılan bu zaman dilimi için Beck ve 

arkadaşları bilinçli bir şekilde refleksive modernite kavramını kullandıklarını; 

postmodernitenin, bu süreçte gerçekleşen değişimleri ifade etmede yeterli bir 

kavram olmadığını ileri sürmektedirler. Refleksive modernite, tahmin edilemez bir 

nitelik taşıyan geleneklerden ayrılma ve yeniden geleneklere bağlanma sürecidir. 

Bu süreçte aşırı bireyselleşme Bauman’da olduğu gibi oldukça etkilidir. Toplum, 

artık modern değildir. Sanayi dönemindeki somut problemler ile başa çıkmada 

kullanılan teknikler, bu zaman diliminde işe yaramamaktadır. Bireysel alan, 

kamusal alan, ekonomik alan, siyasal alanların tümünde bu durum geçerlidir. 

Refleksive modernite aşamasında tüm bu sosyal hayatın boyutlarında önemli 

değişimler yaşanmıştır. Artık, kişisel alan içinde kişisel alan‐kamusal alan ayrımının 

bir anlamı kalmamıştır. Beck, refleksive modernite tartışmalarında Risk Toplumu 

tezini sıklıkla kullanmaktadır. 

 
Refleksive modernite, 
tahmin edilemez bir 

nitelik taşıyan 
geleneklerden ayrılma 
ve yeniden geleneklere 
bağlanma sürecidir. Bu 

süreçte aşırı 
bireyselleşme söz 

konusudur. 
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Smart (2), Beck’in Risk Toplumu: Yeni Bir Moderniteye Doğru çalışmasının 

ilk yayımlanması sonrasında dünya ölçeğinde çok sayıda değişimlerin yaşandığını 

ifade etmektedir. Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nin dağılması bu 

radikal değişimlere örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte, Beck’in 

argümanlarının güncelliği devam etmektedir. Nükleer silah tehdidi, Soğuk Savaş’ın 

sona ermesi ile birlikte küresel ölçekte yeni jeopolitik değişimlerin yaşanması 

özellikle Avrupa’da yeni risklerin oluşmasına uygun zemin sağlamaktadır. Beck, 

Risk Toplumu tartışmalarında modernleşmenin küresel ölçekteki risklerinin 

artması konusuna odaklanmaktadır. Burada bahsi geçen riskler, çoğunlukla geri 

dönülmez zararlara yol açmaktadır. Refleksive modernite, daha önce de ifade 

edildiği gibi sanayi toplumunu çözmektedir. Bu çözülme aynı zamanda ileri 

sanayileşmiş medeniyette de Batı’nın refah devletlerinde de zengin Batı ve 

sanayileşmiş ülkelerde de Batı’nın gelişmiş demokrasilerinde de yaşanmaktadır 

Beck’e göre. 

Sınıf kimlikleri ve bu kimlikler üzerine kurgulanan ayrımların önemi giderek 

azalmaktadır. Bu düşüşün arkasında ise farklılaşma ve yaşam tarzının yaşam 

biçiminin giderek bireyselleşmesi yer almaktadır. Kişinin kendi hayatı ile karar 

verme alanlarının elinden alındığını ifade eder Beck, modern toplum içinde. Buna 

karşılık, kişi kendi hayatı üzerinde söz hakkına sahip olmayı istemektedir. 

Kesinliklerin kaybolmaya başlaması belirsizliklerin giderek artmasına neden olan 

geç modernite ya da refleksive modernite insanların yaşamlarını etkilemektedir. 

Yaşamın ve kimliklerin çokluğu ya da bölmelenmişliği, diğer bir ifade çoklu 

kimliklerin oluşumu, kişilerin farklı risklere maruz kalmasına neden olmaktadır. 

İşsizlik, sosyal güvencesizlik bu sorun ve belirsizlikler için verilen bir örnek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyal problemler, bireylerin psişik karakterlerine 

indirgenmekte ve bireylerin kendi risklerini yönetmeleri beklenmektedir. İmal 

edilen güvencesizliğin sosyal ve politik dinamikleri her yerde ortaya çıkmaktadır. 

 
Geç ‐ileri ya da refleksive modernite içinde yaşayan insanlar, küresel bir 

dünyada yaşamaktadırlar ve bu dünyada tahmin edilemeyen riskler tarafından 

insanların eylemleri yönlendirilmektedir. Küreselleşme ile birlikte geleneklerden 

uzaklaşma sınıf yapılarından bağımsız olma söz konusudur. Gelenek ve sınıf 

moderniteye ait kavramlardır. Geleneklerden aile bağlarından uzaklaşan insan, 

geri dönmek istemesine rağmen, dönüş yolları kapanmıştır. Bireylerin artık daha 

refleksif olmaları beklenmektedir. Daha esnek ve hızlı değişebilme kapasitesine 

sahip olmalıdırlar. Aracı kurumlar olmadan tüm sorunları ile kendisi baş etmek 

durumundadır. 
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Yaşam politikası olarak adlandırılan bu değişimde birey, yaşam dünyasında 

sosyal yeniden üretim birimi hâline gelmiştir. Bu politikada birey kendi 

biyografisini kendisi oluşturmak durumundadır. Kendi kültürünün ya da öz 

kültürünün oluşması sanıldığı gibi bireye bir özgürlük alanı sağlamamaktadır. Daha 

ziyade kişinin kendi alanı ile baş başa kalması, sorunları ile kendi kendine 

mücadele etmek durumunda olması eşitsizliği daha da derin hâle getirmiştir. 

 

 
Beck, özgürleşmiş bireyin ikincil kurumlara bağımlı hâle geldiğini ifade 

ederek risk toplumunda güven, hesaplanabilirlik ve kişisel sorumluluğun giderek 

önem kazandığını belirtmektedir. Bireyselleşme süreci, özgür iradenin sınırlarının 

daraltılması ve bireyler tarafından yine kendileri için yeni 

kesinlikler/belirlenmişlikler üretilmesi, hâlihazırdaki gelenek ve alışkanlıkları 

sorgulamasını kapsamaktadır. Bu durum, geleneksellikten uzaklaşma olarak 

tanımlanabilir ve kişilerin bunu gerçekleştirirken ne yaptıklarının farkında 

olmalarını ve hayatı minimum seviyede ‘kader’ anlayışı ile anlama ve açıklamaya 

çalışmalarını ifade etmektedir. 

Postmodernist bakış açısına eleştirel bir şekilde bakan Beck, bu eğilimin her 

şeyin reddine dayanmaktadır demektedir. İçinde yaşanılan zaman diliminde 

ihtiyaç duyulan her şeyin reddi değil; eleştirisidir. Bu eleştiri ile birlikte yeni bir 

toplum, yeni bir modernlik, yeni tür politika vb. oluşturulmalıdır. 

Refleksif modernite ile birlikte, siyasal alanda yaşanılan değişimleri şu 

şekilde ifade etmektedir. Teknolojik ve ekonomik kuvvetlerin güç ve iktidarları 

giderek artmaktadır. Bunun sonucunda ise yönetim yapılarında hızlı bir değişim 

yaşanmaktadır. Risk toplumu olarak da tanımlanan bu aşamada, sanayi, teknoloji 

ve iş dünyası ve bu alandaki güçler parlamento, parti ve hükûmet 

mekanizmalarının içine sızmış durumdadır. Bu durumda kararlar, hükûmet 

tarafından alınmamaktadır. Bununla birlikte Beck, hükûmetlerin önemini 

tartışmamaktadır. Daha ziyade, rollerinin nasıl değiştiğini ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Çok hızlı bir şekilde değişen, dönüşen ve değişen sanayi 

dinamikler, devrimvari bir müdahale ile siyasal alana girmemektedirler. Sanayi 

dinamikleri aslında parlamento ve hükûmetlerin siyasal tartışma ve kararlarını 

Ö
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•Beck’in risk toplumu kavramsallaştırması, risk hakkındaki bilginin 
üretilmesi çerçevesinde geliştirilmiştir. Risk, dışsal tehlike ile 
ilgilidir. bu tehlikeler, afet, teknolojik sorunlar ya da insanların 
yanlış davranışları olabilir. Risk ile ilgi, sadece olasılığın bilgisi 
hakkında değil, aynı zamanda farklı tehlikelerin kabulü 
konusundaki kültürel tutumlar ile de ilişkilidir. Diğer bir deyişle, 
risk algısı toplumların farklı tehdit ve tehlikelere tepki verme 
yollarını ve bu konu ile ilgili otoritenin nasıl dağıtıldığını 
etkilemektedir.
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atlamakta, es geçmekte, önem vermemektedir. Bu noktada siyasetteki temel 

aktörler, politikacılar değil; ekonomi alanındaki belirgin karakterlerdir. 

Alt siyaset Beck’e göre, belirgin siyasal yapının dışında kalan aşağıdakilerin 

aktivitelerini kapsamaktadır. Daha önceden devletin ve onun merkezî birimlerinin 

kontrolü altındaki siyasal alanın, tabandakilerin eline geçmesini ifade etmektedir. 

Tabandakiler ya da daha önce siyasal alanın dışına bırakılanlara örnek olarak Beck 

vatandaşlar eylem gruplarını, farklı örgütleri, sanayi kuruluşlarını, bireyleri 

vermektedir. Bununla birlikte Beck bu alt siyasetin her zaman iyiyi temsil 

etmediğini ifade etmektedir. Tabana kapıların açılması, aynı zamanda aşırı 

nasyonalizm ve ırkçılığın da içeriye girmesine neden olabilmektedir. Yeni 

modernitede iktidar ve eylem alanları değişmiştir. İlerleyici ve baskıda bulunucu 

farklı kanallar da bu alanlarda var olmaya başlamışlardır. En nihayetinde alt siyaset 

sivil toplumun oluşumuna neden olabilir. 

 
Siyasallığın icadı kavramıyla, kuralları uygulayan değil, kuralları değiştiren bir 

siyaset; sadece siyasetçi siyaseti değil, toplum siyaseti ve iktidar siyaseti değil, 

biçimlendirici siyaset önermektedir. Ona göre, kurallar tarafından yönlendirilen 

siyaset ile kuralları değiştiren siyaset arasında fark vardır. Kurallar tarafından 

yönlendirilen siyaset, ulusal devletçi sanayi ile refah toplumunun, yani basit 

modernliğin kapsamındadır. Kuralları değiştiren siyaset ise siyasetin siyasetine 

yöneliktir. Günümüzde siyasetin çekirdeği kendi kendini örgütleyebilme yetisidir. 

Bu refleksif modernitenin bir özelliğidir. Kendi kendini örgütlemek, özgür güçlerin 

toplumun en derin katmanlarında yani iktisadi, yerel ve siyasal eylem içinde 

yeniden birleşmesidir. Statüko siyasetinin koyduğu çerçevenin dışına çıkmak, bunu 

genişletme, değişik biçimde yeniden yapılandırma zorunluluğu vardır. Ona göre 

siyasal olanın icadı bunu hedeflemektedir. 

Beck (3), modern bilimde temel olan “metodolojik nasyonalizm” olgusunu 

eleştirel bir şekilde değerlendirmektedir. Ona göre, metodolojik nasyonalizm, 

ulus‐devlet ve toplumun modern dünyanın doğal sosyal ve siyasal biçimleri 

olduğunu kabul etmektedir. İnsanlık, doğal olarak sınırlı sayıda uluslara 

bölünmüştür ve bu uluslar, kendi içlerinde ulus‐devlet olarak organize olmuşlardır. 

Dışarıda ise kendilerini diğer ulus‐devletlerden ayırmak için sınırlar inşa 

etmektedirler. Ulusal ve uluslararası oluşumlar, siyasal organizasyonun temel 

kategorilerini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle Beck, modern toplumdaki siyasal 

ve sosyal bilimsel çerçevenin ulus‐devlet kavramı üzerine temellendirildiğini ifade 

etmektedir. Metodolojik nasyonalizm, topluma, siyasete, hukuka ve tarihe yön 

veren ulusal bir bakış açısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Beck, bu bakış açısının 

bugün Habermas’ın ifadesi ile “meşruluk krizi”nde olduğunu ileri sürmektedir. 
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•Çevre hareketleri birer alt siyaset olarak değerlendirilebilir mi? 
Araştırınız.

 
Beck, modern 

toplumdaki siyasal ve 
sosyal bilimsel 
çerçevenin ulus‐
devlet kavramı 

üzerine 
temellendirildiğini 
ifade etmektedir. 
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Avrupa’nın ve Dünya’nın bugün karşı karşıya olduğu risklerin özündeki 

siyasal dinamikleri sosyal bilimlerin fark edememesinin arkasında metodolojik 

nasyonalizmin yattığını belirtmektedir. Buna ek olarak Beck, son on yıllarda sıklıkla 

dillendirilen ulus‐devletin sonunun geldiği yönündeki argümanlara sıcak 

bakmamaktadır. Ona göre ulus‐devlet, giderek büyüyen bir olgu olarak karşımızda 

durmaktadır ya da gelecekte Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi ulus‐üstü devlet 

formunda varlığını devam ettirecektir. Bu değişimi anlamak için ise sosyal 

bilimlerin kozmopolitan dönüş içinde olması gerekmektedir. Kozmopolit bir bakış 

açısı ile birlikte sosyal bilimlerin küreselleşmenin meydan okumasına uygun cevabı 

vereceğini, diğer bir deyişle, yaşanılan değişimleri ifade etmede, yorumlamada 

daha yetenekli olacağını ileri sürmektedir. 

Kozmopolitizasyon kavramını ifade etmek için paradigmatik bir örnek 

kullanmaktadır Beck (3): Küresel organ nakli tıbbı. Küresel organ nakli cerrahisinin 

başarısı onun etik temelleri ile olan bağlantısını kesmiş ve dünya pazarına taze 

organlar sağlayan gölge ekonominin oluşumunu kolaylaştırmıştır. Radikal bir 

şekilde eşitsizliğin kol gezdiği bir dünyada kendi böbreklerini satmaya hazırlanan 

umutsuz insanların sayısı giderek artmış. Organ bekleyen umutsuz hastaların 

kaderi ile organlarını satmaya hazır olan insanların kaderi birbirine karışmış 

durumdadır. Her ikisinin ortak noktası, hayatta kalmanın temel sorunlarını 

çözmeye çalışmalarıdır. Bu durumu Beck, acil durumun gerçek‐var olan 

kozmopolitizasyonu olarak tanımlamaktadır. 

Taze böbreklerin bu banal, zorlayıcı ve ahlaksız kozmopolitizasyonu Kuzey 

ve Güney’i, merkez ve çevreyi, sahip olanlar ile olmayanları bir araya 

getirmektedir. Tüm sınırlar ortadan kalkmaya başlamaktadır. Müslüman bir kişi, 

Hıristiyan birinin kanını taşımaya başlayabilir. Ancak bu durumun neden olduğu bir 

diğer unsur ise hayatta kalmak için yoksulun kendisinden hep ödün vermek 

zorunda kalmasıdır (organlarını satmak gibi). En nihayetinde demektedir Beck, 

biyo‐politik olarak değerlendirdiği bu değişim ve dönüşümün dünya vatandaşının 

oluşumuna neden olduğunu ifade eder. Bu örneği vererek Beck, 

kozmopolitizasyon olarak ifade ettiği kavramın içeriğini netleştirir: Küresel yoksul 

bizim hemen yanımızda olan değildir; küresel yoksul bizim içimizde olandır. Bu 

noktada Beck’in Latour’un “melezlik” kavramından bahsettiğini ileri sümek 

mümkündür. 

 

 
Tüm bu yaşanılanlar, Dünya Risk Toplumu’nun özellikleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Beck (6), bu kavramın 21. yüzyılın başlarında yaşanılan sosyal ve 

siyasal dinamikleri anlamak için gerekli olduğunu ifade etmektedir. Kavram, 
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•Bek'in"Küresel yoksul bizim hemen yanımızda olan değildir; 
küresel yoksul bizim içimizde olandır." sözü ile ilgili başka hangi 
örnekleri vermek mümkündür?

 
 Beck’ e göre risk, 
artık her yerde 

karşımıza 
çıkmaktadır. Bu 

noktada, üç tür tepki 
ortaya çıkmaktadır: 
İnkâr, ilgisizlik ve 
dönüştürme. 
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risklerin birikmesini ifade etmektedir. Nükleer, ekolojik, finansal, askeri, terör 

biyokimyasal, ve enformasyon ile ilgili riskler giderek artmış durumdadır. Risk, 

artık her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, üç tür tepki ortaya çıkmaktadır: 

İnkâr, ilgisizlik ve dönüştürme. 

Beck’e göre inkâr etmek, birinci modern kültürde yaygın olan bir özelliktir. 

Ancak bu tür bir inkâr, inkâr etmenin siyasal riskini göz ardı etmektedir. Riskin 

varlığı inkâr eden politikacıların riskin gerçekleşmesi durumundaki koşulları buna 

örnek olarak verilebilir. İlgisizlik, postmodernizmin nihilist eğilimine neden 

olmaktadır. Dönüştürme ise Dünya Risk Toplumu kavramını beraberinde 

getirmektedir. İnsan ürünü olan riskler, yaşam koşullarını, insanların bakış açılarını 

ve modern toplumlardaki kurumları nasıl etkilemektedir. Temel soru budur.  

21. yüzyılın önemli sosyal bilimcileri arasında yer alan Beck, Risk Toplumu, 

Refleksif Modernite kavramlarından yola çıkarak Batı toplumunda yaşanılan 

değişimleri farklı boyutları ile ele almaktadır. çalışmalarına bakıldığında farklı 

risklere, özellikle ekolojik risklere, teknolojik risklere odaklandığını görmek 

mümkündür. Bu riskler ile ilgili siyasal, ekonomik ve sosyal alandaki dönüşümler 

temel ilgi alanını oluşturmaktadır. 
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• Sosyal bilimler için üç önemli isim olan Foucault, Bauman ve Beck’in  siyasal 
alan ve iktidar arasındaki bağlantılara yönelik argümanlarının ele alındığı bu 
bölümde, yazarların temel kavramları hakkında bilgi verilerek, onların iktidar 
ve siyaset üzerine argümanları netleştirilmeye çalışılmıştır. 

•Foucault’un  iktidar, normalleştirme ve disiplin ile ilgili tartışmalarına 
bakıldığında onun iki temel bakış açısını eleştirdiğini görmek mümkündür.  
Bunlardan ilki Marxizm ve diğeri ise egemenliğin yasal teorisi olarak ifade 
ettiği modern liberal ya da sosyal demokratik düşüncenin özünü oluşturan 
düşünüş biçimidir. İktidar ile ilgili kavramsallaştırmasında Foucault, bu iki 
yaklaşımdan farklı bir duruş sergilemektedir. Ona göre hem liberaller hem de 
Marxistler her ne kadar kendi aralarında birbirlerinden farklı olsalar da; her 
ikisi de gündelik hayatın içindeki iktidarın uygulanması ve pratik edilmesine 
ilgi göstermemişlerdir.   Foucault’un yerel ve mikro iktidar ve stratejilerine 
odaklanması onun bu iki bakış açısından farklılığını göstermektedir. Bununla 
birlikte, Marx ve Foucault’un sanıldığının aksine düşman değil; birbirini 
tamamlayan iki taraf olduğunu dile getiren argümanlar da bulunmaktadır. 
Marx’ın iktidar ilişkisinde makro boyuta odaklanması ile Foucault’un mikro 
analizinin birleştirilmesi, iktidar analizi açısından daha kapsamlı bir perspektif 
sağlayacağını  düşünen otoriteler bulunmaktadır. Genel olarak denilebilir ki, 
siyaset ile ilgili çalışma alanlarında Foucault’un etkisinin etkisi büyüktür. Bu 
etkinin ortaya çıkmasında onun yönetimsellik ve biyo iktidar kavramlarının 
payı oldukça fazladır. Geliştirdiği tarihsel bakış açısı ile Foucault, bireyleri 
iktidar oyunlarının hem ürünü hem de katılımcıları olarak görmektedir. 

•Bauman toplumların oluşumlarındaki en önemli unsurun düzene duyulan 
hasret olduğunu ifade etmektedir. Bu düzenin oluşumunda ise, farklı 
unsurlar iş başındadır. Bunlar içinde en önemlilerinden bir tanesi 
misantropidir yani insan düşmanlığıdır. Her düzen belirli seçenekleri kendi 
içinde barındırır. Ancak diyalektik bir biçimde bu düzen bu tercihleri de 
sonlandırır. Düzen bir tercihi ön plana çıkarır ve diğerlerini ya ona bağımlı 
kılar ya da ortadan kaldırır. Böylesine bir sonlandırma misantropinin eşlik 
etmesine imkan tanır.  Burada bahsi geçen durumu daha açık hale getirmek 
gerekirse şöyle bir değerlendirme yapılabilir: Düzen isteyen toplumlar, 
tercihlere açık olduklarını ve bireysel özgürlüklere önem verdiklerini iler 
sürmelerine rağmen, pratikte bu tercihlerden belirli olanlarını ön plana 
yerleştirmekte ve onu istenilen, özenilen bir durum haline getirmektedir. Bu 
ise modernitenin temel mantığı olan ikilik yaratma sürecine eşlik etmektedir. 
Bu durum, bilgi‐iktidar ilişkisindeki iktidara sahip olanlar ve olmayanlar 
arasındaki güç dengesizliğini ortaya çıkarır. İktidarda olanlar, bilgiyi ve tercihi 
tek seçeneğe indirgemekte ve bunu farklı kanallar ile yeniden 
üretmektedirler.

•Beck’in risk toplumu kavramsallaştırması, risk hakkındaki bilginin üretilmesi 
çerçevesinde geliştirilmiştir. Risk, dışsal tehlike ile ilgilidir. Bu tehlikeler, afet, 
teknolojik sorunlar ya da insanların yanlış davranışları olabilir. Risk ile ilgi, 
sadece olasılığın bilgisi hakkında değil, aynı zamanda farklı tehlikelerin 
kabulü konusundaki kültürel tutumlar ile de ilişkilidir. Beck, özgürleşmiş 
bireyin ikincil kurumlara bağımlı hâle geldiğini ifade ederek, risk toplumunda 
güven, hesaplanabilirlik ve kişisel sorumluluğun giderek önem kazandığını 
belirtmektedir. Bireyselleşme süreci, özgür iradenin sınırlarının daraltılması 
ve bireyler tarafından yine kendileri için yeni kesinlikler/belirlenmişlikler 
üretilmesi, hâlihazırdaki gelenek ve alışkanlıkları sorgulamasını 
kapsamaktadır
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•. İleri geç modernite, refleksif moderniteyi ifade etmektedir. Bu toplum 
yapısında halihazırda var olan egemen siyasetin yanı sıra alt siyaset söz 
konusudur. Siyasallığın icadı kavramıyla, kuralları uygulayan değil, kuralları 
değiştiren bir siyaset, sadece siyasetçi siyaseti değil, toplum siyaseti ve 
iktidar siyaseti değil, biçimlendirici siyaset önermektedir. Ona göre, kurallar 
tarafından yönlendirilen siyaset ile kuralları değiştiren siyaset arasında fark 
vardır. Kurallar tarafından yönlendirilen siyaset, ulusal devletçi sanayi ile 
refah toplumunun, yani basit modernliğin kapsamındadır. Kuralları 
değiştiren siyaset ise, siyasetin siyasetine yöneliktir. Günümüzde siyasetin 
çekirdeği kendi kendini örgütleyebilme yetisidir. Bu refleksif modernitenin 
bir özelliğidir. Kendi kendini örgütlemek, özgür güçlerin toplumun en derin 
katmanlarında yani iktisadi, yerel ve siyasal eylem içinde yeniden 
birleşmesidir. Statüko siyasetinin koyduğu çerçevenin dışına çıkmak, bunu 
genişletme değişik biçimde yeniden yapılandırma zorunluluğu vardır. Ona 
göre siyasal olanın icadı bunu hedeflemektedir. Avrupa’nın ve Dünya’nın 
bugün karşı karşıya olduğu risklerin özündeki siyasal dinamikleri sosyal 
bilimlerin fark edememesinin arkasında metodolojik nasyonalizmin yattığını 
belirtmektedir. Buna ek olarak Beck, son on yıllarda sıklıkla dillendirilen ulus‐
devlerin sonunun geldiği yönündeki argümanlara sıcak bakmamaktadır. Ona 
göre ulus‐devlet, giderek büyüyen bir olgu olarak karşımızda durmaktadır ya 
da gelecekte Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi ulus‐üstü devlet formunda 
varlığını devam ettirecektir. Bu değişimi anlamak için ise sosyal bilimlerin 
kozmopolitan dönüş içinde olması gerekmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

I. Soy kütüğü 

II. Disiplin edici iktidar 

III. Egemen iktidar 

IV. Risk Toplumu 

1. Yukarıdaki argümanlardan hangisi ya da hangileri Foucault’un kullandığı 

kavramlar arasında yer almaz? 

a) I ve II 

b) I ve III 

c) I, II ve III 

d) Yalnız I  

e) Yalnız IV 

 

2. Panoptikon  aşağıdakilerden hangisine verilen isimdir? 

a) Alışveriş merkezi 

b) Hastane  

c) Hapishane 

d) Akıl hastanesi 

e) Okul 

 

I. Devlet, sosyal bedenin tüm boyutlarındaki iktidar ilişkilerinin 

kodlanmasıdır. 

II. Devlet, bir pratiktir. 

III. Devlet, iktidarın tek ve temel bir kaynağı değildir. 

3. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Foucault’a göre Devlet’in 

özellikleri arasında yer alır? 

a) Yalnız I 

b) I ve II 

c) I, II ve III 

d) II ve III 

e) I ve III 

 

4. Yönetimsellik kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir? 

a) Beck 

b) Bauman 

c) Foucault 

d) Althusser 

e) Gramsci 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Foucault’un iktidar anlayışının özellikleri 

arasında yer almaz? 

a) İktidar, “şey” değildir. Daha ziyade bir “ilişkidir”. 

b) İktidar, basit bir şekilde baskıcı değildir. Daha ziyade üreticidir. 

c) İktidar, basit bir şekilde Devletin mülküdür. 

d) İktidarın uygulanması stratejiktir. 

e) İktidar, en fazla sosyal ilişkilerin mikro boyutunda uygulanmaktadır. 

 

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Bauman’a ait değildir? 

a) Yönlendiricilik 

b) Misantropi 

c) Bilginin koflaşması 

d) Ağır ve geç modernite 

e) Kozmopolitanizm 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Bauman’a göre “yerelliğin kendi kontrolünü 

kaybettiği süreç” olarak tanımladığı kavramdır? 

a) Küreselleşme 

b) Ağır modernite 

c) Risk Toplumu 

d) Kozmopolitanizm 

e) Alt siyaset 

 

8. Bilginin koflaşması kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir? 

a) Beck 

b) Bauman 

c) Foucault 

d) Althusserl 

e) Gramsci 

 

I. İnkâr 

II. İlgisizlik 

III. Dönüştürme 

9. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Beck’e göre Dünya Risk 

Toplumu’nun özellikleri arasında yer almaktadır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız III 

c) ) I ve III 

d) II ve III 

e) I, II ve III 
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I. Teknolojik ve ekonomik kuvvetlerin güç ve iktidarları giderek 

 artmaktadır. 

II. Yönetim yapılarında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 

III. Sanayi, teknoloji ve iş dünyası ve bu alandaki güçler parlamento, parti 

     ve hükümet mekanizmalarının içine sızmış durumdadır. 

10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Beck’e göre refleksif modernite ile 

birlikte siyasal alanda yaşanılan değişimler arasında yer alır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II 

c) Yalnız III 

d) I ve III 

e)  I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.e 2.e 3.c, 4.c, 5.c, 6.e, 7.a, 8.b, 9.e, 10.e 
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GİRİŞ 
20. yüzyıl siyaset felsefesi ve toplum kuramı açısından oldukça verimli bir 

dönemdir. Bu dönemdeki tartışmalar daha çok Aydınlanma süreciyle birlikte 
ilerleyen ve bilimsel, siyasal, kültürel ve endüstriyel devrim olmak üzere dört 
temel devrimle şekillenen modernlik ile bütün bu dönüşümlerin kaynağında yer 
alan kapitalizm üzerinedir. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında gelişen 
olaylar ve soğuk savaş tarzındaki yeni durumlar hem siyaset felsefesinin hem de 
siyasete ilişkin sosyolojik kuramların yönünü belirlemiştir. Bu açıdan siyaset 
felsefecileri ve sosyologlar modernlik başta olmak üzere, kapitalizm, emperyalizm, 
totalitarizm, Marksizm, kültür endüstrisi gibi konular üzerine oldukça önemli 
çıkarımlar/eleştiriler yapmışlardır. 

Bu ünitede ele alacağımız Hannah Arendt ve Frankfurt Okulu da bu 
gelişmeler kapsamında, özellikle modernlik, kapitalizmin aldığı görünümler ve 
siyaset üzerine önemli eleştiriler geliştiren düşünürlerdir. Hannah Arendt (1906-
1975) genel olarak dünyanın soğuk savaş sonrası geldiği nokta ve siyasal açıdan 
dünyanın yeniden nasıl anlamlandırılabileceği sorunları üzerinde dururken Theodor 
Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin ve Erich Fromm gibi 
düşünürlerden oluşan Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) ise Marksizm, kapitalizm ve 
kültür endüstrisi eleştirisi üzerinden modern toplumun geldiği noktanın eleştirel bir 
analizini yapmaya çalışmıştır. Hannah Arendt; Herbert Marcuse ve Theodor W. 
Adorno ve Walter Benjamin gibi Frankfurt Okulunun temsilcileri olan düşünürlerle 
aynı kuşağa mensuptur.  

Bu ünitede Arendt ve Frankfurt Okulunun görüşleri üzerinde durulacaktır. 
Frankfurt Okulunun pek çok düşünürden oluşması nedeniyle, okula ilişkin tespitler 
düşünürlerin her birinin görüşlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle değil, okulu 
tanımlayan temel görüşler üzerinden yapılacaktır. Konuyu işlerken kavramlar 
arasındaki bağlantıları görmeye ve konu bütünlüğünü yakalamaya özen gösteriniz. 

HANNAH ARENDT 

Hannah Arendt 1906 yılında Almanya’nın Hannover kentinde, bir Yahudi 
mühendisin ilk çocuğu olarak doğdu ve o sıralar Doğu Prusya olarak bilinen 
Königsberg’de (Kaliningrad) büyüdü. Yükseköğrenimini, Marburg ve Freiburg 
üniversitelerinde tamamladı. 1924 yılında, Heildelberg Üniversitesinde 
Heidegger’den felsefe eğitimi aldı. 1925’te ise ünlü varoluşçu felsefeci Karl 
Jaspers’in öğrencisi oldu. Arendt, doktora tezi olan “Augustine’de Aşk Kavramı”nı 
Jaspers’in danışmanlığında tamamladı. 1928 yılında Heildelberg Üniversitesinde 
ders veren Arendt, 1933’te Hitler’in iş başına gelmesi ve Nazizmin yükselişinin 
ardından, Nazi karşıtı etkinlikler nedeniyle tutuklandı. Arendt daha sonra Paris’e 
kaçtı ve Walter Benjamin ve diğer Alman Yahudi göçmenleriyle de orada tanıştı. 
Paris’te Yahudi göçmen hareketi içerisinde aktif olarak yer aldı. Arendt, 1940’ta, 
Fransa’nın düşmesiyle birlikte Amerika’ya göç etmeyi başardı ve 1951 yılında 
Amerikan vatandaşı oldu. Amerika’daki ilk yıllarında akademik anlamda çok aktif 
olamayan Arendt, sonraki dönemde New York’ta bulunan, dersler verdiği ve 
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Heidegger’den felsefe 
eğitimi almış, 1925’te 

ise ünlü varoluşçu 
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öğrencisi olmuştur. 
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yazılarını yazdığı New School for Social Research’e (Yeni Sosyal Araştırmalar 
Okulu) girerek 1975’teki ölümüne değin akademik yaşamını burada sürdürdü. 

Arendt, iki büyük dünya savaşına ve aynı zamanda teknolojik gelişmenin 
zirve noktalarına da şahit olmuş bir düşünürdür. Arendt, tanıklık ettiği bu olaylar 
karşısında kendini insanlık durumunun ve modern dünyada ortaya çıkmış olan 
genel bir yabancılaşma hâlinin analizine adamış ve çağdaş toplumun doğası 
hakkında çözümleme yapmak için çaba göstermiştir. 20. yüzyılın en önemli ve 
özgün siyaset felsefecilerinden/kuramcılarından olan Arendt’in özgünlüğü, onun 

yalnızca içinde yaşadığı yüzyıla dönük olarak geliştirdiği 
eleştirilerden değil, aynı zamanda hem liberalizme hem 
Marksizm’e kendi insani özgürlük ütopyası 
çerçevesinde getirdiği eleştirilerden de kaynaklanır. 
Diğer bir deyişle onun özgünlüğü olaylara bakış 
açısından ya da yaşadığı dönemi tanımlayan olayları 
kavrayış tarzından ileri gelmektedir. Nitekim Arendt'in 
felsefesi, bütünüyle etrafında gelişen olaylardan 
esinleniyordu. O tüm hayatını, bir koltukta oturup saf 
soyut fikirleri irdelemekle ya da bir sözcüğün kesin 
anlamını durmaksızın tartışmakla harcayan türde bir 
düşünür değildi. Onun felsefesi, yakın tarih ve 

yaşanmış deneyimlerle ilişkiliydi. Söz gelimi Arendt, özellikle 2. Dünya Savaşı’nda 
gözlemlediği şeylerden, totaliter devletteki kötülük ve onun düşünce kalıplarına 
direnmeyen insanlar üzerindeki etkisine dair daha genel açıklamalar geliştirmiştir 
[19]. Dolayısıyla onu siyasi manzarada bir yere oturtmak zordur. ‘Sol kanat’, ‘sağ 
kanat’, ‘radikal’ ya da ‘muhafazakâr’ gibi kalıplar onun felsefesine uygun değildir. 
Her şeyin ötesinde Arendt, bağımsız bir düşünür olmayı ve felsefedeki ‘izm’lerden 
birinin temsilcisi olmamayı tercih etmiştir. 

Anlaşılacağı üzere, Arendt’in yöneldiği sorunlar, temelde modern toplumun 
bugünkü durumunun eleştirel bir bakışla irdelenmesiyle ortaya çıkan sorunlardır. 
Arendt bu sorunların çözümü için insanlığı düşünmeye çağırır. İnsanlık geldiği 
noktayı, kendi durumunu, edimlerini düşünmek zorundadır. Bu çağrı ise ister 
istemez sivil toplumun karşısında yer alan siyasal bir toplum çağrısıdır. Bu anlamda 
Arendt neredeyse bütün eserlerinde insan doğasının kendini özel alandan çok bir 
kamusallık içinde, yani siyaset alanında gerçekleştirilebileceği düşüncesini dile 
getirmiştir. Arendt bu düşüncesini, siyaset, özgürlük ve eşitlik, totalitarizm, 
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devrim, şiddet ve demokrasi gibi 20. yüzyıla damgasını vuran önemli kavramlar ve 
tartışmalar eşliğinde geliştirmiştir. 

Arendt’in görüşlerini daha iyi anlamak için, en önemli eserlerinden biri 
sayılan ve fikirlerinin kuramsal zeminini oluşturan İnsanlık Durumu eserinde 
tartıştığı konulara ve özellikle Vita Activa kavramlaştırmasına değinmek gerekir.  

Vita Activa ve İnsanlık Durumu 

Bir başyapıt olarak görülen İnsanlık Durumu, Arendt’in siyaset kuramına bir 
giriş niteliği taşımasının yanı sıra Avrupa siyaset felsefesi tarihinin radikal bir 
eleştirisini de içinde barındırır. Arendt bu eserinde Platon’dan Marks’a kadar 
siyaset felsefesinin neredeyse bütün önde gelen figürlerinin, birbirinden farklı 
rasyonalitelere sahip üç temel insani etkinlik olan “emek”, “iş” ve “eylem”i 
birbirine karıştırdığını ve bu yüzden siyasal hayatın temel kavramlarını çarpıtarak 
yorumladıklarını öne sürer. Arendt bu anlamda siyaset felsefesini kıyasıya eleştirir, 
eski cevapların artık inandırıcılığını kaybettiğini vurgular ve düşünce geleneğinin 
“bize yol gösteren kılavuz ipini yitirmiş olduğumuzu” dile getirir. Fakat onun bu 
saptamadan çıkardığı sonuç, politika felsefesi geleneğinin kadim sorularının 
anlamsız olduğu, eskidiği ve toptan rafa kaldırılması gerektiği değildir. 

İnsanlık durumunu şekillendiren koşullar, “hayat”, “dünyasallık”, “çoğulluk”, 
“doğumluluk ve ölümlülük”tür. Bunlardan ilk üçüne karşılık gelen insani etkinlikler 
sırasıyla “emek”, “iş” ve “eylem”dir. Öte yandan bu üç etkinliğin her biri, insani 
varoluşun en genel koşulları olan doğumluluk ve ölümlülükle yakından ilişkilidir. 
Bu etkinliklerin gerçekleştiği yerler ise “özel alan” ve “kamusal alan”dır. Arendt’in 
kuramını daha derinlikli olarak anlayabilmek için bu üç temel etkinliği ve her birini 
tanımlayan mantığı anlamak gerekmektedir [14]. 

Arendt Vita Activa terimini, üç temel insani etkinliği, emek, iş ve eylemi 
ifade etmek amacıyla geliştirmiştir. Ona göre bunların her biri yeryüzündeki 
hayatın insana içinde verildiği temel durumlardan birine karşılık geldiği için 
aslidirler. Bu çerçevede emek; büyümesi, metabolizması ve mukadder çöküşü, 
yaşam süreci içerisinde emek yoluyla aynı anda üretilen ve beslenen hayati 
zorunluluklara bağlı, insan bedeninin biyolojik sürecine karşılık gelen bir etkinliktir. 
İnsanın emek harcama ve çalışma durumu hayatın kendisidir. İş; insani varoluşun, 
türün sürekli yinelenen hayat döngüsüne kakılmamış, ölümlülüğü bu döngüyle 
telafi edilemeyen doğa dışı oluşuna karşılık gelen bir etkinliktir. İş, doğal çevrenin 
tümünden tamamen farklı, “yapay” bir şeyler dünyası oluşturur. Şeylerin veya 
maddenin aracılığı olmadan doğrudan insanlar arasında geçen yegâne etkinlik olan 
eylem ise insanın çoğulluk durumuna, yeryüzünde insanın değil insanların 
yaşadıkları ve bu dünyadan oldukları gerçeğine karşılık gelir. İnsanlık durumunun 
bütün bu saydığımız yanları siyaset ile belli ölçülerde ilişkili olmakla birlikte, bütün 
siyasi hayatın koşulunu özellikle bu çoğulluk durumu oluşturmaktadır. 

Bu üç etkinlik ile karşılık geldikleri durumlar, insani varoluşun en genel 
durumuyla yakından ilgilidirler: doğum ve ölüm, doğumluluk ve ölümlülük. Emek 
sadece bireysel sürekliliği değil türün hayatını da garanti eder. İş ve işin ürünü olan 
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insan eseri dünya; ölümlü hayatın beyhudeliğine ve insanı zamanın uçarlığına bir 
kalıcılık ve süreklilik kazandırır. Eylem ise siyasi yapılar kurmaya ve onların 
muhafazasına bağlanmakla, belleğin, yani tarihin koşulunu yaratır [5]. Dolayısıyla 
eylem, iş ve emek kavramlaştırmasından önce gelmelidir. Nitekim Arendt’e göre 
Vita Activa’daki emek de iş de araç etkinlikleridirler, özünde kendileri olarak amaç 
değildirler. Çünkü kişinin yaşamı sadece emek ve işten oluşmamalıdır. Fakat 
bunlarla sınırlı olan o kadar çok yaşam vardır ki işte, modern demokratik 
toplumların trajedisi de budur. Oysa eylem alanı, bireylerin başkalarıyla tam bir 
eşitlik içinde eyledikleri alandır, özgürlük ancak başkalarıyla ilişki içinde 
anlaşılabilir. Eylem kişinin öznel alanından çıkıp kamusallaştığı, dolayısıyla 
özgürlüğüne kavuşabileceği alandır. O hâlde insanın özgürleşmesinin yolu 
kamusallık içinde var olmasından ve kendisiyle ilgili kararların kamusallığa uygun 
olarak zor ve şiddetle değil, ikna ve konuşmayla alınmasından geçmektedir. Arendt 
için siyaset bu nedenle kamusallıkla doğrudan ilişkilidir. Kamusallığın karşıtı olan 
öznel alan ve toplumsal alan ise zor ve şiddet ürettiği için insanlığı kötürümleştiren 
ve yaşanılan sorunların temel kaynağı olan alanlardır. 

Siyaset ve Kamusal Alan  

Arendt açısından siyaset, güce, vahşete, boş retoriğe veya at terbiyesine 
indirgenmemesi gereken bir eylem alanıdır. Ona göre siyaset sahici bir anlamda 
siyasi güç için mücadele etme ya da güç koridorlarında nüfuz kazanma 
meselesidir. Siyasetin özü ancak eski Yunan’da olduğu gibi tartışma ve 
münazarada bulunabilir. Bu anlamda Arendt’in amacı sıkça bastırılmış ya da 
unutulmuş ama yine de tarihsel süreç içinde kendini düzenli olarak açığa vuran bir 
siyaset anlayışını geri getirmekti. Bu anlayış Yunan şehir devleti (polis) modelinde 
gördüğümüz kamusal alana katılımla gerçekleşen siyaset anlayışıydı [15]. Zira ona 
göre modern dönemde bu anlayış unutulmuş, kamusal alan karşısında kamusallığı 
ortadan kaldıran bir toplumsal alan oluşmuştu. Bu çerçevede Arendt özel alan, 
kamusal alan toplumsal alan ayrımı yaparak insanın yeniden özgürleşmesi, kendini 
bulması ve güç kazanması için kamusal alana dönüş yapması gerektiğini 
savunmuştur.  

Arendt’e göre özel alan insani ihtiyaçlarca tanımlanır ve insanın hayatta 
kalmak için yöneldiği iş ve emek alanlarından oluşur. Özel alan siyasi açıdan, 
diğerleri tarafından görülmenin ve duyulmanın sağladığı gerçeklikten; başkalarıyla 
ortak bir şeyler dünyası aracılığıyla birleşmenin ve ayrılmanın sağladığı nesnel bir 
ilişkiden, yaşamın kendisinden daha kalıcı bir şeyler başarma olanağından yoksun 
kalınan bir alandır [5]. Özel alan bireyseldir ve burada siyaset yoktur. Kamusal alan 
ise kanaatlerin oluştuğu, paylaşıldığı ve çarpıştığı bir çoğulluk ve etkileşim 
sahasıdır. Kanaatlerimizi paylaşarak ve tartışarak dünyayı insanileştirir, konuşma 
esnasında insan olmayı öğreniriz. Siyasetin mayasını oluşturan kanaatler, çoğul ve 
görelidir. Kanaatlerin göreliği ve çoğulluğu, esas itibarıyla, dünyada farklı şekillerde 
konumlanan insanların aynı dünyaya ve müşterek sorunlara farklı cephelerden 
bakmasından kaynaklanır. Göreli kanaatlerin doğruluğunu veya geçerliliğini 
saptarken mihenk taşı olarak kullanılabilecek bir mutlak hakikat yoktur. Aslında 
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böyle bir mutlak hakikat arayışı kamusal hayatın çoğulcu yapısına aykırı, siyaset 
karşıtı bir tutumun yansımasıdır. Siyasetin en temel meselesi, böyle bir çoğulluğun 
nasıl ve hangi ilkeleri gözeterek bir arada yaşayacağını şiddete değil, söze 
müracaat ederek karara bağlamaktır. Kamusal alan bu tartışmanın gerçekleştiği 
yerdir ve kamusallığın dili “ikna”ya dayalıdır. Ortak meselelere ilişkin karar 
verilmesi ancak “ikna, müzakere ve uzlaşmakla mümkündür ve bu iknaya dayalı 
iletişim, siyasetin ayırıcı özelliğidir. Müşterek dünyayı ilgilendiren her şey kamusal 
alandaki bu sınırsız tartışma ve müzakere sürecinin konusu olabilir. İzlenecek 
amaçların ve gözetilecek ilkelerin neler olması gerektiği, bunun için hangi araçların 
kullanılabileceği kamusal tartışma ve ikna yoluyla karara bağlanır [14].  

Bizler, insanlar olarak sözlerimiz ve edimlerimizle kendimizi hiçbir şeyin 
önceden kestirilemediği bir insani etkileşim ağı olan siyasal dünyaya sokarız. Bu, 
adeta ikinci bir doğuş gibidir; çünkü kamusal dünyada boy göstermek, insanlara 
sözleri ve edimleri vasıtasıyla kim olduklarını dışa vurma, kimliklerini etkin bir 
şekilde ortaya koyma ve kendilerini başkalarından ayırma fırsatı sunar. Farklılığın 
ortaya konması ve tanınması, kamusal alanda gerçekleşir. Kişi, ancak özel alandan 
çıkarak kim olduğunu sözleri ve edimleriyle göstererek ardında bir hikâye ve 
ölümsüz bir ad bırakabilir. Dışa vurumcu eylem ve konuşma bu bakımdan başkaları 
tarafından hatırlanmayı, kolektif hafızanın parçası olabilmeyi, başka bir deyişle 
kısmi bir ölümsüzlüğü de mümkün kılar. Bu bakımdan kamusal alan, insanların 
kendilerini dışa vurmak ve başkaları tarafından tanınmak için kıyasıya mücadele 
ettiği dramatik bir sahne gibidir [14]. Bu nedenle siyasetin varlığı, dolayısıyla 
insanın özgürleşmesi kamusallığa bağlıdır. Fakat insanlığın temel sorunu onu 
bilinçlendirecek, özgür kılacak olan kamusallığı ortadan kaldırmasıdır. 

Arendt bu bağlamda Antik Yunan’da ve tarihin bazı dönemlerinde önemli 
örneklerine rastladığımız kamusallığın modernlikle birlikte toplumsal alana 
dönüşerek etkisini yitirdiğini iddia etmiştir. Toplumsal alan özel ve kamusal alan 
arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak özellikle kamusal alanı tanımlayıcı olan, 
düşünme, müzakere etme gibi özellikleri ortadan kaldırmış, ikna ya da meşruiyet 
gibi ilkelerin ise anlamını değiştirmiştir. Hâl böyle olunca toplumsal alan şiddet, 
zorbalık ve totalitarizm gibi olumsuz sonuçların da kaynağı hâline gelmiştir [5, 6].  
Modernlikle birlikte gelişen toplumsal alan kamusal alanı yok etmiş, eylem alanı, 
yani siyasal alan dejenere olmuştur. Bu nedenle insanlığın eşitliğe ve özgürlüğe 
tekrar kavuşması ve siyasal eylemi canlandırması için kamusallığı yeniden inşa 
etmesinden başka çaresi yoktur.  
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Totalitarizm, Antisemitizm ve Şiddet 

Arendt’e göre modernlikle birlikte gelişen toplumsal alanın özel alan ve 
özellikle kamusallığı ve onu tanımlayıcı ölçütleri silikleştirmesi modern dönemde 
yaşanan yabancılaşma, şiddet ve daha önemlisi totalitarizm ve 2. Dünya 
Savaşı’nda en acı örneklerinin yaşandığı antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) gibi 
olumsuzlukların kaynağıdır. Özellikle totalitarizm geçmişte örneklerine rastlansa 
da kamusallığın çöküşünün sonucu olarak modern dönemin yarattığı bir rejimdir. 
Modern döneme özgü olarak gelişen emperyalizm ve antisemitizm ideolojileri, 
eylemi ve konuşmayı olanaksızlaştırıp şiddeti ve zorbalığı meşrulaştırarak 
kamusallığın çöküşüne zemin hazırlamışlardır. Kamusal alanı ortadan kaldıran 
toplumsal alan, bir kitle toplumudur ve insanlık kitle toplumunda kitle insanına 
dönüşmüştür. Totalitarizm işte böyle bir toplumda yaşam alanı bulmuştur [8]. 

Totalitarizm, yöneticinin, topluluğu kendi imgesine uymaya zorladığı 
despotizme eşit değildir. Despotizmde despot, kendisinden başka herkesi gerçek ya 
da potansiyel düşman hâline getiren kişidir. Totalitarizmin düşmanları yoktur; 
kurbanları vardır: Bunlar Yahudiler gibi, çoğunlukla bütünleşmiş bir toplumun 
üyeleri olan masum insanlardır. Arendt, kendi yasal konumlarını böyle bütünüyle 
yalnızca masumların kaldırabileceklerine dikkat çeker. Devletin gerçek düşmanı 
her zaman, en azından görünüş olarak yasal konuma sahip biridir. Yine, totaliter 
rejim, bütünüyle zapt edilmiş bir nüfusa karşı terör uygular ama en çok da ahlaki 
ve psikolojik kişiliği öldürerek ölümü anonim bir hâle getirir. Arendt’e göre 
totaliter devlet gözler önündeki gizli bir topluluk gibidir. Normal işleyişinde devleti 
ve gizli polisi kullanır, kendi kendinden türettiği bir mitten başka hiçbir şeye 
yaslanmaz. Totaliter devlet, esas olarak propaganda üzerine kuruludur ve maddi 
gerçeklik onu hemen hiç etkilemez. Propaganda yolu ile suç ve erdem, zalim ve 
zulmedilen, gerçeklik ve fantezi arasındaki farklılık ortadan kalkar. Arendt, bunun 
örneği olarak Yahudilerin ölüm kamplarının görevlileri tarafından suç ortaklığına 
itilmelerini gösterir [7, 13].  

Arendt’e göre Aydınlanma sürecinde bireyin kazandığı önem antisemitizm 
ve emperyalizmden kaynaklanan totalitarizmle birlikte yerle bir olmuştur. Bu 
ideolojilere göre birey olma, hak ve özgürlüklere sahip olma tek başına insan ırkına 
ait olmakla kazanılamaz. Bireyin bunları kazanabilmesi için, yalnızca insan olması 
yeterli değildir. Bunun yanında birey belirli bir inançtan, belirli bir ırktan olmak, 
belirli bir mezhebe bağlı bulunmak zorundadır. Buradan anlaşıldığı üzere, sığ 
milliyetçiliğin ve ırkçılığın gelişimini bu ideolojiler sağlamaktadır. Totaliter 
hareketler, yandaşlarını, liderin uygun gördüğü amaçlar uğruna seferber 
edilmelerini sağlayan mutlak bir yükümlülük ve ahlaki kayıtsızlık durumuna 
getirme becerisine sahiptir. Fanatik coşkuya sahip ve totaliter harekete mutlak 
suretle bağımlı hâle gelen insanlar, harekete ait olmayan her şeyin ve herkesin, 
yok edilmeseler bile aşağılanmaya mahkûm oldukları düşüncesine itilmişlerdi. 
Böyle bir ideolojinin içerisinde kişisel inisiyatife ya da yargılara yer yoktu [3]. 

Arendt, bu şekildeki totalitarizm vurgusuyla özellikle uyruksuz insanların 
durumunu masaya yatırır. Antisemitizm bu anlayışa kaynaklık eden en belirgin 
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ölçüdür. Nitekim uyruksuz insanlar, savaşlar arasındaki dönemlerde ulus devletler 
tarafından başa çıkılmaz sorunlar yaratan unsurlar olarak görülmüş; yurttaşlığını, 
böylece yasal kimliğini kaybeden uyruksuz insanlar, keyfi polis hareketlerinin, yani 
yasanın kuralları dışındaki hareketlerin potansiyel kurbanları hâline gelmiştir. 
Arendt burada, totalitarizm olarak tanımlayacağı şeyin temel özelliğinin, kurbanla-
rını gerek resmi gerek psikolojik, her türlü kimlik biçiminden yoksun bırakmaya 
yönelik çok güçlü çabası olduğunu göstermeye çalışır. Gerçekten de hukuk, başlı 
başına iyi olmasa bile yasadan yoksun olmak öyle müthiş onur kırıcı bir durumdur 
ki suçlu konumunda olmak, çoğu zaman daha fazla tercih edilir çünkü suçlular, en 
alt düzeyde de olsa yasal bir konuma sahiptir. Böyle olunca, uyruksuz bir insan 
olarak insan haklarını yitirmek, yasallığı -bütün hakları- yitirmekle eş anlamlı olur. 
[13].  

 

Antisemitizm bu anlamda totalitarizmin kaynağıdır. Modern antisemitizm, 
geleneksel milliyetçiliğin gerilemesine koşut olarak yükselmiş ve tam olarak Avrupa 
ulus devletler sistemi ile onun kararsız güçler dengesinin çatırdadığı bir dönemde 
doruk noktasına varmıştır. Yahudiler kamusal işlevlerini ve nüfuzlarını kaybetmiş, 
ellerinde servetlerinden başka bir şey kalmamıştır [6]. 2. Dünya Savaşı’nda 
Nazilerin Yahudilere uyguladığı katliamlar Antisemitizmin zirvesidir (Resim 11.1).  
Bu yüzden Arendt siyasetin totaliter biçimini, onun en saf örnekleri olan Holocaust 
ve Stalinist ölüm kampları üzerinden ele almış ve böylece de bütün insan 
topluluklarının - özellikle de Yahudilerin- sistematik olarak insan haklarından ve 
insanlıktan nasıl yoksun bırakıldıklarına açıklık getirmek istemiştir. 
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Resim 11.1  II. Dünya Savaşında Nazi toplama kampları  
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Arendt’in modern döneme yönelik eleştirilerinden bir diğeri de bu dönemin 
savaşı ve şiddeti besleyen bir dönem olmasıdır. Siyasal düşünce geleneğinin ve 
siyasal eylemin modern toplumlarda krizde olduğu saptamasını yapan Arendt, bu 
krizin en önemli göstergesinin yirminci yüzyılın savaş ve devrimlerin, dolayısıyla 
şiddetin yüzyılı olmasında yattığını iddia eder. Bu sebeple, her ne kadar 
çalışmalarında böyle bir işlevsel ayrım yapmasa da Arendt’in siyaset üzerine 
düşüncelerinin, şiddet üzerine daha da önemlisi şiddete karşı düşünerek geliştiğini 
iddia etmek mümkün görünmektedir [4]. Arendt bu bağlamda özellikle şiddetin 
yüzyılında kendini iyiden iyiye gösteren modernitenin ya da onun tanımıyla 
kamusal alanı silikleştiren toplumsal alanın belirleyiciliğini tartışmaya açmıştır.  

Ona göre şiddet, konuşma ve tartışmanın, dolayısıyla iknanın belirleyici 
olmadığı toplumsal alanın bir çıktısıdır. Şiddetin panzehiri, konuşma ve ikna, yani 
siyasettir. Kamusallığın çöküşü 20. yüzyılı şiddet çağına dönüştürmüştür, şiddet 
her yerdedir [6]. Bu dönemin en belirgin özelliği otorite, iktidar ve şiddet 
kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesidir. Oysa Arendt’e göre Söz gelimi otorite 
ile şiddet arasında zorunlu bir bağı yoktur. Aksine otorite dışardan zorlayıcı araçlar 
kullanılmasını men eden, güç ya da şiddet kullanımıyla bağıntısız bir kavramdır. 
Hatta zorlama ya da şiddetin geçerli olduğu yerde, otorite de iflas etmiş demektir. 
Arendt’in vurgusu, otoritenin güç kullanımını gerektirmemesi üzerinedir. Otorite 
aksine, gücün zorunlu olmaması koşulunu içermektedir. Güç kullanımı veyahut 
zorbalık otoriteye saygıyı azaltan, onu anlamından uzaklaştıran en önemli ilkedir 
[7]. Bu nedenle iktidarın koşulu da şiddet değildir. 

Arendt, şiddet konusunda da Antik Yunan’ı örnek gösterir. Ona göre siyasi 
olmak bir poliste yaşamak, kararların zor ve şiddet kullanılarak değil, kelimeler ve 
ikna yoluyla alınması anlamına gelir. Kamusallık güçlendirildiği ve konuşma ve 
iknaya dayalı siyaset yeniden devreye sokularak insanlık özgürleştiği ölçüde hiçbir 
iktidar şiddete gereksinim duymayacaktır. 

Ö
rn

ek

•Arendt’in totalitarizm ve antisemitizm eleştirisinde, Eichmann 
davası önemli bir örnektir. Nazi Adolf Eichmann sonuçlarına ve 
insan yaşamına verdiği zararlara bakmaksızın sorgulamadan itaat 
etmiş ve binlerce Yahudi’yi toplama kamplarına göndermiş bir 
isimdir. Arendt beklenildiğinin aksine mahkemede onun bir cani 
gibi görünmediği, üstelik bütün yaptıklarını sıradan bir biçimde 
görev olarak gördüğü için yaptığını gözlemlemiştir. O sadece 
düşünmeden hareket etmiş, ırkçılığın normalleştiği totaliter 
Almanya’da yaptığı şeyin doğru olduğu konusunda kendisini ikna 
etmiş biriydi.  
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FRANKFURT OKULU (ELEŞTİREL TEORİ) 

Felsefe ve bilim tarihinde "Frankfurt Okulu" ya da "Eleştirel Kuram" diye 
bilinen gelenek, kurumsal olarak 3 Şubat 1923'te, Frankfurt Üniversitesine bağlı 
olarak "Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü" adıyla kurulmuştur. Aslında bu Enstitü, 
Almanya'da 1920'lerin başlarından beri sol radikal çevrelerin ortaya koydukları 
akademik kurumlaşma çabalarının bir sonucuydu. Enstitünün kurucusu olarak 
kabul edilen kişi, bir doktora öğrencisi olan Felix Weil'dır. Toplumsal Araştırmalar 
Enstitüsünün ilk müdürü Cari Grünberg’tir. Avusturyalı bir Marksist aydın olan 
Grünberg, kurucu kadronun yaşları itibariyle aralarında bir profesör bulunmaması 
nedeniyle Frankfurt'a davet edilmiş ve Enstitünün kurucu müdürü olmuştur [10]. 
Felsefeci, edebiyat eleştirmeni, sosyolog, psikolog, ekonomist ve siyaset bilimci 
olmak üzere bünyesinde pek çok entelektüeli barındıran okulun en bilinen 
temsilcileri, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter 
Benjamin, Erich Fromm ve Jurgen Habermas’tır (Resim 11.2).  

Frankfurt Okulu ve diğer bir adlandırmayla Eleştirel Teori, temel olarak 
doğaya üstünlük atfeden, insanları efsane ve mitlerden kurtaran ve neticede 
bireyi, insani olmayan belirlenmiş ilişkiler yasasına mahkûm eden Aydınlanma 
geleneğine yönelttikleri totaliterlik iddiaları ile düşünce dünyasında yerlerini 
almışlardır [18]. Eleştirel Teori asla tek bir düşünce okulu olmasa, sürekli aynı 
üyelerden oluşmasa bile onları birleştiren noktalar geleneksel Marksist düşüncenin 
çağdaş olaylar ışığında yeniden değerlendirilmesi ve özelde totalitarizmden nefret, 
Nazi Almanya’sı ve Sovyet komünizminin otoriter rejimlerinin bireysel özgürlüklere 
ve insanlığa karşı yarattıkları tehditler ve savaş- sonrası kapitalizmin baskıcı 
ideolojisidir. Okulun önde gelen temsilcilerinin çoğu, özellikle Max Horkheimer, 
Erich Fromm, Herbert Marcuse ve T.W. Adorno bizzat siyasal sığınmacıydı. 
Marksistler ve Yahudiler 1930'larda Nazi Almanya'sından göç etmek zorunda 
kalmış ve Enstitü 1934'te Columbia Üniversitesine taşınmış, 1949'a kadar 
faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Okulun bu zaman dilimi içinde geniş bir alana 
yayılan inceleme ve eleştiri odağı olan konular daha çok aydınlanma, kapitalizm, 
pozitivizm, Marksizm, kitle kültürü ve kültür endüstrisi gibi konulardır. 
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Resim 11.2. Okulun en önemli temsilcileri, Horkheimer (solda) ve 
Adorno (sağda). Okulun sonraki temsilcisi Habermas (arkada sağda) 
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Aydınlanma ve Pozitivizm Eleştirisi 

Frankfurt Okulunun en temel eleştiri konuları arasında Aydınlanma ve 
aydınlanmayla yaratıldığı varsayılan birey-toplum formu gelir. Aydınlanma 
geleneği içinde başta Immanuel Kant olmak üzere tarif edilen özne ya da 
aydınlanmış akıl düşüncesi Frankfurt Okulu düşünürlerince kıyasıya eleştirilmiştir. 
Adorno ve Horkheimer’ın Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserleri bu anlamda hem 
Frankfurt Okulunun temel görüşlerini yansıtır hem de aydınlanma düşüncesine 
karşı temel eleştirilere kaynaklık eder. Frankfurt Okulunun aydınlanma eleştirisi, 
aynı zamanda onların kapitalizmin hegemonyasına, modernliğe, kitle toplumuna 
ve gelişen totalitarizme karşı da bir eleştiridir. Bu anlamda Adorno ve Horkheimer, 
Kant ve diğer aydınlanmacıların bahsettiği aydınlanmanın, göründüğü kadar 
masum ve kolaylıkla benimsenebilecek bir ideal olup olmadığını sorgularlar. 
Onlara göre aydınlanma bizatihi içerdiği çelişkilerle, aklı yüceltilen ve erişilmeye 
çalışılan bir hedef olmaktan çıkartıp niçin tapıldığı bilinmeyen içi boş bir puta 
dönüştürmüştür. Kant’ın işaret ettiği akıl, ekonomik ve sosyolojik gelişmelerin de 
etkisiyle insanlığı ileriye değil tarihte eşi görülmemiş bir barbarlığa taşımış ve kendi 
amacından sapıp kendine yenik düşmüştür. Adorno ve Horkheimer Aydınlanmanın 
Diyalektiği adlı eserin ilk bölümünde aklın nasıl araçsal hâle geldiğini, tahakkümü 
ve bütün nesnelerin otokratik bir özneye nasıl bağlandığını analiz etmiş, ikinci 
bölümde ise aydınlanmanın karakterinin kültür endüstrisi ve modern 
antisemitizmle ne türden bağlantıları olduğunu ortaya koymuşlardır [2]. Daha 
sonra ise bu eleştirileri Horkheimer Akıl Tutulması adlı eserinde genişletmiş ve 
aydınlanma süreciyle birlikte aklın nasıl tek boyutlu hâle getirildiğinin nedenlerini 
tartışmıştır [11]. Aklın araçsallaştırılması insanın önceliklerini ekonomik unsurlarca 
belirlemesine, bu da aklın tutulmasına neden olmuştur. Akıl tutulmasının sonucu 
aklın baskıcı, totaliter tahakküm sistemlerinin manipülasyonuna açık olması 
anlamına gelecektir. Bunun sonucu ise kitle toplumu ve kitle toplumunun tabi 
olduğu kültür endüstrisinin başarısıdır. 

Frankfurt Okulunun en güçlü yanlarından biri de Aydınlanmayı yeni baştan 
yazmalarıdır. Getirdikleri toplumsal eleştiri, bir bakıma modern usun eleştirisidir. 
Bunun temelinde de Aydınlanmanın ulaştığı sonuçlar yatmaktadır. Frankfurt 
Okuluna göre Aydınlanmanın vardığı sonuç kendi kendini imhadır ve bunun iki ana 
nedeni vardır: Bunlardan ilki Aydınlanmanın aklı getirdiği noktada bireyin 
silinişidir. Niteliksel olarak farklı olan ve özdeş olmayan, niceliksel özdeşlik içinde 
erimiştir. Aklın yalnızca amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlarla tanımlanır 
olması yeni bir egemenlik biçimi yaratmıştır; tümelin akıl yoluyla tikel üzerindeki 
egemenliği, yani toplumsal olanın bireysel olan üzerindeki etkinliği. İkinci neden 
ise Aydınlanmanın özne ile doğayı birbirinden kesin çizgilerle ayırmasında 
yatmaktadır. Mit, insanı doğaya tabi kılarken Aydınlanma doğayı insana tabi 
kılmıştır. Bu mutlak ayrım insanın içinde var olduğu doğayı kendisine tamamen 
dışsal bir öge olarak algılamasına yol açmış, bu da doğanın insan için şeyleşmesine 
neden olmuştur.  
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Kısacası akıl, tarihsel pratik içindeki kendi eleştirel soyutlama uğraklarından 
uzaklaşarak araçsal ve faydacı bir işlevin hizmetine girmiştir. Toplumsal istikrarın 
ve verimliliğin bir aracına dönüşerek kendi kullanımını yeniden üreten teknik bir 
girişim hâlini almıştır. Aklın verili olanı olumlayıcı bu dönüşümünün ideolojik 
ifadesi ise pozitivizmdir. Frankfurt Okulu için gerek felsefi gerekse de teknik 
pozitivizm, Aydınlanmanın son noktasıdır [10].  

Frankfurt Okulunun aydınlanma eleştirisi doğal olarak pozitivizm eleştirisiyle 
bütünleşmiştir. Pozitivizmi aydınlanmanın ideolojisi olarak tanımlayan okul üyeleri, 
pozitivizmin toplumsal çelişkileri maskelemeye hizmet eden bilinç formları gibi 
işlev görerek meşrulaştırma rolünü üstlendiğini iddia etmişlerdir. Onlara göre, 
Pozitivizm, insanları -oldukça determinist bir neden-sonuç şeması içinde- şeyler 
gibi ele alır, olgularla değerleri ayırmayı başaramaz ve toplum içinde olanları 
olması gerekenlermiş gibi sunarak mevcut toplumsal düzeni meşrulaştırır ve 
değişmeyi engeller. Pozitivizm, gerek toplumsal gerek doğal gerçekliği ortaya 
çıkartan bir araç olmak yerine, artık kapitalist sınıfın (ve komünist devletin) 
insanlar ve doğayı daha fazla sömürmek, kazançları ve kontrolleri artırmak, 
yönetici seçkinleri destekleyen bir gerçeklik imgesi geliştirmek için kullandığı 
‘araçsal aklın’ kaynağı hâline gelmiştir [17].  

Frankfut Okulu düşünürlerine göre pozitivizmin bu amacını somutlaştıran 
bilimlerin en önemli örneği pozitivist sosyolojidir. Pozitivist sosyoloji, ne topluma 
ciddi bir eleştiri yöneltir ne de onu aşma çabası içine girer. Aksine pozitivist 
sosyoloji sosyal gerçekliği gizleyerek var olan düzeni meşrulaştırmaya hizmet 
ederek statükocu bir konum alır. Söz gelimi Adorno’ya göre, ampirik sosyolojik 
araştırmalar, Comte’un pozitivizminden bu yana kendisine model olarak doğa 
bilimlerini almıştır. Pozitivist-ampirik araştırmalar, insanların sübjektif 
kanaatlerinden hareketle, gerçeklik hakkında genellemeler oluşturma 
amacındadır. Adorno, insanların, kendileri ve içinde bulundukları koşullar 
hakkında yaptıkları sübjektif değerlendirmelerin, sosyal gerçekliğin analizi için 
temel alınamayacağını ileri sürer. Adorno, bu noktada, ampirik sosyal 
araştırmaların, kamuoyuna mutlak bir statü atfetmesi dolayısıyla ideolojik bir 
fonksiyon yerine getirdiklerini iddia eder ve bu eğilimin, özellikle Amerikan 
sosyolojisinde çok belirgin olduğuna dikkat çeker. Ayrıca pozitivist sosyoloji, verili 
gerçekliğin sınırları içinde kalır ve bu gerçekliği sadece yansıtmak ve betimlemekle 
yetinir. Bu sosyoloji, sosyal gerçekliği doğa benzeri bir gerçeklik olarak tanımlayıp 
dışsallaştırdığı için, onun tarihsel karakterini göz ardı eder [9]. 

Marcuse ise eleştirel teorinin, pozitivist sosyolojinin aksine, verili düzeni 
korumayı ya da meşrulaştırmayı değil, onu dönüştürmeyi amaçladığını vurgular. 
Ona göre pozitivist toplum teorisi, toplumu doğa bilim yöntemleriyle 
incelenebilecek doğal bir organizma olarak görürken eleştirel sosyal teori, 
toplumu insan yaratımının bir ürünü ve tarihsel olarak kurulmuş bir gerçeklik 
olarak kavrar. Pozitivizm, sosyal gerçekliği doğayla özdeşleştirir ve onu tıpkı doğa 
gibi nedensel yasalarla işleyen bir nesnel kategori olarak inceler. Marcuse, toplum 
yasalarının mevcudiyetini kabul etse de ona göre bu yasalar doğa yasaları 
formunda yasalar değildir. İnsanın kurduğu ancak şu anda insanı denetleyen 
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toplumun yasaları olarak onlar, insanın bilinçli tarihsel eylemiyle ortadan 
kaldırılabilecek yasalardır. Marcuse’ye göre toplumun ‘demir yasalar’ı yoktur [9]. 

Kültür Endüstirisi 

Eleştirel Teori'nin en etkili olduğu alan onların geliştirmiş oldukları kültür 
kuramıdır. Okul, bu alandaki kavramsallaştırmasını daha çok kitle kültürü ve kültür 
endüstrisi tanımlamaları ile ortaya koymaktadır. Onları bu noktaya yönelten temel 
etmen kapitalizmin sadece ekonomi politik ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir 
yapı arz ediyor olmasıdır. Kapitalizmin geç döneminde ortaya çıkan toplumun 
temel özelliği olan hegemonya ve ikna süreçlerinin kültürel boyutu onları bu konu 
üzerine yoğunlaşmaya sevk etmiştir. Frankfurt teorisyenlerince geliştirilen "kültür 
endüstrisi" kuramının temel çıkış noktasında 1930'lı yıllarda faşizmin hızlı bir 
gelişim trendi içinde olmasının katkısı büyük olmakla birlikte, sosyalist hareketlerin 
de dikkate değer bir gerileme içinde olduğu gerçeği de bulunmaktadır. Nazilerin 
1933'de iktidara gelmesi, 1934'de Avusturya işçi hareketinin dağılması ve İspanya 
İç Savaşı'nda Franko'nun zaferleri bu dalganın bazı örneklerini oluşturmaktadır 
[18]. 

Frankfurt Okulu kültür eleştirisini, yalnızca faşizme bir saldırı olarak değil, 
aynı zamanda, özünde, bir bütün olarak tekelci kapitalizme bir saldırı olarak 
tasarlamıştır. Bu anlamda modern totaliterliğin temelini oluşturan kültür 
endüstrisi, kapitalist tahakkümünün kültürel boyutunu oluşturmaktadır. Kültür 
endüstrisi kapitalist hegemonyanın geliştirdiği sanat, eğlence ve yaşam tarzı 
algısıyla kitlelerin bilinçlerini dönüştürerek onları manipüle etmektedir (Resim 
11.3). Özellikle sanat ve eğlence, kültür endüstrisinin yöneldiği alanlardır. Kültür 
endüstrisi, sanatı ve eğlenceyi birleştirerek onları metalaştıran, böylelikle 
toplumda bireyleri tüketici ve yaşamından hoşnut bireyler hâline getiren bir 
eğlence işletmesidir [1, 2]. 

Kültür endüstrisi kitlesel yönlendirme ve aldatmanın temel bir biçimi olarak 
görülür. Burada, bütün kültür biçimleri sadece insanlık durumu hakkında nitel bir 
ifadeden, bir toplumsal eleştiriden yoksun bir eğlence tarzına ve reklamcılık 
sektörü aracılığıyla yeni bir tüketiciyi kontrol biçimine dönüştürülür. Modern insan 
kültür endüstrisi aracılığıyla haz ve lüksü devam ettirmeye özendirilir. Örneğin seks 
artık sadece insani yeniden üretim ve kişisel ilişkilerin bir kaynağı olmayıp aynı 

Resim 11.3. Kültür endüstrisi ve kültürel ürünlerin metalaşması  
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zamanda -arabalar ve magazin dergileri gibi- temel kitlesel tüketim mallarından 
biridir [16]. Kültür endüstrisinin sonuçları kapsamında eğlenmek her zaman bir şey 
düşünmemek, gösterildiği yerde bile acıyı unutmak demektir. Dolayısıyla haz 
daima “direnişe ilişkin son düşünceden kaçmak”tır; eğlencenin vaat ettiği 
özgürleşme, yadsıma gibi, düşünceden de kurtulmaktır. Böylelikle, kültür 
endüstrisi biçimindeki araçsal akıl, aklın ve akıl yürüten öznenin aleyhine işlemeye 
başlar. Düşünümün bu şekilde bastırılması, aydınlanmış aklın özündeki akıl 
dışılıktır [1]. 

Kültür endüstrisi bir eğlence işletmesi gibidir. Tüketiciler üzerindeki 
etkileme gücü eğlence aracılığıyla uygulanır. Eğlence, geç kapitalizm koşullarında 
çalışmanın uzantısıdır. Mekanikleştirilmiş emek süreciyle yeniden baş edebilmek 
için ondan kaçmak isteyen kimselerin aradığı bir şeydir. Ama aynı zamanda 
mekanikleştirme, boş zamanı olan kimseler ve onların mutluluğu üzerinde öyle bir 
güce sahiptir ki eğlence metalarının üretimini temelden belirleyerek bu kimselere 
boş zamanlarında emek süreçlerinin kopyasından başka bir şey yaşatmaz. Bu 
çerçevede kültür endüstrisinin amacı çok satmak değildir. Asıl amaç kitleyi 
pasifleştirmek, bireylere kendi acısını unutturmak ya da kabul ettirmektir. Çünkü 
pasif bir kitlede her türlü başkaldırı, düşünme ya da aydınlanmadan uzaktır. 
Dolayısıyla kültür endüstrisinin pekiştirdiği düzen kavramları her zaman 
statükonun kavramlarıdır. Bu kavramlar, onları benimseyenlerden hiçbiri için artık 
tözsel olmasalar da sorgulanmadan analiz edilmeden, diyalektik olmayan bir 
biçimde kabul edilirler [1]. 

 

Modern Toplum Eleştirisi 

Frankfurt Okulunun eleştiri odağındaki diğer bir konu modern toplum ve 
onu tanımlayıcı niteliklerdir.  Frankfurt Okulu düşünürlerine göre, modern dünya, 
bireyin maddi bolluk ortasında anlam ve bilgi arayışı ruhunu ve teknik ilerleme, 
bürokrasi ve kitle kültürünün yüzünü göstermeyen güçleri karşısında bireysel 
özgürlük ve kontrol için mücadele ruhunu kaybettiği manevi bir çöldür. Frankfurt 
Okulu teorisyenleri, gerçek olmaktan çok uzak olan modern dünyanın yönetici 
sınıfın gücünü gözlerden saklayan ve meşrulaştıran ideolojik bir çarpıtma olduğunu 
göstermeye çalıştılar. Onlara göre, rasyonel, özgür ve ilerlemeci olmaktan oldukça 
uzak mevcut toplum, temel insani özgürlükleri -seçme, ortaklaşa ve rasyonel 
kararlar verme yeteneğini- zayıflattığı veya yıktığı için, irrasyonel ve baskıcıdır. 
Yaptıkları propagandaların aksine, bireysel özgürlüğün kaleleri olmaktan uzak olan 
Batılı toplumlar, lanetleyip eleştirdikleri komünist toplumlara benzer biçimde, 'tek 
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boyutlu insanlar' yaratarak 'toplumu tamamen yönetmenin güçlü örneklerini 
oluşturdular. Eleştirel teorinin amacı ise modern toplumdaki bireyi 
özgürleştirmektir. Bu da onlara göre, söz konusu baskıcı güçleri eleştirel analize 
tabi tutup zayıflıklarını teşhir etmekle ve böylece bu ideolojik şartlanma 
konusunda bir sınıf bilinci yaratmakla mümkündür. Onlar ayrıca, gerçekte 
özgürleşmiş ve rasyonel bir toplumun neye benzeyeceğini ana hatlarıyla ortaya 
koyarak benzer şekilde, kitleleri devrimci düşünce ve eylem için harekete 
geçirmeyi ümit etmişlerdir [17]. 

Frankfurt Okulunun modern toplum eleştirisinin temelini akılcılaşma 
(rasyonelleşme) kavramı oluşturur. Bunun nedeni aydınlanmadan beri Batı 
kültürünün ya da modernliğin asıl özelliğinin akılcılaşma olmasıdır. Fakat 
modernlik tartışmasında Frankfurt Okulu Marksist bir analizden değil, Max 
Weber’in rasyonelleşme kavrayışından hareket etmiştir. Diğer bir deyişle eleştirel 
teorisyenler, toplumsal yaşam ilişkilerinin artan rasyonalizasyonunun sonucu 
olarak ortaya çıkan belirli parçalanma ve gizemleştirme türlerinin anlaşılmasına 
odaklanmışlardır. Onların Weber’in izinden giderek irdeledikleri rasyonelleşmeden 
kastettikleri, fabrika, ordu, bürokrasi, okul ve kültür endüstrisi gibi kurumlar 
tarafından geliştirilen, daima etkili ve sonuç verici örgütsel teknikler vasıtasıyla 
toplumsal yaşamın bütün alanlarına yayılan yönetsel ve siyasal tahakkümdür. 
Baskı üreten akılcılık, başat sosyal sorun olarak ekonomik sömürünün yerini 
almıştır. Horkheimer’ın belirttiği gibi, modern toplumlarda hayatın tümü artan 
ölçüde akılcılaşmış ve planlanmıştır. Modern insan bu akılcılaştırmaya ve 
planlamaya uymak durumundadır. Yani modern insan varlığını devam ettirmek 
için, varolan sosyal sistemin koşularına ve gereksinimlerine uymak zorundadır. 
Modern insanın toplumdan kaçacak yeri kalmamıştır. Böylelikle modern toplumda 
bireyin kendi kendini silişi ve yok edişi söz konusudur. Ancak böylesi bir yok oluş, 
araçlara rasyonellik kazandırırken insan hayatını akıl dışı kılmaktadır [12]. Modern 
toplum bireyleri tek boyutlu hâle getirmektedir. 
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•20. yüzyılın en önemli ve özgün siyaset kuramcılarından olan Arendt tanıklık 

ettiği olaylar karşısında kendini insanlık durumunun ve modern dünyada 
ortaya çıkmış olan genel bir yabancılaşma hâlinin analizine adamış ve çağdaş 
toplumun doğası hakkında çözümleme yapmak için çaba göstermiştir. 

• Arendt Vita Activa terimini, üç temel insani etkinliği, emek, iş ve eylemi ifade 
etmek amacıyla geliştirmiştir. İnsanlık durumunu şekillendiren koşullar, 
“hayat”, “dünyasallık”, “çoğulluk”, “doğumluluk ve ölümlülük”tür. Bunlardan 
ilk üçüne karşılık gelen insani etkinlikler sırasıyla “emek”, “iş” ve “eylem”dir. 

• Eylem kişinin öznel alanından çıkıp kamusallaştığı, dolayısıyla özgürlüğüne 
kavuşabileceği alandır. O hâlde insanın özgürleşmesinin yolu kamusallık içinde 
var olmasından ve kendisiyle ilgili kararların kamusallığa uygun olarak zor ve 
şiddetle değil, ikna ve konuşmayla alınmasından geçmektedir. 

• Arendt’in amacı unutulmuş ama yine de tarihsel süreç içinde kendini düzenli 
olarak açığa vuran bir siyaset anlayışını geri getirmekti. Bu anlayış, Yunan şehir 
devleti (polis) modelinde gördüğümüz kamusal alana katılımla gerçekleşen 
siyaset anlayışıydı. 

• Kamusal alan, kanaatlerin oluştuğu, paylaşıldığı ve çarpıştığı bir çoğulluk ve 
etkileşim sahasıdır. insanlığın eşitliğe ve özgürlüğe tekrar kavuşması ve siyasal 
eylemi canlandırması için kamusallığı yeniden inşa etmesinden başka çaresi 
yoktur. 

• Totalitarizm geçmişte örneklerine rastlansa da kamusallığın çöküşünün 
sonucu olarak modern dönemin yarattığı bir rejimdir. Emperyalizm ve 
antisemitizm ideolojileri, eylemi ve konuşmayı olanaksızlaştırıp şiddeti ve 
zorbalığı meşrulaştırarak kamusallığın çöküşüne zemin hazırlamışlardır. 

• Modern antisemitizm, geleneksel milliyetçiliğin gerilemesine koşut olarak 
yükselmiş ve tam olarak Avrupa ulus devletler sistemi ile onun kararsız güçler 
dengesinin çatırdadığı bir dönemde doruk noktasına varmıştır. 

• Frankfurt Okulu ve diğer bir adlandırmayla Eleştirel Teori daha çok 
aydınlanma, kapitalizm, pozitivizm, Marksizm, kitle kültürü ve kültür endüstrisi 
eleştirisine odaklanmıştır.

• Felsefeci, edebiyat eleştirmeni, sosyolog, psikolog, ekonomist ve siyaset 
bilimci olmak üzere bünyesinde pek çok entelektüeli barındıran okulun en 
bilinen temsilcileri, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 
Walter Benjamin, Erich Fromm ve Jurgen Habermas’tır.

• Frankfurt Okulunun aydınlanma eleştirisi, aynı zamanda onların kapitalizmin 
hegemonyasına, modernliğe, kitle toplumuna ve gelişen totalitarizme karşı da 
bir eleştiridir. 

• Frankfurt Okulunun en güçlü yanlarından biri de Aydınlanmayı yeni baştan 
yazmalarıdır. Getirdikleri toplumsal eleştiri, bir bakıma modern usun 
eleştirisidir. Bunun temelinde de Aydınlanmanın ulaştığı sonuçlar yatmaktadır.

• Frankfurt Okulunun aydınlanma eleştirisi doğal olarak pozitivizm eleştirisiyle 
bütünleşmiştir. Pozitivizmi aydınlanmanın ideolojisi olarak tanımlayan okul 
üyeleri, pozitivizmin toplumsal çelişkileri maskelemeye hizmet eden bilinç 
formları gibi işlev görerek meşrulaştırma rolünü üstlendiğini iddia etmişlerdir.

• Kültür endüstrisi, kapitalist tahakkümünün kültürel boyutunu oluşturmaktadır 
ve kapitalist hegemonyanın geliştirdiği sanat, eğlence ve yaşam tarzı algısıyla 
kitlelerin bilinçlerini dönüştürerek onları manipüle etmektedir.

• Frankfurt Okulu düşünürlerine göre, modern dünya, bireyin maddi bolluk 
ortasında anlam ve bilgi arayışı ruhunu ve teknik ilerleme, bürokrasi ve kitle 
kültürünün yüzünü göstermeyen güçleri karşısında bireysel özgürlük ve kontrol 
için mücadele ruhunu kaybettiği manevi bir çöldür.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi Hannah Arendt’e ait bir kavram değildir? 

a) İş 
b) Performans 
c) Eylem 
d) Kamusallık 
e) Emek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Arendt’in insanlık durumu kavramını karşılar? 
a) Vita Columbus  
b) Vita Perfoma 
c) Vita Genesis 
d) Vita Activa 
e) Vita Kanon 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kamusal alana ait bir özellik değildir? 
a) Müzakereye karşıt bir tutum gelişir. 
b) Söz ve konuşma önemlidir. 
c) Kanaatlerin oluştuğu alandır.  
d) Çoğulcudur. 
e) İnsanı özgürleştirir. 

 

4. Arendt’e göre hangisi toplumsal alanı oluşturan özelliklerden biridir? 
a) Dili iknaya dayanır. 
b) Şiddete kaynaklık eder. 
c) Müzakereye dayalı uzlaşma söz konusudur. 
d) İnsana kendini tanımlama fırsatı sunar. 
e) Etkin katılımcılık esastır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi modernlikle birlikte düşünme, müzakere etme gibi 
özellikleri ortadan kaldırmış ve totalitarizmin kaynağı olmuştur? 
a) Özel alan 
b) Kamusal alan 
c) Toplumsal alan 
d) Emek 
e) Eylem 
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6. Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulunun kavramlaştırmalarından biri 
değildir? 
a) Kültür Endüstrisi 
b) Odaklanmış Etkileşim 
c) Kitle Toplumu 
d) Aydınlanmanın Diyalektiği 
e) Akıl Tutulması 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu teorisyenlerinden değildir? 
a) T. Adorno 
b) H. Marcuse 
c) K. Popper 
d) M. Horkheimer 
e) E. Fromm 

 

8. Sanat, eğlence ve yaşam tarzı algısıyla kitlelerin bilinçlerini dönüştürerek 
onları manipüle etmesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Reklam 
b) Kapitalizm 
c) Pozitivizm 
d) Araçsal Akıl 
e) Kültür Endüstrisi 

 

9. Frankfurt Okulunun modern toplum eleştirisinin temelini oluşturan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Meşruiyet  
b) Kitleselleşme 
c) Modernlik 
d) Akılcılaşma 
e) Yabancılaşma 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi totalitarizmin özelliklerinden değildir? 
a) Düşmanları yoktur, kurbanları vardır. 
b) Propaganda üzerine kuruludur. 
c) Despotizm olarak da anılır. 
d) Kamusallığın çöküşü sonucunda gelişmiş bir rejimdir 
e) Gözler önündeki gizli bir topluluk gibidir. 

 

 

Cevap Anahtarı: 
1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.c, 6. b, 7.c, 8.e, 9.d, 10.c 
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GİRİŞ 

Durkheim’dan Weber’e kadar, sosyoloji düşüncesinin gerçek kurucularının 

ırk yaklaşımını kökten eleştirmiş olmalarından daha anlamlı bir şey yoktur. 

Sosyolojiye ilişkin özgün bakış açısının iki temel ilkesi bu düşünceyi 

kesinleştirmiştir (1). Birincisi toplumdaki olguların doğal, biyolojik ya da psikolojik 

değil tarihsel ya da toplumsal özellikler taşıdığını kabul etmektir. Durkheim’ın 

ifadesi ile toplumsal olgular, ancak ve ancak toplumsal olgularla açıklanabilir (2). 

İkinci olarak da toplumsal olayları tek bir nedenle açıklamayı reddetmektir. 

Bahsedilen düşünürler etniler arası ilişkileri, genel toplumsal ilişkilerin 

boyutlarından biri olarak incelediler. Irk siyaseti ve ırksal politikalar üzerine olan 

literatüre dönük yapılan okumada dört temel izlek ortaya çıkmaktadır. Birincisi 

ırksal eşitsizlikler uzun ömürlüdür. İkincisi, kültürel ve ekonomik süreçlerdeki 

kökleri ne olursa olsun, ırk her zaman hem sebep hem de sonuç olarak politikayı 

içermiştir. Yeni dünyanın başlangıcından beri, ırksal kimlikler ve eşitsizlikler bir 

yandan demokratik seçmenlerin harekete geçirilmesini diğer yandan da devletin 

ve devlet politikalarının inşasını içeren siyasal süreçler tarafından oluşturulmuş ve 

sürdürülmüştür. Üçüncüsü ırk eşitsizliklerin dayanıklığı ırksal kimliklere hayat ve 

anlam vermeye, eşitsizliklerdeki asimetrik menfaatlerle beraber devam 

etmektedir. Dördüncüsü, sözde renk körü olan politikalar, ırk eşitsizliklerini renk‐

bilinçli politikalardan daha farklı şekillerde etkilemektedir. Irk kimliklerinin ve 

eşitsizliklerinin devlet oluşumunun hem sebebi hem de sonucu olduğu durumların 

gittikçe değer kazanması kimlik sorunun çok daha önemli bir hâle getirmiştir. Bu 

nedenle çalışmada öncelikle kimlik kavramı, politikası ve kimliği tanımlamada 

önemli bir kavram olan öteki kavramına yer verilecektir. 

Konunun ilerleyen bölümünde özellikle postyapısalcılığın bu eksende 

postmodernistlerin, yeni özne anlayışı ile modernistlerin ve özellikle yapısalcıların 

düzenleyici ve disipline edici kimlik algısına karşı ürettikleri söylemlerine yer 

verilerek toplumlarda kimlik siyaseti ve söylem üzerinden yapılan siyaset daha iyi 

anlaşılacaktır. 

KİMLİK KAVRAMI 

Kimlik sorunu, kültürel ve politik düzeyde ele alındığında Fransız Devrimi 

öncesi ve sonrasındaki oluşumlarla ilgili görünmektedir. Bu oluşumlar, 

endüstrileşme, kolonizasyon, milliyetçilik, kozmopolitizm gibi oluşumlardır. Kimlik 

kavramı, siyasete konu olsun ya da olmasın, gündem dışında tutulabilen, buna 

karşın uygun konjonktürde canlanabilen ya da canlandırılabilen organik bir özelliğe 

sahiptir. Yeter ki kimliğin kendini var edecek yapı korunsun (3). 

Kimlik bir kimsenin insanlığına özünü, özelliğini veren şeydir ve bir insanı 

herhangi bir insan değil, özel bir insan, bir kişi yapan şeydir (4). Kimlik aynı 

zamanda benliğin başlangıç sunumları, formasyonları ile özneler arasında 

oluşturulan özdeşleşme birimleri arasındaki karşılıklı bağımlılık ve çatışma alanıdır. 

Kimlik, doğallaşmış ve içselleşmiş bir hâle gelmiş kültürel formasyonları 

adlandırmayı içerir. Kimlik konusunda bugün ağır basan görüş toplumsal/siyasal 

 
 
 

 

ancak ve ancak 

açıklanabilir. 
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gerçeklik olarak kültürel kimlik olgusuna ve tanınma siyasetlerine, bütünsellik ve 

genelleme içinde değil, farklılıkların kabulü içinde çok boyutlu yaklaşmak 

gerektiğidir. Ortak siyaset ve hareket alanı uzlaşmayı getirebilir. Kimlik üzerine 

çalışma yapan araştırmacılar, bugün demokrasi içinde vatandaşlık kimliği ile 

sorunların aşılabileceği kanaatini taşımaktalar. 

Kimlik kelimesinin kökü olan kim, soru yanı ağır basan bir zamirdir ve bu 

niteliğinden ötürü belirsizlik niteliği öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bu soru 

kişinin kendine değil, ortaya sorulan bir soru olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bizim 

hissediş düzeyimizde, kimlik, başkaları tarafından belirlenen bir durum olarak 

ortaya çıkmaktadır. Batı dillerinde identite kelimesi kullanılmaktadır. Bu terim 

Latincenin “aynı” anlamına gelen identitas kelimesinden gelmektedir. Bu kökten 

türeyen başlıca kelimeler ise şunlardır: 

İdentique: 

 Ayrı ayrı fark edilebilir olmalarına rağmen birbirlerinin tamamen aynı 

nesne ve varlıklar, 

 Zaman içindeki değişikliklere rağmen aynı kalan, özdeş, benzer, aynı. 

İdentifier: 

 Başka bir şeyle aynı, özdeş olduğu sonucuna varmak, iki şeyi birbirine 

karıştırmak, 

 Tanımak, 

 Belli bir cemaate ait saymak, 

 Kendini …’ye ait saymak, 

 Tanımak, ne olduğunu anlamak ile özdeşleştirmek, özdeş kılmak. Ve bizim 

Türkçede kimlik veya hüviyet kelimesiyle karşıladığımız 

İdentite: 

 Aynılık, 

 Özdeşlik, 

 Birlik, 

 İnsanda süreklilik gösteren şey, 

 Eşlik, benzerlik. 

Bu durumda kimlik olgusunun benzerliklerden itibaren inşa edilme 

zorunluluğu kendini dayatmaktadır (5). Günümüzde başka bir zorunluluk inşa 

edilen kimliklerle oluşturulan kimlik politikalarının toplumdaki karşılıkları ve 

yarattığı (modern, postmodern) ilişki biçimleri. 

Kimlik politikası 

Konuşma hakkı talep eden farklı ve gittikçe azınlık hâline gelen gruplarla, 

yeni bir gerçeklik ortaya çıkmaktadır (6).  Bir özgürlük korkusunun aksine, bugün 

bir kolektivite korkusu benimsiyor gibi duruyoruz. 

Diğerleriyle bir ortaklık aramaktan sakınmaktayız. Zamanımızın gürültücü 

politikaları bu suretle kimlik politikalarıdır. Bu politikalar içerisinde günümüzde 

karşımıza çıkan önemli bir kavram alt kültür kavramıdır. 
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Toplumsalı yeniden canlandırmak veya ortaya çıkan kimlik ve farklılıkları 

ona dâhil etmeye çalışmak yerine, onların alt kültürler biçiminde kolektif 

kapsamanın sınırlamaları olmadan kendi adlarına konuşmaları sağlanmaktadır. Bu 

nedenle alt kültürler insanların mesken tuttukları yeni zaman ve yerler olarak 

ortaya çıkarlar, alt kültürler, yeni kimlik kaynaklarıdır, alt kültürler yeni farklılık 

gösterenidir. Böyle bir kuramsal eylemin sonuçları ultra modern değildir. 

Gerileyici, nihilist ve tamamen görecidir. Hiçbir siyasa ya da ahlak tarafından 

savunulamazlar. 

Postmodernistlerin toplum içindeki hayatı baskıcı görmeleri ve bunu sadece 

siyasi otoriteye bağlamamaları, genelde sosyal ilişkilerin baskıcı bir doğaya sahip 

olması kimliğin bundan bağımsız şekillenmesini engellemiştir. Uzlaşma bir çeşit 

dayatmaydı. Postmodern algıda sosyal gerçeklik farklı ve çoğul bir karakterdedir. 

Küreselleşmeyle farklı bir mekanizma ortaya çıkmıştır. Birkaç yüzyıldır etnik 

kimlikler devletlere sıkıca bağlıydı. Ne var ki son yıllarda küreselleşmenin 

artmasıyla ve ulus devletlerin gerilemesiyle birlikte ulus‐devlet bünyesindeki 

kimliklerin önemi azalmaya başladı. Buna mukabil etnik kimlik ve diğer kimlik 

çeşitlerinin –sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet ayrıca yaş, cinsel yönelim ve diğerleri‐ 

önemi de artmıştır. Bu artışın nedeni bunları çoğaltan küresel süreçlerdir 

Bu kadar çok kimliğin küresel arenadaki mevcudiyeti, insanların merkez 

kimlikler edinme imkânını artırmıştır. İnsanlar sadece etnik gruplarıyla değil kendi 

toplumsal cinsiyetleriyle, ırklarıyla ve cinsel yönelimleriyle de kendilerini 

özdeşleştirebilir. Bu durum karmaşık kimlikleri ve kişinin sahip olduğu kimlikler 

arasındaki içsel çatışmayı da ortaya çıkarmaktadır. 

Küreselleşmenin etnik kimlik için tehdit olduğunu iddia edenler var. Küresel 

homojenleştirici yapısı içinde bu kimliğin direnemeyeceği iddiasına karşılık tam 

tersi küreselleşme büyük ölçüde artan etnik (sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırksal 

kimlikler) gibi pek çok kimlikleri de kendisiyle birlikte barındırır diyenler de vardır 

(7). Belli yaşa, ırka ve cinsiyete atfedilen değerlerin belli fiziksel ve kişisel 

özelliklere toplumda verilen önemin jest, mimik ve sözcüklere yüklenen anlamların 

zaman ve mekâna göre değiştiği gerçeği de asla hatırdan çıkarılmamalıdır. 

İnsanların karşısında bıraktığı intiba, içinde bulunduğu tarih ve koşullar dâhilinde 

değerlendirilmelidir (8). 

ÖTEKİ 

Bir kişinin kimliği onun bir başkasından‐öteki‐ farklı olduğu, başkalarına 

indirgenemeyeceği bilincidir. İnsanlar kendi varlıklarını ötekine karşı algılar. Öteki, 

berikini var eder, ona kimlik ve varlık bilinci verir (9). Bilgin‘e göre kendimizi, 

ötekimizin zihnindeki imgeler vasıtasıyla görüyor olmamız bizi ötekimize bağlayan 

elzem bir durumdur. Bunun için de diğeri‐öteki‐ ile iletişime girmek zorundadır. 

“Bu bağlamda ayna deneyimi üzerinde duran Zazzo, kopyasında kendini görmeyi 

kimliğin oluşumunda bir ön koşul olarak telakki etmektedir” (10). Zazzo’ya göre iki 

yaşına doğru çocuk aynadaki imgesini tanır. “Çocuk bir yandan kendi vücudunun iç 

deneyimini öte yandan da aynada kendi imgesini tanır. Çocuk bu iki deneyimi 

 
 
 
 
 

ve çoğul bir 

karakterdedir. 
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çalıştırdığında bir kimlik duygusu kazanır. Kimlik duygusu, çocuğun kendini obje 

hâline sokma ve kendileme mekanizmasının bir sonucudur. Kendini objeleştirme, 

çocuğun kendisi için görünür hâle gelme sürecidir. Kendileme süreci ise, çocuğun 

kendine ilişkin görüntüyü sahiplenmesidir.” Zazzo’ya göre, aynadaki görüntü ile 

ikizinin yansıttığı görüntü birbirine zıttır. İnsanda önce kopyası ile özdeşleşme, 

ikinci olarak ise kopyasından kurtulma eğilimi vardır. Birinci hâlde bana bağlı, 

benim egemen olduğum bir görüntüm varken, ikinci hâlde benim egemen 

olamadığım görüntüm vardır. Bilgin’e göre, insanlar en çok benzediklerinden 

farklılaşmak istemektedirler. Farksızlaşma bir kimlik kaybıdır. Arkaik bir yutulma, 

yok edilme endişesidir Farksızlaşma, kimliği kaybetme, öteki içinde erime, öteki 

karşısında nesneleşmeye tekabül eder. Kimlik, ötekimiz karşısında nesneleşmemizi 

engelleyen bir sınır işlevini görür (10). Her bireyin aynı zamanda toplumsal bir 

(kolektif) olduğu Antik Yunan’dan beri tekrar edilir. Her insan, yaşamını devam 

ettirmek için başka (öteki) insanlara muhtaçtır (11). Birey, sosyal eylem içinde 

yaşadığı dünyayı kavrayışıyla ilintili olarak kendini tanımlar ve kavramlaştırır. Bunu 

yaparken birey, belirli zaman ve mekânda öteki olarak algıladığı şahıslarla kendini 

kıyaslar, farklılığını belirler. Kimlik, benliğin sosyal olarak ifade edilmiş ve 

tipleştirilmiş boyutudur (12). 

Kimlik, ona bakarak kendini tanımlayabileceği bir ötekinin oluşturulmasıyla 

çözüme kavuşturulur. Hayatın temelindeki haksızlığa düşüncede kötülük adı 

verilir. Augustinus’a göre kötülük iyilikten uzaklaşmanın sonucudur. Dolayısıyla 

kötülük iyi olan Tanrı’dan kaynaklı değildir. İkinci kötülük bir grubun ya da bireyin 

kimliğini kendi kimliğindeki kötü olarak görülen noktaları sergileyen ötekini 

tanımlayarak güvence altına alma girişiminden doğan kötülüktür. 

Farklılığın oluşturulması yoluyla kimliğin sağlamlaştırılması, ötekiliğin inşa 

edilmesi yoluyla kimliğe özgüvenin kazandırılması söz konusudur. Kimlik tabiatı 

gereği kendi kesinliklerinden sapan her şeyi kötü diye tanımlamak zorundadır. 

Kimlik ve farklılık birbirine bağlıdır. Bir kimlik, toplumsal olarak kabul edilmiş bir 

dizi farklılıkla oluşan ilişkilerle oluşturulur. Farklılıklar kimlik için hayati önem taşır. 

Kendi keskinliğini güven altına almak için farklılığı ötekiliğe dönüştürür. Güçlü bir 

kimlik bir dizi farklılığı doğası itibariyle kötü, akıldışı, anormal, deli, ilkel, hasta, 

tehlikeli yani öteki olarak kurmaya çalışacaktır. Bunu kendisini doğası itibariyle iyi, 

tutarlı, tam, rasyonel olarak kendini ötekinden korumak için yapar. Böylece 

oluşturulan ötekiler grubu kimlik için tehditkâr hâle gelir. Kimliğin farklılıkla olan 

ilişkisinde paradoksal unsur, kimliklerden vazgeçilememesi ama yine de bu 

kimliklerin üzerine doğruluk damgası basma yönündeki dürtülerin, farklılıkları 

ötekiliğe, ötekiliği de doğru kimlik görüntüsünü güvence altına almak için yaratılan 

günah keçilerine çevirmek işlevi görmeleridir (13). 

Modern birey kendi kimliğinde insanlık durumuna karşı bir hınç taşır ve bu 

en net biçimde o kimlikten sapanlara karşı gösterdiği hıncın yoğunluğunda ortaya 

çıkar. Ötekini kusurlarından ötürü sorumlu görme isteği kişinin kazanılan her 

erdem için kendini sorumlu görme talebinden kaynaklıdır. Örneğin, Sartre Yahudi 

karşıtı, Yahudi’yi kendisinin ve milletinin başındaki kötülüklerin sorumlusu olarak 

 
 
 
 
 

taşır. 
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kavrar. Ötekini her türlü kötülükten sorumlu olarak gördüğünden sorumluluktan 

kendini muaf tutar. 

Varoluşsal hıncı fail olarak gördüğümüz insanlara yöneltiriz. Ötekiler 

içimizdeki eğilimlerdir. Doğru kimliğin, ötekinin fethedilmesi ve dönüştürülmesi ile 

kazanılması anlayışı yeryüzünde egemenlik kurma arayışı ile paraleldir. Kişisel 

kimlik, kolektif kimliğin standartlarını yansıtır.  

Kişi, birincisi bazılarıyla aynı kimliği paylaştığından, ikincisi kendindeki kendi 

kimliğini aşan üzerine gidilmemiş olasılıkları harekete geçirmesi yüzünden ve 

üçüncüsü, insanlık durumuna, duyduğu hıncı yansıttığından ötürü ötekilerle iç 

içedir. 

Aynı zamanda kimlik benliğin başlangıç sunumları formasyonları ile özneler 

arasındaki karşılıklı bağımlılık ve çatışma alanıdır. Kimlik doğallaşmış ve içselleşmiş 

bir hâle gelmiş kültürel formasyonları adlandırmayı içerir. 

Benim kimliğin seçtiğim, istediğim ya da rıza gösterdiğim şeylerden çok ne 

olduğum ve nasıl tanıdığımdır. Seçme, isteme ve rıza gösterme yoğun benlikten 

doğar. Bu yoğunluk olmadan bu edimler olmaz. Bu edimlerin benim olduğu ancak 

bu yoğunluk sayesinde anlaşılır. Aynı şekilde bizim kimliğimiz de olduğumuz şey ve 

yola çıktığımız temeldir. 

Kimlik var olmak için farklılığa gereksinim duyar ve kendi kesinliğini güven 

altına almak için farklılığı ötekiliğe dönüştürür. 

Kimliğini ifade etmede en özgürlükçü olduğu iddia edilen liberalizmde 

liberal bireycilik ve liberal bireylik aynı şey değildir. Bireye kolektifliğin çıkarları 

üzerinde ahlaki bir öncelik tanıma konusunda anlaşırlar. Ancak bireycilik var olan 

her benliğin davranış tarzının ve iç dünyasının değerlendirilmesini sağlayan normal 

ve rasyonel bir birey modeli öngörür. Nietzsche’nin tanımladığı biçimiyle bu 

çalışkan birey standardı haklar, adalet, sorumluluk, özgürlük, yükümlülük ve meşru 

çıkarları konu alan bir kuram için temel oluşturur. 

Liberal bireylik kuramı normal bireyin hegemonyasını sorunsallaştırır ve 

sınırlarken bireye öncelik verir. Bireylik aslında resmî olarak normal benliğe verilen 

kimliğin sınırlarını aşan yerleşik normallik ölçütlerindeki sahteliği onları aşarak ya 

da çiğneyerek açığa çıkaran ve direnişler, retler ya da aşırılıklar yoluyla kamu 

hayatına yeni sorunlar getiren bir dizi tutum ve davranışlar oluşur. 

George Kateb bu perspektifi berraklaştırmak ve ilerletmek istemiştir. 

“Demokratik siyasetin oturmamış karakterinin ve demokratik vatandaşlığa eşlik 

eden bireye yönelik kurumsal saygının artmasının her benliğin bireyliğini ifade 

edebileceği kurumsal bir bağlam sağladığı konusunda ısrar ederek Nietzsche’ye 

karşı demokratik bireyliği savunur” (13). Bugün demokrasi de bireylerin kimlikleri 

devlet karşısında vatandaşlık kimliğiyle eşitlenmiştir. Marshall vatandaşlığı sivil, 

politik ve sosyal olarak üç tipe ayırır. Marshall’a göre vatandaşlığın bu üç tarzı 20. 

yüzyıl sonrasında birbirinden farklılaştı ve her bir vatandaşlık tarzını bir yüzyıla 

atfetmek mümkün hâle geldi. Yurttaşlık hakları 18. yüzyıl, siyasi haklar, 19. yüzyıl 

ve sosyal haklar 20. yüzyıl ürünüdür. 

 
 
 

Ulus devlet 
vatandaşlığın 

kurumsallaşmasının 
çerçevesini 

oluşturmuştur. 
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Ulus devlet vatandaşlığın kurumsallaşmasının çerçevesini oluşturmuştur. 

Zira vatandaşlık nosyonu ulusallığın en temel ilkesi olarak sunulan özgürlük fikri 

olarak yakından ilişkilidir (14).  Bu dönüşümde bireyin politik kimliği iktidarın bir 

aracı olan devletle ilişkisi tarafından değil ahlaki bir topluluk olarak ulus tarafından 

şekillendirilir. Ulusallığa indirgenmiş olan vatandaşlık böylece ulusallıklar 

arasındaki sınırın çizilmesinde bireyin politik kimliğinin aracı hâline gelir (14). Bu 

modelde, vatanseverlik ile vatandaşlık arasında belirli bir ayrım yoktur. Vatandaş, 

vatansevere dönüştürülür. Bu durum, vatandaşlığın baskıcı devlete muhalefet 

etmek üzere kurgulandığı Fransız İhtilali’nin vatandaşlığının esasına 

uymamaktadır. 

Sonuç olarak bireylik siyasi bir sorunsala, toplumsal hayatın kavrayışlarını 

depolitize eden biçimlerde sızmış apolitik bir terimdir. Bireylik iddiaları ile belli bir 

düzendeki kimlik buyrukları arasındaki karşılıklı bağımlılık olduğu kadar daima 

çatışma da vardır. Farklılık paradoksuyla geç modern toplum bağlamında 

karşılaşıldığında bir bireylik etiğinin varlığını sürdürebilmek için farklılığın çok 

boyutlu olarak siyasallaştırılmasına gereksinim duyduğu ortaya çıkar. 

Kişisel kimliği günümüz modern devletleriyle bağlayan kanallar çok ve 

derindir. Günümüzde en güçlü kişisel ve kolektif kimlik özgürlük kanalıyla birbirine 

bağlanır. 

POSTYAPISALCI SÖYLEM TEORİSİ 

Postyapısalcılık, sosyolojide yapısalcılıkla ve postmodern kuramla bağlantılı 

bir biçimde gündeme gelmiştir. Postyapısalcılık, yapısalcılık ile bazı benzerliklere 

sahiptir. Yapısalcılar ve postyapısalcılar, insan öznesinin ve tarihselciliğin 

eleştirisini yapmışlardır. Her iki yaklaşım da anlam eleştirisi üzerine odaklanarak 

felsefenin eleştirisini temel alsalar da postyapısalcılık, yapısalcılıktan oldukça farklı 

bir kuramdır. Postyapısalcılık yapısalcılığın eleştirisi üzerine kendisini inşa etmiştir. 

Foucault gibi postyapısalcılar, şimdiye değin insanı anlamamıza yardımcı olan kimi 

kavramları yapıbozuma uğratmayı istemektedirler. Özetle postyapısalcılık, bir 

metafizik eleştirisi yani nedensellik, özdeşlik, özne ve doğruluk kavramlarının 

eleştirisi olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda ünitede siyaset konusunda eleştirel 

olan postyapısalcı yaklaşımı kullanan düşünürlerin görüşlerine yer verilecektir. 

Postyapısalcı söylem teorisi toplumsal siyasi ve kültürel kimliklerin siyasi 

yapılanmasını şartlandıran, az ya da çok tortulaşmış kural ve anlamların analizini 

yapmanın bir aracıdır. Bu kuram var olan her şey, onun kimliğini oluşturan belirli 

bir biçimle birleştiğinde anlaşılabilir iddiasıyla başlar. Kimliğin oluşumu, tanrı, 

doğa, insan akıl ya da kapitalizmin demir yasaları gibi metafizik olgulara dayanmaz. 

Bunun yerine söylem teorisi kendisi yapılaştırma sürecinden kaçarken toplumu 

yapılandıran ve kimliği tanımlayan öz belirleyici merkez düşüncesine karşı olan 

anti‐özcü ontolojiyi kabul etmektedir. 

Postyapısalcılığın, kültürel çalışmalar üzerinde önemli, hegemonik bir etkisi 

olmuştur. Bununla birlikte geçen on yıllarda postyapısalcı söylem teorisi, çeşitli 

post‐Marksistler, siyaset sosyolojisi eleştirmenleri ve siyaset teorisyenleri için 

 
 

etmiştir. 
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öncelik kazanmıştır. 1980’lerin ortalarında söylem teorisyenleri az sayıda ve 

etkisizken, bugün postyapısalcı söylem teorisyenlerinin hâkim teorilerde esaslı 

değişiklikler yapabildikleri çalışma alanları vardır. Diğer yaklaşımlar arasında 

neredeyse hâkim teori olmuştur. Anti kurumsalcı ontoloji, dilbilimsel form analizi, 

kimlik oluşumunun bağıntısalcı ve bağlamsalcı görüşü, siyasetin önceliğinin kabulü 

ve anti‐kurumsalcı epistemoloji, Postyapısalcı Söylem Teorisi, Michel Foucault, 

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe ve Slavoj Zizek gibi önemli düşünürlerce 

geliştirilmiştir (15). Bu seçkin teorisyenlerin çalışmalarının siyaset sosyolojisinin 

yenilenmesine ve gelişmesine katkısı büyüktür. M. Foucault farklı bölüm ve 

bölümlerde ele alındığı için biz burada E. Laclau, C. Mouffe ve S. Zizek’in 

görüşlerine yer vereceğiz. 

E. LACLAU, C. MOUFFE, S. ZİZEK, 

Post‐marksizmin en önemli isimleri şüphesiz Ernesto Laclau ve Chantal 

Mouffe’dir. Laclau’nun, Mouffe ile birlikte yazdığı “Hegemony and Socialist 

Strategy” adlı eseri söz konusu konuda önemli kaynaklar arasındadır. Onların 

düşünceleri genellikle, her ikisi de 1960’larda yazdığı toplumsal ve öğrenci 

hareketlerinde politik olarak etkin olduklarından ve daha sonra işçi sınıfına ve yeni 

toplumsal hareketlere katılmaya çalıştıklarından, post‐Marksist olarak 

tanımlanmaktadır. Marksist ekonomik gerekirciliği ve sınıf mücadelesinin 

toplumda vazgeçilmez bir antagonizma olmasını reddettiler. Tersine bütün 

antagonizmaların ifade edilebileceği radikal agnostik çoğulculuk demokrasisini 

savundular.  

Bu konuda diğer önemli bir isim de Slavoj Zizek’dir. Zizek, Paris’te psikanaliz 

üzerine doktora yapmaya başlamadan önce vatanı Slovenya’da sosyoloji ve felsefe 

derecelerine ek olarak felsefe doktorası yapmıştır. 1989’da Londra ve New York’ta 

basılan ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken “İdeolojinin Yüce Nesnesi” 

hâlâ görüşlerini en açıklıkla gösterdiği çalışmalarından biri olmaya devam 

etmektedir. 

Žižek’in düşünsel yapısında etkili olan düşünürler George Wilhelm Friedrich 

Hegel, Lacan, Karl Marx, Sigmund Freud, Immanuel Kant, Soren Kierkegaard, 

Blaise Pascal, Martin Heidegger, Theodor Adorno, Friedrich Schelling ve Josef 

Stalin’dir. Çalışmalarında kuramsal‐felsefi alanda yoğunlaşmış ve Freud’u yeni bir 

tarzla temellendirmeye yönelmiştir. Lacan’ın, sözdizimsel olarak karmaşık ve 

kelime oyunlarıyla, dolambaçlı sözlerle, belirsiz imalarla ve yabancı terimlerle dolu 

yazıları, konuşmamıza dadanan boşluklar için yorulmak bilmez (isteksizlik yaratan) 

bir delildir. Žižek’in ifadesiyle Lacan’ı anlamanın tek yolu, çalışmalarına aynı 

travmatik inatçı çekirdeği yakalama girişimlerinin bir dizilimi olarak yaklaşmaktır 

(16). Žižek’in düşüncelerini anlamak, yazılarını tahlil etmek Lacan’a göre daha 

kolaydır. Lacan güç bir yazardır bu bakımdan, ama Lacan’ın yazmaktan çok 

konuşmuş olduğunu da belirtmek gerekir. Onun yazıları daha çok öğrencileri ve 

izleyicilerinin tuttuğu notlar ve kayıtlardan oluşur. Konuşmaları, daha doğrusu 

seminerleriyle ünlüdür. Žižek, Lacan’ın hayat tarzını benimsemez ama buna 

rağmen düşünsel anlamda Lacan’ı pek eleştirmez. Daha çok fikirleri üzerinde 
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yoğunlaşan takipçileri, onun sosyetik yaşam tarzı ve çalkantılı özel hayatından 

dolayı biraz mesafelidirler. Lacan, bir post‐Freudyendir ve psikanalizi dil üzerinden 

çözümlemelere katmıştır. 

 
 “Arzunun Gerçekliğinden Kurtulmanın İki Yolu”nda Zizek hemen hemen aynı 

dönemlerde ortaya çıkan üst düzey modernist kurmaca ile polisiye öyküler 

arasında bir koşutluğa işaret eder. Çoğu kişiye göre birincisi zahmetlidir, çaba 

gerektirir ve anlaşılması emek ister; ikincisi ise kolaydır, tanıdık ve gerçekçidir. 

Oysa her iki tür de çizgisel anlatıma karşı bir duruş sergiler aslında. Çünkü her ikisi 

de hikâye anlatımında olayların gerçekleşme sırasını izlemeyi reddeder. 

Zizek ise kendi şahsı adına Aziz Pavlus’un daha seküler bir tezahürüne ve 

Marx’a adanmışlık olduğu kadar, gerçeğe ve aşkın özneye karşı da bir adanmışlık 

içinde olduğunu söyler” (18). 

Zizek, popüler kültürün yeniden okunmasında Jacques Lacan'ın çalışmalarını 

kullanmasıyla ünlüdür. Şu konuları da içeren sayısız konuda yazmaktadır; ideoloji, 

köktendincilik, hoşgörü, politik doğruluk, küreselleşme, öznellik, insan hakları, 

Lenin, mit, internet, postmodernizm, çok kültürlülük, post‐Marksizm, David Lynch 

ve Alfred Hitchcock. Düşünürün sevdiği ve önerdiği filmler Hero'dan Korkunç 

Ivan'a kadar çeşitlilik göstermektedir. Çağdaş felsefenin görmezden 

gelinemeyecek önemli bir ismidir. Zizek'in son kitabı, The Parallax View, şimdiye 

kadarki en derin ontolojik yorumlama çalışmasıdır. Zizek ontolojinin farklı 

yüzlerinin idealist ve materyalist anlamlandırmalar açısından karşılaştırmalarını 

yapmaktadır. İdealizm ve materyalizm arasında bu anlamdaki karşılaştırmalardan 

biri, idealizmin “her şey”i kuramsallaştırdığına dair iddia edilen yeteneği ile 

materyalizmin görünüşte “her şey'in gerçekte 'her şey olmayan” olduğu şeklindeki 

anlamlandırması Lacancı terimlerle ifade edilir. 

Zizek, Lacan’ın sembolik düzen ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi ayırmasından 

yola çıkarak kayıp gerçekliğin kalıntılarıyla oluşan ve bilinç dışında yer eden o 

yaralı özün dışarıya antagonizm olarak yansıdığını düşünür. Böylece Zizek’in bilinç 

dışı arzusuyla ölüm itkisini özdeşleştiren Lacancı görüşü açığa çıkar. Ancak Lacan’ın 

yüceltme edimine vurgu yaptığı noktada Zizek yüce olanı görür. Zizek’in 

açıklamasına göre, gerçeklik ve kayıp nesne bir bütündür ve bu da yapısal bir 

yokluk yaratır ve yüce bir fantezi figürü, toplumsal ilişkilerimizde bu yokluğu 

Ö
rn
ek

•“Zizek, insana soluksuz yorucu ve zaman zaman öfke veren 
bir okuma deneyimi sunar. Hegel ve popüler sinema ile 
Lacan ve Yahudi fıkraları üzerine yazarken aynı ölçüde keyif 
alır ve aynı kıvrak zekâyı gösterir. İlk bakışta anarşist bir 
söylemle karşı karşıya olduğumuz izlenimi verir ve bu 
aslında aldığı keyfin bir parçasıdır. Aslında çarpıcı 
gözlemlerden yola çıkarak ortaya attığı savların daha 
dikkatli bakıldığında ne kadar titizlikle ele alındığı görülür. 
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maskeleme görevi taşır. Diğer bir ifadeyle, ölüm itkisi kendine toplumsal nesneler 

bulur ve tehlikeli olabilecek eğilimlerini bunlara yansıtır. Toplum yaşadığı 

gerilimlerin nedeni olarak yine kendi yarattığı şeytanları suçlar ve bunları ortadan 

kaldırarak tekrar bir bütün hâline gelebileceğine inanır. 1950’lerin Soğuk savaş 

Amerika’sı komünistleri hedef gösterir. Hitler Almanya’sı ise Yahudileri… 21. 

yüzyıl, Batı’nın kendi antagonistlerini yaratmasını sağlayacak pek çok tehlike 

barındırıyor ve Batı, İslami köktenciliği bu bağlamda küresel parçalanmanın 

sorumlusu ilan edebiliyor. Elbette buradaki asıl sorun iyinin sözde düşmanı 

ortadan kaldırılabilse bile, bireyin ve dolayısıyla da toplumun içindeki esas 

antagonizmin var olmaya devam etmesi. Zizek’e göre bunun kaynağı yapısal. 

Zizek’in savına göre toplumsal ve politik kuram, bu antagonizmi totaliter 

yönetimle ya da liberal demokrasinin araçlarıyla ehlileştirip sindirme yoluna 

gitmek yerine, onu açıklamaya çalışmalıdır (18). 

İleride daha geniş bahsedeceğimiz “Hegemonya ve Sosyalist Strateji” adlı 

eserde toplumsal antagonizma toplumun imkânsızlığından sorumlu tutulmuştur. 

İddia edilmektedir ki toplumsal antagonizma, toplumun bir sembolik düzen 

oluşturmasını engelleyerek radikal bir olumsuzluk ortaya çıkarmaktadır. Buna 

rağmen Zizek, yadsınan kimliklerin toplumsal antagonizma içinde hâlihazırda 

yadsınmış olduğunu iddia eder. Diğer bir deyişle bir toplumsal antagonizma içinde 

toplumsal kimliğin yadsınması yadsınmanın yadsınmasıdır. Zizek, Lacanyan 

gerçeğin etkilerine değinirken herhangi bir sembolik düzenin tamamıyla açıkları 

kapatılmış bir alan oluşturmaktaki mutlak başarısızlığını ortaya koyan, temsil 

edilemez olumsuzluk esasına işaret etmektedir (15). 

Zizek’in müdahalesi Laclau’nun konumunu yeniden formüle etmesine yol 

açmıştır. Laclau, farklı ve bütünüyle orijinal bir yaklaşım önerir. Althusser’in 

ideolojik öznelerin oluşturulduğu adlandırma süreci teorisinin siyasal ideolojinin 

çözümlemesine de uygulanabileceğini ileri sürdü. Bu sınıfsal olmayan ideolojik 

ögelerin, örneğin popüler‐demokratik temaların faşist ideolojik 

konfigürasyonlarda birleştirilmesinde etkili olduklarını ve bu süreçlerin tarihsel 

olarak ya sınıftan bağımsız ya da sınıfa eklemlenmiş olabileceklerini, fakat hiçbir 

koşulda sınıf ideolojilerine indirgenemez olduklarını görmemize olanak sağladı. 

Popüler demokratik ifadesiyle Laclau, ideolojinin kendi öznelerini işçi 

sınıfından çok halk olarak ele aldığını, dolayısıyla oluşturduğunu anlatmak ister. 

Laclau’ya göre sahici teorik bir sorun varsa, o zaman tek çıkar yol sorunun 

teorinin postülatları sistemi içinde çözülemeyeceğini kabul etmektir ve bu da 

teorik sistemin iç çelişkiye ya da çatışmaya düşeceği anlama gelir. Bundan 

hareketle Laclau’ya göre tek çıkar yol teorinin dayandığı aksiyomlar sistemini 

yadsımaktır. Yani bir teorik sistemden diğerine geçmektir. Laclau’nun doğru bir 

şekilde belirttiği gibi, kaynak sorun, eskisi gereğince çözülmekten çok yeni 

sistemde çözünür. 

Laclau ve Mouffe’ye göre Marksizm siyasal bir imgesel üzerine kurulmuştur. 

Toplumsal sınıfların çıkarlarının önceden verili olduğu varsayımına, işçi 

sınıfının hem ontolojik hem siyasal olarak merkeziliğiyle ayrıcalıklı olduğuna 
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dayanır. Diğer bir ifadeyle bir devrim yeni ve homojen bir düzen kurduktan sonra 

siyasetin lüzumsuz olacağı yanılsamasına dayanan bir sosyalizm kavrayışıdır. 

Laclau ve Mouffe, Marksizmi ortadan kaldırmadıkları aksine bir anlamda 

Marksizmle çalıştıkları konusunda ısrar ederler. 

“Toplumun Olanaksızlığı”  Ernesto Laclau’nun 1983’te yayımlanan ve bu 

konuda daha ayrıntılı savın Hegemony and Socialist Strategy’de çıkacağını haber 

veren bir makalesinin başlığıdır. 

Laclau ve Mouffe burada Derridacı bir belirleme yaparlar: toplum diye bir 

şey olmamakla birlikte kendilerinin de belirttiği gibi Derrida’nın metin dışında 

hiçbir şey yoktur düşüncesini bize çağrıştırmaktadır. “ Toplum geçerli bir söylem 

nesnesi değildir.” 

Onlara göre her bütünlüğün eksikli olma niteliği, bizi dikişli ve kendinden 

tanımlı bir bütünlük olarak toplum öncülünden bir çözümleme alanı olarak 

vazgeçmeye götürür. Toplum geçerli bir söylem nesnesi değildir. Farklılıklar alanı 

bütününü sabitleyen bir temel ilke yoktur. Bundan çıkarılacak ilk ve en açık nokta, 

bir bütünlük olarak toplum modelinin reddidir. 

Laclau ve Moffe toplumsal bütünlük düşüncesinin bir eleştirisiyle 

yetinmezler. Toplumsal ilişkilerin çözümlenmesi için önerdikleri birbirleriyle 

bağlantılı kavramları açıklarlar. Bu kavramlar: eklemleme, söylem, an ve ögedir. En 

büyük tartışmayı ikinci sıradaki söylem yaratmıştır. 

Eklemleme: Ögeler arasında eklemleyici bir pratiğin sonucu olarak 

kimliklerle değişecek şekilde bir ilişki kuran herhangi bir pratik olarak tanımlanır. 

Söylem: Eklemleyici pratikten kaynaklanan yapılandırılmış bütünlüktür. 

An: Bir söylem içinde eklemlenmiş göründükleri ölçüde farksal konumlardır. 

Öge: Söylemsel olarak eklemlenmeyen herhangi bir farklılıktır. 

Laclau ve Mouffe’nin elindeki söylem kavramı toplumsal ve tarihsel 

görüngülerin farklı bir çerçevede çözümlenmesini yeniden düşünmelerine olanak 

veren materyalist bir kavramdır. Laclau ve Mouffe genel epistemolojik 

yönelimleriyle kendilerini eleştirenlerin zorla sokmaya çalıştıkları idealist ve 

görececi kutulara girmezler. 

Bir olanaksızlık olarak toplumu oluştururken Laclau ve Mouffe, Lacan ve 

Derrida gibi diğer postyapısalcı düşünürlerin düşüncelerinden yararlanırken en 

acımasız eleştirmenleri bile, yeni toplumsal hareketleri çözümlemelerinde siyasal 

düşüncede orijinal ve oldukça etkili bir gelişme sağladıklarını teslim edeceklerdir  

(18). 

Laclau ve Mouffe kendi söylem teorilerinin post‐Marksist oldukları 

konusunda ısrarlıdır. Laclau ve Mouffe, Marksizmi toplumsal matrisin altında 

yatan üretim şekilleri, toplumsal formasyon ve benzeriyle ilgili yapısalcı bir bilim 

olarak yeniden yorumlayan Althusserci devrimin parçalarıydılar. Her ikisi de 

Etienne Balibar, Nicos Poulantsaz, ve Louis Althusser’in yapısal Marksizminin 

eksikliklerini Latin Amerika siyasetinde fark ettiler. Laclau ve Mouffe, Gramsci’den 
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ilham almışlardı. Gramsci Marksizmin toplum kavramına karşı çıkarak devlet, 

ekonomi ve sivil toplumun, belirleyiciliğin hiyerarşik yapısını şekillendirmekten 

çok, sınıfa indirgenemeyecek, siyasi mücadele vasıtasıyla şekillendirilen, tarihsel 

bir birliğe eklemlendiğini iddia etmiştir. Bu Gramsci’nin Marksizmdeki özcü 

düşünceye eleştirisidir ve kilit kavramı olan hegemonyanın radikalleşmesi, Laclau 

ve Mouffe’un yeni bir postmodern siyaset sosyolojisine dönüşen postyapısalcı 

söylem teorisi üzerine yaptıkları incelemeyi etkilemiştir. Benzer şekilde Laclau ve 

Mouffe’un entelektüel gelişimi üç aşamada incelenebilir. Bu aşamalar tarihi 

durumlar ve eleştirilerinin temel hedefi bağlamında tanımlanabilir. 

Tablo 12,.1. Laclau ve Mouffe’un Entellektüel Gelişiminin Üç Aşaması (15). 

  Yapısal Marksizmin 

Gramsici Eleştirisi 

(1970’ler) 

Postyapısal Söylem 

Teorisinin 

İncelenmesi 

(1980’ler) 

Yeni Bir 

Teorileşmeye 

Doğru 

(1990’lar) 

 
Tarihsel 

Durum 

 
1980 sonrası dönem ve 

Yeni  sağın ortaya 

çıkması postkomünist 

kimlik sosyal 

demokratik refah 

devleti 

krizlerinin belirmesi 

 
Yeni sağın ortaya 

çıkması ve solun 

yetersizliklerinin 

fark edilmesi 

 
Postkomünist 

kimlik siyasetinin 

yükselmesimve ve 

belirli çok kültürcü 

yorumlamalar 

 

 
Kritiğin 

Temel 

Hedefi ve 

Esin 

Kaynaklar

ı 

 
Yapısal Marksizmin 

sınıf mücadelesi ve 

ekonomik 

determinizm 

indirgemesine ve 

Gramsici’nin 

hegemonik siyasetin 

bağımsız rolündeki 

ısrarına eleştiri 

 
Gramsici’deki son 

özcülük kalıntısına 

eleştiri ve post‐ 

yapısalcı teorinin 

ileri teorik gelişim 

için kullanılmsı 

 
Yapısalcılığın 

öznellik 

değerlendirmesine 

eleştirive yeni bir 

özne teorisi 

geliştirmek ve 

öznelliğin siyasi 

oluşumunu 

sağlamak için 

Lacancı 

psikalnalizin 

kullanılması 
 
 
 

Teorik 

Katkılar 

 

 
Toplumsal çatışma 

olgusu hâlen sınıf 

çatışmasının aşırı 

belirleyiciliği ile 

ifade ediliyor. 

 

 
Söylem, hegemonya 

ve kriz çaprazlamalı 

toplumsal 

çatışmaya dair 

siyasetin önceliğini 

vurgulayan tutarlı 

bir teorinin 

geliştirilmesi 

 
Toplumsal 

çatışmayla, 

toplumsalın karar 

verilmezliğini 

açığa vuran ve boş 

belirteçlere 

yeniden 

eklemlenmeye yer 

açacaklar 

arasındaki ayrım 

 
1968 olayları baskın 
ideolojiye karşı 
mücadeleye ilgi 
uyandırmıştır. 
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1968 olayları baskın ideolojiye karşı mücadeleye ilgi uyandırmıştır. Buna ek 

olarak Yapısalcı Marksizm solcu enetellektüeller arasında son derece popülerdi. 

Buna rağmen Laclau ve Mouffe Marksizmin tüm ideolojik ögelerin zorunlu şekilde 

bir sınıfa ait olduğu ve son kertede ekonominin belirleyici olduğu şeklindeki 

iddiasını eleştirerek toplumsal sınıfları ayıran siyasi ve ekonomik çizgileri dikkate 

almayan ideolojik sorular hakkında bir teori geliştirmeye çabalamışlardır. 

1960’lı yıllarda Lacan ileriki yirmi otuz yıl içinde ırkçılığın yeniden yükselişe 

geçeceğini, etnik gerilimlerin ve tikelliğin saldırganca artacağını öngörebilmişti. 

Lacan öncelikle Batılı toplumları hedef almışsa da, reel sosyalist ülkelerde 

milliyetçiliğin son zamanlarda alevlenişi Lacan’ın önsezisini teyit etmiştir. Lacan, 

ırkçılığın yükselişini evrenselleşme sürecine bağlayarak kendisini günümüz 

uygarlığının insanların köklerini, belli bir cemaate ait olma hislerini kaybetmelerine 

neden olarak milliyetçiliğin şiddetli bir biçimde geri dönmesini hızlandırdığı 

uyarısında bulunur. (18) 

 
1980’lerde yeni sağın yükselmesi solun genel nüfusun kalbinde ve beyninde 

verdiği mücadeleyi kazanamadığını açıkça göstermiştir. Şaşırtıcı sonuç, İngiliz işçi 

sınıfının büyük bir kısmının Muhafazakâr Thatcher hükûmetine oy vermesidir. 

Laclau ve Mouffe, sınıfın ve ekonominin önceliğinin dogmatik kabülünün solun 

dirilmesinin önündeki en büyük engel olduğunu iddia ederek sadece temel sınıflar 

hegemonya kurabilirler diyen Gramsci’nin son özcü kalıntısını eleştirmişlerdir. 

1990’lar Soğuk Savaş’ın bitmesi ve takip eden yeni kimlik gruplarının 

oluşması ve kabul edilmesi için verilen ulusalcı etnik, dinî, kültürel, cinsi ve post‐ 

materyalist mücadelelerin çeşitliğiyle anılmıştır. Yeni kimlik siyasetinin çok 

kültürcü yorumlarında, evrensel değerler düşüncesi saf dışı bırakılarak otantik 

kimliklerin radikal bağımsızlığı savunulmuştur. Lacanyan psikanalizin Zizek 

Ö
rn
ek

•1968’de Yapılar Sokağa Çıkmıştı: Bunu Yine Yapacaklar mı? 
Bu sözler Lacan’ın 68 Mayıs’ında Paris duvarlarına yazılan o 
meşhur yapısalcılık karşıtı slogana verdiği cevaptan başka bir 
şey değildi, yapılar sokağa çıkamaz. Bir başka deyişle bu 
sloganla 68’deki o büyük öğrenci ve işçi eylemlerinin 
yapısalcılık çerçevesinde açıklanamayacağı ima ediliyordu. 
68’de yapıların sokağa indiğini, yani şiddetli olayların son 
kertede modern Avrupa’nın temel toplumsal ve simgesel 
dokusunda yaşanan yapısal değişimin sonucu olduğunu 
söylemiştir. Lacan’ın ifadesiyle efendinin söyleminden 
üniversite söylemine geçiştir bu (18).

 

 
Geliştirilen 

Siyasi Proje 

 
Yeni toplumsal 
hareketlerin 
vurguladığı taleplere 
eklemlenebilecek bir 
demokratik 
sosyalizm 

 
Toplumun her 
alanında özgürlük ve 
eşitlik için verilen 
mücadeleyi 
değiştiren radikal 
çoğulcu demokrasi 

 
Demokrasi‐ 

çatışma ikilemini 

saf dışı bırakan bir 

çatışmacı 

demokrasi 

 
Laclau ve Mouffe, 

sınıfın ve ekonominin 
önceliğinin dogmatik 

kabülünü solun 
dirilmesinin önündeki 

en büyük engel 
olduğunu iddia ederler. 
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yorumundan etkilenen Laclau ve Mouffe, öznenin özneleşmesinin önüne 

geçmesini teşvik eden kimlik saptama süreçleriyle tanımlanan bir kimliğin siyasi 

oluşumu teorisini geliştirmişlerdir (15). 

Zizek “Yamuk Bakmak”ta modernizm ile postmodernizm arasındaki ayrım 

çizgisi başka bir yerde olmalıdır der. Ona göre Frankfurt okulunun birinci ve ikinci 

kuşakları arasındaki, yani bir yanda Adorno, Horkheimer ve Marcuse ile öte yanda 

Habermas arasındaki kopuş tam da moderniznm ile postmodernizm arasındaki 

kopuşa tekabül eder. Adorno ile Horkheimer’in “Aydınlanmanın Diyalektiği’nde, 

Marcuse’nin “Tek Boyutlu İnsan”ında çağdaş dünyanın tarihsel bütünlüğü içinde 

radikal bir devrim yaratmak ve yabancılaşmış yaşam alanları arasındaki sanat ile 

gerçeklik arasındaki farkın ütopik bir biçimde ortadan kaldırılması amacıyla araçsal 

aklın baskıcı potansiyelini gözler önüne sermelerinde, modernist proje özeleştiri 

zirvesine ulaşır. 

Unutulmamalıdır ki Habermas tam da modernizmin yabancılaşmanın 

özbiçimi gibi gördüğü şeyde olumlu bir özgürlük ve özgürleşme koşulu gördüğü 

için postmoderndir. Modernist ütopyanın bu şekilde terk edilmesi, özgürlüğün 

ancak belli bir temel yabancılaşma temelinde mümkün olduğunun bu yolla kabul 

edilmesi postmodernist bir evrende olduğumuzu gösterir (19). 
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•Modernizm ile postmodernizm arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
tartışınız.
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•Durkheim’dan Weber’e kadar, sosyoloji düşüncesinin gerçek kurucularının 
ırk yaklaşımını kökten eleştirmiş olmalarından daha anlamlı bir şey yoktur. 
Sosyolojiye ilişkin özgün bakış açısının iki temel ilkesi bu düşünceyi 
kesinleştirmiştir. Birincisi toplumdaki olguların doğal, biyolojik ya da 
psikolojik değil tarihsel ya da toplumsal özellikler taşıdığını kabul etmektir. 
Durkheim’ın ifadesi ile toplumsal olgular, ancak ve ancak toplumsal olgularla 
açıklanabilir. İkinci olarak da toplumsal olayları tek bir nedenle açıklamayı 
reddetmektir.•Postmodernistlerin toplum içindeki hayatı baskıcı görmeleri 
ve bunu sadece siyasi otoriteye bağlamamaları, genelde sosyal ilişkilerin 
baskıcı bir doğaya sahip olması kimliğin bundan bağımsız şekillenmesini 
engellemiştir.

•Oysa her iki tür de çizgisel anlatıma karşı bir duruş sergiler aslında. Çünkü 
her ikisi de hikâye anlatımında olayların gerçekleşme sırasını izlemeyi 
reddeder.

•Zizek ise kendi şahsı adına Aziz Pavlus’un daha seküler bir tezahürüne ve 
Marx’a adanmışlık olduğu kadar, gerçeğe ve aşkın özneye karşı da bir 
adanmışlık içinde oldu.

•Zizek, popüler kültürün yeniden okunmasında Jacques Lacan'ın çalışmalarını 
kullanmasıyla ünlüdür. Şu konuları da içeren sayısız konuda yazmaktadır; 
ideoloji, köktendincilik, hoşgörü, politik doğruluk, küreselleşme, öznellik, 
insan hakları, Lenin, mit, internet, postmodernizm, çok kültürlülük, post‐
Marksizm, David Lynch ve Alfred Hitchcock. Düşünürün sevdiği ve önerdiği 
filmler Hero'dan Korkunç Ivan'a kadar çeşitlilik göstermektedir

•Zizek, Lacan’ın sembolik düzen ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi ayırmasından 
yola çıkar.Laclau ve Mouffe, Marksizm’i toplumsal matrisin altında yatan 
üretim şekilleri, toplumsal formasyon ve benzeriyle ilgili yapısalcı bir bilim 
olarak yeniden yorumlayan Althusserci devrimin parçalarıydılar. Her ikisi de 
Etienne Balibar, Nicos Poulantsaz, ve Louis Althusser’in yapısal Marksizm’inin 
eksikliklerini Latin Amerika siyasetinde fark ettiler. Laclau ve Mouffe, 
Gramsci’den ilham almışlardı.

•Bir kişinin kimliği onun bir başkasından‐öteki‐ farklı olduğu, başkalarına 
indirgenemeyeceği bilincidir. İnsanlar kendi varlıklarını ötekine karşı algılar. 
Öteki, berikini var eder, ona kimlik ve varlık bilinci verir.

•Modern birey kendi kimliğinde insanlık durumuna karşı bir hınç taşır ve bu 
en net biçimde o kimlikten sapanlara karşı gösterdiği hıncın yoğunluğunda 
ortaya çıkar. Ötekini kusurlarından ötürü sorumlu görme isteği kişinin 
kazanılan her erdem için kendini sorumlu görme talebinden kaynaklıdır.

•Postyapısalcılık yapısalcılığın eleştirisi üzerine kendisini inşa etmiştir. 
Foucault gibi postyapısalcılar, şimdiye değin insanı anlamamıza yardımcı olan 
kimi kavramları yapıbozuma uğratmayı istemektedirler. Özetle 
postyapısalcılık, bir metafizik eleştirisi yani nedensellik, özdeşlik, özne ve 
doğruluk kavramlarının eleştirisi olarak karşımıza çıkar.

•Zizek, Lacan’ın sembolik düzen ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi ayırmasından 
yola çıkarak kayıp gerçekliğin kalıntılarıyla oluşan ve bilinç dışında yer eden o 
yaralı özün dışarıya antagonizm olarak yansıdığını düşünür. Böylece Zizek’in 
bilinç dışı arzusuyla ölüm itkisini özdeşleştiren Lacancı görüşü açığa çıkar. 

•"Arzunun Gerçekliğinden Kurtulmanın İki Yolu”nda Zizek hemen hemen aynı 
dönemlerde ortaya çıkan üst düzey modernist kurmaca ile polisiye öyküler 
arasında bir koşutluğa işaret eder. Çoğu kişiye göre birincisi zahmetlidir, çaba 
gerektirir ve anlaşılması emek ister; ikincisi ise kolaydır, tanıdık ve 
gerçekçidir.

288



Kimlik Söylemi ve Siyaset‐Postyapısalcılık Söylemi Ve Siyaset 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö
ze
t 
(d
ev
am

ı)
•Laclau ve Mouffe Derridacı bir belirleme yaparlar: Toplum diye bir şey 
olmamakla birlikte kendilerinin de belirttiği gibi Derrida’nın metin dışında 
hiçbir şey yoktur düşüncesini bize çağrıştırmaktadır. “ Toplum geçerli bir 
söylem nesnesi değildir.”

•Onlara göre her bütünlüğün eksikli olma niteliği, bizi dikişli ve kendinden 
tanımlı bir bütünlük olarak toplum öncülünden bir çözümleme alanı 
olarak vazgeçmeye götürür. 

•Toplum geçerli bir söylem nesnesi değildir. Farklılıklar alanı bütününü 
sabitleyen bir temel ilke yoktur. Bundan çıkarılacak ilk ve en açık nokta, 
bir bütünlük olarak toplum modelinin reddidir.

• Laclau ve Mouffe’ye göre Marksizm siyasal bir imgesel üzerine 
kurulmuştur.Toplumsal sınıfların çıkarlarının önceden verili olduğu 
varsayımına, işçi sınıfının hem ontolojik hem siyasal olarak merkeziliğiyle 
ayrıcalıklı olduğuna dayanır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1.  Aşağıdakilerden hangisi ırk siyaseti ve ırksal politikalar üzerine yapılan 
okumalarda dört temel izlekten biri değildir? 
a) Irksal eşitsizlikler kısa ömürlüdür. 

b) Kültürel ve ekonomik süreçlerdeki kökleri ne olursa olsun, ırk her 
zaman hem sebep hem de sonuç olarak politikayı içermiştir. 

c) Irksal kimlikler devletin ve devlet politikalarının inşasını içeren siyasal 
süreçler tarafından oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. 

d) Irk eşitsizliklerin dayanıklığı ırksal kimliklere hayat ve anlam vermeye, 
eşitsizliklerdeki asimetrik menfaatlerle beraber devam etmektedir. 

e) Sözde renk körü olan politikalar, ırk eşitsizliklerini renk‐bilinçli 
politikalardan daha farklı şekillerde etkilemektedir. 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi alt kültürler için söylenemez? 
a) Alt kültürler insanların mesken tuttukları yeni zaman ve yerler olarak 

ortaya çıkar. 
b) Alt kültürler eski kimlik kaynaklarıdır. 

c) Alt kültürler yeni farklılık gösterendir. 

d) Alt kültürler reddedilemez. 

e) Alt kültürler toplumsal bir olgudur. 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmi tanımlayan bir açıklamadır? 
a) Özneye önem vermez. 

b) Modernizmi savunur. 

c) Modernliğin sonuçlarını eleştirmez. 

d) Çok kültürlülüğü savunur. 

e) Farklı kimlikleri reddeder. 

 

4.  Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre aynadaki görüntü ile ikizinin 
yansıttığı görüntü birbirine zıttır? 
a) Weber 

b) Durkheim 

c) Zazzo 

d) Laclau 

e) Bauman 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlığın kurumsallaşmasının çerçevesini 
oluşturmuştur? 
a) Ulus devlet 

b) Laik devlet 

c) Demokrat devlet 

d) Sınıfsız devlet 

e) Kozmopolit devlet 
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6.  Laclau “Hegemony and Socialist Strategy” adlı eseri aşağıdaki 
düşünürlerden hangisi ile birlikte yazmıştır? 
a) Zizek 

b) Gramsci 

c) Zazzo 

d) Lacan 

e) Mouffe 

 

7.  Yeni sağın ortaya çıkması ve solun yetersizliklerinin fark edilmesi hangi 
yıllarda tarihsel durum olarak ifade edilmiştir? 
a) 1960’lı yıllar 

b) 1970’li yıllar 

c) 1980’li yıllar 

d) 1990’lı yıllar 

e) 2000’li yıllar 

 

8.  1968’de “Yapılar Sokağa Çıkmıştı” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden 
hangisine aittir? 
a) Gramsci 

b) Laclau 

c) Zizek 

d) Lacan 

e) Althusser 

 

9.  “Metin dışında hiçbir şey yoktur.” ifadesini kullanan Laclau ve Mouffe’nin 
de etkilendiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Barthes 

b) Lacan 

c) Laclau 

d) Derrida 

e) Saussure 

 

10. Kimlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kimlik var olmak için farklılığa gereksinim duyar. 

b) Kendi kesinliğini güven altına almak için farklılığı ötekiliğe dönüştürür. 

c) Kimlik, benliğin sosyal olarak ifade edilmiş ve tipleştirilmiş boyutudur. 

d) Kimlik, ona bakarak kendini tanımlayabileceği bir ötekiye ihtiyaç 
duymaz. 

e) Kimlik duygusu, çocuğun kendini obje hâline sokma ve kendileme 
mekanizmasının bir sonucudur. 

 

 
Cevap Anahtarı 

                                                                   1.a, 2.b, 3.d, 4.c, 5.a, 6.e, 7.c, 8.d, 9.d, 10.d 
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Küreselleşme olgu ve süreçlerinden 

siyaset kurumunun ne ölçüde 
etkilendiğini öğrenebilecek,

• Küreselleşme ve siyaset ilişkisinin 
egemenlik ilişkileri bakımından ulus-
devletleri ne yönde etkilediğini analiz 
edebilecek,

• Siyasi küreselleşme kavramı hakkında 
bilgi sahibi olabilecek,

• Küresel tabakalaşma yaklaşımı hakkında 
bilgi sahibi olabilecek,

• Küreselleşme süreçleri ile savaş ve terör 
olgularını arasındaki ilişkiyi 
sezebileceksiniz.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı 
ve dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ   
Küreselleşme süreçlerinin, kimilerine göre, neredeyse her alanda, fiilen tek 

bir sosyal sistem hâline gelmeye başladığı dünyamız üzerindeki baş döndürücü 
etkilerinin açık bir biçimde görülebildiği alanların başında siyaset kurumu ve 
egemenlik ilişkileri gelmektedir. Bu ana eksen etrafında siyaset de değişip 
dönüşmekte ve egemenlik ilişkileri yeni yeni biçimler almaktadır. 

Buna göre küreselleşme, diğer pek çok şeyin yanı sıra egemenlik ilişkileri ve 
siyaset kurumunun temel aktörü olan ulus-devletin mevcut konumunu 
kaybetmesine yol açtığı ileri sürülen (ki bunun aksi görüşlerde mevcuttur) bir dizi 
süreci içerir. Ulus devletlerin bu süreçte çeşitli uluslararası ortaklıkların bir parçası 
olarak ya da sermayenin uluslararasılaşmasıyla eski etkinliklerini kaybettiklerini 
düşünenler kadar, özellikle gelişmiş ulus-devletlerin hâlâ komuta mevkiinde 
oturmaya devam ettiğini düşünenler de vardır. 

Küreselleşme ve siyaset arasındaki ilişki bu ünitede genel olarak egemenlik 
mekanizmaları ve ilişkileri temele konularak incelenmeye çalışılacağından, başta 
ulus-devletin değişen konumu ve etkinliği olmak üzere, egemenlik ilişkilerinin 
küresel yeni aktörleri, siyasi küreselleşme, küresel tabakalaşma, küreselleşme 
karşıtı hareketler, savaş ve terör gibi alt başlıklar etrafında ele alınacaktır.  

Özellikle de küresel ölçekteki eşitsizliğin neden ve sonuçları küresel yeni 
aktörlerden, siyasi küreselleşmeye ve nihayet küresel tabakalaşma etrafında ele 
alınacak ve küreselleşme karşıtı hareketlerden küresel teröre ve sürekli hâle 
getirilen savaş olgusuna varıncaya kadar konu ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.  

KÜRESELLEŞME VE SİYASET  
İnsan ve toplum yaşamını biçimlendiren güç ilişkilerini ifade eden bir 

kavram olarak siyaset, gücü dağıtan, bir toplumun amaçlarını oluşturan ve nihayet 
kararları veren toplumsal bir kurumdur [1]. Küreselleşme olgu ve süreçlerinin 
siyaset kurumunun yerleşik yapısı üzerinden meydana getirdiği değişiklikler, 
küreselleşme ve siyaset ilişkisine dair çerçevenin de sınırlarını oluşturmaktadır. 

İlerleyen sayfalarda küreselleşmenin siyaset kurumunun temel aktörleri 
üzerindeki dönüştürücü, farklılaştırıcı etkisinden söz edeceğimizden, bu başlık 
altında daha çok, küreselleşmenin yapısal olarak siyaset kurumu üzerinde 
meydana getirdiği değişiklikleri ifade etmekle yetineceğiz. 

Manuel Castells “enformatik toplumu” konu edinen parlak çalışmasında, 
küreselleşme ile birlikte sermaye hareket kabiliyeti kazanırken buna karşılık 
siyasetin yerel kaldığını ifade eder.  

Bu tespiti bir adım daha ileri götürmesi bağlamında, günümüz küresel 
dünyasına ilişkin daha ileri bir yorumunda Zygmunt Bauman [2] hareket kabiliyeti 
kazanan diğer unsurlarla birlikte etkisiz kalan siyaset kurumunu ‘pilotsuz uçağa’ 
benzetmiştir. Ona göre yaşamlarımız ve ileriye dönük hedeflerimizle ilgili pek çok 
şey küreselleşmiştir ve bunlar mevcut küresel kurumların ulaşamayacağı bir yerde 
dururlar.  

 
Siyaset, gücü dağıtan, 
toplumun amaçlarını 
oluşturan ve kararları 
veren toplumsal bir 

kurumdur.  
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O hâlde, şöyle diyebiliriz: Küreselleşme, başka şeylerin yanı sıra iktidarın 
siyasetten tedricen ayrılması anlamına da gelebilir. Öyle ki iktidar ile siyaset farklı 
mekânlarda ikamet etmeye başlamışlardır. Buna göre siyasetin evi fiziksel, coğrafi 
mekân olarak kalırken sermaye ve enformasyon, fiziksel mekânın iptal ya da 
nötralize edildiği siber-mekânlarda ikamet etmeye başlamışlardır [2]. 

Demek ki ne ekonomik ne de kültürel iktidarın sahipleri mekâna bağlıdırlar. 
Söz konusu unsurların küreselleşme süreçlerinin bir sonucu olarak bir mekâna 
bağlı olmayışlarının ortaya çıkardığı somut neticelerden biri, bu unsurların 
kendilerini, klasik modern dönemlerin sanayi ve millet inşa etme safhasının 
doruğa ulaştığı dönemlerdeki gibi yerel kalan ‘halk’ın hizmetine koşan bağı kesmiş 
olmalarıdır. Başka bir deyişle, iktidar sahipleri küreselleşmenin bir sonucu olarak 
mekân-dışılaşmışlardır.  

Küreselleşme ve siyaset başlığına ilişkin olarak yaptığımız bu kısa 
değerlendirmeye dayanarak küreselleşme ile birlikte bildik formu içinde zayıflayan 
ve dönüşüme zorlanan bir siyaset kurumu ile karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebiliriz. 

Daha genel bir biçimde ifade etmemiz gerekirse şöyle diyebiliriz:  

Küreselleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yerel birimler anlam yaratma ve 
anlam müzakere etme kapasitelerini kaybederek, kendi denetimleri dışındaki 
anlam verme ve yorumlama eylemlerine giderek daha fazla bağımlı hâle 
gelmişlerdir [3].  

Küreselleşme ve siyaset ilişkileri içerisindeki bu genel saptamayı somut bir 
biçimde görebileceğimiz şeylerin başında siyaset kurumunun da temel aktörü olan 
ulus-devlet gelmektedir. O hâlde, küreselleşme ve siyaset ilişkisinin değişen, 
dönüşen çehresine şimdi bir de ulus-devlet penceresinden bakalım. 

Ulus Devlet 

16. yüzyılda başlayan bir süreç olan kapitalizm, siyasal olarak 
kurumsallaşmasını 18. yüzyılda, aynı yüzyılın olgusu olan ‘ulus’u devlet iktidarının 
meşruluk temeli yaparak gerçekleştirmiş ve böylece ulus-devlet formunun icadına 
yol açmıştır. Ulus-devletin vücut bulmasından bu yana geçen iki yüz yıllık süre 
zarfında bu form meşruluğunu hem korumuş hem de yaymış olmasına rağmen, 
ulus-devletin günümüz dünyasında bir krizde olduğu siyaset literatüründe yaygın 
olarak kabul gören bir iddiadır. Günümüz dünyasında ulus-devletin krizine 
sebebiyet veren dışsal etken küreselleşmedir. [4].  

Tüm modern çağ boyunca, düzenleyici mekanizmalar arasındaki en-üst 
konum devlete aitti. Öyle ki devlet, baskı araçlarını ve bu araçların devlete ait 
topraklarda kullanımını tekelden yönetme hakkını elinde bulunduran birimdi. Bu 
birimin yasama ve yürütme egemenliği, zorunlu olarak askerî, ekonomik ve 
kültürel egemenlikler üzerine oturtulmuştu.  

Küreselleşme ile birlikte ulus-devlet, egemenlik ilişkileri içerisindeki 
alternatifsiz ve göz kamaştıran yerini kaybetmeye veya bu yeri başka aktörlerle 
paylaşmaya başlamıştır. 

 
Küreselleşme iktidar 
sahiplerine mekân-

dışılaşma gibi bir 
hareket kabiliyeti 

kazandırmıştır. 
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Bauman’a [3] göre küreselleşme sahnesine çıkarken egemenliğe ilişkin pek 
çok donanımını bırakmak zorunda kalan ulus-devletin elinde kala kala baskı güçleri 
kalmıştır.  

Küreselleşme süreçleri ve bu süreçlerin ulus-devletler üzerinde yapmış 
olduğunu ileri sürdüğümüz etkilerden söz etmeye başlamışken şu noktaya da 
dikkat çekmek gerekir: 

Buna göre, ulus-devletlerin küreselleşme ile birlikte egemenlik ilişkilerinin 
ve küresel siyasi ilişkiler alanını tek başlarına belirleyen siyasi aktörler olmadıkları 
doğrudur, ancak ulus-devletler, her şeye rağmen, küresel alanda hâlen önemli 
birer siyasi aktör olmayı sürdürmektedirler.  

Bu yüzden, siyaset kurumu açısından, küreselleşme olgu ve süreçlerinin en 
dikkat çekici sonuçlarından biri ulus-devletlerin işlev ve konumlarının yeniden 
tanımlanmasını gerektirecek ölçüde değişikliğe uğramış olmasıdır. 

Küreselleşme ve siyaset arasındaki ilişkinin dışa taşan en belirgin özelliği 
ulus-devletlerin kendi ekonomileri üzerindeki kontrollerini kaybetmesine benzer 
şekilde hükümetlerinin de kendi sınırları içerisinde meydana gelen politik olayları 
tam olarak idare edememeleridir. Başka bir deyişle, yalnızca kontrol imkânının 
kalmadığı piyasalar (küresel ekonomi) değil, aynı zamanda, kontrol imkânının 
kalmadığı bilgi akışı, yasa-dışı göçmenler, yeni toplumsal hareketler, terörizm ve 
daha pek çok şey ulus-devletlerin mutlak egemen oldukları günlerin artık gerilerde 
kaldığını göstermektedir. 

 

Tam da bu noktada, küreselleşmenin etkilerinin dolaysız bir biçimde kendini 
gösterdiği ulus-devletlerin zayıflayan egemenlik yapılarının yerinin hem içeride 
hem dışarıda nasıl doldurulduğu sorusu önem kazanmaktadır. Başka bir deyişle 
küreselleşmeye dayalı sonuçların açığa çıkardığı şekliyle ulus-devletlerin en 
tanımlayıcı özelliği olan egemenlik haklarının zayıflatılması sonucunda ortaya 
çıktığını varsayabileceğimiz boşluklar hangi unsurlarca doldurulmaktadır? 

Ö
rn

ek

•Ulus-devletlerin temel dayanaklarından biri hem ulusal 
sınırlar içinde hem de dışarıda meşru şiddet uygulama 
tekeliydi. Ulusal sınırlar içinde polisin, dışarıda ise askerin 
uyguladığı şiddet, bu kişilerin bireysel özellikleri nedeniyle 
değil, sahip oldukları mevkiler, yani devletin kişiler 
kadrosunun unsurları olarak devleti temsil ettikleri için 
meşruydu. Ulus-devletlerin meşru şiddet uygulama tekeli, 
küreselleşme süreçleri ile birlikte önemli ölçüde 
zayıflatılmıştır. Öyle ki uluslararası hukuk ve imza atılan kimi 
anlaşmalar, kimyasal ya da biyolojik silahlara getirilen 
sınırlamalar ve elbette insan hakları söylemleri ulus-
devletlerin kendi sınırları içinde veya dışında kullandıkları 
şiddetin meşruluğunu önemli ölçüde ortadan kaldırmışlardır.
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Hardt ve Negri’ye [5] göre artık egemen ulus-devletler yerine, hâkim devlet 
güçlerini de oyunun parçası yapan, ulus-üstü yönetimler, iş çevreleri ve sayısız Sivil 
Toplum Örgütünden (STK’lardan) oluşan ağ biçimli bir imparatorluk geçmiştir. Ne 
ki bu imparatorluğun idaresi zorunlu biçimde ulusal idarelerin olumsuzlanmasını 
gerektirmemektedir. Aksine, sözü edilen idare büyük ölçüde hâkim ulus 
devletlerin yapıları ve personeli aracılığıyla yürütülmektedir. 

SİYASİ KÜRESELLEŞME 
Ekonomik, kültürel, teknolojik ve sosyal gelişmeler kadar siyasal gelişmeler 

de küreselleşmenin önemli bileşenlerinden biridir.  

“Siyasi Küreselleşme” kavramının odak noktasında yukarıdaki satırlarda ele 
almaya çalıştığımız ulus-devlet yapısının durumu vardır. Ulus-devletin değişen, 
dönüşen yeni yapısıyla birlikte, uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, yeni 
toplumsal hareketler ve STK’lar da siyasi küreselleşme kavramının tanım çerçevesi 
içinde yer alırlar.  

Tüm bu aktörlerle birlikte yoğunlaşamaya ve genişlemeye başlayan siyasi 
ilişkiler, küreselleşmenin dünyamız üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğu dışa 
vurması bakımından son derece önemlidir.  

Dış dünyayı dikkate almaksızın hesap yapmanın veya adım atmanın 
neredeyse imkânsız hâle geldiği küresel dünyamızda en çok da ulus-devletler söz 
konusu dikkati göstermek durumunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, siyasi 
küreselleşmenin önümüze getirdiği en önemli sonuç da şu olmaktadır:  

İnsan ve toplum yaşamına ilişkin siyasal düzenlemelerde artık tek belirleyici 
ya da biricik aktör ulus-devlet(ler) değildir. Ulus-devlet(ler) bu alanda ulus-ötesi 
kuruluşlarla birlikte (ortak) hareket etmek zorundadırlar. 

Siyasi küreselleşmenin bir sonucu olarak her düzeydeki yönetim aygıtı gibi 
ulus-devlet(ler) de demokratikleşme, yerelleşme, katılım, saydamlık, esneklik, 
hesap- verebilirlik gibi küresel eğilimlerin baskısı altında yeniden şekillenmeye 
zorlanmaktadırlar. Bu bağlamda devletlerin küçülmeleri, özelleştirme, 
deregülasyon, birtakım siyasi reformlar vd’leri ulus-devlet(ler)in temel politikaları 
hâline gelmişlerdir.  

Siyasi küreselleşmenin bariz sonuçlarından biri de uluslararası ilişkilerin 
klasik modern dönemde olduğu gibi devlet-devlet şeklinde gerçekleşmeyip daha 
çok devlet-uluslararası şirket ya da devlet-uluslararası kuruluş ilişkileri ile 
çeşitlenmiş olmasıdır. 

Siyasi küreselleşmenin bariz sonuçlarından biri de uluslararası ilişkilerin 
klasik modern dönemde olduğu gibi devlet-devlet şeklinde gerçekleşmeyip daha 
çok devlet-uluslararası şirket ya da devlet-uluslararası kuruluş ilişkileri ile 
çeşitlenmiş olmasıdır.  

Siyasi küreselleşmenin ulus-devletlerin diğerleriyle (ulus-ötesi unsurlar) 
ortak hareket ederek ödevli kıldığı uğraşlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 
“Akışkanlık” siyasi 

küreselleşmenin bir 
çıktısıdır.  
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 Barış ve düzeni sürdürmek  
 İnsan hakları ile ilgili hassasiyetleri genişletmek  
 Ekonomik faaliyet alanlarını mümkün olduğu kadar genişletmek  
 Kirlilik, iklim değişikliği, çölleşme ve hastalıklarla mücadele etmek  
 Aşırı nükleer silahlanmayı durdurmak  
 Terörizmle mücadele etmek  
 Yasa dışı göçmen ve insan akışı ile mücadele etmek  
 Uyuşturucu ile mücadele etmek vd.  

Dikkat edilirse tüm bu ortak mücadele alanları sınırları aşan, akışkan 
unsurlardan oluşmaktadır. Buradan hareketle diyebiliriz ki küreselleşmeye yönelik 
tanımlama çabalarında da bir hayli kullanılan “akışkanlık” siyasi küreselleşmenin 
bir çıktısıdır. 

KÜRESELLEŞME KARŞITI HAREKETLER 
Küreselleşme karşıtı hareketleri ele alırken en başta yapmamız gereken 

geçmişte ulus-devlet formuna karşı olan unsurları ele alırken yaptığımız 
değerlendirmeleri bir kenara bırakmaktır. Çünkü bu değerlendirmeler, yalnızca 
merkeze aldığımız şeye zıtlığı ya da karşıtlığı açıklamaya yönelik olduklarından 
şimdinin ‘küreselleşme karşıtı hareketlerini anlamak ve açıklamak bağlamında 
yeterli değildir.  

 

Küreselleşmenin doğasına uygun olacak şekilde küreselleşme karşıtı 
hareketler olağan-üstü bir çeşitliliğe sahiptirler ancak kimi ortak paydalar 
üzerinden hareket edildiğinde bunların, tek-kültürlülük, dışlama siyasetleri ve çok 
uluslu şirketlerin kontrolüne karşı çıkmak suretiyle çeşitliliği, kapsamayı ve belki de 
en önemlisi “gerçek” demokrasiyi savunduklarını söyleyenler de vardır [6].  

Ö
rn

ek

•Farklı direnişleri bir çatı altında toplama gayretinde olan Dünya 
Sosyal Forumu (WSF), "ağ biçimli küresel imparatorluğun" 
temsil edildiğinin düşünüldüğü, paranın hegemonyası, bilginin 
tekellemesi, doğanın tahrip edilmesi, çok uluslu şirketler ve 
benzeri gibi, küreselleşmenin sonuçlarına karşı çıkmaktadırlar. 
Ne var ki söz konusu bu karşı çıkışı da küreselleşmenin 
enstürümanları ile yapmaktadırlar. Bu şekliyle, 'küreselleşme 
karşıtı-hareketler' küreselleşmenin (kendilerince) olumsuz 
sonuçlarına karşı çıkmaktadırlar.

 
Küreselleşme karşıtı 

hareketlerin buluştuğu 
en önemli payda 

kültürel çeşitliliktir. 
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Resim 13.1. Küreselleşme ve Dünya Sosyal Forumu (WSF) (Kay: 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25049007/ Erişim: 14.07.2014 19:00) 

 
Küreselleşme karşıtı hareketlerin buluştuğu en önemli payda kültürel 

çeşitliliktir. Çünkü bu hareketler kültürel çeşitliliği tarihi bir ilişki ve temel insan 
hakkı olarak ortaya koyarlar.  

Küreselleşme karşıtı hareketler küreselleşmenin sonuçlarına katılımcı 
alternatifler adına yükselen birtakım siyasi talepler şeklinde de ortaya çıkarlar. 
Örneğin, neoliberal politikaların özelleştirme gibi uygulamaları dayatması sonucu 
sosyal güvencelerin bir bir ortadan kalkması ve vatandaşlık haklarının aşınmaya 
başlaması yeni arayışlar ya da taleplerin belirmeye başlamasının ana 
nedenlerinden biridir.  

Buradan şu sonuca varabiliriz: Küreselleşme karşıtı hareketler, isteseler de 
istemeseler de küreselleşme sürecinin bir parçasıdırlar ve bu hareketlerin ortaya 
çıkardığı “karşı-küreselleşme” neo-liberal küreselleşmenin karşısında yer alır. 

Aşağıdan Küreselleşme 
 Küreselleşme karşıtı hareketler konusu içerisinde sıklıkla telaffuz edilen 

kavramlardan biri de “aşağıdan küreselleşme”dir.  

Gelişmiş kimi ulus-devletler, küresel ekonomiye yön veren kimi çok uluslu 
şirketler ve ulus-ötesi kimi kuruluşlarca yaratılan ve yaygınlaştırılan “tepeden 
küreselleşme” sürecine karşılık olarak “aşağıdan küreselleşme” hem gelişmiş hem 
de az gelişmiş ülkelerdeki küreselleşmeye karşı çıkar [7].  

Tepeden küreselleşmeye gösterilen tepkilerle ilgili olan aşağıdan 
küreselleşme çoğunlukla küreselleşme karşıtlığı olarak anlaşılsa da teknik 
bakımdan, küreselleşmeye karşı değildir. Aşağıdan küreselleşmenin karşı olduğu 
şey, tepeden küreselleşmedir. Bu bakımdan aşağıdan küreselleşmeciler kendilerini 
küreselleşme süreçlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak görürler.  

Aşağıdan küreselleşmenin küreselleşme olgu ve süreçleri karşısında ortaya 
koymaya çalıştığı şey, en yalın ifadeyle, alternatif küreselleşmedir.  

Pek çok bakımdan kendileri de küresel olan ve temel olarak tepeden 
küreselleşmeye karşı çıkan aşağıdan ya da alternatif küreselleşme hareketleri 
küresel güç odaklarının dayatmalarına karşı çıkarlar. 

 
Aşağıdan küreselleşme 
hareketlerinin kendileri 

de küreseldir. 
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KÜRESEL TABAKALAŞMA YAKLAŞIMI 
Küreselleşme ve siyaset başlığı altında söz edilmesi gereken konulardan biri 

de küresel tabakalaşma yaklaşımıdır.  

Eşitsizliklerin artık ulus-devletlerin içinde değil de ulus-devletler arasında 
olduğu tezine dayanan küresel tabakalaşma yaklaşımı küreselleşme ile ilgili pek 
çok teorik çerçevenin de çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

Küresel dünyamızın bir gerçeği olarak eşitsizliklerin ulus-devlet içinde değil 
de ulus-devletler arasında olduğunu aşağıdaki tabloda verilen bilgiler üzerinden de 
görebiliriz: 

Tablo 13.1. Yüksek-Orta ve Düşük Yaşam Standartları Çerçevesinde Küresel Tabakalaşma 
(Kay: Macionis, 2012; 301-302). 

 Yüksek Gelirli Ülke Orta Gelirli Ülke Düşük Gelirli Ülke 
    
194 Bağımsız 
Ülke İçinde  

66 72 56 

 
194 bağımsız ülkenin gelir durumlarına baktığımızda zengin olarak 

nitelendirilemeyen 72 ülkenin ortalama bir yaşam standardına, 56 ülkenin 
insanlarının ise çoğunun yoksul ve son derece düşük yaşam standartlarına sahip 
olduklarını gösteren bu tablo küresel tabakalaşma kavramsallaştırması açısından 
oldukça önemli veriler vermektedir.  

Küresel tabakalaşma açısından önemli olan bir başka veri de şudur: Yüksek 
gelirli ülkelerdeki (66 ülke) insanlar dünyadaki toplam gelirin %80’ini almaktadırlar 
[1]. Burada şunu da bilmek önemlidir: Yüksek gelirli ülkelerde de çok düşük gelirli 
ve son derece düşük yaşam standartlarında yaşayan insanlar vardır. Ne var ki 
küresel tabakalaşma yaklaşımı açısından dikkate değer olan ülkeler arasındaki 
gelir farklılıkları ve bunların neden olduğu eşitsizliklerdir. 

Küresel gerçeklikler etrafında değerlendirildiğinde dünyanın özellikle Kuzey 
ile Güney bölgeleri arasındaki eşitsizlik tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık 
görünmektedir. Bu bakımdan, küresel tabakalaşma yaklaşımı açısından, daha 
çarpıcı ve öğretici sonuçlara varmak için, en dipte yer alan bir milyar insanla 
Kuzey’de bulunan yüksek gelirli insanları kıyaslamak gerekecektir.  

Buna göre dipteki bir milyar insanın %70 gibi büyük bir çoğunluğunun 
yaşadığı ülkeler Afrika’da yer almaktadır. Öteki ülkeler ise, Haiti, Bolivya, Laos, 
Kuzey Kore ve Yemen’dir. Genel bir karşılaştırma yapmak gerekirse;  

 Dipteki milyarın gelirleri gelişmekte olan ülkelerdeki insanların 
 Dipteki milyarda ortalama yaşam süresi 50 yıl iken gelişmekte olan 

ülkelerde bu ortalama 67’dir. 
 Dipteki milyarda çocukların %14’ü beş yaşına gelmeden ölürken 

gelişmekte olan ülkelerde bu oran %4’ e düşmektedir [7].  
  

 
Yüksek gelirli ülkeler 

dünyadaki toplam 
gelirin 80’nini 
almaktadırlar. 
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Dipteki milyarın küresel tabakalaşma yaklaşımı bakımından ilgi çekici bir 
özelliği de şu şekilde ifade edilmektedir: Dipteki milyarda yer alan insanların 
mensubu oldukları ulus-devletleri diğer ulus-devletlerden farklılaştıran ve onları 
sürekli yoksulluklara iten dört tuzak vardır:  

 Çatışma Tuzağı: Devam eden iç savaşlar ya da sık sık gerçekleşen 
hükûmet darbeleri (Ruanda, Kongo ve Sudan gibi) ülkeleri ekonomik ve 
diğer bakımlardan bir kısır döngü içine sokar.  

 Doğal Kaynaklar Tuzağı: Kimi yoksul ülkeler ironik bir biçimde ekonomik 
bakımdan sadece sahip oldukları doğal kaynaklara odaklanmışlardır. Bu 
durum bir yerde ekonomik kalkınmanın sınırlandırılması anlamına 
gelmektedir.  

 Kötü Komşular tarafından Kuşatılmış Olma Tuzağı: Dipteki milyarın 
%40’ı kuşatılmış ülkelerde yaşamakta ve bunların çoğunluğu da 
Afrika’da yer almaktadır.  

 Kötü Yönetişim Tuzağı: Ekonominin büyümesine engel olan kötü 
yönetim ekonomileri fiilen de tahrip etmektedir [7].  

 

 

Resim 13.2 Küresel Tabakalaşma ve Eşitsizlik 
(Kay: http://www.venharhaber.com/haberler/dunya/kuresel-esitsizlik-korkunc-

boyutlarda-h1220.html- Erişim: 14.07. 2014 19:15). 

Marksist sınıf teorisinin iddiası olan, verili koşulların tek bir emekçi sınıfının 
oluşumunu mümkün kılacağı öngörüsünün arkasında, emeğin mücadelelerinin 
sınıf olarak işçi sınıfında birleşeceği ve buradan saptanan hedeflere hareket 
edileceği katıksız bir siyasal yan vardır.  

Oysa günümüz küresel dünyasında klasik modern dönemden farklı olarak 
sadece endüstriyel emekten söz edilemez. Bunun yanında hızla büyüyen hizmet 
sektörünün emek biçimi olan maddi-olmayan emek biçimleri de vardır.  

 
Küresel dünyada ön 
plana çıkan maddi-

olmayan emek 
biçimidir. 
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Küresel tabakalaşma yaklaşımını, salt sınıf temelli tabakalaşma modelleri ile 
açıklamaya kalkışmak yeterli olmayabilir. Öyle ki günümüzde nitel açıdan 
hegomonik olan yeni emek türü (maddi-olmayan emek), küresel emeğin azınlığına 
tekabül ettiği gibi küresel dünyanın da yüksek gelirli (zengin) bölgelerinde 
yoğunlaşmış durumdadır. Bu yüzden küresel tabakalaşma yaklaşımı klasik sınıf 
temelli tabakalaşma perspektiflerinden ayrı olarak ele alınmak durumundadır. 

KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM  

Küreselleşme ve siyaset arasındaki ilişkiyi ve siyaset alanında yaşanan 
değişiklikleri ifade etmek açısından söz edilmesi gerekli kavramlardan biri de 
‘yönetişim’dir. Pek çok alanda ‘yönetim’ yerine ‘yönetişim’ kavramı kullanılmaya 
başlanmıştır.  

Aslına bakılırsa şirket yönetimine göndermede bulunan bir kavram olan   
‘yönetişim’ yeni küresel düzenin sadece devlet ve devletin kişiler kadrosu ile değil, 
devlet, şirket ve diğer yönetici kurumları da kapsayan melez bir sistem olduğunu 
bize vermektedir.  

Yönetişim kavramı küresel siyaset tanımlamasının detaylarını 
anlayabilmemiz bakımından önemli ipuçları da sağlamaktadır. Buna göre küresel 
siyaset, devlet-içi ve devlet-dışı aktörler çokluğundaki daimi bir müzakere 
sürecidir. 

Küresel Yönetişim 
Küreselleşme ile birlikte en azından bazı yönetim işlevleri açısından üç yeni 

yönetişim biçimi ortaya çıkmıştır:  

 Yönetimsiz Yönetişim: Ulus-devlet bünyesinde merkezî hükûmetin 
müdahalesi olmaksızın çeşitli sorunların ele alınabildiği hükûmet idaresi 
olmayan yönetişim.  

 Kamu Siyaseti Ağları Dolayımındaki Yönetişim: Çeşitli uluslararası 
kuruluşlar, uluslararası hükûmet dışı örgütlenmeler ve çeşitli özel sektör 
örgütlenmeleri aracılığıyla yapılan yönetişim.  

 Küresel Düzlemde Yer Alan ve Normatif Olarak Aracılık Edilebilir, 
Düzenlenebilir Yönetişim: Örneğin eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
eseri olan “Küresel Sözleşme” ve benzerleri ile ortaya konulmaya çalışılan 
değerlerle ilgili harcanan çabalar bu kapsamda değerlendirilebilir [7].  

 
Küresel dünyada ön 
plana çıkan maddi-

olmayan emek 
biçimidir. 
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Resim 13.3. Küresel Yönetişim 

(Kay: http://www.riskonomi.com/wp/?p=463- Erişim: 14.07.2014 19:20). 

Ulus-devletlerin azalan güçleri ve kendi sınırlarını kolayca geçebilen çeşitli 
“akıntılar” (internet aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi akışı, yasa dışı göç ve girişler 
ve suç unsurlarının ürünleri olan uyuşturucu vb.) nedeniyle baş etmekte 
zorlandıkları veya tek başlarına baş etmelerinin imkânsız olduğu küresel sorunlar 
vardır. Söz gelimi küresel bir mali kriz baş gösterdiğinde kendi başlarına bu türden 
küresel sorunlarla baş edemeyen ulus-devletler küresel yönetişimin bazı 
çeşitlerinin yardımına ihtiyaç duyarlar. G8, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, 
IMF vb. devletler arası sistemlerin karşılıklı bağlantılılık düzeyleri küresel yönetişim 
biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. 

KÜRESELLEŞME VE TERÖR 
 Günümüzün küreselleşmiş güven(siz)lik koşulları, küreselleşme ile siyaset 

ilişkilerinin de merkezinde yer alan konulardan biridir. Bir korkutma ve panikletme 
eylemi olarak terör her çağda olagelmiş bir olgu olmasına rağmen, hiçbir zaman 
şimdilerde olduğu kadar etkili ve tüm yerküreyi zaman ve mekân sınırlaması 
tanımaksızın tehdit etmemiştir.  

İletişim imkânlarındaki gelişmeler, ulaşım olanaklarının gelişmesi, ulus-
devletlerin sınırlarının daha geçirgen bir hâle gelmesi, her türden bilgiye (kitle 
imha silahlarının üretimine ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere) erişim kolaylığı ve 
terörist grupların küreselleşme karşıtı tepkilerin küresel doğasından faydalanarak 
taraftar toplama vb. unsurlar, günümüz terörist faaliyetlerinin küresel bir 
güven(siz)lik durumuna gelmelerinin temel nedenleridir.  

Terör konusunda küresel siyasete ilişkin daha kararlı ve kesin çizgileri olan 
bir yönelimin başlaması ve bunun kurumsallaştırılmasında 2001 yılında 
gerçekleştirilen ve tarihe 11 Eylül saldırıları olarak geçen terör saldırıları bir milat 
teşkil etmektedir. Buna göre, 11 Eylül 2001 tarihinde dört uçakla ABD’ye 
gerçekleştirilen terörist saldırıda üç bin insan yaşamını yitirmiştir. 

 
Küresel terör, yerküreyi 
doğasına uygun olacak 
şekilde zaman mekân 

sınırlaması tanımaksızın 
tehdit etmektedir. 
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11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörizm küresel siyasetin acil koduyla 
ilgilendiği ve her zaman gündemin ön sıralarında yer alan bir konu olmuştur. 

 

Tüm bunların yanında, küresel gerçeklikler göstermektedir ki terörizm 
yalnızca iktidarda olmayanların değil, aynı zamanda, iktidarda olanların da 
başvurabildiği (devlet terörizmi) bir araçtır. Ne var ki bu konu oldukça 
tartışmalıdır.  

Söz gelimi İsrail Hamas’ı terörist grup ya da örgüt olarak ilan ederken 
kendisinin, zaman zaman, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin’e orantısız 
şiddet uyguladığında aynı nitelendirmenin bu kez kendisine yönelik olarak “devlet 
terörizmi” şeklinde yapılmasına karşı çıkmaktadır [7].  

Ne olursa olsun, şunu söylemek gerekir: Devlet destekli ya da desteksiz, 
korkutma ve panikletme amacıyla askerî ya da askerî olmayan hedeflere ve 
elbette sivillere yönelmiş olan yıkıcı şiddet eylemleri terörizmdir ve ne yazık ki 
terörizm küresel siyasetin farklı taraflarının farklı biçimlerde işin içinde olduğu bir 
konudur. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse günümüzde terörizmin ayırt 
edici niteliği küresel istek ve amaçlara sahip olmasıdır. 

KÜRESELLEŞME VE SAVAŞ 
Küresel siyasetin öncelikli ve ne yazık ki yerleşik konularından biri de 

savaştır.  

Küreselleşmeye ilişkin teorik yaklaşımlarda küresel modernite koşullarında 
Avrupa-Amerika egemenliğinin sona ermekte ya da kırılmakta olduğuna ilişkin 
analizler dikkat çekici şekilde fazla olsa da özellikle ABD önderliğinde Avrupalı 
güçlerin de çok sık bir biçimde ‘savaş hâli kartını’ oynamaları göz ardı edilmemesi 
gereken bir durumdur [9]. Bu durumdan hareketle denilebilir ki savaş küresel 
siyasetin bir parçası olarak kullanılmaktadır.  

İki ya da daha fazla ulus arasında, devletlerce yönetilen örgütlü, büyük çaplı 
ve silahlı çatışma olan savaş, küreselleşmenin siyaset sistemleri üzerindeki 
etkilerine bağlı olarak kalıcı bir hâl almaya başlamıştır. 

Demek ki küreselleşme, savaş ve siyasal şiddetin koşullarını ( ve elbette 
doğasını) zorunlu olarak değiştirmektedir. Savaşın uzamsal ve zamansal bakımdan 
ulus-devletler arasında siyasal amaçlı siyasal çatışmalarla sınırlı olduğu klasik 
modern dönemden farklı olarak küresel modernlik koşullarında savaş, devamlı ve 
çoğunlukla “ahlaki” renklere bürünen “kör bir savaş” hâline gelmeye başlamıştır. 

Ö
rn

ek •ABD-Meksika Duvarı da 11 Eylül sonrası dönemde poltikacıların 
gayretiyle ulusal güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilmiştir. Bunun 
konumuz açısından dikkat çekici tarafı ise duvarın yapımına destek 
veren bir grubun kullandığı şu slogandır: Teröristler açık sınırları 
sever. 11 Eylül'ü hatırlayın. [8].

 
Savaş, günümüzde, 
küresel siyasetin bir 

parçasıdır. 
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Üstelik küresel çağda savaş, bir önceki döneme ait bir özellik olan bütünsel dev bir 
tehditten sayısız mini tehdide dönüşmektedir [10]. 

 

Küresel modernlik koşullarında savaşın değişen doğasına ilişkin olarak ilgi 
çekici analizlerinde Hardt ve Negri şu noktanın da altını çizmektedirler: 
Küreselleşmenin siyaset sistemleri üzerinde meydana getirdiği dönüştürücü 
etkinin bir sonucu olarak savaş, küresel çağda bir biyo-iktidar rejimi hâline 
gelmiştir. Yani savaş, sadece nüfusu kontrol etmeyi değil, aynı zamanda, toplumsal 
yaşamın tüm yönlerini üretme ve yeniden üretmeyi de amaçlayan bir idare 
rejimidir artık [5].  

Basitçe yaşam üzerindeki iktidar olarak tanımlanan biyo-iktidar teriminden 
farklı olarak biyo-politika, üzerinde iktidarın şekillendirici kudretine karşı direniş, 
kısacası yeni alternatif bir öznellikler belirlemek için bir tür yaşam gücü olarak 
tanımlanabilir. Demek ki biyo-politika, her şeyden önce, özgürlüğün inadının 
normatif sistemi sekteye uğratması anlamında bir “olay” karakter taşır [10].  

Küresel modernlik koşullarının verili siyasal sistemler ve onların siyasal 
projeleri üzerindeki dönüştürücü etkisinin bir sonucu olarak biyo-politik olay, 
küresel modern bireyin yaşamsal duruşunu ifade etmektedir. Buna göre yaşam 
tüm yerkürede, zaman ve uzamsal engelleri görmezden gelerek bir tür direniş ve 
özgürlük edimi şeklinde yeniden formüle edilmeye çalışılmaktadır.  

Küreselleşmenin doğasına uygun olacak şekilde, yaşamın bir tür direniş ve 
özgürlük edimi şeklinde yeniden formüle edilmeye çalışılması, basitçe, yerel/ulusal 
iktidarlara karşı gelişle değil, daha çok yeni bir dünya yaratma potansiyeli ile 
ilişkilendirilmektedir. Tam da bu noktada, etnik, dinsel, sınıfsal ya da cinsiyete 
dayalı kimliklerin yerel iktidarlarca belirlenmişliklerinin bu kimlikler üzerinde 
yaratmış olduğu dezavantajlı durumlar, küreselleşmenin siyasal sistemleri 
üzerindeki dönüştürücü etkisinin bir sonucu olarak avantaja dönüşmeye 
başlamaktadır. Öyle ki bir tür mülkiyet biçiminde görülmeye başlanan kimlikler bir 
sahiplik olarak savunulmaya başlanmıştır. 

Küreselleşme ve siyaset ilişkilerinin temelinde yer alan konulardan biri de 
küresel dolaşıma da sokulmuş olan kimlik siyasetleridir. Buna göre kendi kendini 
tanımlayıcı- kaynağı ne olursa olsun- kimlikler, eş zamanlı olarak hem çatışmakta 
hem de kimi durumlarda uzlaşmakta ya da kolayca bir araya gelebilmektedir. 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Yukarıda söylenenleri hesaba katarak ABD'nin Afganistan ve Irak'ta 

yakın geçmişte neden olduğu savaşların 'ulus-inşasını' hedef alan 
küresel siyasal programlar dâhilinde değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğini inceleyiniz.
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Ulaşım olanaklarının yarattığı dolaşım, göçler, küreselleşme ve iletişim 
imkânlarının yüzeye fırlattığı çoklu kimlikler dünyasında siyaset kurumu çok sayıda 
etnik, toplumsal, kültürel grubun nasıl bir arada yaşayabileceği sorusuna 
odaklanmış durumdadır.  

Burada vurgulanması gereken son söz belki şu olabilir:  

Küreselleşme ve ulus-devletlerin bu süreç içerisinde kendilerine tayin 
ettikleri yeni güzergâhın zorunlu olarak ulustan uzaklaşmasına karşılık olarak ulus 
da devletten bağımsız, yeni bir varoluş biçimi arayışına girişmiş ve bu arayışta 
kültürel kimlikler onlar için yol gösterici olmaya başlamıştır. 

Küreselleşme ve siyaset ilişkisi bağlamında öncelik bakımından üst sıralarda 
yer alan bir diğer konu da demokrasiye, insan haklarına, doğaya, çevreye, sağlığa, 
kısacası insan ve toplum yaşamına ilişkin neredeyse her şeyin küresel siyasetin ilgi 
alanını doldurmuş olmasıdır. Öyle ki günümüzde artık küresel modernleşme 
sürecinin tehlike nedenlerini bertaraf etmenin kendisi de siyasileşmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kimlik siyasetleri 

küreselleşme ve siyaset 
ilişkilerinin merkezinde 
yer alan konulardandır. 
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t
•İnsan ve toplum yaşamını biçimlendiren güç ilişkilerini ifade eden bir kavram 

olarak siyaset, en genel anlamıyla, gücü dağıtan, bir toplumun amaçlarını 
oluşturan ve nihayet kararları veren toplumsal bir kurumdur. Küreselleşme 
olgu ve süreçlerinin sözü edilen siyaset kurumunun yerleşik yapısı üzerinden 
meydana getirdiği değişiklikler, küreselleşme ve siyaset ilişkisine dair 
çerçevenin de sınırlarını oluşturmaktadır.

•Bir görüşe göre, küreselleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yerel birimler 
anlam yaratma ve anlam müzakere etme kapasitelerini kaybederek, kendi 
denetimleri dışındaki anlam verme ve yorumlama eylemlerine giderek daha 
fazla bağımlı hâle gelmişlerdir.

•"Siyasi Küreselleşme” kavramının odak noktasında ulus-devlet yapısının 
durumu vardır. Ulus-devletin değişen, dönüşen yeni yapısıyla birlikte hatta 
bu değişim ve dönüşümün nedeni olarak sayabileceğimiz uluslararası 
kuruluşlar, uluslararası hukuk, yeni toplumsal hareketler ve STK’lar da siyasi 
küreselleşme kavramının tanım çerçevesi içinde yer alırlar.

•Küreselleşme olgu ve süreçlerinin yapısına da uygun olacak şekilde, 
‘küreselleşme karşıtı hareketler’ tabiatları gereği, karşı çıktığı şeyin 
(küreselleşme) salt olumsuzlanması değil, aksine tamamlanması üzerine 
varlık kazanmışlardır.

•Eşitsizliklerin artık ulus-devletlerin içinde değil de ulus-devletler arasında 
olduğu tezine dayanan küresel tabakalaşma yaklaşımı küreselleşme ile ilgili 
pek çok teorik çerçevenin de çıkış noktasını oluşturmaktadır.

•Yönetişim kavramı küresel siyaset tanımlamasının detaylarını 
anlayabilmemiz bakımından önemli ipuçları da sağlamaktadır. Buna göre 
küresel siyaset, devlet-içi ve devlet-dışı aktörler çokluğundaki daimi bir 
müzakere sürecidir.

•Günümüzün küreselleşmiş güven(siz)lik koşulları, küreselleşme ile siyaset 
ilişkilerinin de merkezinde yer alan konulardan biridir. Bir korkutma ve 
panikletme eylemi olarak terör her çağda olagelmiş bir olgu olmasına 
rağmen, hiçbir zaman şimdilerde olduğu kadar etkili ve tüm yerküreyi zaman 
ve mekân sınırlaması tanımaksızın tehdit etmemiştir.

•Küreselleşme, savaş ve siyasal şiddetin koşullarını ( ve elbette doğasını) 
zorunlu olarak değiştirmektedir. Savaşın uzamsal ve zamansal bakımdan 
ulus-devletler arasında siyasal amaçlı siyasal çatışmalarla sınırlı olduğu klasik 
modern dönemden farklı olarak küresel modernlik koşullarında savaş, 
devamlı ve çoğunlukla “ahlaki” renklere bürünen “kör bir savaş” hâline 
gelmeye başlamıştır. Üstelik küresel çağda savaş, bir önceki döneme ait bir 
özellik olan bütünsel dev bir tehditten sayısız mini tehdide dönüşmektedir.

•Küreselleşme ve siyaset ilişkilerinin temelinde yer alan konulardan biri de 
küresel dolaşıma da sokulmuş olan kimlik siyasetleridir. Buna göre kendi 
kendini tanımlayıcı -kaynağı ne olursa olsun- kimlikler, eş zamanlı olarak hem 
çatışmakta hem de kimi durumlarda uzlaşmakta ya da kolayca bir araya 
gelebilmektedir.

•Bunun yanında, küreselleşme ve siyaset ilişkisi bağlamında öncelik 
bakımından üst sıralarda yer alan bir diğer konu da demokrasiye, insan 
haklarına, doğaya, çevreye, sağlığa, kısacası insan ve toplum yaşamına ilişkin 
neredeyse her şeyin küresel siyasetin ilgi alanını doldurmuş olmasıdır. Öyle ki 
günümüzde artık küresel modernleşme sürecinin tehlike nedenlerini bertaraf 
etmenin kendisi de siyasileşmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Günümüz küresel dünyasında siyaset kurumunu ‘pilotsuz uçağa benzeten 

sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?  
a) A. Giddens 
b) P. Bourdieu 
c) A. Touraine 
d) Z. Bauman 
e) N.Göle 

 

2. Günümüz dünyasında ulus-devletin krizine sebebiyet veren dışsal etken 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Savaş 
b) Terör 
c) Yönetişim 
d) Küreselleşme  
e) Yerelleşme 

 

3.    Uluslararası hukuk ve imza atılan kimi anlaşmalar, kimyasal ya da biyolojik 
silahlara getirilen sınırlamalar ve elbette insan hakları söylemleri ulus-
devletlerin aşağıdaki niteliklerinden hangisini aşındırmaktadır? 
a) Demokrasi 
b) Egemenlik 
c) Otoriterlik 
d) Bürokrasi 
e) Yönetişim 

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi siyasi küreselleşmenin çözmekle ödevli olduğu 
konulardan biri değildir?  
a) Savaşlar üzerinden düzeni sağlamak  
b) İnsan hakları ile ilgili hassasiyetleri genişletmek  
c) Aşırı nükleer silahlanmayı durdurmak  
d) Terörizmle mücadele etmek  
e) İklim değişikliği ve çölleşme ile mücadele etmek  

 
  

        5.   Küreselleşme karşıtı hareketleri buluşturan en önemli payda 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Terör  
b) Küresel ekonomik krizler  
c) Kültürel çeşitlilik  
d) Savaş  
e) Yerelleşme  
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       6.    Hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelerdeki küreselleşmeye karşı çıkan 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Küreselleşme  
b) Tepeden küreselleşme  
c) Aşağıdan küreselleşme  
d) Küyerelleşme  
e) Yerelleşme  

 

7.     Eşitsizliklerin artık ulus-devletlerin içinde değil de ulus-devletler arasında 
olduğu tezine dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sınıfsal Tabakalaşma  
b) Küresel Tabakalaşma  
c) Etnik Tabakalaşma  
d) Dinsel Tabakalaşma  
e) Cinsiyete Dayalı Tabakalaşma  

 

       8.    Aşağıdakilerden hangisi küresel yönetişim biçimidir?  
a) ABD  
b) Rusya  
c) Çin  
d) Almanya  
e) BM  

 

        9.   Terör konusunda küresel siyasete ilişkin daha kararlı ve kesin çizgileri olan 
bir yönelimin başlaması ve bunun kurumsallaştırılmasında aşağıdaki 
gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?  
a) 2001, 11 Eylül Terör Saldırıları  
b) Irak Savaşı  
c) Afganistan Savaşı  
d) 2008 Ekonomik Krizi  
e) SSCB’nin Dağılması  

 

       10.  Yaşam üzerindeki iktidar olarak anlaşılan tanımlama çerçevesi 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Biyo-politika 
b) Biyo-iktidar  
c) Demografya  
d) Yönetişim  
e) Yönetim  

 
Cevap Anahtarı  

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

310



Küreselleşme ve Siyaset 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  19 

YARARLANILAN KAYNAKLAR  
[1] Macionis, J. J. (2012). Sosyoloji, Çev. Ed: Vildan Akan, Ankara: Nobel Yayınları. 

[2] Bauman. Z. (2013). Siyaset Arayışı, Çev: Tuncay Birkan, İstanbul: Metis 
Yayınları. 

[3] Bauman. Z. (1999). Küreselleşme, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

[4] Sarıbay. A. Y. (1998). “Küreselleşme Post-modern Uluslaşma ve İslam”, 
Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam, Der: F. Keyman-A.Y. Sarıbay, Ankara: 
Vadi Yayınları. 

[5] Hardt. M-Negri. A. (2011). Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, 
Çev: Barış Yıldırım, 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

[6] McMichel. P. (2010). “Küreselleşme”, Çev: Gülgün Küçükören, Siyaset 
Sosyolojisi, Ankara: Phoenix Yayınları. 

[7] Ritzer, G. (2011). Küresel Dünya, Çev: Melih Pekdemir, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

[8] Brown. W. (2011). Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik, Çev: Emine Ayhan, 
İstanbul: Metis Yayınları. 

[9] Dirlik. A. (2012). Küreselleşmenin Sonu mu?, Çev: İsmail Kovacı-Veysel Batmaz, 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

[10] Hardt. M-Negri. A. (2011). Ortak Zenginlik, Çev: Efla-Barış Yıldırım, İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

 
 

311



 

 

  

SOSYOLOJİK AÇIDAN 
TÜRKİYE’DE SİYASET VE 

BÜROKRASİ 

  

SİYASET SOSYOLOJİSİ 
 

Prof. Dr. Taner TATAR 
 

ÜNİTE  

14 

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

• Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi

• Siyaset

• Bürokrasi

• Siyaset-Bürokrasi İlişkisi

• Türkiye'de Siyaset ve 
Bürokrasi

• Osmanlı Mirası

• Cumhuriyet Dönemi'nde 
Siyaset ve Bürokrasi 

H
ED

EF
LE

R
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•Siyaset ve bürokrasi kavramlarını 
tanımlayabilecek,

•Siyaset ve bürokrasi arasındaki 
ilişkiyi kurabilecek,

•Türkiye'de siyaset ve bürokrasi 
ilişkisini tarihî süreç içerisindeki 
değişim dönemleri itibarıyla 
sınıflandırabilecek,

•Küreselleşme sürecinin meydana 
getirdiği değişimi, Türk siyaseti ve 
bürokrasisini esas alarak 
değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ 

Toplumların hayatında siyaset, kabile hayatından modern devletlere kadar 

var olmuştur. Toplumsal hayatın sürekliliği, bir taraftan karar alma diğer taraftan 

da alınan kararları uygulama ile mümkündür. Bu mekanizmanın işleyişi, yaşanan 

zamana ve siyasi sistemlere göre farklılaşmakla birlikte evrenseldir.   

Bu çerçevede siyaset, temsilî ve hiyerarşik örgütlenmelerden oluşmuş bir 

kurumdur. Temsil, üst düzeyde kararlar alan ve hedefler belirleyen organdır. Bir 

hiyerarşik yapılanma olarak oluşturulan bürokrasi ise alınan kararların yürütülmesi 

ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesiyle sorumludur. Özellikle günümüz 

modern siyaset kurumunu daha iyi anlayabilmek için temsil mekanizması kadar 

bürokrasi boyutunu da dikkate almak gerekir.  

Gündelik hayatımızda toplumun bir üyesi olarak her birimiz doğrudan 

doğruya siyasi faaliyetlerde bulunmasak da siyasi yapının işleyişinden etkileniriz. 

Alınan kararlar ve belirlenen hedefler, bizimle ilişkilidir. Dahası alınan kararlar 

istikametinde gerçekleştirilen uygulamalarla doğrudan muhatap oluruz. O hâlde 

söz konusu ilişkiyi kavramak, hayatı anlamanın ve kolaylaştırmanın önemli bir 

parçasını oluşturur.  

Bütün bunları göz önünde bulundurarak bu ünitede siyaset-bürokrasi 

ilişkisini açıklarken önce siyaset ve bürokrasi kavramlarının anlamını açıklığa 

kavuşturacağız. Tanımları netleştirdikten sonra bu iki olgunun birbiriyle ilişkisini 

kuracak ve açıklayacağız. Böylece bir bütün olarak siyaset ve bürokrasi ilişkisini 

kavradıktan sonra, tarihî süreç içerisinde Türkiye’deki yansımalarını ve 

uygulamalarını göstereceğiz. 

Siyaset Nedir? 

Siyaset “sase” fiilinden türemiştir. “Sase” nin anlamı nesne olarak aldığı 

kelimeye göre değişmektedir. Mesela “siyasetü’d duveliyye” terkibi, diplomasi 

anlamında; “siyaset-i medine” ise bir şehirde yaşayanların adalet ve istikamet 

üzere idare edilmesi anlamında kullanılmaktadır.  

Siyaset yerine bazen politika kelimesi de kullanılmaktadır. Politika 

kavramının meydana geliş sürecini polis kelimesinden başlayarak izah etmemiz 

mümkündür. Bu çerçeve içerisinde ilk kez MS 1. yüzyılda kullanılmaya başlanan 

polis kelimesi, şehir, yerel yönetim, site devleti gibi anlamlara gelmektedir. Bu 

kelime Latince’de “politia”, Yunanca’da “politiea” olarak görülürken Batı dillerine 

“policy” olarak geçmiştir. 

Şimdiye kadar siyaset kavramı oldukça değişik şekillerde tanımlanmıştır. 

Yapılan tanımların her biri, siyaset olgusunun bir yönünü izah etmesi ve birçok 

unsuru dışarıda bırakması bakımından çeşitli eksikliklerle doludur. Söz konusu 

tanımlar siyaseti, bir sanat olarak nitelendirmekten başlamaktadır. Yapılan diğer 

tanımlamalarda devlet yönetimi, otorite ilişkileri, baskı veya kabul ettirme yolu, 

iktidar mücadelesi gibi kavramlardan hareket edilmektedir. Bu hususta 

 
Siyaset çatışma ve iş 

birliği olguları ile 
kopmaz bir bağ 

oluşturur.  
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Duverger’in de belirttiği gibi “Politikanın topyekûn objektif bir tanımı yoktur.” 

çünkü “Topyekûn objektif politika yoktur.” Ancak değişik tanımları mevcuttur. 

Bütün insan gruplarında, bir arada yaşamanın gereği olarak sosyal ilişkiler 

ağı tesis edilmiştir. Bu ilişkiler, yine kurumlar tarafından kuşatılmıştır. Bu 

kurumlardan biri de siyasettir. İnsanlık tarihi kadar eski olduğunu 

söyleyebileceğimiz siyaset kurumu, birbirinden farklılık arz etmekle birlikte bütün 

toplumlarda görülmektedir. Bunun için de tarihi süreç içerisinde, siyaset ve siyasi 

kurumlarla ilgili farklı fikirler öne sürülmüş, uygulamadaki farklılıklar teorilere de 

yansımıştır. Fiziki kuvvete dayalı siyasi mücadeleler kadar, düşünceye dayalı 

mücadeleler de yoğun olarak yaşanmıştır ve bu süreç devam etmektedir. 

İnsanlar her zaman başkalarını etkileme, karar alma, idare etme gibi 

istekleri barındırmışlardır. Bazıları bu isteklerini uygulayabilmişler, diğerleri ise 

onlara bazen tabi olarak bazen de katkıda bulunarak hayatiyetlerini devam 

ettirmişlerdir. Söz konusu isteklerin çeşitli derecelerde birçok insanda bulunması 

ise bütün bu insanların aynı hedefe yönelmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu 

durum mücadele ve iş birliğini gerekli kılmıştır. Söz konusu mücadele ve iş birliği 

de siyaset kavramıyla izah edilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu mücadele ve iş 

birliğinin sosyal hayatın tamamına yönelik olması, siyasetin de en küçük sosyal 

birimlerden en büyük sosyal birim olan ‘devlet’e kadar giden bir süreci 

kapsamasına sebep olmuştur. 

Bu çerçevede sosyolojik olarak siyaset, kamuyu veya belirli bir grubu 

ilgilendiren meselelerde, karar verme, kararları etkileme veya uygulamaya yönelik; 

mücadele etme veya mensup olma, iş birliği ve dayanışma içerisinde olabildiği gibi 

çatışma şeklinde de beliren değişen bir sosyal münasebetler bütünüdür. 

Bürokrasi Nedir? 

İlk defa 1745’te Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay tarafından 

kullanılan bürokrasi kelimesi “büro” (daire, memurlar) ve “krasi” (iktidar) 

kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup “büroların iktidarı” anlamına 

gelmektedir. 

Bürokrasi, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için kolektif faaliyetleri 

koordine eden ve harekete geçiren formel usullerden müteşekkil bir düzendir. 

Bürokrasiye ilişkin yaklaşımlar, bir taraftan olumlu diğer taraftan da 

olumsuz değerlendirmelere sahiptir. Olumlu bakanlar “objektiflik”, “açıklık”, 

“kesinlik”, “uyum” ve “istikrar” gibi özellikleri “bürokrasi” olarak nitelendirirken 

olumsuz bakanlar da “kırtasiyecilik”, “sorumluluktan kaçma”, “yetki devretmekte 

isteksizlik”, “aşırı gizlilik”, “otoriteye aşırı bağlılık” gibi vasıflardan hareket ederek 

“bürokrasi hastalığı”ndan bahsetmektedirler. 

Weber’e göre bürokrasi, kalıcılığı, sürekliliği, sahip olduğu dakiklik, bilgi, 

düzenli tutulmuş dosyaları ve arşivleriyle toplumda mevcut olan tüm diğer 

örgütlenmelerden çok daha büyük bir teknik üstünlüğe sahiptir. Bu sebeple 

bürokrasi, devletin egemenliğini sürdürebilmesinin vazgeçilmez ve olmazsa olmaz 

nitelikteki aracıdır [1]. Weber’in ideal tipi şu özelliklerden oluşur: 

 
Bürokrasinin temel 
işlevi hukuk veya 

politikayı uygulamaktır.  
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 Bürokratlar açıkça belirlenmiş bir mevki hiyerarşisiyle düzenlenmiştir. 

 Bürokratlar birimlerinin görevlerini tarafsız bir biçimde yerine getirmek 

zorundadırlar. 

 Birimler ve görevler emir komuta zincirine bağlıdır. 

 Görevler yazıyla açık bir biçimde belirlenmiştir, yani görev uzmanlığı vardır 

ve rekabet alanı sınırlıdır. 

 Bürokratın davranışları düzenli olarak kontrol edilmektedir. 

Siyaset-Bürokrasi İlişkisi 

Bürokrasi siyasetin bir uzantısıdır ve kamu politikasının doğası ve içeriği 

tarafından şekillendirilir. Aynı zamanda, devletin maddi bir dışa vurumu, yani 

görünen yüzüdür. Devletler gittikçe artan yönetim işini yürütebilmek için uzman 

bir devlet memurları gövdesi geliştirmek zorundadırlar. Ancak devlet ve toplum 

inşa süreci geliştikçe, toplumsal sorunlar devlet, piyasa, sivil toplum örgütleri ve 

birtakım toplumsal dayanışma ağları arasında dağıtılmakta ve çözüme 

kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durum devleti gereksiz kılmaz, ancak 

işlevlerinin zaman içerisinde değiştiğini gösterir. Bürokrasinin de alanlarına yeni 

işlevler eklenebilir veya kaldırılabilir; yapıları daha farklılaşmış ve karmaşık hâle 

gelebilir; yeni koordinasyon mekanizmalarına ihtiyaç duyulabilir ve kaynak 

kazanabilir ya da kaybedebilir.  

Bürokrasiyi, resmi olarak belirli amaçları, değerleri, beklentileri ve toplumsal 

talepleri gerçekleştirme görevi yüklenmiş bir üretim sistemi olarak da 

tanımlayabiliriz. Bürokrasi normatif çerçevesine göre kaynaklar kullanır (insan, 

maddi, mali, teknolojik) ve tanımlanmış amaç ve hedefleri ile bir şekilde bağlantılı 

olan çeşitli sonuçlar ve –mallar, hizmetler, düzenlemeler ve hatta semboller 

biçiminde ortaya çıkan- ürünleri elde etmek için bu kaynakları farklı şekillerde bir 

araya getirir. Normatif çerçevenin niteliği, kaynakların yapılanış biçimi ve bunların 

hacmi ve kalitesi, daha sonra elde edilen ürünlerin sayısını ve niteliğini etkileyecek 

olan belirli davranış kalıplarını ortaya çıkarmaktadır. 

Bürokratik verimlilik bürokrasinin kamu değerleri yaratabilme kapasitesi 

olarak tanımlanabilir. Bürokratik verimliliğin “etkililik” ve “verimlilik” olmak üzere 

iki temel unsurundan söz edilebilir. Etkililik amaca ulaşma derecesi, yani hedefler 

ve sonuçlar arasındaki ilişkidir. Verimlilik ise ürün birimi başına kullanılan girdiyi en 

aza indirmek veya verili bir girdi sayısıyla en yüksek sayıda üretim yapmaktır. 

Talepler, destekler ve kısıtlamalar bürokrasinin girdi tarafında işleyen 

çevresel değişkenleri oluşturmaktadır. Talepler, toplumsal tercihlerin ve otoriter 

siyasi kararların dışa vurumudur; destekler, kamu yönetiminin ve kaynak 

aktarımının güçlendirilmesini içerir ve kısıtlamalar da bürokratik eylemin özerkliği 

ve kapsamını çiğneyen her türlü değişkenden oluşmaktadır. Mesela yasal 

bağlayıcılar, toplumsal yapısal şartlar, mali açıklar, himayeci baskılar, kültürel 

engeller vb. sayılabilir. 

Üçgen olarak resmedilmiş bürokrasinin merkezinde kaynaklar yer 

almaktadır. Kaynak kombinasyonları üretim işlevini belirler ama bir üretim işlevi 

 
Bürokrasi devletin dışa 

vurumu, başka bir 
ifadeyle görünen 

yüzüdür.  
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ancak ve ancak tamamlayıcısı olan bir hedef işlevi oluşturulduğu zaman var 

olabilir. Üçgenin tepesindeki normatif boyut bürokrasinin eylemleri için anlam ve 

yönelimi sağlayan şeydir, kaynakların kamu değerleri oluşturulması için nasıl 

kullanılması konusunda alınması gereken kararları da içerir. Normlar da (yasama, 

kültür, politikalar ve örgütsel kuralları kapsar) bürokrasinin kurumsal rolünü yerine 

getirmesi için nasıl yapılanması gerektiğini belirler. Yapısal değişkenler 

(farklılaşma, uzmanlaşma, entegrasyon) kaynakların nasıl düzenlendiğine ve çeşitli 

bürokratik birimlere nasıl dağıtıldıklarına dayanmaktadır ve belirli bir türde iş 

bölümünün oluşmasına yol açar. Normatif değişkenler de yapısal değişkenler de 

sonuç olarak bürokratik davranışı etkilerken üç boyut da (ve karşılıklı etkileşimleri) 

üretkenliği etkilemektedir. 

 

 
Şekil 14.1. Bürokrasinin Dinamikleri 

 
Her yeni rejim, sadece sivil toplum içerisindeki iktidar ilişkilerini kendi siyasi 

görüşüne uygun olacak ve sosyal destek tabanını güçlendirecek biçimde 

değiştirmeye kalkışmakla kalmaz; aynı zamanda devlet aygıtının kendi içerisindeki 

iktidar yapısını da değiştirmeye çalışır. Siyasi bir projeyi gerçekleştirebilmek için 

var olan bürokratik yapının üzerinde –ve onun üzerinden- hareket etmek 

gereklidir. Siyasi proje ve kamu örgütlenmesi arasındaki uyum derecesini 

arttırmak; yargı yetkisini, hiyerarşileri ve yetkinlikleri kaydırmaya, yerleşik çıkarları 

ve devlet bürokrasisi içinde kök salmış olan iktidar düzenlemelerini ve kültürel 

şablonları değiştirmeye yol açabilir. Buna karşı bir direnç oluşacağı ve verilen 

kararları ve eylemleri bozmaya veya en azından kimi sonuçları hafifletmeye 

yönelik davranışlar ortaya çıkabilir [2].  

Bürokraside kadrolaşma istek ve çabası belirli bir dayanışma ve çatışma 

ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. Kadrolaşma çabasının iki temel sebebi vardır: 

Birincisi siyasi, dinî veya ideolojik düşünceyi ya da belirli bir dünya görüşünü hâkim 

kılma isteğidir. İkincisi ise bürokrasi aracılığıyla sahip olunacağı düşünülen fırsatlar, 

imkânlar veya ayrıcalıklardır. Birincisi normatif yapının oluşturulmasında etkili 

olma; ikincisinde ise normların hayata tatbikini içeren uygulayıcı olma isteği vardır. 

 
Siyaset ve bürokrasinin 

iç içe geçmiş olması, 
bürokraside 

kadrolaşma amacını 
ortaya çıkarmaktadır. 
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Bu sebeple bürokratik yapı, bir taraftan aynı görüş ya da müşterek çıkarlar 

etrafında oluşan dayanışma ilişkileriyle; diğer taraftan ideolojik ya da menfaat 

çatışması ile sürdürülen bir mücadeleyle şekillenmektedir. 

TÜRKİYE’DE SİYASET VE KAMU BÜROKRASİSİ 

ETKİLEŞİMİ 

Her toplum kendine has bir siyasi kültüre sahiptir. Sistemler aynı isimle 

anılsa bile uygulamada farklılık arz eder. Bu durum milletlerin ya da devletlerin 

başkalarından soyutlanmış bir şekilde adacıklar oluşturduğu anlamına gelmez. 

Etkileşim eskiden beri vardır ve günümüzde bu durum daha yoğun ve hızlıdır. 

Türkiye’de de siyaset ve bürokrasi etkileşimi kendine has bazı özellikler 

taşımaktadır. Bu özellikleriyle bir taraftan bir siyaset ve bürokrasi geleneği söz 

konusu iken; diğer taraftan da bazı dönemlerde yoğunluk arz eden bir etkileşim 

görülmektedir. 

Tablo 14.1. Osmanlı Devleti’ne İlişkin Zıt Görüşler 

 
Osmanlı Devleti’nin Siyasi Yapısına İlişkin Görüş Farklılıkları 
 

Osmanlı devleti merkezî-despotik bir yapıdır. Osmanlı devleti, Osmanlı 
toplumundaki çeşitli üretim biçimlerinin ve bunlara tekabül eden sınıflaşma 
eğilimlerinin savaş ortamını teşkil etmiştir. Bu yüzden Osmanlı devletinde, sık 
sık karşılaşılan kriz dönemlerinde padişah dâhil, kimsenin ne can ne de mal 
güvenliği vardır. Osmanlı despotizminin somut ifadesi budur. Bununla beraber 
bu despotizm tamamen keyfi yönetim anlamına gelmemektedir. Osmanlı 
devleti devamlı olarak bir hukuki-ideolojik kılıfa bürünmektedir [3]. 

Osmanlı devlet rejimi Halife Padişahlığıdır. Bu, siyasaca Doğu despotizmi, dince 
Sünni Halifelik geleneğidir [4]. 

Osmanlı sistemi, yüksek mülkiyet hakkının toplulukta kalması anlamında, 
kamusal mülkiyetin temel nitelik olduğu Asya Tipi Üretim Biçimidir (ATÜB) [5]. 

Osmanlı feodal özelliklere sahip pre kapitalist bir devlettir [6]. 

Osmanlı sistemi örfi sultanidir. Gücünü devlet otoritesinden ve onun 
hükümranlık hakkından alan örfi hukuk, padişahın iradesiyle meydana gelmiştir. 
Bu irade keyfiliğin dışında, çoğu kez, teamüle, tecrübeye, süregiden kaide, âdet 
ve kanunlara bağlıdır [7]. 

Osmanlı Devleti saf bir İslami devlet olmamakla birlikte genel yapısı itibariyle 
teokratiktir [8].  

Osmanlı Mirası 

Günümüz Türkiye’sinin siyaset ve bürokrasi etkileşimi ve yapısını 

anlayabilmek için tarihî süreci dikkate almak gerekir. Çünkü devletler belirli bir 

siyaset ve bürokrasi geleneği üzerinde şekillenirler. Türk siyaset ve bürokrasi 

geleneğinin oluşması ve değişim çizgisinin takip edilebilmesi bakımından, en 

azından Osmanlı dönemine kadar geri gitmek gerekir. Osmanlı Devleti de kendi 

içerisinde önemli değişim dönemleri içermektedir. Bu dönemleri klasik ve 

Tanzimat sonrası olmak üzere iki ana başlık altında incelemek mümkündür. 

 

 
Bürokrasi geleneği, 

siyasi kültürün önemli 
bir parçasıdır.  

318



Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Siyaset ve Bürokrasi 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  8 

Klasik Dönem Siyaset ve Bürokrasi 

Klasik dönem Osmanlı yapısıyla ilgili birbirinden oldukça farklı ve hatta 

çelişen yaklaşımlar söz konusudur. Bütün bu farklılıkları dikkate alarak ana 

hatlarıyla bir belirlemede bulunmak mümkündür. 

Bu çerçevede devlet yönetiminin başında padişah bulunmaktadır. 

“Padişahlar âlemin kalbidir.” anlayışı gereği ve kanun çerçevesinde devlet işlerinin 

en yetkilisi ve sorumlusudur. Padişahın en önemli yardımcı birimini divan 

oluşturmaktadır. Divan, bir yandan padişahın yetkilerinin sınırlandığı öte yandan 

da kompleks devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı, bir dönem padişahın, 

daha sonra veziriazamın başkanlığını yaptığı kurumdur. Nihayet, devlet yöneticisi 

olarak bir diğer önemli zümreyi vezirler oluşturmaktadır. Vezir, değişik isimler ve 

sayılarda olmak üzere kurulmuş bulunan bütün Türk devletlerinde görülmektedir. 

Bütün bu yöneticileri ve kurumları kuşatan ise kanundur. Şeri ve örfi kurallar bir 

bütün olarak kanunu meydana getirir ve bu herkesi bağlayıcıdır. 

 

 
Şekil 14.2. Osmanlı’da Siyasi Yapının Unsurları 

 

Osmanlı Devleti’nin kendine mahsus bir siyaset felsefesi vardır. Devlet 

yönetiminin merkezî ilkesi adalettir. Devletin yönetim felsefesini ve zihniyetini 

göstermesi bakımından, Tanzimat’a kadar tekrar edilen şu düstur önemlidir [9]: 

Sultanlık ancak devlet adamlarıyla, devlet adamları ancak mal ile, mal 

bayındırlıkla, bayındırlık da ancak adalet ve iyi yönetme ile olur. Yani devlet düzeni 

rical (yönetici) iledir ve askerin ayakta durması hazine parasıyladır ve hazine 

toplamak ülkenin bayındırlığı iledir ve ülkenin bayındırlığı da adalet, iyilik ve 

zalimlere karşı koyma siyaseti iledir. Başka türlü olmaz. 

Osmanlı yönetimi hem İslami hem de bürokratik bulunmaktadır. Zira devlet 

dininin İslam olması ve sultanın asli rolünün İslam toplumunun lideri olarak 

görülmesi anlamında İslami; Osmanlı memurlarının devleti korumaya yönelik çeşitli 

uygulamaları açısından ise bürokratiktir [10]. 

KANUN

DİVAN VE 
VEZİRLER

PADİŞAH

319



Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Siyaset ve Bürokrasi 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  9 

Osmanlı düzeninin yapısal özellikleri çok olmakla birlikte temel yapı 

unsurlarını şu şekilde sıralamak mümkündür [11]: 

 Mirî toprak rejimi, 

 Millet sistemi, 

 Esnaf örgütlenme tipi, 

 Vakıflar, 

 Kendine has belirli bir iktisadi dünya görüşü, 

 İrsî olmayan, meritokratik bir seçkinler kadrosu. 

Sonuç olarak siyasi iktidar (saltanat) ve bürokrasi organik bir bütün olarak 

birbirine bağlıdır. Padişahların yetkileri yüzeysel bakıldığında “mutlak” olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak bürokrasinin kurumsal yetki ve işlevleri dikkate 

alındığında sınırlı bir yetkiden bahsedilebilir. Çünkü padişah, hem hukuki (şeri ve 

örfi) yapı hem de yönetimin diğer kurumları ve bürokrasi tarafından kuşatılmış 

durumdadır. 

Geleneksel bürokratik yapı, bazı faktörler tarafından işlev ve kapsamı 

itibariyle sınırlı kalmıştır. Öncelikle geleneksel toplumlarda teknoloji son derece 

basittir. Ulaşım ve iletişim ağları sınırlıdır. Bürokratik örgütlenmenin yapısı ise 

basit, güçsüz ve kadrosu sınırlıdır. Bu sebeple de devletin yönetime dair bütün 

işlevleri üstlenmesi teknik olarak mümkün değildir. Bu durumun üstesinden 

gelmek için siyasi iktidar, mahallî ve mesleki teşkilat veya kurumlarla yetki 

paylaşımına gitmekte ya da yetkilerinin bir kısmını devretmektedir. Mesela kırsal 

bölgelerde güvenliğin sağlanması, askerlerin yetiştirilmesi ve temini, vergi tahsili 

gibi işlevleri tımarlı sipahiye; yolların bakım ve güvenliğini derbent teşkilatına; bazı 

toplumsal hizmetleri vakıflara devretmiştir. Yine üretim ve ticari işlerin belirli 

kurallar çerçevesinde yürütülmesini, Kadılık makamının kontrolünde ahi 

birliklerine ve esnaf örgütlerine bırakmıştır. Bütün bu yönleriyle devlet 

bürokrasinin tam anlamıyla merkeziyetçi olduğunu söylemek mümkün değildir.  

Osmanlı Bürokratik Geleneğinde Yenileşme ve Tanzimat  

19. yüzyıl’a gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin en büyük meselesi, idari 

kuruluşların işlevlerini yerine getirememesiydi. Temel mesele, devlet 

bürokrasisinin yeteri kadar rasyonel, sistematik ve bilhassa verimli çalışamaması 

olmuştur. İdari kurumların ve personelin, fayda ve verimlilik esaslarından 

uzaklaşmasının temel sebepleri şunlardır: 

 Toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler dolayısıyla ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçların mevcut kurumlarca karşılanamaması, 

 Açık deniz yollarının kullanılmasıyla birlikte önemsiz hâle gelen Osmanlı 

ticari güzergâhı ve bunun sonucunda yaşanan iktisadi kayıplar ve 

Batılıların Amerika’dan ve sömürgelerinden getirdikleri değerli madenlerin 

onları zenginleştirmelerine karşılık Osmanlı piyasasında ve maliyesinde 

meydana getirdiği enflasyonist etkiler, 

 Ordunun yeni silahlarla donatılmasının ve ıslahatların ortaya çıkardığı mali 

yetersizlikler, 

 
Klasik dönem Osmanlı 
devlet yapısı kendine 
has özellikler taşır ve 

temel kavram adalettir.  

 
Bürokrasi, toplumsal 

ihtiyaçları karşılayamaz 
hâle gelince yenileşme 

çabaları ortaya 
çıkmıştır. 
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 İdari teşkilatın iktisadi kaynakları kontrol etmesi ve bu sayede sahip 

olduğu mali imkânlarını durmadan artırmak istemesi,  

 Yeni sosyal grupların kuvvet kazanarak siyasi haklar istemeleri, 

 Azınlıkların dış devletlerin güdümüne girmesi, 

 Memur yetiştirme, tayin (bir yıllık süre ile sınırlandırılmış “tevcihat” usulü) 

ve terfi tarzının ortaya çıkardığı bürokratların uzmanlaşma sorunu, 

 Bürokrasi ile halk arasında gittikçe artan mesafe, 

 Yeniliklerin toplumsal yapı ile uyumsuz olması, bu sebeple geleneksel ve 

yeni kurumlar arasında ortaya çıkan işlevsel bütünleşme sorunu. 

Yeni kurulmak istenen idari merkeziyet sistemi, otoritenin düzenlenmesiyle 

ilgili olduğu kadar her alanda baş gösteren yeni ihtiyaçları karşılamak gayesini de 

güdüyordu. Sosyal ve ekonomik farklılaşma sonucunda artan faaliyetleri 

düzenlemek ve bunların gerektirdiği uzmanlaşmayı gerçekleştirmek ihtiyacı, 18. 

yüzyılın sonunda şiddetle duyulmaya başlamıştır. Mesela, nüfusun azalmasına yol 

açacak kadar yaygınlaşan kolera ile savaşta başarı kazanmak, uzmanlaşmış bir 

sağlık teşkilatıyla mümkündü. Ancak vakıflarla beslenen sağlık kurumları bunun 

için yeterli değildi. Üstelik de vakıflar işlevlerini yerine getiremediğinden 

bozulmaya başlamıştı. Bu sebeplerle orduyu güçlendirme zorunluluğu, yeni 

hizmetler ve düzenlemeler, Osmanlı yöneticilerini Avrupa tipi bir bürokrasi ile yeni 

bir merkeziyet usulünü kabul etmeye sürüklemiştir.  

Klasik Osmanlı devlet teşkilatında, başında padişahın bulunduğu bir 

merkeziyet sistemi geçerli olduğu için çoğu kimse III. Selim zamanında teşebbüs 

edilen yeni merkeziyetçiliği eski usulün bir devamı olarak görmektedir. Hâlbuki bu 

benzeyiş ancak görünüştedir. Çünkü klasik Osmanlı merkeziyet sistemi, kendine 

mahsus bir sosyal yapıya ve teşkilata dayanan dar sahalı, yani sayıları çok sınırlı 

birkaç faaliyet alanını içine alan bir merkeziyetti.  Yeni merkeziyetçilik kendine 

geniş bir faaliyet sahası açtığı için eskiden devlet otoritesini çok hafif ve dolaylı bir 

şekilde hisseden kişi ve gruplar, bu defa bürokrasiyle doğrudan doğruya temas 

kurarak devletin siyasi otoritesini yakından hissedebiliyordu. Böylece yeni 

merkeziyetçilik, yüzyıllardan beri merkezle taşra ve taşradaki sosyal gruplarla 

merkez memurları (Babıali) arasında kurulmuş bağları ve çıkarları köklü bir 

değişikliğe uğratmış oluyordu [12].  

Yeni merkeziyetçilik, bürokrasinin genişlemesine ve üç ana gruba 

bölünmesine yol açmıştır. Bunlardan birincisi, ıslahatçı gruptur. Bu grup, padişaha 

dayanarak ve durmadan genişleyerek II. Mahmud zamanında devlet idaresini ele 

geçirmiştir. Sivil bürokrasinin ilk belirtisi olan bu grup karşısında ikinci bir grup yer 

alıyordu. Bunlar Osmanlı bürokrasisinin geleneğe bağlı kanadını teşkil eden ve 

1815’lere kadar devlet bürokrasisinin belkemiğini oluşturan askerî-idareci gruptur. 

Osmanlı klasik bürokrasisinin modernleşme karşısında uğradığı parçalanma 

sonunda meydana gelen üçüncü grup, yeniçeriler ve onların yakın olduğu 

bostancılar vs. dir. Bu grup 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla 

bertaraf edilmiştir [12].  

Islahatçı bir padişah olan II. Mahmud, iç siyasette yaptığı değişikliklerle, 

merkezî idareyi güçlendirme ve yeni bir bürokrasi kurma yoluna gitmiştir. Yeniçeri 

 
Yenileşme 

hareketlerinin hedefi 
askerî teşkilat olmuştur. 
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Ocağı’nın kaldırılmasıyla “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” ismiyle yeni ve 

merkeze bağlı bir ordu kurmuştur. İkinci olarak da rasyonel çalışacak yeni bir 

bürokrasi kurma işi 1834-1839 arasında kurulan yeni nezaretler (bakanlıklar) ve 

uygulanan modern tipte iş bölümüyle gerçekleştirilmiştir. İcra organı içinde 

Sadaret Kethüdalığı yerini Dâhiliye Nezareti’ne, Reisülküttâblık ise Hariciye 

Nezareti’ne bırakmıştır. Memurluklar da ilk defa olarak dörtlü bir sınıflandırmaya 

tabi tutulmuş, böylece hiyerarşi usulünün ilk adımı atılmıştır. Divanıhümayun’da 

görüşülen meseleler, üç yeni meclise dağıtılmıştır. Mahallî teşkilatta, valilerin 

yetkileri genişletilerek kendilerine maaş bağlanmıştır. Sonradan asker toplamakla 

ve bazı mali ve mülki işlerle uğraşacak “müşirlik”ler ve “redif”ler ile nihayet köy ve 

mahallelerde vazife görecek muhtarlıklar kurulmuştur. Eğitim alanında, ilkokullara 

öğretmen yetiştirmek için rüştiyeler, memur yetiştirmek için meslek mektepleri ve 

subay yetiştirmek için harbiye kurulmuştur [12]. 

II. Mahmud eski düzenin temel taşları olan yeniçerileri, sipahileri, ayan ve 

tımarları ortadan kaldırdıktan sonra merkezin mutlak otoritesini gerçekleştiren bir 

idare kurabilmiştir. Tanzimat’la birlikte yapılan reformlar, işlerin yürütülmesi için 

geniş bir memur kadrosunu (bürokrasi) gerektirmiştir. Askerlerin sivil görev 

almaları önlenmiş, sivil ve askerî bürokrasinin birbirinden ayrılmasına çalışılmıştır.  

Değişim Abdülhamid döneminde de devam etmiş, bu dönemde ilk defa 

hizmet esası üzerinde çalışacak bir bürokrasinin temelleri atılmıştır. Abdülaziz 

zamanında 1869’da kabul edilen ilk-orta-yüksek üçlü eğitim sistemi en çok 

Abdülhamid zamanında yürürlüğe konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde görev 

almış birçok kimseyi yetiştirmiş olan çeşitli okulların büyük bir kısmı Abdülhamid 

devrinde açılmıştır. İttihat ve Terakki devrini, sonra da Cumhuriyet Türkiye’sinin 

doğuşunu hazırlayan pek çok kurum bu devirde inşa edilmiştir. 

Bürokraside meydana gelen değişim, İttihatçıların devletin iktidarını, yani 

hâkimiyetin kaynağını görmek istemeleri ile yeni bir boyut kazanmıştır. İttihatçılar 

bu istikamette yürürken yurt çapında siyasi ve sosyal bir teşkilatlanmaya 

gitmişlerdir. Ancak, ıslahat ve modernleşmeyi yürütmek için bütün yetkileri kendi 

elinde toplayan devlet, yavaş yavaş bütün faaliyet sahalarına hâkim olma yoluna 

gitmiştir. Devlet, bürokrasi vasıtasıyla yetkilerini genişlettikçe kişiler ya devlet 

emrinde ya da onun kontrol ve himayesinde çalışmak zorunda kalmışlardır. 

Hürriyet mücadelesi padişahlara karşı verilirken mutlakiyetçilik şahısla 

sınırlandırılmıştır. Hürriyet adına yetkileri kısıtlanan padişah ve Osmanlı tahtı ikinci 

plana itilirken mutlakiyetçiliğin ve istibdadın gerçek kaynağının bizzat 

modernleşme, yeni devlet anlayışı ve onun vasıtası olan bürokrasi olduğu açıkça 

ortaya çıkmıştır [12]. 

18. yüzyıla gelindiğinde Divanıhümayun sembolik hâle gelmiş, önemli işler 

çeşitli yerlerde toplanan şûra tarafından görüşülmüştür. Divan’ın bu şekilde 

önemini kaybetmesine paralel olarak hükûmet işleri, tedricî olarak sadrazam 

sarayında yapılan ikindi divanına kaymış ve Babıali önem kazanmaya başlamıştır. 

Böylece bürokrasi siyasi iktidar mekanizması içinde ağırlık kazanmıştır [13]. 

 
İttihatçıların yapmış 

olduğu düzenlemelerle 
Padişah devre dışı 

bırakılmış ve Babıali 
önem kazanmıştır. 
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Cumhuriyet Döneminde Siyaset ve Bürokrasi 

Cumhuriyet Osmanlı’dan aldığı mirasla yoluna devam etmiştir. Özellikle 

İttihat ve Terakki döneminin tecrübeleri ve gelenekselleşen uygulamaları 

Cumhuriyet döneminde de kısmen devam etmiştir. Zira I. ve II. Meşrutiyet 

dönemine yetişen askerî ve sivil bürokrasi, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki siyasi-

bürokratik elitin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Bu bürokratik yapılanma 

Cumhuriyet döneminde temel olarak iki vazifeyi üstlenmiştir. Birincisi inkılap, 

yenilik ve reformların öncüsü, uygulayıcısı ve halka kabul ettiricisi olmaktır. İkincisi 

de sanayileşme ve kalkınma yolunda öncülük yapmaktır. Zira henüz özel sektör 

gelişmemiş ve müteşebbis bir zümre oluşmamıştır. Özel sektör geliştikçe 

bürokrasinin iktisadi alandaki görev ve işlevlerinde azalma meydana gelmiştir. 

Bir taraftan siyasi-bürokratik gelenek devam ederken diğer taraftan özellikle 

çok partili hayata geçişle birlikte önemli değişiklikler de yaşanmıştır. Yaşanan bir 

diğer önemli değişim dönemi ise özellikle 1983 yılı sonrasında ve küreselleşme 

çerçevesinde gerçekleşmiştir ve bu süreç devam etmektedir.  

Tek Parti Döneminde Siyaset ve Bürokrasi 

Cumhuriyet kurulurken devlet, siyasi mekanizma ve bürokrasi iç içe 

geçmiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası, hem siyasetin hem de bürokrasinin işlevlerini 

üstlenmiş durumdadır. Hatta bürokrasi (özellikle de askerî bürokrasi) hükûmet 

üzerinde hâkim olmuştur. Zamanla askerî bürokrasinin hâkimiyeti kırılmaya 

çalışılmışsa da bunda arzu edilen başarı sağlanamamıştır.  

Tek partili sistemde bürokratik atamalar tamamıyla partinin tekelindedir. 

Parti politik ve toplumsal davranışlarını beğenmediği bir elemanın adaylığını 

reddedebilir. Memurluğa seçilmenin ön şartı, parti politikasına bağlı olmaktır. 

Bunun yanında üst makamlara terfi, disiplin cezaları, işten el çektirme de parti 

kanalı ile yürütülür.  

Tek parti sisteminde bürokrasi politize edilmiştir. Bürokrasinin parti 

tarafından politizasyonu iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi içten 

yapılan politizasyondur. İçten yapılan politizasyonla, kamu hizmetine girmek ya da 

en azından sorumluluk mevkiine çıkabilmek için sadece bilgi ve teknik beceri 

yeterli değildir. Partinin kartına sahip olmak ve parti tarafından aday gösterilmek 

veya kabul edilmek gerekir. Bir diğeri ise dıştan yapılan politizasyondur. Dıştan 
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• Osmanlı Devleti'nin gerileme sürecine sürüklenmesinde ve 
yenileşme çabalarında bürokrasinin etkisini olumlu ve 
olumsuz boyutlarıyla tespit etmeye çalışınız.
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yapılan politizasyonda, partinin millî, bölgesel ve mahallî kademelerinin 

yönetiminin aynı kademelerine tekabül eden örgütleri üzerine haiz oldukları 

gözetim hakkının işletilmesi şeklindedir. Partinin şubeleri, bürokratları hatta parti 

üyesi olanları da dâhil gözetim altında bulundurulur. Bu bürokratlar partinin ilgili 

birimlerine hesap vermek zorundadırlar.  

İçten ve dıştan politizasyonun amacı her iki yönde de insan fikir ve bilgi 

mübadelesi suretiyle bürokrasinin partiye karşı tam bir itaatini sağlamaktır. Bu tür 

rejimlerde yönetimin siyasi güçle özdeşleşmesi tam ve kesindir. Yönetimin 

tarafsızlığı ve siyasetten soyutlanması tartışma konusu bile olmaz. Bu sistemde 

parti ve devletin bütün toplum üzerinde tam bir denetim mekanizması 

oluşturması nedeniyle, halkın sosyal beklenti ve taleplerini dikkate almayan bir 

bürokratik mekanizma oluşturulmuştur. 

1946 yılına gelindiğinde çok partili hayata geçiş başlamış ve Demokrat Parti 

kurulmuştur. Siyasi yapıda önemli değişikliklerin başladığı bu tarihten sonra, çok 

partili hayat içerisinde bürokrasi de yeniden şekillenmeye başlamıştır.  

Çok Partili Sistemde Siyaset ve Bürokrasi 

1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte siyasi temsil 

makamında bulunanlarla bürokrasi arasında görev ve işlev farklılaşması oluşmaya 

başlamıştır. Bürokrasinin siyaset üzerindeki hâkimiyeti kırılmıştır. Kendisini 

devletin yegâne temsilcisi sayan ve adeta bağımsız bir sınıf hâline gelen bürokrasi, 

zamanla belirli bir hiyerarşik mekanizma içerisinde alınan kararların uygulayıcısı 

olmuştur. Özel sektörün yavaş yavaş gelişmesi ve ekonomide etkin hâle gelmesiyle 

bürokrasinin etkisi ve nüfuzu daha da azalmaya başlamıştır. Daha önce yürütülen 

politikalar sebebiyle ortaya çıkmış olan devlet-halk kutuplaşmasına son verecek bir 

yol takip edilmiş, halkın ihtiyaçlarını, kültürünü ve inançlarını dikkate alan bir 

uygulamaya gidilmiştir.  

Bu gelişmeler karşısında bürokrasi ile hükûmet arasında bir iktidar 

mücadelesi baş göstermiştir. Kendini devletin yegâne sahibi olarak gören 

bürokrasi, kendi iktidarının zayıflamasını devletin elden gitmesi olarak 

değerlendirmiştir. Bu sürecin sonunda ise sivil bürokrasinin bir bölümü ile askerî 

bürokrasi, 27 Mayıs darbesini gerçekleştirmiştir.   

Darbe sonrası yürürlüğe konulan 1961 Anayasası, bir taraftan temel hak ve 

özgürlükler alanını genişletmiş ve çoğunlukçu demokrasi anlayışının tehlikelerine 

karşı bir “frenler ve dengeler” sistemi meydana getirmiş, bir taraftan da 1982 

Anayasası ile doruk noktasına ulaşacak olan askerî ve bürokratik vesayetçiliğin 

tohumlarını atmıştır [14].  

1961 Anayasasının uygulamaları ve yeni bürokratik yapılanmalar (Devlet 

Planlama Teşkilatı gibi) sonucunda oluşan teknokratlar grubu gibi bürokrasini yeni 

kadroları, uzmanlaşmanın getirdiği ayrıcalıklarını ve kabiliyetlerini kullanmaya 

başlamışlar ve özellikle kamu politikalarının oluşturulmasında etkili olmuşlardır. 

Böylece bürokrasinin gücünde tekrar bir artış olmuştur.  

 
Tek parti dönemi 

Osmanlı geleneğini 
devralmıştır. 
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Çok partili hayatta iktidar mücadelesinin demokratik çerçevenin dışına 

taşmasıyla birlikte 12 Mart 1971 Muhtırası yaşanmıştır. Tekrar Anayasa’da 

değişiklikler yapılmış, siyasi iktidar ile bürokrasi arasındaki ilişki yeniden tanzim 

edilmiştir. Böylece kamu hürriyetleri kısıtlanmıştır. Devlet, sivil toplumun 

karşısında konumlandırılarak güçlü kılınmıştır. Birçok kurumun (TRT ve üniversite 

gibi) özerkliklerine son verilmiş ve basın özgürlüğü daraltılmıştır.  

Siyasi istikrarsızlıklarla geçen muhtıra sonrası Türkiye’sinde bürokrasi, siyasi 

partilerin kadrolaşma alanı olarak görülmüştür. Partizanca tutum ve davranışlar, 

liyakat usulü atamaların yerine parti menfaatini koymuştur. Hükûmetlerin sık sık 

değişmesiyle ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık, her değişimde bürokrasiyi 

şekillendirmeye çalışan politik taktikler dolayısıyla bürokraside de istikrarsızlığa yol 

açmıştır. Bürokrasi üzerinden iktidarı güçlendirme ya da iktidarın nimetlerinden 

faydalanma gelenekselleşmeye başlamış, böylece söz konusu uygulamalar 

günümüze kadar gelmiştir. 

İktidar mücadelesinin demokratik meşruiyetin dışına taşarak fiili çatışmaya 

dönüşmesiyle ülke kaos ortamına sürüklenmiştir. Nihayetinde askerî bürokrasi 

yönetime tekrar müdahale etmiştir. 12 Eylül 1980’de iktidara el konulmuş, 

seçimleri kazanan ANAP Genel Başkanı’na 8 Aralık 1983 tarihinde hükûmeti kurma 

görevi verilinceye kadar ülke askerî yönetime tabi olmuştur. Bu dönemde 

hazırlanan 1982 Anayasasıyla devlet, sivil toplum karşısında güçlendirilmiştir. 

Hâlbuki halk tarafından seçilmiş organlar, anayasal yetkilerini seçilmemiş 

organların (fiili olsa bile) ezici muhalefetine tabi olmadan kullanabilmelidir. Eğer 

ordu mensupları, yerleşik memurlar ya da devlet yöneticileri seçilmiş memurların 

özgürce hareket edebilme kapasitelerini sınırlarsa yahut halkın temsilcileri 

tarafından alınan kararları veto ederse demokrasi tehlikeye girer [15]. 

Küreselleşme ve Türkiye’de Siyaset-Bürokrasi İlişkisi 

1983 sonrası sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli değişimlerin 

yaşandığı yıllar olmuştur. Özellikle ABD başkanı Ronald Reagan ve İngiltere 

Başbakanı Margaret Thatcher tarafından uygulanan politikalarla küreselleşme adı 

verilen süreç başlamış, Türkiye de Turgut Özal’ın takip ettiği politikalarla bu sürece 

dâhil olmuştur. 
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etkisi hangi boyutlarda görülür? Bürokrasideki gelişme 
demokraside gerilemeye yol açar mı? Farklı ülkeleri 
gözlemleyerek anlamaya çalışınız.

 
Çok partili hayata 

siyaset-askerî bürokrasi 
çatışması damgasını 

vurmuştur. 
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Küreselleşme bir taraftan olgu boyutu olan diğer taraftan da ideoloji ve 

proje boyutuyla düşünülen ve tartışılan bir kavramdır. Olgu boyutunun bir tarafını 

teknolojideki gelişmeler oluşturmaktadır. Özellikle internet ağı, ulaşım ve 

haberleşmede kat edilen mesafe dünyanın adeta küçülmesine yol açmıştır. Diğer 

boyut ise siyaset ve bürokrasi alanında ortaya çıkmaktadır. Zira devletlerin işlevleri 

değişmekte, bazı işlevler ortadan kalkarken bazıları da eskiye ilave olarak ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle uluslararası veya uluslar-üstü siyasi birimler ve bürokratik 

yapılanmalar, bütün dünyada etkili olduğu gibi Türkiye üzerinde de değişime yol 

açmaktadır.   

İktidar mücadelesi veya paylaşımında seçilmişler ile atanmışlar arasındaki 

çatışmaya ilave olarak küreselleşmenin de etkisiyle yaygınlık arz eden ve nüfuzu 

artan uluslararası bürokratik yapılanmalar eklenmiştir. Politikacılardan ve 

bürokratlardan oluşan siyasi aktörlerin güç dağılımından meydana gelmiş olan 

siyasi yapı, uluslararası birimlerin ve hükûmet dışı örgütlerin (NGO) aktörlerinin de 

mücadeleye dâhil olmasıyla daha karmaşık hâle gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte 

yaygınlaşan bu değişim gelişmiş devletlerin iktidar alanlarını genişletirken; 

gelişmekte olan ya da az gelişmiş olan devletlerin iktidarlarının dış bürokratik 

yapıların etki alanına açık hâle gelmiş ve millî egemenlikler zayıflamaya 

başlamıştır. Hâlbuki devlet kendi kendini yönetmelidir. Devlet diğer üstün siyasi 

sistemler tarafından getirilen baskılardan bağımsız olarak hareket edebilmelidir. 

Bugün, blokların, ittifakların etki alanlarının gelişmesi sonucu özerklik meselesi en 

önemli problem hâline gelmiştir. 

Türkiye de 1983 yılında başlayan ve 1990 yılında hızlanan liberal politikalarla 

dış bürokrasinin ve yeni iç bürokratik yapılanmaların nüfuzuna maruz kalmıştır. 

Hükûmetler bir taraftan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde normatif bağımlılıkla 

kuşatılırken; diğer taraftan da yeni oluşturulan üst kurullar bürokrasisi tarafından 

siyasetin yürütmeye ilişkin alanları daralmıştır. Zira bu kurullar, piyasa sisteminin 

kurallarına uygun olarak yetkili oldukları konularda serbest kararlar verebilecekler 

ve böylece, siyasi iktidarların piyasa sisteminin mantığına aykırı olası popülist 

politikalarının önüne geçilebilecek ve piyasanın işleyişine rasyonellik 

kazandırılacaktır.  

Üst kurulların ilki Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)dur. Bunu Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Rekabet 

Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şeker Kurulu gibi kurullar takip etmiştir. Bu 

kurulların büyük bir kısmı, piyasa sisteminin düzenli işlemesine yönelik organlardır 

ve bunların hepsi, idari ve mali yönden özerk bir statüye sahiptirler. Bu sebeple de 

bu kurullar, yeni birer iktidar odakları olmaktadır. Hükümetlerin daha önce 

Ö
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ek •ANAP hükûmeti bürokrasiyi olumsuz boyutu ile ele 
almıştır. Örneğin bürokrasiyi devletin hantallaşmasının, 
kırtasiyeciliğin ve ekonomiye müdahalenin aktörü olarak 
görmüş ve mücadele amaçlı politika belirlemiştir.

 
Küresel örgütlenmeler, 

iç politikaların 
belirlenmesinde etkili 
olmaya başlamıştır. 
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doğrudan karar verdikleri, yürüttükleri veya denetledikleri alanlar, onlardan 

alınarak özerk organlara geçmektedir. Dolayısıyla önemli kamu politikası alanları, 

"kurul" biçiminde örgütlenen bürokrasilere transfer olmaktadır.  

Bu üst kurul bürokrasileri, yetkilerini kendi sorumlulukları altında bağımsız 

olarak kullanacaklarına göre, hükümetten bağımsız ayrı birer kamu otoritesi olarak 

kendilerince kamu politikası oluşturma ve yürütme yetkisine sahip olacaklar 

demektir. Ancak siyasi iktidarlar etkisizleşmelerini gidermek için doğrudan 

yönetemedikleri kurumları ve alanları, KİT yönetimlerinde yaptıkları gibi, onlara 

kendilerine yakın kişileri atamak suretiyle dolaylı olarak idare etme yoluna 

gidebilirler. Tarafsızlık, profesyonellik, uzmanlık ve deneyim gibi ölçütlerle 

seçilmesi gereken kişiler, siyasi iktidar tarafından belirlenmektedir. Siyasi 

iktidarlar, bu kurullarda görev alacak isimleri belirlerken işin liyakat boyutunun 

dışında, siyasi yakınlık, tanıdık ve arkadaşlık gibi başka faktörlere de ağırlık 

verebilmektedirler [15]. 

Liberal politikalar çerçevesinde çeşitli alanlardaki devlet tekelleri kaldırılmış, 

deregülasyon politikalarına ağırlık verilmiş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 

özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 1984 yılından itibaren Kamu Ortaklığı İdaresi 

tarafından yürütülen özelleştirme çalışmalarına hız vermek amacıyla 1994 yılında 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 1980'den sonra Reagan ve 

Thatcher’ın politikalarıyla paralel bir şekilde sosyal devlet uygulamalarında bir 

gerileme olmuş ve özelleştirme çalışmaları hızlanmışsa da kamu personeli 

sayısındaki artışlar sona ermemiştir.  

 
1983 sonrası gelişmelerde dönemin iktidarı olan Anavatan Partisi, 

özelleştirme programına ilave olarak parti programına “bürokrasiyle mücadele” 

ilkesini de koymuştur. Burada bürokrasiden anlaşılan olumsuz boyutlarıyla ortaya 

çıkan bazı sorunlardır. Bunların başında birtakım hizmetleri alabilmek için şart 

koşulmuş olan belge ve evraklardan müteşekkil “kırtasiyecilik” gelmektedir. 

Kırtasiyeciliği azaltmak ve bununla da ilişkili olan merkeziyetçilik, hantallık, 

şişkinlik, gizlilik, kuralcılık, siyasallaşma, kayırma, rüşvet, yolsuzluk ve işlemlerin 

yürütülmesi için aracı kullanımı gibi olumsuzluklar, teknolojik destek ve 

gelişmelere rağmen değişimlerin yüzeysel kalması sebebiyle devam etmiştir.  

1982 Anayasası’yla güçlenen hükûmetlerin bürokrasi üzerindeki nüfuzları 

artmış, bürokratlar politikacılara daha fazla bağımlı hâle gelmişlerdir. Bunun 

sonucu olarak bürokratlar, mevkilerini devam ettirmek ya da makam sahibi 

olabilmek için politikacılarla ilişkilerini arttırmış ve hatta onlara bağımlı olmayı 
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• Türkiye'de Hükûmet ve ana muhalefet partilerinin bürokrasi 
ile ilgili parti programlarını dikkate alarak aralarındaki 
farkları tesbit etmeye çalışınız.
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kabullenir hâle gelmişlerdir. İktidara yakın olmakla kaynakların dağıtımından 

faydalanmak arasında doğrudan ilişki kurulmuştur. Hükûmetler de nüfuzlarını 

devam ettirmek ve arttırabilmek için kadrolaşma çabası içerisinde olmuşlardır. Bu 

süreç günümüzde de devam etmektedir. 

Siyasi iktidarın hâkimiyet alanını genişletmesi ve bürokraside meydana 

gelen değişimle birlikte askerî bürokrasinin iktidar mücadelesi 28 Şubat sürecini 

başlatmıştır. Siyasi iktidar ve sivil bürokrasi ile askerî zümre arasında çatışma 

ortaya çıkmış, askerler ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek amacıyla post 

modern darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Ancak ciddi bir toplumsal desteği 

alan siyasi iktidar, askerî vesayet sistemini önemli oranda zafiyete uğratmıştır. Bir 

taraftan siyasi iktidarın, gücünü etkin ve hatta bazı durumlarda aşırıya kaçan bir 

şekilde kullanması; diğer taraftan da neo-liberal politikalar sonucunda bürokrasi 

hem küçülmüş hem de siyasi nüfuz altına girmiştir.   

 

 
Neo liberal politikalar 
sonucunda bürokrasi 
bir taraftan küçülmüş 

diğer taraftan da 
siyasetçilerin 

kontrolüne geçmiştir.  
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•Siyaset, belirli bir amacı gerçekleştirmek için mücadeleye yönelik, 
hem çatışmanın hem de uzlaşmanın bir arada bulunduğu toplumsal 
ilişkileri ifade eden bir kavramdır.  Bürokrasi de siyasi ilişkiler 
yumağının kurumsallaşmış şekli olan devletlerin görünen yüzüdür. 
Bu sebeple siyaset ve bürokrasi birbirinden soyutlanarak ele 
alınabilecek kavramlar değildir. 

• İlk defa 1745’te Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay 
tarafından kullanılan bürokrasi kelimesi “büro” (daire, memurlar) 
ve “krasi” (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş 
olup “büroların iktidarı” anlamına gelmektedir. Bürokrasi, örgütsel 
amaçları gerçekleştirmek için kolektif faaliyetleri koordine eden ve 
harekete geçiren formel usullerden müteşekkil bir düzendir.

•Bürokrasi siyasetin bir uzantısıdır ve kamu politikasının doğası ve 
içeriği tarafından şekillendirilir. Aynı zamanda, devletin maddi bir 
dışa vurumu, yani görünen yüzüdür. Devletler gittikçe artan 
yönetim işini yürütebilmek için uzman bir devlet memurları gövdesi 
geliştirmek zorundadırlar. Ancak devlet ve toplum inşa süreci 
geliştikçe, toplumsal sorunlar devlet, piyasa, sivil toplum örgütleri 
ve birtakım toplumsal dayanışma ağları arasında dağıtılmakta ve 
çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

•Bürokratik yapı, bir taraftan aynı görüş ya da müşterek çıkarlar 
etrafında oluşan dayanışma ilişkileriyle; diğer taraftan ideolojik ya 
da menfaat çatışması ile sürdürülen bir mücadeleyle 
şekillenmektedir.

•Siyaset ve bürokrasi belirli bir gelenek üzerinde işler. Gelenek 
değişmeyen kalıplar demek değildir. "Değişerek devam eden" 
ifadesi geleneğin esasını açıklamaktadır. O hâlde günümüzde 
siyaset ve bürokrasinin ilişki ve etkileşimini kavrayabilmek için 
geçmişten devralınan mirası bilmemiz gerekir.

•Her toplum kendine has bir siyasi kültüre sahiptir. Sistemler aynı 
isimle anılsa bile uygulamada farklılık arz eder. Bu durum milletlerin 
ya da devletlerin başkalarından soyutlanmış bir şekilde adacıklar 
oluşturduğu anlamına gelmez. Etkileşim eskiden beri vardır ve 
günümüzde bu durum daha yoğun ve hızlıdır. Türkiye’de de siyaset 
ve bürokrasi etkileşimi kendine has bazı özellikler taşımaktadır. Bu 
özellikleriyle bir taraftan bir siyaset ve bürokrasi geleneği söz 
konusu iken; diğer taraftan da bazı dönemlerde yoğunluk arz eden 
bir etkileşim görülmektedir.

•Köklü bir miras ve gelenek oluşturması itibariyle Osmanlı Devleti 
kendine has bir düzen oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde siyasi 
iktidar (saltanat) ve bürokrasi organik bir bütün olarak birbirine 
bağlıdır. Padişahların yetkileri yüzeysel bakıldığında “mutlak” olarak 
nitelendirilmektedir. Ancak bürokrasinin kurumsal yetki ve işlevleri 
dikkate alındığında sınırlı bir yetkiden bahsedilebilir. Çünkü padişah, 
hem hukuki (şeri ve örfi) yapı hem de yönetimin diğer kurumları ve 
bürokrasi tarafından kuşatılmış durumdadır.

•19. yüzyıl’a gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin en büyük meselesi, 
idari kuruluşların işlevlerini yerine getirememesiydi. Temel mesele, 
devlet bürokrasisinin yeteri kadar rasyonel, sistematik ve bilhassa 
verimli çalışamaması olmuştur.
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•Osmanlı gerek iç yapıda gerekse dünyada meydana gelen 

değişmeyle birlikte mevcut yapısını sürdüremez hâle gelmiştir. 
Osmanlı Devleti’nde siyasetçiler ve bürokratlar başlangıçta devleti 
eski gücüne kavuşturmak amacıyla Batı'ya yönelirken sonradan bu 
Batılılaşmaya dönüşmüştür.  Beklenen iyileşmenin tersine, devlet 
yok olmanın eşiğine gelmiştir. Ancak İstiklal Savaşı sonrası kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti modern siyasi-bürokratik yapı ve unsurlarını 
inşa etmeye modernleşme politikaları çerçevesinde devam etmiştir.

•Tek parti dönemi büyük oranda Osmanlı mirası üzerinde inşa 
olunmuştur. Siyasetin ve bürokrasinin kadroları Osmanlı 
döneminden kalmadır. Batı istikametinde çizilen politikalar bu 
dönemde de devam etmiştir. Siyaset ve bürokrasi âdeta birbirinden 
ayrılamaz şekilde iç içe geçmiştir.

•Çok partili hayata geçiş siyasette olduğu gibi bürokraside de önemli 
değişimlerin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Tek parti 
döneminde halkla araya konan mesafe kapatılmaya çalışılmış, 
siyaset, bürokrasinin işlevlerini kendi sınırları içerisinde tutmaya 
çalışmışsa da askerî bürokrasinin müdahaleleriyle karşılaşmıştır.

•1980 sonrasında dünyada ve Türkiye'de meydana gelen değişmeler 
yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Özellikle küreselleşme 
çerçevesinde oluşturulan uluslarüstü bürokratik yapılanmalar ulus 
devletlerin politikalarında etkileyici ve hatta belirleyici olmaya 
başlamış, Türkiye de bu süreçten etkilenmiştir. Diğer taraftan askerî 
bürokrasinin gücü kırılarak genel olarak bürokrasi üzerinde siyasetin 
hâkimiyet kurduğu bir döneme girilmiştir. Ancak bu dönemde de 
özellikle gerçekleştirilmeye çalışılan kadrolaşma dolayısıyla, 
bürokrasinin uzmanlık, süreklilik, hükûmet değişikliğinin dışında 
kalmak suretiyle istikrarın teminatı olma gibi olumlu özellikleri 
tahrifata uğramıştır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Bürokrasi kelimesi ilk defa hangi düşünür tarafından kullanılmıştır? 
a) J.J. Rousseau 
b) Max Weber 
c) Karl Marks 
d) Vincent de Gournay 
e) Emile Durkheim 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bürokrasiyi en iyi şekilde ifade etmektedir? 
a)  Yasamanın esas unsurudur.  
b)  Temsil makamıdır. 
c)  Sivil örgütlenmelerdir. 
d)  Siyaset dışı özerk yapılanmalardır. 
e) Devletin maddi bir dışa vurumudur. 

 

3.  Klasik dönem Osmanlı Devleti’nin yönetiminde merkezî ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Adalet  
b) Hakikat 
c) Sultanlık 
d) Divan teşkilatı  
e)  Fayda 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Osmanlı bürokrasisinin fayda ve 
verimlilik esaslarından uzaklaşmasının temel sebeplerinden değildir? 
a) Ordunun yeni silahlarla donatılmasının ve ıslahatların ortaya çıkardığı 

mali yetersizlikler 
b) Yeni sosyal grupların kuvvet kazanarak siyasi haklar istemeleri 
c) Toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler dolayısıyla ortaya çıkan 

yeni ihtiyaçların mevcut kurumlarca karşılanamaması 
d) Divanıhümayun’un otoritesinde ortaya çıkan gerileme 
e) Azınlıkların dış devletlerin güdümüne girmesi 

 

5. Osmanlı’da eski düzenin temel taşları olan yeniçerileri, sipahileri, ayan ve 
tımarları ortadan kaldırdıktan sonra merkezin mutlak otoritesini 
gerçekleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?  
a) II. Abdülhamid 
b) II. Mahmud 
c) III. Selim 
d) Abdülaziz 
e) II. Selim 
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6. Aşağıdakilerden hangisi Tek Parti Dönemi siyaset ve bürokrasi ilişkisini en 
iyi tanımlayan ifadedir? 
a) Cumhuriyet Halk Fırkası hem siyasetin hem de bürokrasinin işlevlerini 

üstlenmiş durumdadır. 
b) Tek parti dönemi bürokrasisi Osmanlı’dan büyük bir farklılaşma 

göstermektedir. 
c) Siyasi temsil makamında bulunanlarla bürokrasi arasında görev ve 

işlev farklılaşması oluşmuştur. 
d) Siyaset ve bürokrasi halkla bütünleşmiştir. 
e) Siyaset ve bürokrasi birbirinden farklılaşmıştır. 

 

7. Askerî darbelerin siyaset-bürokrasi ilişkisinde ortaya çıkardığı gelenek 
aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
a) Ekonomi sahasında devlet bürokrasisinin yegâne söz sahibi olması 
b) Bürokratik vesayetçilik 
c) Hükûmetlerin bürokrasi karşısında egemen duruma yükselmesi 
d) İktidar-halk yabancılaşmasının ortaya çıkması 
e) Halkın bürokrasiden taraf olması 

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası siyaset ve 
bürokrasi ilişkisini en iyi şekilde anlatmaktadır? 
a) Bürokraside liyakat usulü benimsenmiştir.  
b) Bürokraside uzmanlık ön plana çıkmıştır.  
c) Bürokrasi, siyasi partilerin kadrolaşma alanı olarak görülmüştür. 
d) Siyaset sivil bürokrasinin hâkimiyeti altına girmiştir. 
e) Siyasi istikrar sayesinde bürokrasi gelişmiştir. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi üst kurullar bürokrasisinin sonuçlarındandır? 
a) Siyasetin yürütmeye ilişkin alanları daralmıştır. 
b) Yürütme tamamen siyasetin tekeline geçmiştir. 
c) Temsil ve bürokrasi makamı birbirini tamamlar hâle gelmiştir. 
d) Hükûmetler bürokrasiyi kontrol altına almıştır. 
e) Yasama faaliyetleri hızlanmıştır. 

 

10. Uluslar üstü birimlerin ve teşkilatların hâkimiyetlerini arttırmaları 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? 
a) Modernleşme 
b) Batılılaşma 
c) Küreselleşme 
d) Çağdaşlaşma 
e) Post modernleşme 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

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