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ÖNSÖZ 

 
Her Ģey ihtisas gerektirir. Ġhtisas ise bilgi, beceri, tecrübe ve ustalığın bir arada 

bulunmasıdır. Bunun için sadece bilgi yeterli değildir. Uygulamalardaki tecrübe birikiminin 

de ihtisasa büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Siyaset de ihtisas gerektiren bir husustur. Ne 

yazık ki ülkemizde bilgi sahibi olmayan herkesin en kolay yaptığı Ģey siyasettir. Bunun için 

siyasi hayatımız büyük bir kargaĢa yaĢamaya devam etmektedir. Bu çalıĢmamızın amacı 

siyaset konusunda bir nebzecik bilgi vermek, partilerin yapısını ve iĢleyiĢini tanımak ve 

ülkemizin siyasi tarihinde partilerin rolü ve icraatları konusunda bir nebze bilgi vermektir. Bu 

konuda yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutmaktır.  

Ġnsanlar siyasetle idare edilirler ve insanlar iki kısımdır: Ġdare edenler ve edilenler.  

Ġdare edilenler de ya ilimle veya zulümle idare edilirler. Ġdare edenler bilgi, tecrübe ve ihtisas 

sahibi, iĢin ehli olmadıkları takdirde zulüm kaçınılmaz olur. Siyaset konusunda idare 

edilenlerin de bilgi sahibi olması gerekir. Bu aldatılmamaları ve iĢe ehil olanların 

seçilebilmesi için gereklidir. Devleti idare eden siyasileri halkın seçtiği, siyasi partiler ve 
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parlamenter sistem ile devletin idare edildiği ülkede halkın bilgilendirilmesi önemlidir. 

Böylece iĢe ehil olanları seçmek mümkün olur. Doğru bilgi doğru sonuç, yanlıĢ bilgi yanlıĢ 

sonuç doğurur. Bunun için seçmenlerin belli bir seviyede doğru bilgilendirilmesi önemlidir. 

Bilgili insan etkilenmeyen ve aldatılamayan insan demektir. Aldatılmaya müsait ve 

etkilenebilen insan bilgisiz insandır. Bilgili insanları aldatmak zor, yönetmek kolaydır. 

Bilgisiz insanı aldatmak kolay, yönetmek zordur. Bunun için ideolojik ve marjinal partiler 

cahil insanları hedef alır ve propaganda ile etkilemeyi amaç edinirler. Böyle bir toplum da çok 

kaygan bir zemin üzerinde devamlı değiĢik uçlara gider gelir. Fikirler sağlam ve doğru bir 

zemine oturmadığı için devamlı değiĢime uğrar, bu gün böyle düĢünen insanlar yarın tam 

zıddı fikirler peĢinde koĢar ve bunu da değiĢim ve geliĢim olarak görme eğilimine girerler.     

Bu çalıĢmamızdaki amacımız, partilerin doktrinlerini inceleme olmadığı gibi, onların 

sosyal bileĢimlerini araĢtırmak da değildir. Bu çalıĢma esas itibarı ile parti kurumlarına ve 

onların devlet içindeki rolü ile alakadardır. Çünkü modern partiler programlarından veya 

üyelerinin mensup olduğu sınıftan çok, örgütlerinin mahiyeti ile ayırt edilebilir. Bir parti belli 

bir yapıya sahip insan topluluğudur. Modern partilerin baĢlıca ayırıcı özelliğini, bunların 

anatomileri teĢkil eder.  

GeçmiĢ çağların tek hücreli yaratığının yerini, karmaĢık ve farklılaĢmıĢ yapısı ile XX. 

yüzyıl partileri almıĢtır. XX. yüzyıl partilerinin orijinal yanının, bunların örgütlerinde olduğu 

bir gerçektir. Bu örgütün, partinin faaliyeti, etkisi ve iĢleyiĢi bakımından en önemli bir etken 

haline gelme eğilimi gösterdiği de bir gerçektir. Elbette parti örgütü, partinin doktrinlerinden 

ya da sosyal temelinden daha etken sayılmaktadır.  

Partilerin örgütü esas itibarı ile uygulamalara ve yazısız adetlere dayanmakta, hemen 

tamamen teamülî nitelik taĢımaktadır. Tüzük ve yönetmelikler ya gerçeği hiç tasvir etmez 

veya çok eksik eder. Çünkü bunların oldukları gibi uygulandıkları enderdir. Üstelik parti 

hayatı, kasten, bir gizlilik perdesi ile örtülüdür. En basit konularda bile, partiler hakkında 

kesin bilgi elde etmek kolay değildir. Burada yasaların ve törelerin gizli olduğu ve üyelerin 

bunları yabancıların gözünden sıkı sıkıya sakladıkları ilkel bir hukukî sistem içinde 

bulunuyoruz.  

Parti örgütünün girdisi çıktısı ve orada dönen ince entrikalar hakkında yeterli bilgiye 

sahip olanlar, ancak partinin yaĢlı militanlarıdır. Oysa bunların çoğu zorunlu objektifçiliği 

koruyabilmelerini mümkün kılacak bir bilimsel zihniyet taĢımamakta ve bu konularda 

konuĢmak istememektedirler.  

Yıllar süren araĢtırmalara rağmen toplanılabilen belgeler tam değildir. Birçok eksikleri 

ve Ģüpheli noktaları vardır. Çoğu zaman kaçınılmaz nitelikte olan yanlıĢlar için okuyucunun 

özel hoĢgörüsü en içten dileğimizdir.  

Tanzimat aydını ―Islahatçıydı‖  gelen meĢrutiyet aydınları ―Terakkici‖ oldular. SerpuĢ‘u 

giyer, yazıtı atar, medeni kanunu getirirken Atatürkçü aydınların adı ―Inkılapçı‖dır. Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrasında Atatürk inkılâpçılığı unutulur gibi oldu. Moda ―demokrasi‖ idi. 

Bayar ve Menderes aydınları demokrasi yanlısı olmuĢlardır.  

27 Mayıs‘ı yapan güçlerin tanıtıcı niteliği, devrimcidir. Onlara ıslahat, terakki, 

demokrasi yetmediğinden kendilerine ―devrimci‖ demiĢlerdir. 12 Eylülü yapan güçler ne 

ıslahatçıdır, ne terakkicidirler, ne demokratik, ne de devrimcidir. Onlar kendi deyimlerini 

kendiri ―reformcu‖ bulmuĢlardır.   

Tanzimatın aydınları vardı. MeĢrutiyetin aydınları vardı. Cumhuriyetçilerin aydınları 

vardı. Demokratların aydınları vardı. 27 Mayıs askerle aydının iç içe girmesidir derler. 12 

Eylül‘den sonra aydın yetiĢmez oldu. Siyaset bir ideal ve halka hizmet aracı olmaktan çıktı ve 

menfaat Ģebekesi haline geldi. Siyasetin bu hale gelmesinde siyasetçiyi horlayan ve resmi 

ideolojiyi öne çıkaran, partileri menfaat Ģebekeleri haline getiren ihtilallerin ve ihtilale sebep 

olan militarist ve jakoben aydınların rolü inkar edilemez.   

Günümüzde görüntü değiĢmektedir. Artık bahçenin yeni süren fideleri bellenmektedir. 
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Siyasette teferruat, Ģahsiyet ve yalnız kusurları görmekle cerbeze yapmak insanı ĢaĢırtır. 

Siyasilerin en çok yaptığı Ģey budur. Siyaset ―körlerin fili tarifi gibi‖ olmamalıdır. Gözü açık 

insanın fili her yönü ile görmesi gibi olmalıdır. Bunun için siyasete ve partilere genel 

çerçeveden bakmak gerekir. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―YanlıĢlık tatbik-i nazariyat ve 

muktezay-ı hali bilmemekten çıkar.‖ Hariçte çok güzel görülen bir fotoğraf karesi fotoğrafın 

içine konunca sırıtmaması ve çirkin durmaması gerekir. Bunun için siyaset fotoğrafını ve 

haritasını bütünü ile görmek ve değerlendirmek lazımdır ki insan yanılmaktan korunsun. 

Bu çalıĢmayı beĢ bölüm halinde yapmamızın birçok sebebi vardır. Birinci bölümde 

genel olarak ―Siyasetin Felsefesi‖ üzerinde durulmuĢtur. ―Devlet‖ kavramı bir nebze 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde ise devleti idare etmeye talip olan ―Siyasi Partiler 

ve Örgütleri‖ mercek altına alınmıĢtır. Üçüncü bölüm ―Osmanlıdan günümüze demokrasi 

mücadelesi ve siyasetin tarihi‖ ana hatları ile incelenmiĢ, meĢrutiyet, tek parti ve demokrasi 

dönemleri tarihi bir seyir içinde ele alınmıĢ, ihtilaller sebepleri ve neticeleri ile incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölüm ―Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları‖ üzerinde durulmuĢtur. BeĢinci ve son 

bölümde ise ―Ġslam‘ın demokratik sisteme ve siyasete bakıĢı ele alınmıĢ ve Bediüzzaman‘ın 

Kur‘andan alıp bizlere sunduğu siyasi görüĢleri ortaya konulmuĢtur.  

Bunlar ile yetinilmemiĢ kitabın son kısmına ayrıca iki makale ilave edilmiĢtir. Biri 

―Kur‘anda Ġdari Prensipler‖ ikinci makale ise bilhassa son yüzyıl siyasi literatürün çok sık 

kullanılan kelimesi ―Ġrtica‖ üzerinde durulmuĢtur.   

Bu vesile ile birçok yararlı tavsiyelerde bulunmuĢ olan dostlarıma karĢı Ģükran 

duygularımı belirtmek isterim. Bilhassa her zaman bizi bu çalıĢmaya teĢvik eden ve gerek 

kaynak, gerek doküman temin ederek bize yardımcı olan Yüksel TOKER ağabeyime minnet 

ve Ģükranlarımı arz etmeden geçemeyeceğim. Bu kitabın ikinci bölümü, bu değerli 

ağabeyimin gayreti ve çalıĢması ile ortaya çıkmıĢtır.    

Bu çalıĢmayı, bu uğurda çok çileler çekmiĢ fakat bir ―ıhh!‖ bile dememiĢ o güzel 

insanlara adıyorum.  

 

M. Ali KAYA 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

(SĠYASET BĠLĠMĠ VE FELSEFESĠ) 
 

 

SĠYASET BĠLĠMĠ 

 

―Taallüm-ü siyaset siyaset değildir.‖ 

Bediüzzaman 

 

Siyasal kurumları, yapı, süreçleri ve iliĢkileri açısından inceleyen sosyal bir bilim 

dalıdır. Siyaseti bir bilim olarak ele alan ilk filozof Aristoles‘tir. Ancak siyasetin bir bilim 

olarak ortaya çıkması 19. yüzyıla dayanır. Siyaset biliminin siyaset felsefesinden ayrılan tarafı 

var olması gereken ile var olanın incelenmesi gibidir. Siyaset felsefesi olması gerekeni ortaya 

koyarken, siyaset bilimi var olanı ele alır ve sebep-sonuç iliĢkilerini inceler.  

Siyaset biliminin kurucusu olarak görülen Henri de Saint Simon (1813) ―Ahlak ve 

siyasetin pozitif bilimler kategorisinde incelenmesi gerektiğini savundu. Olguculuğun 

kurucusu Auguste Compte ile beraber 1822 de yayınladıkları ―Toplumu Yeniden Örgütleme 

Planı‖ ile siyasetin sosyal fizik alanına indirgenmesi gerektiğini ve geliĢmenin değiĢmez 
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yasalarını ortaya çıkarmak gerektiğini savundular. Siyaset ile sosyoloji bilimi arsında yakın 

bir iliĢki kurmayı planladılar.  

Comt‘a göre siyaset biliminin yöntemlerini gözlem ve deney yöntemi idi. Devlet 

hayatında ortaya çıkan değiĢimler deney sayılabilirdi. Devlet yapısının bir insanın organik 

yapısı ve kiĢiliği arasında benzerlik kurma çabaları çok eskilere dayanıyordu. Aynı yöntem 

―Olguculuk‖ adı altında varlığının devamı da mümkün gözüküyordu. Vilfredo Pareto‘nun 

―Psikolojik Sosyoloji‖ kuramı da siyaset bilimi ile psikoloji arasında bağlar kurmasına yol 

açtı. Bütün bunlar II. Dünya savaĢı sonrası siyasi yaklaĢımları etkiledi. Hukuk da siyaset 

bilimi ile yakın iliĢki kurarak geliĢtirdiği ―Egemenlik‖ ―Ġnsan Hakları‖ ―Hürriyetler‖ benzeri 

kuramları ile devlet üzerinde çok sayıda hukukî terimlerin doğmasına yol açtı.  

Devletin hukuksal kuramlarla açıklama eğilimi Fransa‘da uzun müddet Hukuk 

Fakültelerinde ―Kamu Hukuku‖ ve ―Anayasa Hukuku‖ adı altında okutuldu. Bu yaklaĢımlar 

devletin sınırlarını çizmek gibi geniĢ perspektifli yaklaĢımları ortaya çıkardı. 1960 yıllarından 

sonra ―Siyaset Bilimi‖ daha çok ―Siyasal Sosyoloji‖ adı altında bağımsız bir bilim dalı olma 

yoluna girdi.  

Siyaset biliminde geliĢen teknik, yöntem ve yaklaĢımlar iktidar, hükümet, siyasal 

süreç, siyasi karar mekanizmaları ve üretilen politikalar baĢlıkları altında ele alınarak farklı 

sonuçlara varılmasına yol açtı. Bütün bu çalıĢmaların devam etmesi bütüncül bir siyaset 

kuramı ve ortak bir görüĢe oturtabilmek için henüz vaktin erken olduğunu göstermektedir.  

 

SOSYAL SĠYASET 

Toplumu oluĢturan sosyal sınıfların (iĢçi, köylü, iĢveren, memur, esnaf vb.) 

aralarındaki iliĢkilerden doğan problemleri ―Sosyal Adalet‖ ilkesine göre çözümleyerek 

mevcut hukuk düzenini ayakta tutmaya yönelik politikaların bütünü ve bu konuyu inceleyen 

bilim dalıdır. 

Devletin dayandığı temel hukuk kuraları toplumu oluĢturan sosyal sınıflar arasındaki 

çekiĢmelerden zarar gördüğü için devletler bu geliĢmelere karĢı kayıtsız kalmamıĢlardır. Bu 

konuda aktif bir rol almayı tercih eden devletler sosyal sınıfları lehinde kullanabilmek için 

elinden geleni yapmak istemiĢlerdir. Bu da sosyal sınıfları rahatlatmamıĢ, bilakis daha da 

huzursuz etmiĢtir. Devlet ile muhatap olabilmek için ―Sivil Toplum KuruluĢları‖ oluĢturmak 

durumunda kalan sosyal sınıflar ve toplum giderek devlet karĢısında güçlü konuma 

yükselmektedir. Bu da devlet kavramını tartıĢma zeminine taĢımıĢtır. ―Kutsal devlet mi?‖ 

yoksa ―Halka hizmet eden bir devlet mi?‖ tartıĢmalarına zemin hazırlamıĢtır.  

Ġlk olarak 19. yüzyılın ilk yarısında Prof. Riehl tarafından kullanılan ―Sosyal Siyaset‖ 

kavramı uzun süre bir bilim dalı olmaktan çok ahlakî değer yargılarına dayandırılmıĢtır. 

Ancak Alman bilim adamı Otto von Zwidereck Südenhorst 1911 yılında yazdığı 

―Sozialpolitik‖ isimli eserinde ―Sosyal Siyasetin‖ teorik esaslarını koyarak disipline etmiĢ ve 

bir bilim dalı olarak göstermiĢtir.  

Sosyal Siyasetin amacı toplumdaki sosyal bütünlüğü sağlamaktır. Toplumun bütün 

kesimleri arasındaki çeliĢki ve çekiĢmeleri ortadan kaldırmak ve ahenkli bir bütün haline 

getirmenin yollarını aramak için bu bilim dalı çalıĢmalar yapmaktadır.  

Sosyal Siyasetin doğrudan iliĢki içinde olduğu ilim dalları iktisat, maliye, sosyoloji 

gibi kendine yakın ve ilgi alanına giren bilimlerdir. Ekonomik geliĢmeler yanında, 

sanayileĢme ve bunun getirdiği problemler ile iĢçi-iĢveren ve devlet münasebetleri ilgi alanına 

giren hususların baĢında gelir.  

Devletin sosyal iliĢkileri düzenleme iĢlevi II. Dünya savaĢından sonra daha da büyük 

bir önem kazanmıĢtır. Devletin klasik fonksiyonları yanında ekonomik gücü zayıf olanları 

himaye etmesi, iĢçileri koruması, ―Sosyal Devlet‖ kavramını doğurmuĢtur. Bu da ―Sosyal 

Politikaların‖ geliĢmesini sağlamıĢtır. Ġstihdam, gelir garantisi, memurların ve iĢçilerin sosyal 

haklarının güvence altına alınması, modern devletin sosyal politikalarının vazgeçilmez 
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unsurlarını teĢkil etmektedir. Devletler emeği ile çalıĢanlara daha iyi imkânlar sağlamak, 

sosyal gerilimi gidermek ve siyasal rejimi güvence altına almak için sosyal içerikli yasalar 

çıkarmıĢlardır. Bu bağlamda sosyal siyasetin önemli araçları sendikalar ve sivil toplum 

kuruluĢlarıdır.  

Sosyal siyaset önlemlerinin sadece ulusal düzeyde alınmasının yeterli olmadığı daha 

20. yüzyılın baĢlarında anlaĢılmıĢ ve I. Dünya SavaĢından hemen sonra Versailles BarıĢ 

AnlaĢması ile Uluslar arası ÇalıĢma Örgütü (ĠLO) kurulmuĢtur. Bu örgüt dünya çapında 

sosyal siyaset önlemlerinin yaygınlaĢtırılması görevini üslenmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti de 

1932 yılından bu tarafa bu örgütün üyesidir.  

Sosyal Siyasetin bir bilim dalı olarak üniversitelerde okutulmasına 1934 yılından 

itibaren Alman bilim adamı Prof. Gerhard Kessler tarafından baĢlatılmıĢtır.  

 

SĠYASET FELSEFESĠ 

Siyasi düĢünceye iliĢkin kavram ve tanımları kapsayan felsefe dalıdır. Siyaset felsefesi 

iĢin yönetim ve örgütlenme yanına bakmaz. Siyasal yükümlülüğün temelleri, birey ve yönetim 

hakları, egemenliğin dayanağı, yasama ve yürütme yetkileri arsındaki iliĢkileri, hürriyet ve 

sosyal adalet gibi kavramlara cevaplar arar. Siyasal iktidarın kullanımında adalet ilkesinin 

nasıl korunacağı ve sağlanacağı konularında fikir yürütür.  

Ġlk ve orta çağlarda insanlık henüz hak ve hürriyetlerin bilincine varmadığı için kendi 

hür iradesinin kullanımını kendisinden daha akıllı ve üstün telakki ettiği iktidar ve güç 

sahiplerine bırakabiliyordu. Bundan dolayı kölelik ve esirlik gibi bir gücün tahakkümünü 

kabul etmeyi egemenliğine vurulan bir esaret zinciri olarak kabul etmiyordu. Köle hukuku 

gibi kavramlar ile yetinebiliyordu. Yönetimin temeli ve amacını sorgulayan felsefi düĢünceler 

de bu fiili duruma göre fikir üretiyordu. Bundan dolayı Platon ―Politeia‖ (Devlet) isimli çağın 

yönetim anlayıĢını sorgulayan eserinde devleti ancak yazıya geçirebilen yetkeyle yorumlanan 

doğru öğretinin eğitimini almıĢ elit bir gurubun yönetebileceğini ileri sürer. Yöneticiler seçkin 

kiĢiler olup kitlelere karĢı sorumluluğu da yoktu. Devletin görevini de yönettiği tebasına ahlak 

ve iyi bir hayat standardı verebilmesiydi. Bir de yasanın üstünlüğünü ve herkesin yasalara 

saygılı olması gerektiğini belirlemiĢti. Tam yurttaĢ sayılmayan köleler yönetimin dıĢında 

tutulmuĢlardı.  

Aristoles‘in öğrencisi Ġskender‘in Ġmparatorluğu ve Roma‘nın belirginleĢen 

Ġmparatorluk yönetimleri insanların daha geniĢ bir dünyada yaĢamalarına imkân verecek 

Ģekilde geniĢletilmesini gerekli kıldı. Ġnsanların sorumluluk taĢımları ve ―Ödev‖ duygusunu 

öne çıkaran felsefi kavramların gerekliliğini öne çıkardı. Çin‘de olduğu gibi uygarlıkla 

özdeĢleĢen iliĢkileri de ele alan Roma‘lı filozofların düĢüncelerini Romalı yasa koyucular 

uygulamaya geçirdiler. 

Doğu Roma Ġmparatoru Constantinus‘un Hıristiyanlığı benimsemesinden sonra siyaset 

felsefesi yeni bir boyut kazandı. Dünyevi iliĢkiler dini değerler ile tanıĢtı ve yönetimin 

felsefesini dini kültür oluĢturmaya baĢladı. 5.Yüzyılda Aziz Augustinus‘un ortaya attığı 

Civitas Dei (Ġlâhi Devlet =Teokratik Devlet) ve Civitas Mundi (Yeryüzü Devleti) ayırımı 

dünya devletini zaten kötü olan dünya düzenini sağlamakla sınırlandı. Augustinus‘tan sonra 

12. Yüzyıla kadar batıda bir siyaset felsefesi ortaya çıkmadı. 16. Yüzyılda Machiavelli siyaset 

felsefesini Hıristiyanlık öğretisinden bağımsızlaĢtırarak laikleĢtirdi. 17. Yüzyılda Ġngiliz 

düĢünürlerden John Locke siyasal iktidarın amacını mülkiyeti korumak ile sınırlandırdı. 

Siyaset felsefesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında yasama ağırlıklı bir denge 

sağlamaya yöneldi. Yönetimin yetkisini yöneten ile yönetilen arasındaki sözleĢmeden aldığını 

ve bu sözleĢmenin her iki tarafı bağladığını ileri sürdü. Yönetimin meĢruluğunu da yasalara 

uymaya bağladı. Mülkiyeti yasamanın esası olarak kabul eden Locke liberal siyasetin 

geliĢiminde büyük rol oynamıĢ oldu.  
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Montesquieu (1748) yazdığı ―De L‘esprit des Lois‖ (Kanunların Ruhu Üzerine) kitabı 

siyaset felsefesinde büyük etki uyandırdı. Yasama, yürütme ve yargı konusundaki fikirleri 

―Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirgesine‖ ve ―ABD Anayasasına‖ ilham kaynağı oldu. 

MonarĢiye karĢı ―Halk iradesi üstünlüğünü‖ savunan Jan Jack Rousseau (1762) ―Fransız 

Devrimini‖ hazırlayan ―Du Contrant Sociafte‖ (Toplum SözleĢmesi)  kitabı ile ―Genel Ġrade‖ 

kavramını ortaya attı. Genel iradeye dayanan gerçek bir toplum sözleĢmesinin özgür bir kamu 

düzeninin temelini teĢkil edeceğini belirtti.  

19. Yüzyılda Bentham ―Toplumsal sözleĢme ve doğal hukuk kavramının 

gereksizliğini‖ savundu. Ġtalyan Mazzini ise ―Liberal milliyetçiliği savundu ve ulusların 

kardeĢliğini‖ öngördü. Marksizm insanın kendini tam olarak gerçekleĢtirebileceği sınıfsız 

toplumda devletin yok olacağını öne sürdü. ―Sınıfsız toplum‖ fikrini savundu.  

Günümüzde de henüz yeni bir siyaset felsefesi geliĢmiĢ değildir.  

 

Siyaset Felsefesinin Konusu: 
Sivil toplum ile devlet ve birey iliĢkilerini düzenleme ve bu iliĢkilerden ortaya çıkan 

problemleri çözümleme etkinliğine siyaset denilmektedir. Bu hususlar ilk çağlardan 

günümüze filozofların araĢtırma konusu olmuĢtur. Platon, Aristoles, Farabi, Ġbn-i Sina, 

Gazali, Macchiavelli, Rousseau bu konularda önemli yaklaĢımlar sergilemiĢlerdir. Bütün bu 

filozofların amacı ideal devlet biçimini ortaya koymak ve insanları mutlu etmektir.  

Siyaset Felsefesinin konusu bu bakımdan siyasettir. Yani insanların mutlu olacakları 

Ģekilde idare edilmeleridir. Hedef insanların mutluluğudur. Siyaset bilimi olanı, siyaset 

felsefesi olması gerekeni ortaya koymaya çalıĢır.  

Ġnsanlık tarih boyunca pek çok tecrübeler yaĢamıĢ olduğu halde her zaman her yerde 

geçerli olabilecek devlet ve yönetim Ģeklini tam olarak geliĢtirememiĢtir. Her devlet biçimi 

içinde bulunduğu Ģartları ürünü olmuĢtur. Ortaçağda devletin amacı insanları bir arada 

yaĢatmak ve düĢmanlardan korumaktı. Yeniçağda ise yerleĢik bir hayata ve medeniyete 

alıĢmıĢ olan insanların ―Hürriyetlerini‖ ve ―EĢitliğini‖ sağlamak devletin amaçları arasına 

girmiĢtir. Günümüzde ise ―Bireyin hak ve hürriyetlerini korumak‖ ―Din ve Vicdan 

Hürriyetinin‖ kullanımını sağlamak Ģeklindedir. Zamanımızda ―Demokrasi‖ ve ―Hürriyet‖ 

kavramının ideal anlamda tarif ve uygulaması konusunda çatıĢmaların yaĢandığı bir vakıadır. 

Her zamanın kendine has Ģartları, imkânları ve hastalıkları vardır. Buna göre çareleri 

ve çözüm önerilerinin olması da normaldir. GeçmiĢe bakmak tecrübe kazanmak ve geçmiĢin 

birikimlerinden faydalanmak açısından önemlidir. Ama her çağın problemleri yeni 

problemlerdir. Siyaset felsefesinin iĢi çözüm önerileri üretmektir. Çözülmesi gererken 

sorunlar her dönemde baĢka baĢkadır.  

Günümüzde ayrıca sivil toplum-devlet iliĢkisi içinde ortay çıkan siyaset olgusunu ele 

alır. Bu çerçevede, siyasi iktidarın kaynağı, gücü, birey-devlet iliĢkisi, bireyin hakları, din ve 

vicdan hürriyetinin sınırları siyaset felsefesinin konusudur.  

 

Temel Kavramlar: 

Günümüz siyaset felsefesinin genel kavramlarını Ģöyle sıralayabiliriz: Devlet, 

toplum, birey, sivil-toplum, hukuk, temel haklar, egemenlik, meĢruiyet, iktidar, yönetim, 

siyasi partiler, yasalar, bürokrasi, sivil-asker iliĢkileri gibi sorunlar siyaset felsefesinin 

konusunu teĢkil etmektedir.  

Devlet iki Ģekilde yorumlanmaktadır. Birincisi geniĢ anlamda kurumlar ve kurullar Ģ 

ile örgütlenmiĢ bir yapıyı temsil etmektedir. Dar anlamıyla devlet insanları yönetmeyi 

amaçlayan bir örgüttür. Burada yönetenlerin toplum ve birey üzerindeki iktidar gücü ve bunun 

kaynağı tartıĢmaları ortaya çıkmıĢtır. Devletin kutsallığı ve itaatin zorunluluğu tartıĢılırken, 

diğer yönden halkın ve bireyin önemi ve devletin halkına hizmeti ve bireyin mutluluğuna 
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yönelik faaliyetlerin organizatörü olması konuları tartıĢılmaktadır. Bu bakımdan devlet tarifi 

zor ve karmaĢık bir yapısı vardır.  

Yine de detaylara girmeden devleti oluĢturan yapıyı ele aldığımız zaman üç temel 

öğesinin varlığı tartıĢma götürmez. Bunlar: Ülke, üzerinde yaĢayan insan topluluğu ve 

kurumsallaĢmıĢ siyasi iktidar. Ülke, iktidarın kullanım alanını belirleyen kara parçasıdır. Bu 

elbette boĢ bir kara parçası değildir; üzerinde yaĢayan insanların varlığı, devletin tebası olarak 

önemli bir unsurdur. Üçüncüsü ise, ülkedeki insanları arasındaki iliĢkileri düzenleme yetkisini 

kendisinde gören güçtür. Devleti bu üç temel unsurun bir bütünü olarak görmek gerekirken 

genellikle son Ģık ile devleti anlayan ve tarif eden dar bir devlet anlayıĢı çoğu zaman sorun 

olarak karĢımıza çıkar.  

Devletin ayırt edici özelliği siyasal iktidarın oluĢmasıdır. Devlet bu gücünü organları 

vasıtası ile kullanır. Bu süreklilik taĢıyan bir örgüttür. Bürokrasi adı verilen bu örgütlenme 

sayesinde devlet en üstün hükmetme gücü olarak tanımlanan egemenliğini kullanır. 

Egemenlik kavramı da devlet iktidarının kullanımı bakımından içerde baĢka iktidar 

odaklarından üstün olması yönüyle iç egemenlik, diğer devletlerden bağımsız olması yönü ile 

dıĢ egemenlik olmak üzere iki nevidir.   

Kısacası devlet teknik bir yapıdır. Belli bir ülke üzerinde yerleĢmiĢ olan halkı bir 

araya getiren, problemlerine çözüm üreten, zorlayıcı yetkiye sahip iktidar tarafından yönetilen 

halkın oluĢturduğu bir siyasi kurumdur.  

 

Sivil Toplum:   

Toplum bilinçli bireylerden oluĢan ve aralarında örgütleĢerek karĢılıklı görev 

dağılımı yapan kiĢilerden oluĢan bir yapıdır. Dar anlamda ise doğal eğilimlere göre değil, belli 

amaçlara hizmet eden ve sözleĢmeye dayalı ve belli ilkeler üzerine kurulmuĢ olan topluluk 

anlamındadır. Bu toplumu oluĢturan en küçük öğe ―birey‖dir. Etik anlamda kiĢi olan insan 

siyasi alanda bireydir.  

Devlet toplumsal en büyük örgüttür, ama toplumla aynı anlamda değildir. Devlet 

toplum karĢısında toplum ile arasında yaptığı sözleĢme sonucu egemenliği elinde bulunduran, 

toplum üzeride bir ölçüde özerk bir kurumdur. Devletin bu özerk konumu da devlet örgütünü 

yöneten idarecilerin toplumsal çıkar adına toplumu baskı altına alma gibi bir tehlikeyi de 

beraberinde getirir. Devlet gücünün meĢru kabul edilmesi bu tehlikeyi daha da artırmaktadır. 

Bir de ―Kutsal devlet‖ söylemi devlet adamlarını daha da güçlü ve topluma baskı yapma 

konusunda haklı bir konuma getirmektedir.  

ĠĢte bu sebeplerden dolayı ilk çağdan günümüze filozoflar devlet gücünün 

sınırlandırılması konusunda fikirler yürütmüĢlerdir. Devlet gücünün kazanılması ve 

kullanılmasında toplumun ve halkın etkin olması üzerinde birleĢmiĢlerdir. Bunun yolunun da 

―Sivil Toplum‖un güçlenmesinde görmüĢlerdir. Bundan dolayı demokratik devleti ―Örgütlü 

toplum‖ örgütlerinde devletten bağımsız ―sivil toplum‖ olması konusunda çaba sarf 

etmiĢlerdir. Sivil Toplum örgütlerinin de devletten bağımsız ve devleti denetleyici özelliğinin 

olması konusunda yoğunlaĢmıĢlardır.  

 

Sivil Toplumun Güçlenmesi:  

Toplumun bireyleri üstün bir gücün uyruğu değil, eĢit haklara sahip birer 

yurttaĢtırlar. Yasalar devletin dayatması ile değil, halkın beklentilerin uygun, yurttaĢların 

özgür iradeleri ile belirledikleri temsilciler tarafından yapılır. Bu devlete bir sınırlama 

getirdiği gibi, toplumu da devlet karĢısında bağımsız bir konuma taĢır. Günümüz çoğulcu 

demokrasilerinin amacı budur. Siyasal sistem içerisinde devlet dıĢı örgütlenmeler sivil 

toplumun gücünü ortaya koyması bakımından önemlidir.  Gerek devletin, gerekse halkın 

kendilerine iktidar gücü verdiği iktidarın denetimi ve murakabesi böylece sağlanır. Birey tek 

baĢına iktidarla ve devletle karĢı karĢıya kalmıyor, kendi haklarını kendisi gibi düĢünenler ile 
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beraber savunarak hakkını koruyabiliyor. Devlet ve iktidar da iĢlevini yerine getirirken 

toplum içindeki örgütlenmeleri hesaba katmak zorunda kalıyor. Böylece bireylerin hakları 

daha rahat korunabiliyor ve adaletin sağlanmasında önemli katkılar sağlayabiliyor. Bu durum 

devletin güçlendirerek, devletin önemli görevi olan adaletin sağlanmasında devlete de büyük 

katkı sağlayarak saygınlığını artırmaktadır. 

Sivil toplum kuruluĢlarının güçlü olması devlet ile bireyi karĢı karĢıya getirmeyerek 

toplumda devlet-bireyi iliĢkilerine de bir seviye ve saygınlık getirmektedir. Siyasi kararların 

oluĢmasında da devletin egemen rolü azalmakta ve devlet ile toplum arasında denge 

kurulmaktadır.  

Sivil toplumda devlet kurumları hukuk devleti idealine göre kurulur. Yasama, 

yürütme ve yargının tek elde toplanması despotizmi netice verir. Devletin görevi bireyin 

temel haklarını güvence altına almaktır. Yasama halkın seçtiği meclisin ve yürütme de 

seçimle iĢ baĢına gelmiĢ olan hükümetin iĢidir. Yargı ise devletin güvencesi altında bağımsız 

yargı organlarına aittir. Devletin bu Ģekilde ayrılmasına güçler ayrılığı denir. Sivil toplum 

kuruluĢları ise bütün bunları denetleyen bir konumda halkın kurduğu bağımsız örgütlerdir.  

 

Siyasi Etik: 

Siyaset insanın baĢkalarına dönük eylemlerinden doğar. Etik de baĢkaları ile 

iliĢkilerden doğan eylemleri konu alır. Bu bakımdan siyasetin etik temelleri vardır. Etiğin 

siyasetteki yeri insani ve ahlaki değerlerin de siyasette yer almasını sağlaması açısından 

önemlidir. Her Ģey yazılı yasalarla korunamaz. Yazılı olmayan ama insanların tümünü kuĢatan 

ve insanlığı oluĢturan temel değerler vardır. Bunlar örf olarak, ahlaki değerler olarak ve 

gelenek olarak toplumda varlıklarını devam ettirirler. Bunlar yasalarla birlikte ―Hukuk‖ 

kurlarını oluĢtururlar. Yasama organının yaptığı yasalar etik değerlere aykırı olursa halkta 

uygulama alanı bulamaz. Zorla uygulanmaya kalkılırsa bu devlet zulmü adını alır. Çünkü 

insanları iyiye ve kötüye zorlamak zulümdür. ġayet uygulanmazı gerekli ise halkın ikna 

edilmesi ve rızasının alınması gerekir. Hukuki sistemi düzenleyen ve uygulayan devlettir.  

Hakların kaybedilmesi, kazanılması ve devredilmesinden sık sık bahsedilir. O zaman 

hakkın ne olduğu sorusuna cevap arayarak iĢe baĢlamak gerekir. Hak, bir emeğin karĢılığı 

olan Ģeye dendiği gibi, insanın insan olmak haysiyetiyle doğuĢtan getirdiği hakları da vardır. 

Emek karĢılığı bir kazancın baĢkalarınca gasbedilmesi nasıl bir haksızlık ise, insanın doğuĢtan 

getirdiği ve Allah‘ın kendisine verdiği insani değerlerin de gasbedilmesi aynı derecede 

haksızlıktır. Devlet her ikisini de korumak ile yükümlüdür ve varlığı bunun içindir. Ġnsanın 

doğuĢtan getirdiği hakların baĢında ―hayat hakkı‖ ve ―hürriyet hakkı‖ gelmektedir. Emek 

karĢılığı olan hakların baĢında ise ―mülkiyet hakkı‖ gelmektedir. Diğer haklar bunlara bağlı 

ve bunların zımmında olan haklardır. Siyasi faaliyetlerin hemen hemen tümü insanın bu 

haklarını kullanmak içindir.  

Hak ile ödev ve yükümlülük arasında da sıkı bir bağ vardır. Hukuk düzeninde her 

hak bir yükümlülüğü de beraberinde getirir. Ayrıca hukukta bir kiĢiye tanınan hak bir baĢkası 

için de ödev doğurur. Mesela, alacaklıya alacağını isteme hakkı verdiği gibi, borçlu için de 

ödeme yükümlülüğünü beraberinde getirir. Hak ve vazife kavramları olmadan hukuk kuralları 

iĢlemez. Böylece haklar karĢılıklı ödevleri gerektirir. Bunların kullanımı da cezaî 

müeyyidelerden önce etik kuralların varlığını gerekli kılar. Etik kuralların iĢlemediği yerde 

cezaî müeyyideler devreye girerler. 

Siyasette eylemlerin hukuk düzenine uygunluğuna meĢruiyet denir. Gerek devlet 

gerekse birey eylemlerinde hukuk kurallarına uymakla mükelleftir. Hak çiğneyen ve ödevini 

yerine getirmeyen eylem meĢru bir eylem sayılmaz. Bireyin haklarını korumak, yasalar 

önünde herkesin eĢitliğini sağlamak, gerginlik ve çatıĢmaları önlemek ve hak ihlallerinin 

önüne geçmek devletin görevidir. Ancak devlet bu görevini bir hükümet ile yerine getirir. 



 13 

Hükümet de bu iĢlevini kurumlar ve kurumlarda kendisi ile uyumlu çalıĢan bürokratlar ile 

yerine getirir. Devletin bu örgütlenmesine ise “Bürokrasi” adı verilir.  

 

 

SĠYASET FELSEFESĠNĠN TEMEL PROBLEMLERĠ 

 

Siyaset Felsefesi ―Devlet nedir?‖ ―Ġktidar nedir?‖ ―Egemenlik nedir?‖ ―Toplum 

nedir?‖ ―Ġktidarın kaynağı nedir?‖ ―Ġktidarın meĢruiyeti nedir?‖ ―Egemenliğin kullanımı 

nedir?‖ ―Sivil toplum nedir?‖ ―Bireyin hakları nelerdir?‖ ―Bürokrasi olmazsa ne olur?‖ gibi 

sorulara cevaplar bulmaya çalıĢır.  

Bu ve benzeri sorulara cevaplar bulmaya çalıĢan siyaset felsefecileri Platondan 

günümüze değiĢen dünya Ģartlarına göre cevaplar vermeye ve toplumdaki problemlere çözüm 

üretmeye çalıĢmıĢlardır.  

Platon ve öğrencilerinin temsil ettiği felsefi ekole göre, ―hiçbir insan kendi kendine 

yetmez. Ġhtiyaçlarını karĢılamak için baĢka insanların yardımına muhtaçtır ve toplum içinde 

aĢamaya mecburdur. Devletin görevi ise insanların bir arada mutlu Ģekilde yaĢamalarına 

imkân hazırlamaktır. Bu amacı gerçekleĢtirmeye çalıĢan iktidar meĢru bir iktidardır.‖  

Ġktidarın meĢruiyetinin ―Ġlahî‖ olduğunu savunan diğer bir görüĢe göre iktidar 

yeryüzünde ilâhî iradenin temsilcisidir. Yüce Allah hükmünü iktidar sahiplerinin ağzına 

koymuĢtur. Yüce Allah onlarla hükmünü icra eder. Ġnsanlar neye layık ise ona göre idare eder. 

Ġktidarın meĢruiyeti ise bu amacı gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmemesine göre değiĢir. Bu Ģık pek 

çok karmaĢanın da sebebi olmuĢtur. Çünkü ilâhî irade somut olmayıp soyut ve göreceli bir 

kavramdır. Ġstismara gayet açık bir alanı oluĢturmaktadır. Üzerinde pek çok münakaĢa 

çıkabilir ve tarih boyunca çıkmıĢtır. Genellikle Hıristiyan kilisesinin tahakkümüne ve 

teokratik bir iktidar yapısının oluĢmasına ve istibdada kaynaklık ettiği için zamanla ―Laiklik‖ 

sürecini doğurmuĢtur.  

Üçüncü bir görüĢ ise iktidarın kaynağını toplumsal sözleĢmelerde arayan görüĢtür. 

Bu akımın temsilcilerinden Thomas Hobbes‘e göre ―Ġnsan doğası gereği yaĢaması için 

mücadele etmesi gerekir. Zayıfların hayatlarını koruması için bir üstün güce sığınma ihtiyacı 

vardır. Bunun için bir sözleĢme ile haklarından bir kısmını üstün bir güce devretmesi gerekir. 

Bu toplumda yaĢayan insanların genel arzusunu yansıtır. SözleĢme ile devredilen haklarını 

kullanmalarından doğan egemenlik kaynağını bu sözleĢmelerden alır. Ġktidar da toplumu 

oluĢturan bireylerin çıkarlarını göz önünde bulundurduğu ölçüde meĢruiyetini korur.‖  

Egemenliğin kullanıĢ biçimi de tek bir Ģekilde olmamaktadır. Bunda da üç temel Ģık 

vardır. Birincisi ―Geleneksel Egemenlik‖tir. Buna göre yöneticilerle yönetenler arsındaki 

iliĢkiyi inançlar, gelenekler ve töreler belirler. Egemenlik üstün bir soya ait olup, babadan 

oğla geçer. Ġkincisi ―Karizmatik Egemenlik‖ biçimidir. Burada liderin olağanüstü güçlerinin 

varlığı ve bunun toplum üzerindeki etkisi egemenliğin kaynağını oluĢturur. Bir nevi üstün 

özellikleri olduğuna inanılan liderler toplumu idare hakkını kendilerinde görürler. Bu 

durumda egemenliklerinin sarsılmaması için de yasaklar ve baskılar ile hâkimiyetlerini devam 

ettirme çabasına girerler. Bu da neticede zulme götürür. Üçüncüsü ise ―Hukuksal ve 

Demokratik Egemenlik‖ biçimidir. Burada egemenlik halka ait olup idareciler halkın iradesi 

ve rızası ile belirlenir. Yöneticiler de egemenliklerini halk adına kullanır ve her seçim 

dönemlerinde de halka hesap verirler.  

Siyaset Felsefesinin problemlerinden birisi de ―Bireyin Temel Hakları‖dır. Bu 

haklar insan olmanın gereği olup bireyi topluma ve devlete karĢı koruyan ve hürriyetini 

sağlayan haklarıdır. En önemli temel hak, hayat hakkıdır. Hayat hakkı en kutsal haktır. Her 

insan bunu korumakla mükelleftir. Bundan sağlıklı yaĢama hakkı ve hayatını güvenceye alma 

hakkı da doğmaktadır. Bir de insanın insanlık onuru ve Ģerefi ile yaĢayabilmesi için iradesinin 

hür olarak kullanımından kaynaklanan temel hakları vardır. Bunlar da ―Ġnanç ve düĢünce 
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hakkı‖ ―HaberleĢme hakkı‖ ―Özel hayatın korunması‖ hakkı ve hürriyetidir. Devlet bireyin bu 

temel haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Devletin kendisi bu hakları çiğnemediği 

gibi bir baĢkasının da çiğnemesine müsaade etmemelidir.  

Ġnsanların bir de ―Talep/Ġsteme hakları‖ vardır. Bunlar vatandaĢların haklarının bir 

kısmını kendisine sözleĢme ile devrettiği devletten talep ettiği haklarıdır. ―Eğitim ve Öğrenim 

Hakkı‖, ―ÇalıĢma Hakkı‖ ve ―Sosyal Güvence‖ dediğimiz haklarıdır.  

En önemli haklarından birisi de ―Yönetime Katılma Hakları‖dır ki bunlar bireylerin 

yönetime katılımını sağlayan haklarıdır. ―Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma 

hakları‖ bunlardandır. Ayrıca ―dernek, sendika ve sosyal faaliyetleri düzenleyebilme hakları‖ 

vardır ki bunlar da kiĢilerin toplumda yönetime bir Ģekilde katılımını sağlayan temel haklar 

cümlesindedir.  

Bütün bu temel haklar sonuçta bir bütünü oluĢtururlar. Bunların hepsinin kullanım 

hakkı olmazsa sağlıklı demokratik bir toplumu oluĢturmak imkânsızdır. Haklardan bir 

kısmının ihlali de kısıtlanması da sonuçta baskı ve istibdadın kaynağını oluĢturur. Hürriyet 

tüm hakların kemaliyle kullanılmasından ortaya çıkan mutlu bir sonuçtur.  

 

Birey ve Devlet ĠliĢkileri:  

Devletin toplumu bir arada yaĢatmak için gerekli olduğunda müttefik olan filozoflar, 

devlet ile bireyin arasındaki iliĢkilere de önem atfetmiĢlerdir. Devlet-toplum ve devlet-birey 

iliĢkilerinin ölçülerini belirlemeye ve sınırlarını çizmeye çalıĢmıĢlardır. Temel sorun Ģudur: 

―Devlet toplumun haklarını mı koruyacaktır, yoksa bireyin hakkını mı koruyacaktır?‖ ―Devlet 

mi kutsaldır, yoksa birey mi kutsaldır?‖ ―Birey devlete mi hizmet edecektir, devlet mi bireye 

hizmet edecektir?‖ ―Devlet mi korunacak, yoksa birey mi korunacaktır?‖ ―Devlet hakkı mı 

önemlidir yoksa birey hakkı mı?‖ ―Devlet için fertlerin feda edilmesi doğru mudur?‖ ―Devlet 

kendini korumak için mi vardır, yoksa fertleri ve bireyleri mi koruyacaktır?‖  

Konuya ―Devletin toplumsal iliĢkileri düzenleme amacı ne olmalıdır?‖ sorusuna 

cevap aramakla baĢlamalıyız. Bütün parçaların toplamından ibaret değildir, ondan fazla bir 

Ģeydir. Toplum da bireylerin toplamından ibaret değildir, daha fazla ve farklı bir bütündür. 

Toplumun bir Ģahs-ı manevisi vardır. Beraber yaĢamanın sağladığı avantajlar ve oluĢturduğu 

sinerjiyi inkâr edemeyiz. Ancak bütün bunların amacı bireyin mutluluğu mudur veya baĢka 

bir Ģey midir?  

Totaliter baskıcı yönetim biçimleri daima ―toplumun çıkarı‖ ve ―kamu düzeni‖  

ilkelerini öne çıkararak baskıcı tutumlarına dayanak haline getirmektedirler. Toplum için 

fertlerin feda edilebileceğini savunurlar. Bunun için diktatörler toplumun çıkarlarını öne 

çıkararak kendilerini meĢrulaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Kurdukları yönetim biçimleri ile devleti 

toplum ile özdeĢleĢtirir ve bütünün/toplumun iyiliği adına bireyi ve birey haklarını baskı 

altına alırlar. Çıkardıkları yasalarda hep ―kamu düzeni için‖ derler. Kamu düzenini bozma 

ihtimali daima kendilerini haklı çıkarmak için kullanılır. Kamu düzeni için bireylerin hak ve 

hürriyetleri baskı altına alınır ve yasaklar ile etrafları çevrilerek fertlerin hürriyetleri dar bir 

alana hapsedilir.   

Ortaçağda batı dünyasında devletlerin gücünün Ġlâhî kaynakatan aldığını söyleyen 

kiliseye bağlı kralların ve krallara hâkimiyetin kaynağını ilâhî otoriteye dayandırmak 

gerektiğini öğreten kilise mensuplarının ―Teokratik‖ yönetimlerinde birey yalnızca birer 

uyruktu. Amaçları Ġlâhî adaleti gerçekleĢtirmek olduğunu söylüyorlardı. Ama bunun 

dayanakları sadece kendi düĢünceleri idi. Kutsal kitaplarda bu konuda bir emir 

bulunmuyordu. Bu yönetim Ģeklinde birey yoktur; bireyin varlığı sadece bütünün bir parçası 

olmaktır.  

Bireyin hakları bütün adına ve kendini bütünle özdeĢleĢtiren devlet adına feda 

edilemez. Bireyin kendine has hakları vardır. Ancak bu haklar bireye topluma ve devlete karĢı 

da bir takım yükümlülükler ve görevler yükler. Devlet de bireyin temel hak ve özgürlüklerini 
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güvence altına almak zorundadır. Birey de vergi vererek, askere giderek ve idarecilere itaat 

içinde bulunarak toplum kurallarına ve yasalara uygun davranarak devlete ve topluma karĢı 

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.   

Günümüzde birey-devlet iliĢkilerinin ortaya çıkardığı karĢılıklı hakların ve iliĢkilerin 

ortaya çıkardığı problemlerin çözümü ―Demokratik Hukuk Devleti‖ olarak orta yerde 

durmaktadır. Ġnsanlık asırların acı tecrübeleri ve akıl ve ilim sahibi bilgin filozofların ortaya 

koyduğu prensipler çerçevesinde Ģekillenmesi gerekmektedir.  

Hukuk devletinde devlet kendi baĢına bütünle özdeĢleĢtiren ve kendi baĢına bir amaç 

haline gelen baĢ edilemez bir güç değildir. Aksine bireyin kendilerini geliĢtiren ve bireyin 

haklarını koruyan, temel hak ve özgürlükleri kullanabilmelerine imkân sağlayan bir 

kurumdur.  

Bu konuda Ġslam filozoflarının ve bilginlerinin katkısını göz ardı etmemek gerekir. 

Ġslam Türk bilginlerinin eserleri ve devlet içinde etkinlikleri, güçlü ve âdil yönetimlerin 

oluĢmasına da kaynaklık etmiĢtir. Yusuf Has Hacip, ―Kutatgu Bilig‖ (Mutluluk Bilgisi) 

Farabi, ―Medinetu‘l-Fazıla‖, Gazali, ―Nasihatu‘l-Mülûk‖, Mâverdi, ―Ahkâm-ı Sultaniye‖, 

Ġbn-i Haldun, ―Mukaddime‖,  Ebu Yusuf,  ―Kitabu‘l-Harac‖ gibi eserlerle ―Âdil devlet‖ 

prensiplerini ortaya koymuĢlardır ve batı filozoflarına ilham kaynağı olmuĢlardır. Ġslam 

bilginlerinin konusu genellikle ―Bireyin hakkı‖ noktasında odaklanmıĢtır. Daha sonra 

demokratik hukuk devleti konusunda Ġslam bilginlerinin açılım yapmamaları batıdaki gibi hak 

ihlallerinin Ġslam dünyasında yaĢanmaması ve batıda kralların ve Ģövalyelerin uyguladığı 

baskıcı idarelerin doğuda olmaması ve âdil devlet yapısının kurulmuĢ olmasıdır.  

Batıda ise bu konuda önemli açılımlar yapan filozofların baĢında John Locke (Loke) 

gelir. Locke batıda yöneticilerin baskısından bireyi ve toplumu korumak için yönetim erkini 

ikiye ayırmayı düĢünür. ―Ġnsanların devlet kurmalarının amacının canlarını, mallarını ve 

özgürlüklerini korumaktır. Bunun için yasaları yapanların yürütme erkini de tekellerine 

almaları tehlikelidir. Kendileri yaptıkları yasaların üstünde görenler toplumu ve bireyleri 

tehlikeye atabilirler. Yasaları kendi çıkarları doğrultusunda yapabilirler. Bunun için yasama 

ile yürütmenin ayrılması gerekir. Buna ―güçler ayrılığı‖ denir‖ diyerek bunun gereğini 

savunmuĢtur. 

Locke göre bireylerin devlet ile yaptıkları sözleĢme gereği doğal hakların 

çiğnenmesi durumunda yargılama ve ceza verme hakkı devlete verilmiĢtir. Ama devredilen 

doğal haklar değildir. Bundan dolayı yönetim hakkı mutlak ve sınırsız değildir. Ġdareci, yani 

devlet bireyin temel doğal haklarını korumak için bu görevi üslenmiĢtir. Yoksa bireyler ve 

toplum üzerinde mutlak egemenliği söz konusu değildir. Yönetim görevini kötüye kullandığı 

takdirde halkın yönetime verdiği yasama, yürütme ve yargı hakkını geri alarak baĢkalarına 

verme hakkı doğar. 

 

 

DEVLET 
 

―Devletin varlık sebebi; adalet ve siyasettir. 

Amacı; üyelerinin korunması ve refahıdır...‖ 

 

Bu gün, devletin her zamankinden daha geliĢmiĢ olduğu bir dönemdir. Tarihte hiçbir 

zaman devletin bu derece müesseseleĢtiği, insan hayatına her yönüyle karıĢtığı görülmemiĢtir.  

AnarĢist ve Marksist görüĢe göre devlet çok kötü bir Ģey... Onun için, devleti ortadan 

kaldırmayı amaçlamıĢlardır. Onlara göre, özgürlüklerin önünde en büyük engel devlettir. Ama 

ne var ki, devleti ortadan kaldırmıĢ hiçbir anarĢist akım yoktur. Devlet; (iktidarda kim olursa 

olsun) her yerde gücünü göstermiĢtir. Liberaller de devleti pek çok özgürlüklerin önünde bir 
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engel olarak görürler. Muhafazakârların da devletin katı tutumlarını onayladığı söylenemez. 

Sosyal demokratlar ise, devleti sosyal bir devlet haline getirme çabası güderler. Devlete devlet 

olarak değer veren tek siyasi akım ise faĢizmdir. Kapitalizmin taĢkın geliĢmesi, liberal 

devletin kurulmasını önlemiĢtir. Bunun sebebi, tekelci kapitalizmin ortaya çıkıĢı ve iĢçi 

sınıfının geliĢmesidir. 

Ancak tasavvur edilebilecek ve kurulmuĢ hiçbir devlet biçimi, yenidünyanın 

ihtiyaçlarını karĢılayacak yetenekte değildir. Dünya yeni geliĢmelere gebe... Öyle ise ―devlet‖ 

konusuna temelden eğilmek lazımdır. Devlet nedir? Devlete niçin ihtiyaç vardır? Devlet nasıl 

olmalıdır? Bu sorulara çoğunluğa uygun cevaplar vermeliyiz. Devletin teknik iĢleyiĢi, 

kurumsallaĢması, yapısal ve iĢlevsel özelliklerini ortaya koymak, büyük bir ihtiyaç haline 

gelmiĢtir.          

Çağımızda Marksist devlet sistemleri çökmüĢ, kapitalist ve liberal devlet sistemleri de 

topluma huzur ve sükûn getirmemiĢlerdir. Bireyin temel hak ve hürriyetlerinin ön plana 

çıktığı günümüzde, devletin de yeniden yapılanması, devletin idari sistemi olan demokrasinin, 

―hukuk devleti‖ prensipleri üzerine oturtulması ve izah edilmesi gerekir.  

Hayat-ı içtimaiyenin iĢleyiĢini temin eden ve ferdî gayrettir. ġahs-ı manevinin motorunu 

teĢkil eden enerji, aslında ferdî enerjiden baĢka bir Ģey değildir. Fertlerin oluĢturduğu iliĢkiler 

ağı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan roller, içtimai yapıları meydana getirirler. Bunlar 

ihtiyaçlardan doğan ve toplumun iĢleyiĢini sağlayan temel dinamiklerdir. Ġhtiyaçlar 

fonksiyonları, onlar da toplumsal eylemleri meydana getirirler. Bu ihtiyaçtan kaynaklanan 

iliĢkileri doğuran ise, yardımlaĢma kanunudur. Hayat bu yardımlaĢmanın neticesi olduğu gibi, 

hayat-ı içtimaiye böyle bir yardımlaĢma neticesi ortaya çıkar. Böylece ―Ġktisadi-Ġdari-Ġlmi-

Ahlaki‖ müesseseler oluĢur. Bunun sonucunda felsefe, iktisat ve siyaset ortaya çıkmıĢtır.  

Toplumda zengin-fakir ve idare eden-idare edilen olmak üzere iki yapı vardır. Devlet, 

üst yapının ürünüdür. Altyapının isteklerine göre Ģekillenir veya üstyapıdakilerin emirleri 

doğrultusunda Ģekil alıp altyapıyı örgütler, idare eder. Ve tarihi insanların kendileri yazarlar. 

Altyapının davranıĢlarını sadece ekonomik iĢlemler ve ihtiyaçlar değil, tüm insani ihtiyaçlar 

belirler. Bu da üstyapıyı etkiler. Ve öyle olması gerekir. 

KiĢi ne yaparsa odur ve... Devletin yaptığı her iĢe ―siyaset‖ denir.  Siyaset de Ġbn-i 

Kayyum el-Cevzi‘ye göre ―Ġnsanları hayra ve hidayete ulaĢtırmak, fesattan kurtarmak için 

takip edilecek en güzel yollar ve usullerdir.‖ Bu da teknik bir meseledir.  

Her bilim bir tanımla iĢe baĢlamak zorundadır. Dolayısıyla siyaset de, devlet de iyi, 

sağlam ve doğru bir tanıma muhtaçtır.  

Siyaset: Farklı Ģekil ve yapıdaki toplumu belli bir amaç etrafında bir araya getirip, birlik 

ve beraberlik içinde ortak bir amaca yönlendirmektir. Siyasetin birinci görevi, ―toplumun 

ortak çıkarlarına hizmet‖tir. Ġkinci görevi, ―Egemen güçlerin halk üzerindeki istibdadını 

önlemek, fertlerin temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını temin etmektir.‖  

Devletin vazifesi: Fertlerin haklarını aramak, (Hukuku korumak) can, mal, din, akıl ve 

namusu muhafaza etmek, adaleti temin etmek, ―mesaileri tanzim, emniyeti tesis, teavünü 

teshil etmek‖tir. Devlet görevlerini yerine getirmek için toplum hayatının her yanına girer, 

üretimde, yönetimde, savunmada, eğitimde, yardımlaĢmada kendi tebasının hayrına olan her 

Ģeyi yapar.   

Ancak devlet bir tüzel kiĢiliktir. Devleti Ģekillendiren halktır. Halkın kültür, örfü, 

ideolojisi ve dini; devleti Ģekillendirir, yönlendirir. Devlet taraf olamaz, ırkçı da olmamalıdır, 

olamaz. Devlet hakkın ve adaletin tarafındadır. Devlet ülkedeki ırklara, dinlere, mezheplere 

eĢit mesafede olmalıdır. Ta ki adaleti gerçekleĢtirebilsin. Yoksa devlet olur; ama adil devlet 

olmaz.  

Devlet, müesseseler bütünüdür. Toplum içinden çıkmıĢtır; ama toplumdan ayrıdır. 

Amacı adalettir, topluma hizmet için vardır ve siyasetle iĢ görür. Toplumun yönlendirmesiyle 

yönünü tayin eder, halkın isteğine göre Ģekillenir. Ve devlet, herkesin devleti olmalıdır. 
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Toplumun Ortak Çıkarları 

Toplumun varlık sebebi yardımlaĢmadır. Çünkü insan fıtraten medenidir ve hayat-ı 

içtimaiye ile hayat-ı Ģahsiyesi devam edebilir. Zira insan cami istidadı ile her Ģeye muhtaçtır, 

fakirdir, icat cihetinde eli kısadır. Bunun için yardımlaĢmaya ihtiyaç duyar. Bu da toplumu 

oluĢturur. Yoksa Marksist felsefenin iddia ettiği gibi ―üretim ve mücadele‖ değildir. Hayat, 

bir yardımlaĢmanın neticesi oluĢmuĢtur, devamı da yardımlaĢmaya bağlıdır. YardımlaĢma 

olmadan hayat devam edemez.  

Ġnsanın tarihinde bir yalnızlık dönemi yoktur. Hz. Adem (AS)‘dan bu tarafa insanlık 

beraber yaĢamıĢtır. Dolayısıyla ilk insandan bu tarafa ―aile‖ ve ona dayalı ―yardımlaĢma‖ söz 

konusudur. Çünkü ―Ģefkat‖ ve ―merhamet‖ insan fıtratının gereğidir. Bir anne çocuğunu 

Ģefkati ile büyütür, yoksa doğanın Ģefkati ile insan büyümüĢ değildir.  

Çiftçilik, insanlık tarihinin ilk mesleğidir. Bu da bitki, hayvan ve insanın ortaklaĢa bir 

faaliyetidir. Bu yardımlaĢma da tesadüfen ortaya çıkmıĢ değildir. Ġnsanlığın en önemli 

ihtiyaçları olan giyinme, korunma ve barınma da doğanın ve tesadüfün değil, akıl, zekâ ve 

ilmin neticesi, peygamberlerin bizlere mirasıdır. Peygamberlerin ilahi vahye mazhar oldukları 

gerçeği asla göz ardı edilemez. Bediüzzaman‘a göre ―Ġnsanlık dört devir geçirmiĢ, bir beĢinci 

devrin hazırlıklarını tamamlamıĢtır. Bu dönemler: VahĢet ve bedeviyet,  memlukiyet, esaret 

ve kölelik, Ecir dönemi, Hürriyet ve serbestlik dönemidir.‖  

Devlet kavramını ele alanlar üç noktaya dikkat çekmiĢlerdir. Toplumun oluĢması, 

toplumun egemen güçlerinin etkisine girmesi, devletin kendi çıkarını gözetmesi ve bütün 

bunlara göre devletin Ģekillenmesi.    

Devlet, toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak için kural koymuĢken, halk üzerindeki 

egemen güçlerin eline geçerek, bu hâkim güçlere hizmet etmeye baĢlar. Bunun için kendisini 

kuran halkı ezer. Daha sonra da bunları düzeltmek isteyenleri kendine düĢman görerek, 

―devletin kendini koruması‖ ilkesine sarılarak yine egemen güçlere hizmete devam eder. 

Böylece toplum üzerinde hâkim güç olarak yerleĢen devlet, bir baskı aracı oluĢturur. Artık 

devletin siyaseti kendini koruma üzerine kurulmuĢtur. Bu ise devlete hâkim egemen güçlerin 

iĢine daha iyi hizmet eder. Devlet kendisini daha fazla güçlendirir, daha fazla baskı yapar.  

Devlet yine de gücünü ―topluma ve halka hizmet‖ prensiplerinden alır. Devlete hâkim 

güçler, toplumun huzur ve güveni için devlete daha büyük yetkiler vermeyi amaçlar. Alt grup 

ise bu durumda güçlü bir devletin kanatlar altına sığınmaya çalıĢırlar.  

Yöneticilere verilen geniĢ yetkiler ve halk nazarındaki itibarları da yöneticilerde büyük 

bir iktidar hırsına sebep olur. ―Kutsal devlet, kutsal hükümdar‖ bu iĢlevin ürünüdür. Devleti 

ayakta tutan ise, ―vergi‖dir. Vergi devletin halkını koruması ve kendi memurlarına maaĢ 

vermesi için gereklidir. Böyle olunca vergi aldığı halkına memurları ile hizmet ile mükelleftir. 

Devlet memurları bir yönden devleti temsil ederken diğer yönden halka hizmeti esas almalı ve 

devlet de memurlarını bunun için eğitmelidir. Aksi olan memuriyetin bir baskı aracı ve 

devletin gücünü gösteren ağalık sistemi haline gelmesinin zararı en çok devlete olur. Devleti 

yıkan ve halkın gözünden düĢüren yine memur ve bürokratlarıdır.   

 

Devletin Doğası: 

Devletin doğası Ģefkattir. ġefkatin gereği ise ―iyi ve güzeli olanı tavsiye etmek ve 

kötülüğe engel‖ olmaktır. Dolayısıyla devlet yanlıĢ yapmamalıdır. Marksist teori ise, devletin 

doğasının baskı olduğunu söyler. Gerçek hürriyetin devletsiz olabileceğini anlatmaya çalıĢır. 

Hâlbuki baskı devletten kaynaklanmaz. Devleti idare edenlerin zihniyetlerinden ve yanlıĢ 

tutumlarından kaynaklanır.  

Devletin amacı ise, ―Ģeriat âleme gelmiĢ, ta ki her nevi zulmü ve istibdadı mahvetsin. 

Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekât-i meĢruada Ģahane serbest olsun...‖ 
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kaidesince hukuku korumak ve hürriyetleri sağlamaktır. Ferdi ve toplumu daima iyiye 

yönlendirmektir.  

Devlet fertlerin yaptığını yapmaz. Ticaret, ziraat gibi... Bu, halka ve tebaaya zarar verir. 

Çünkü hiç kimse devlet ile yarıĢamaz. Devlet halkına hizmet eder, hürriyet ve adaleti sağlarsa 

büyük destek alır ve hiç kimse bu nitelikte bir devleti yıkmak için uğraĢmaz. Böyle devletin 

düĢmanı da olmaz. Çünkü bu durumda Marksist düĢüncelerin aksine devlet egemen güçlerin 

çıkarı için değil, halkın tümünün çıkarı için çalıĢmıĢ olur.  

Bu vasıflarda bir devlet gücünü egemen sınıflardan değil, doğrudan halktan alır. 

Dolayısıyla halka karĢı sorumlu olur. Böylece, devletin çıkarı halkın çıkarı olur. Devlet halkı 

korudukça, halk da devleti korumayı vazife bilir. Aristoteles, Locke, Montesguieu ve siyasal 

bilimcilerin ortaya koyduğu devletin üç temel dinamiği olan ―yasama-yürütme-yargı‖ o 

zaman halkın çıkarına yönelir.  

Devletin ―teknik yapısı‖ halkın hürriyet ve istirahatına, fertlerin irade ve kabiliyetlerinin 

geliĢtirilmesine yardımcı olma niteliğine bürünür. Çünkü siyasi ve iktisadi hususlar fertler 

içindir. Bunlarla fertler uğraĢır, fertlere lazımdır. Fertler yapar, devlet yardımcı olur. Devletin 

amacı onlara yardım etmektir. Memuriyet ve hiyerarĢi bu amaca yönelik olmalı. Çünkü 

―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ kaidesince, hizmet asıl esastır. Hizmet ise 

yardımlaĢmayı kolaylaĢtırma ile olur. Bunun kuralı ise, ―kolaylaĢtırın, güçleĢtirmeyin...‖ 

prensibidir.  

Devletin amacı üretim değildir. O, fertlerin yaptığı iĢtir. Devletin amacı bu iĢlemleri 

yapanlara ―yardım‖dır. Bu yardım ise, ―kredi sağlamak‖ değildir. Bürokratik iĢlemlerine 

yardım etmektir. Bu açıdan devletin iĢ ve iĢlevleri sağlık hizmetleri, eğitim, teknik örgütleme, 

(bürokrasi) savunma, tabiat kaynaklarının kullanımı, halkın yapamadığı altyapı tesisleri ve 

devletlerarası iliĢkilerdir. Ekonomik olarak da; üretimde önceliklerin belirlenmesi, iĢ 

iliĢkilerinin düzenlenmesi, bölüĢümün adil dağılımından ibarettir. 

Tüm devletler belli davranıĢ kuralları içinde hareket eden, çeĢitli binalarda iĢ                                

gören, türlü araçlar kullanan birtakım insanlardan oluĢur. ġurası bir gerçektir ki, devlet, 

çalıĢtırdığı insanlara belli bir statü verir. Bu insanların en üst tepeden en alttaki bir görevliye 

kadar devlet içinde gücü yokken, sivil toplum içerisinde önemli güce sahiptirler. Devlet bu 

maddi öğelerini kaybederse bile, yıkılmaz, yaĢayabilir. Bunlar ancak devletin iĢ ve iĢlemlerini 

kolaylaĢtırmak içindir.  

Devletin temel öğesi: Emreden ve itaat edenlerin bulunmasıdır. Bu, amir-memur, 

padiĢah-tebaa, devlet-halk arasındaki itaat iliĢkisidir. Diğer meseleler iĢin teknik yönüdür. 

Önemli olan, devlete yön veren felsefesidir. Bu itaati sağlayan ise, siyasal sistemdir. Devlet 

ise bu siyasi düĢüncenin bir parçası ve icra organıdır.  

Siyasal sistemin öğleleri: Devletin varlığı, siyasi partiler ve baskı grupları, bunları 

iĢleten fikirler ve yasalardır.  Siyasal sistemde soyutlanan devlet, bir iskeletten ibarettir. Siyasi 

fikirler fertlere aittir. Fikir üretimi filozofların iĢidir. Devlet bunların konu ve fikirlerini ele 

alır ama ideolojik olamaz! Olursa, artık o devlet baskıcı bir devlet olmaya mahkûmdur. Bunun 

için devlete inkılâp eden ve etki altına alan ideolojik sistemler, halka huzur ve refah 

sağlayamamıĢlardır. Bunlar, Kapitalizm, (Liberalizm) Sosyalizm gibi tüm izmlerdir. 

Devlette asıl olan hukuktur. Hukukun üstünlüğünü esas alan parlamenter demokrasi, 

ancak çoğunluğun rızasına dayanır.  

Yapılar, kullanıldığı sürece iĢlev görürler. Bu ise yapıyı tanımaya bağlıdır. Görevliler 

vazife Ģuuru içinde olmalı. Bu ise, görevin kutsallığını bilmeye bağlıdır. Kurallar, bilindiği 

ölçüde müessir olurlar. Ve araçlar kullanıldığı, iĢlevi bilindiği ve kullanım imkânı oldukça 

faydalı neticelere sebep olurlar. Tüm bunlar kutsal bir kaynaktan beslenmedikçe faydalı 

olamazlar. Çünkü ferdi harekete geçiren ya sevgi veya korku veyahut da idealleridir. Bu temel 

esas üzerine ―Demokratik Hukuk Devleti‖ oturtturulabilir. Bu, ―hürriyetin en geniĢ Ģeklini‖ 
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temin eden tam bir cumhuriyettir. Ġsim ve resimden ibaret kalmaz. Ve toplumu geliĢtirme 

aĢamalarından beĢincisi olan ―malikiyet ve serbestiyet‖ devrinin insanlarını memnun edebilir. 

Çünkü günümüzde her türlü baskı rejimi çökmüĢtür. ―Halk için halka rağmen‖ diyerek, 

baskı uygulayan, ―halkın rahatı‖ diyerek kendisini güçlendiren ve ―devleti güçlendirme‖ adı 

altında kendi statülerini daha güçlü kılmayı amaçlayanlar, geliĢen haberleĢme ağı ve bilgi 

kaynakları ile toplumun gözünden ve bilgisinden kaçmamaktadır. 

Halkı üretime zorlayan ve itaate teĢvik edip tüketimi arttırmayı hedefleyen ve insanı 

―düĢünen sosyal hayvan‖ gören, ―ekonomik insan‖ kabul eden felsefeler iflas etmiĢtir. Artık 

insan birey olarak ―insan‖ olmalı ve insana layık yaĢamalıdır. ―Ġnsana değer veren devlet 

yapıları‖ ön plana çıkmaktadır. Bu, baskıcı olmayan devlet demektir. Ġnsana, insan olduğu 

için saygı duyan devlet demektir. Ġnsani değerlere önem veren devlet demektir.  

Bu, Marksist düĢüncenin aksine devleti ortadan kaldıran sınıfsız bir dünya düzeni değil, 

insana değer veren ve devleti insan hizmetine sokan ―Temel Hak ve Hürriyetleri teminat 

altına alan bir ―Hukuk Devleti‖dir. Bu da ancak kâmil manada bir ―Demokratik Cumhuriyet‖ 

ile mümkündür. 
 

 

 
 

 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
(SĠYASĠ PARTĠLERĠN DOĞUġU) 

 

PARTĠLERĠN KÖKENĠ 
Kelime benzerliği bizi yanıltmamalı. ―Partiler‖ kelimesini modern demokrasilerde 

kamuoyuna Ģekil veren geniĢ halk örgütlerini olduğu kadar ilkçağ cumhuriyetlerini bölen 

hizipleri, Rönesans Ġtalya‘sında bir komutanın etrafında toplanan orduları, devrim meclisi 

üyelerinin bir araya geldikleri kulüpleri ve anayasal monarĢilerin mülkiyet esasına dayanan 

seçimlerini hazırlayan komitelerini anlatmakta kullanıyoruz.  

Doğrusu istenirse gerçek partiler ortaya çıkalı yüz yıl bile olmamıĢtır. 1850 de 

dünyanın (Amerika dıĢında) hiçbir ülkesi, kelimenin bu günkü anlamında siyasal partileri 

tanımıyordu. Buralarda fikir akımları, halk kulüpleri, felsefi dernekler ve parlamento 

gurupları vardı. Fakat gerçek partiler yoktu. 1950‘lerde ise partiler uygar ulusların çoğunda 

faaliyet göstermekte, diğer uluslar da bunları taklide çalıĢmaktaydılar. 

1850 sisteminden 1950 sistemine nasıl geçildi? Bu soruyu ortaya koyan sırf tarihi 

merak değildir. Ġnsanlar çocuklarının izini bütün hayatları boyunca taĢıdıkları gibi, partiler de 

kökenlerinin derin etkisi altında kalırlar. Bunun için Maurice Duvager ―Partiler kökenlerinin 

etkisi altında kalırlar‖ demiĢtir.  

Genellikle partilerin geliĢimi demokrasini geliĢimine, yani oy hakkının ve 

parlamentonun yetkilerinin geniĢletilmesine bağlı görünmektedir. Siyasal meclisler 

fonksiyonlarının ve bağımsızlıklarının geniĢlediğini gördükçe, bu meclislerin üyeleri, 

eylemlerinde ahenk sağlayabilmek için ortak niteliklerine göre guruplaĢma gereğini 

duymuĢlardır. Oy hakkı geniĢletilip yaygınlaĢtırıldıkça, adayları tanıyabilecek ve oyları 

bunlara yöneltebilecek komiteler yoluyla seçmenlerin örgütlendirilmesi zorunluluğu artmıĢtır. 

Dolayısıyla partilerin doğuĢu, parlamento guruplarının ve seçim komitelerinin doğuĢuna 

bağlıdır. Bununla birlikte bazı partiler, bu genel Ģemadan az çok sapma gösterirler. Bunların 

doğuĢu seçim ve parlamento dıĢında olur. En belirgin ortak nitelikleri de budur.  

 

1.  SEÇĠMLERDE VE PARLAMENTODA DOĞAN PARTĠLER: 
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Bu doğuĢun genel mekanizması basittir. Ġlkin parlamento gurupları oluĢturulur; sonra 

seçim komiteleri belirir; nihayet bu iki unsur arasında devamlı bir bağlantı kurulur. 

Uygulamada ise bu saf Ģemadan sapmalar meydana gelir.  

Genellikle parlamento gurupları seçim komitelerinden önce ortaya çıkmıĢtır. 

Gerçekten seçimler mevcut olmadan önce de, siyasal meclisler vardı. Parlamento gurupları 

seçilmiĢ bir mecliste olduğu kadar, otokratik bir mecliste de kurulabilir. Ġster klasik devir 

Roma‘sındaki Senato, ister Polonya Diet‘i olsun verasete ya da kooptasyona dayanan bütün 

meclislerde genellikle ―hizipler‖ kavgasının görüldüğü bir gerçektir. ġüphesiz ―Hizip‖ 

―Parlamento Gurubu‖ ile aynı anlama gelmez. Bu ikisi arasında inorganikle örgütlenmiĢ 

arasındaki bütün farklar mevcuttur. Ancak parlamento gurubu hızlı ya da yavaĢ bir dönüĢüm 

sonucunda hizipten oluĢmuĢtur.  

Parlamento guruplarının kuruluĢundaki baĢlıca itici güç, siyasal doktrin ortaklığı gibi 

görünmektedir. Fakat olgular her zaman bu varsayımı doğrulamıyor. Çoğu zaman coğrafi 

yakınlığın ya da kendi mesleğini savunma isteğinin de ilk itici gücü teĢkil ettiği 

görülmektedir. Doktrin sonradan gelmiĢ ve geliĢmiĢtir.  

Bazı ülkelerde ilk parlamento guruplarını yöresel guruplar meydana getirmiĢ ve bunlar 

sonunda ideolojik guruplara dönüĢmüĢtür. 1789 ―Fransız Kurucu Meclisinde‖ partilerin 

doğuĢu, bu çeĢit bir geliĢimin sonucudur. 1789 Nisanında illerden Versay‘a gelmeye baĢlayan 

Etats Generana üyeleri, ne yapacakların bilemez durumdaydılar. Pek tabii aynı bölgenin 

temsilcileri tutuldukları yalnızlık duygusundan kurtulmak, bir yandan da yöresel çıkarların 

korumak üzere hazırlıklarda bulunmak amacı ile bir araya gelme eğiliminde idiler. Ġlk 

teĢebbüs, bir kahve salonunu kiralayarak, kendi aralarında düzenli toplantılar düzenleyen 

Breton milletvekillerinden geldi. Daha sonra bunlar, sadece bölgesel konularda değil, ulusal 

siyasetin temel sorunlarında da anlaĢmakta olduklarını fark ettiler. Dolayısıyla diğer illerden 

de kendi görüĢlerini paylaĢan milletvekillerini üye yapmaya çalıĢtılar. Böylece ―Breton 

Kulübü‖ ideolojik bir gurup haline geldi.  

Meclis Versay‘dan Paris‘e taĢındığında gurup toplantılarını bir süre kesmek ve yeni 

bir toplantı yeri aramak gerekti. Bu sefer bir kahve salonu bulunamadığından kulübün ileri 

gelenleri bir manastırın yemekhanesini kiraladılar ve tarihe bu manastırın adı ile geçmiĢlerdir. 

―Breton Kulübünü‖ hemen herkes unutmuĢtur; ama Jakoben‘leri kim bilmez? Daha sonraları 

yöresel bir gurubu doktriner bir hizbin çekirdeği haline dönüĢtüren benzer nitelikte bir süreç 

de Giordin‘ler kulübüne vücut verdi. 

Milletvekilleri ortak kökenlerinden dolayı bir araya gelip sonradan fikir ortaklıklarının 

farkına varacak yerde, ortak fikirlere sahip olduklarından dolayı aynı yerde toplanmaktadırlar. 

Burada yöresel bir gurup değil, ideolojik bir gurup söz konusudur. Ancak adlarını toplantı 

yerlerinden almaları, doktrinlerin henüz bunları nitelendirmeye yetmeyecek derecede belirsiz 

olduğunu göstermektedir.  

Yöresel ve ideolojik etkilerin yanında kiĢisel çıkarların da rolü olmuĢtur. Örneğin bazı 

guruplar, açık ya da örtülü bir Ģekilde ―Parlamenter Savunma Sendikaları‖ niteliğini 

taĢımaktadır. Yeniden seçilme kaygısı doğal olarak bunda büyük rol oynamıĢtır. Parlamento 

guruplarının olgunluk çağına ulaĢmasından sonra bile, bu kaygı hiçbir zaman ortadan 

kalkmamıĢtır.  

Parlamento çabalarının birleĢtirilmesini mümkün kılan önemli etkenlerden biri de 

bakanlık koltuğu ümididir. Fransız meclislerindeki merkez guruplarından bir kısmı bakan 

adayları (Ministrables) arasındaki koalisyonlardan baĢka bir Ģey olmadıkları gibi, bu 

aĢamadan geçerek gerçek partiler haline gelmeleri de mümkün değildir.  

Bu konulardaki araĢtırmacı OSTOGROSKĠ‘ye inanmak gerekirse rüĢvet Ġngiliz 

parlamento guruplarının geliĢiminde oldukça büyük rol oynamıĢtır.
1
 Uzun süre Ġngiliz 

                                                 
1
 Ancak bu yorum Ġngiliz bilim adamları arasında genel bir görüĢ birliği kazanmıĢ olmaktan uzaktır.  
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bakanları parlamento üyelerinin vicdanlarını değilse bile oylarını satın almak sureti ile sağlam 

çoğunluklar sağlamıĢlardır.  

Bu usul yarı resmi nitelik taĢıyordu. Avam Kamarasında üyelerin oylama sırasında 

oyların mükâfatını almak üzere ziyaret ettikleri bir giĢe vardı. 1714‘de bu iĢlemleri üslenmek 

üzere siyasal hazine sekreterliği makamı kuruldu. Sözü geçen sekreter hükümet görevlilerine 

yapılacak atamaları rüĢvet niyetine kullanması sebebiyle kısa zamanda patronaj sekreteri adı 

ile anılmaya baĢlandı. Hükümetin ihsanlarını çoğunluk partisi üyelerine dağıtan Patronaj 

Sekreteri bu üyelerin oy konuĢmalarını da çok yakından izliyordu. Dolayısıyla üyelerin 

gözünde tıpkı avda tazıları bir araya toplayan kiĢi gibi eli kamçılı bir adam ―The Whip‖ haline 

getirdi. Böylece giderek çoğunluk partisinde sıkı bir disiplin kuruldu. Tabiatıyla azınlık da 

kendisini savunabilmek için farklı metotlara dayansa bile benzer nitelik taĢıyan bir disiplini 

kabul etti. Daha sonraları parlamento ahlakının git gide düzelmesine rağmen parlamento 

guruplarının güçlü bir örgüte ve otoriter bir Whip‘e sahip olan yapısı kendisini doğuran 

sebeplerin ortadan kalkmasından sonra da yaĢamaya devam etti.  

Ġngiliz sisteminin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmadığını, parlamento içindeki 

rüĢvetin ister etki ister tepki yoluyla olsun üye guruplarının iç örgütlerinde bir güçlenmeye yol 

açıp açmadığını araĢtırmak ilginç olurdu. Demokratik geliĢmenin belli bir aĢamasında bu çeĢit 

rüĢvet olaylarının meclislerin artan baskısına karĢı hükümetin direnebilmesini sağlayan bir 

araç olarak önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 

Yöresel seçim komitelerinin ortaya çıkıĢı doğrudan doğruya oy hakkının 

geniĢlemesine bağlıdır. Çünkü bu geniĢleme yeni seçmenlerin parti kadrosuna sokulmasını 

zorunlu kılmaktadır.  

Örnek olarak gene oy hakkının kabulü yirminci yüzyıl baĢlarında Avrupa ülkelerinin 

çoğunda sosyalist partilerin güçlenmesine yol açmıĢtır. Ancak oy hakkının bu mekanik 

geniĢlemesi yöresel komitelerin doğuĢumundaki tek etken değildir.  EĢitçi duyguların 

geliĢmesi ve geleneksel sosyal elitlerini bertaraf etme isteği de bir baĢka etken teĢkil etmiĢtir. 

1815‘den 1830‘a kadar Fransa‘da veya 1832‘den önce Ġngiltere‘de olduğu gibi, çok sınırlı bir 

oy hakkına dayanan bir siyasi rejim düĢünelim. Burada seçmenleri örgütlendirecek komitelere 

ihtiyaç yoktu. Seçmenler hem sayıca az, hem de sosyal bakımdan yüksek tabakadan 

olduğundan bir partinin takdimine hacet kalmaksızın adaylar arasında doğrudan doğruya bir 

tercih yapabilecek durumda idiler. Sanki seçim centilmenler arasında cereyan ediyordu. ġimdi 

oy hakkının birdenbire geniĢletildiğini düĢünün, eğer bu sırada yeni seçmenlerin güvenini 

kazanabilecek aktif seçim komiteleri kurulup geliĢtirilmezse bu seçmenlerin oyları zorunlu 

olarak az çok tanıdıkları yegâne adaylara, yani geleneksel sosyal elitlere gidecektir. Nitekim 

Fransa‘da 1871 Ulusal Meclis seçimlerinde 20 yıldır süren resmî adaylık sisteminden sonra 

oy verme ansızın serbest bırakıldı. Ancak partiler mevcut olmadığından köysel bölgelerin 

büyük seçmen kitlesi yöresel toprak ağalarına yöneldi. Böylece ―Dükler Cumhuriyeti‖ 

doğmuĢ oldu. Dolayısıyla seçim komitelerinin kurulması genellikle solun teĢebbüsüne 

dayanır. Çünkü bundan yararlanan soldur. Burada söz konusu olan seçmenlerin gözünde eski 

elitlerin prestiji ile rekabet edebilecek yeni elitleri bu komiteler vasıtası ile tanıtmaktadır. 

Fakat sağda etkisini koruyabilmek için, bu örneği izlemek zorunda kalır. Bu soldan sağa 

bulaĢma olayına partilerin yapısının çözümlenmesinde sık sık rastlanacaktır. 

Bir seçim komitesinin kuruluĢ mekanizmasını sırf genel prensipler çerçevesinde 

kesinlikle tasvir edebilmek güçtür. Çünkü burada yöresel koĢular önemli rol oynar. Bazen 

adayın kendisinin seçilmesi veya yeniden seçilmesini sağlayabilmek için etrafına birkaç sadık 

arkadaĢ toplar. Böyle bir komite hayli sunî bir nitelik taĢır. Bazı ülkelerde mesela Ġngiltere‘de 

bir adayın kendisini tek baĢına halkoyuna arz etmesi hoĢ karĢılanmazdı. Dolayısıyla adayın 

birkaç dostunu kendisine kefil olmaya ikna etmesi gerekiyordu.  

19. Yüzyılda birçok komite sırf bu sebepten doğmuĢtur. Bazen de aksine ufak bir 

gurup bir kimseyi aday göstermek ve kampanyasında ona yardımcı olmak üzere bir araya 
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gelmiĢlerdir. Buna örnek olarak 1876‘da Paris‘in altıncı Arrondissement‘ınde 3. 

Cumhuriyetin sosyalist adayı Sorbon Hukuk Fakültesi Profesörü Emile Acollas‘nın adaylığını 

desteklemek üzere bir öğrenci gurubunun ve bazı iĢçilerin kurdukları komiteyi gösterebiliriz. 

Çoğu zaman komitenin kuruluĢuna yol açan, daha önceden mevcut bir dernektir. Fransız 

Devrimi sırasında fikir kulüpleri seçimlerde aktif rol oynamıĢtır. Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde birliğin ilk yıllarında yöresel kulüpler seçimlerde büyük ölçüde etkili 

olmuĢlardır. Çoğu zaman gazeteciler de seçim komitelerinin kuruluĢunda rol oynamıĢlardır.  

ABD‘de seçim komiteleri özel koĢullardan yararlanmıĢtır. Birçok kamu görevleri 

seçimli olduğundan bir seleksiyon mekanizması kendinse yol göstermedikçe seçmen kitlesi ne 

yapacağını bilmez durumda kalacaktı. Öte yandan baĢkan seçiminin tek dereceli oluĢu 

dolayısıyla oyların bölünmesini önleyecek iyi örgütlenmiĢ komitelerin iĢe müdahalesi 

gerekiyordu. Bundan baĢka sürekli göçmen akımı seçmen kitlesini mütemadiyen Amerikan 

siyaseti hakkında hiçbir Ģey bilmeyen birçok yeni seçmenler katılıyordu. Bunların oylarını 

komitenin tavsiyesi dıĢında haklarında hiçbir Ģey bilmedikleri adaylara yöneltmek gerekliydi. 

Nihayet JAKSON‘dan itibaren bütün memuriyet görevlerini galip partiye veren ganimet 

sisteminin yerleĢmesi komitelerin emrine güçlü maddi araçlar verdi. Nasıl rüĢvet Ġngiltere 

parlamento guruplarının yapısını kuvvetlendirdi ise, Amerika‘da da seçim komitelerinin 

yapısını sağlamlaĢtırdı.  

Bir partinin kurulduktan sonraki ilk çabası normal olarak henüz seçim komitelerine 

sahip olmadığı için seçim çevrelerinde bu komitelerin kurulmasına önayak olmaktır. 

Ötekilerin tersine bunlar merkezin itiĢi ile doğar. Böylece parti evriminin mekanizması tersine 

dönmüĢ olur. Bu gözlemin önemi bir partinin merkeziyetçilik ya da adem-i merkeziyetçilik 

derecesini yahut partinin yönetiminde parlamento üyeleri ile iç liderlerin karĢılıklı etkilerini 

belirtmeye çalıĢtığımız zaman ortaya çıkacaktır. Ġkinci aĢamada parlamentoda temsilcisi 

olmayan seçim çevrelerinde komitelerin kurulması genellikle parlamento gurubundan ayrı bir 

parti genelkurmayının teĢekkülüne yol açar. Parti kökeninin derin etkisini muhafaza etmekle 

beraber ondan uzaklaĢır. Böylece parti seçim ve parlamento mekanizması dıĢında kuruldukları 

için yapıca bunlardan daha da uzak olan ikinci parti tipine (dıĢta doğmuĢ partilere) benzeme 

eğilimi gösterirler.  

 

2.   PARLAMENTO DIġINDA DOĞAN PARTĠLER: 

Partilerin seçim ve parlamento çevresi dıĢındaki doğuĢlarını incelerken, bu çevre 

dıĢındaki örgütlerin iĢe karıĢtığına değinmiĢtik. Örneğin fikir klüpleri, halk klüpleri gazeteler 

gibi dıĢta kurulan, seçim ve parlamento çevresinde kurulan partilerle, seçim ve parlamento 

içinde kurulan partiler arasındaki ayırım kesin değildir. Gene de, bir partinin esas biçiminin 

önceden mevcut ve asıl faaliyeti seçimler parlamento dıĢında bululan bir kurum tarafından 

belirlendiği birçok durumlar vardır. ĠĢte bu gibi durumlarda dıĢ kuruluĢtan söz etmemiz doğru 

olur.  

Bir siyasal partinin bu Ģekilde doğuĢuna yol açan grup ve dernekler pek çok ve 

çeĢitlidir. Bunların tam bir listesini yapmaya imkân olmadığından birkaç örnekle yetineceğiz. 

Ġçlerinde en çok bilineni sendikalardır. Birçok sosyalist partiler doğrudan doğruya sendikalar 

tarafından meydana getirilmiĢ, hatta bir süre sendikanın seçim ve parlamento iĢlerindeki 

siyasal kolu olma niteliğini devam ettirmiĢlerdir. Ġngiliz ĠĢçi Partisi bunun en tipik örneğidir. 

Bu konunun uzmanları iki çeĢit sosyalist parti arasında bir ayırım yapılması gerektiğini ileri 

sürmüĢlerdir. Sendikalarca oluĢturulan iĢçi partileri ve parlamento üyeleri ile aydınlar 

tarafından oluĢturulan gerçek sosyalist partiler. 

Tarım kooperatiflerinin ve köylülere ait meslek kuruluĢlarının partilerin doğuĢu 

üzerindeki etkisini de iĢçi sendikaları ile karĢılaĢtırmak gerekir. Çiftçi partileri iĢçi partileri 

kadar geliĢmiĢ olmamakla birlikte bazı ülkelerde özellikle Ġskandinav Demokrasilerinde orta 
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Avrupa‘da, Ġsviçre‘de Avustralya‘da Kanada‘da hatta ABD‘de büyük bir faaliyet 

göstermiĢlerdir.  

19. Yüzyıl Avrupa‘sındaki ilk hareketlerinde ve ilk solcu siyasi partilerin ortaya 

çıkıĢında öğrenci derneklerinin ve üniversite guruplarının oynadıkları rol malumdur. Bu gün 

benzer bir olgu bazı Latin Amerika ülkelerinde görülmektedir. Aynı Ģekilde Masonluğun, 

Fransa‘da Radikal Partinin ve Avrupa‘da çeĢitli Liberal Partilerin doğuĢunda rol oynadığı 

göze çarpmaktadır. Belçika‘da masonların bu müdahalesi çok açık olmuĢtur. Belçika 

masonlarının büyük üstadı Defacgz 1841‘de L‘Aliance adlı bir siyasi dernek kurmuĢ ve bu 

dernek bütün ülkede yöresel Ģubeler açmıĢtı. 1846‘da L‘Aliance, bu taĢra Ģubelerinin hepsini 

Brüksel‘de Hotel de Ville‘de bir kongreye davet etti ve kongre 320 delege ile toplandı. 

Defacgz‘ın baĢkanlığındaki kongre Kantonlarda sürekli Liberal dernekler kurulmasını 

kararlaĢtırdı.  

Aynı Ģekilde aydın guruplar tarafından kurulan siyasi partilerin de epeyce çok olması 

gerekir. Ancak böyle bir partinin, halktan bir genel oy sisteminde baĢarı kazanabilmesine 

imkân verecek derecede destek görmesi çok enderdir.  

Fransa‘da Jean Paul Sartre ve bazı solcu yazarlar tarafından kurulmasına teĢebbüs 

edilen (DDP) Devrimci Demokratik Parti‘nin uğradığı baĢarısızlık bunun bir güzel örneğidir. 

Partinin bu kuruluĢ Ģekli daha çok, sınırlı bir seçim sistemine uygun görülmektedir. 

Buna karĢılık kiliselerin ve dinsel mezheplerin etkisi her zaman için önemlidir. 

Örneğin: Hollanda da devrim aleyhtarı parti Katolik muhafazakâr parti ile mücadele etmek 

üzere Kalvenistler tarafından kurulmuĢtur. 1897‘de daha da aĢırı Protestanlar Katoliklerle 

devrim aleyhtarlarının iĢbirliğini protesto etmek amacı ile tarihsel Hristiyan Partiyi 

kurmuĢlardır. 1914‘den önce doğmuĢ olan sağ Hristiyan Partilerin kuruĢlunda ve günümüzde 

de Hristiyan Demokrat Partilerin ortaya çıkıĢında din adamlarının kendileri olmasa bile 

Katolik örgütleri doğrudan doğruya rol oynamıĢlardır. Belçika‘da dinsel otoritelerin 

faaliyetleri Katolik Muhafazakâr Partinin geliĢmesinde baĢlıca etken olmuĢtur.  

Din adamları Laik öğretime iliĢkin 1879 tarihli Felaket Kanunlarına karĢı, mücadele 

etmek ve dini eğitimi korumak üzere bütün ülkede Katolik Okul komitelerinin kurulmasına 

önayak olmuĢlardır. Bu komiteler çocukların devlet okullarından alınması ve dini okulların 

sayısının çoğaltılması için halkı uyarmıĢlardır. Sözü geçen komiteler 1884‘de Katolik Partinin 

yöresel Ģubelerine dönüĢmüĢ ve böylece parti Avrupa‘nın en iyi örgütlenmiĢ partilerinden biri 

haline gelmiĢtir. 1945‘de Hristiyan Demokrat Partilerin kuruluĢunda kilisenin etkisi daha 

dolaylı olmuĢ görünmektedir. Örneğin Fransa‘da kilise otoriteleri bu konuda herhangi bir 

teĢebbüste bulunmamıĢlardır. Fakat Fransız Katolik Gençlik Derneği (ACJF) bunun çeĢitli 

dallarının genç Hristiyan ĠĢçiler (JOC)  Genç Hristiyan Öğrenciler (JAC) genç Hristiyan 

Çiftçiler (JAC)in katalizör rolünü önemle belirtmek gerekir. (ACJF) Fransız Katolik Gençlik 

Derneği örgüt olarak bu iĢe karıĢmamıĢ olmakla beraber gerek ulusal, gerekse yöresel 

düzeyde partinin lider ve militan ihtiyaçlarını karĢılamıĢtır.  

Ġtalya‘da Katolik hareket benzer bir rol oynamıĢ görülmektedir. Yalnız burada din 

adamları çoğu zaman daha dolaysız bir müdahale de bulunmuĢlardır. Almanya‘da da durum 

aynıdır. 

Sendikalardan, fikir klüplerinden ve kiliselerden sonra eski muharipler derneklerini de 

partilere vücut verebilecek ―dıĢ örgütler‖ arasında saymak gerekir. 1914 savaĢının sonunda, 

faĢist ve faĢist taklidi partilerin kuruluĢunda büyük rol oynamıĢtır. Eski Baltık Freik‘Orpsun,  

Nasyonal Sosyalizmi, Ġtalyan Eski Muharipler derneğinin de faĢizmin doğuĢundaki rolü 

fevkalade tesirlidir. Bunun daha açık bir örneği Fransa‘da ortaya çıkmıĢ ve 1936 yılında bir 

eski muharipler derneği (Croıx de Fev) doğrudan doğruya bir siyasi partiye (Parti Social 

Français) (D S F) Fransız Sosyal Partisi‘ne dönüĢmüĢtür.  

―Lig‖ler de partiler gibi ve Ģimdiye kadar incelediğimiz ―dıĢ örgütler‖ den farklı 

olarak siyasal amaçlarla kurulan derneklerdir. Yalnız bunlar amaçlarına ulaĢmak için 
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partilerle ayni amaçları kullanmazlar. Partiler tamamen pek büyük ölçüde seçim ve 

parlamento düzeyinde faaliyet gösterirler. Ligler ise seçimlerde aday göstermez ve parlamento 

da gurup kurmaya çalıĢmazlar. Bunlar sadece propaganda ve kıĢkırtma örgütleridir. 

Dolayısıyla ligler mahiyetleri gereği, parlamentarizme Ģiddetle karĢıdırlar. Demokrasi oyunu 

oynamayı reddederler. Bu noktada doktrinleri aynı derecede anti-parlamenter olmakla 

beraber, parlamentoyu iktidarın ele geçirilmesinde bir araç olarak kullanan FaĢist ve 

Komünist Partilerden ayrılırlar. Ligler ilkel bir siyasal yönetim ifadesidir. Çünkü bir 

demokraside sistemi yıkabilmek için seçim ve parlamento metotlarını kullanmak dıĢarıdan 

faaliyet göstermekten Ģüphesiz daha etkilidir. Dolayısıyla liglerin doğal evrimi aĢırı partilere 

dönüĢmektir.  Gerçekten de bunların bazıları özellikle ―Ġtalyan FaĢist Partisi‖ gerçek bir parti 

haline gelmeden önce ―Lig‖ niteliğini taĢımaktaydı.  

Liglerin partilerin kuruluĢu üzerinde etkisi, gizli örgütlerin ve yeraltı guruplarının 

etkisi ile kıyaslanabilir. Gerçekten de her iki durumda da siyasal bir amacı olan, fakat seçim 

ve parlamento düzeyinde faaliyet göstermeyen örgütler söz konusudur. (Birinciler 

istemediklerinden ikinciler de kanuni yasak dolayısı ile yapamadıklarından) hukuki yasak 

kalkınca yeraltı gurupları, partilere dönüĢme eğilimi gösterir. Nitekim 1945‘te iĢgalden 

kurtulan birçok ülkelerde direnme hareketlerinin parti haline gelmeye çalıĢtıkları, fakat bunda 

genellikle baĢarı kazanamadıkları görülmüĢtür.  

Bununla birlikte, Fransız Mouvement Republicain Popularie (MRP) Cumhuriyetçi 

Halk ve Hareket Partisi, özellikle Ġtalyan Hıristiyan Demokrat Partisi büyük ölçüde eski gizli 

örgütlerden doğmuĢ sayılabilir. 1917‘de kanun dıĢı olmaktan çıkıp hemen iktidara gelen Rus 

Komünist Partisinin kökeni de, böyle bir örgüttü. Hatta bu parti, eski örgütünün belli baĢlı 

özelliklerini devam ettirmiĢ ve sonradan bunlar Rus Komünist partisi modeline göre yeniden 

örgütlenen bütün dünya Komünist Partilerine uygulanmıĢtır.  

Burada bir partinin doğuĢ biçiminin onun nihai yapısı üzerindeki etkisini bir kere daha 

belirtmek gerekir. Gerçekte Komünist Partilerde yeraltı örgütünün muhafaza edilmesi, 

hükümet baskılarının zorunlu kılması halinde süratle bir gizli gurup yapısına dönme 

ihtimaliyle haklılaĢtırılmıĢtır.  

Siyasal partilerin kuruluĢuna yol açan çeĢitli dıĢ örgütlerini sayarken son olarak Sanayi 

ve Ticaret guruplarının (Bankalar, Büyük teĢebbüsler, Sanayi kartelleri,  ĠĢveren Sendikaları 

vb.) rolünü de unutmamak gerekir. Ne yazık ki burada genelleme ve varsayım sınırlarının 

ötesine geçmek çok güçtür. Çünkü bu gibi faaliyetler daima büyük bir gizlilik içerisinde 

yürütülür. ġüphesiz bütün sağcı partilerin kaynağında bu güçler vardır. Siyasal partilerin 

doğuĢunda kapitalist gurupların oynadıkları rolün biçim ve derecelerini aydınlatmak için çok 

ustalıklı araĢtırmalar gereklidir. Bizdeki ―Genç Parti‖ bunun tipik bir örneğini teĢkil eder.  

Kökeni ne olursa olsun parlamento dıĢında doğan partiler seçim ve parlamento çevresi 

içinde doğanlardan tamamen farklıdır. Bir defa bunlar diğerlerinden daha merkeziyetçidir. 

Gerçekten diğerleri aĢağıdan yukarıya doğru geliĢtikleri halde bunlar, yukarıdan aĢağıya 

doğru geliĢirler. Komiteler ve yöresel guruplar mevcut bir merkezin çabası ile kurulur. 

Dolayısıyla merkez bunların eylem özgürlüğünü dilediği gibi kısabilir. Oysa seçim ve 

parlamento çevresinde doğan partilerde ilk olarak ortaya çıkan yöresel komitelerdir. Bunlar 

kendi faaliyetlerini düzenleyebilmek için bir merkezi organizma meydana getiriler. Böylece 

onun yetkilerini kendilerine mümkün mertebe geniĢ bir özerklik bırakacak Ģekilde 

sınırlandırırlar.  

Partiyi meydana getiren parlamento kurumun adem-i merkeziyetçi derecesi Ģüphesiz 

partinin adem-i merkeziyet derecesi üzerinde etkili olur. Örneğin iĢçi partileri komünist 

partilerinden daha az merkeziyetçidir. Kapitalist guruplarca meydana getirilen partiler iĢçi 

partilerinden daha az merkeziyetçidirler.  

Bununla birlikte parlamento dıĢında doğuĢla merkeziyet arasında genel bir düĢünce 

birliği vardır. Benzer sebeplerle seçim ve parlamento çevresi dıĢında doğan partiler bu çevre 
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içinde doğanlardan genellikle daha tutarlı ve disiplinlidirler. Birinci tipteki partiler tabandaki 

bütün parti hücrelerini doğal olarak birbirine bağlayan önceden mevcut bir örgüte sahiptirler. 

Ötekilerin ise sadece birkaç milletvekilinin parlamentoda bir arada bulunuĢlarından hareket 

edip bütün bu bağlantıları bizzat meydana getirmeleri, yapmaları gerekir.  

Aynı Ģekilde parlamento guruplarının etkisi ile parti tipi de birbirinden çok farklıdır. 

Parlamento ve seçim alanında doğan partilerde bu etki çok büyüktür. Milletvekilleri ya 

kolektif olarak partinin yönetim örgütünü meydana getirmek ya da parlamento gurubundan 

sözde ayrı olan yönetim kuruluna ferden birçok üyeler vermek sureti ile en önemli rolü 

oynarlar. Partilerin kuruluĢ mekanizmasında hâkim mevkii milletvekilleri iĢgal etmiĢ 

olduğundan kendilerinin bu üstünlüğünü açıklamak kolaydır.  

Öte yandan parlamento dıĢında doğan partiler milletvekillerinin müdahalesi 

olmaksızın kurulduğu için, bunlarda milletvekili etkisinin daima daha zayıf olduğu kolayca 

anlaĢılabilir. Gerçekte bu çeĢit partilerde genellikle parlamento gurubuna karĢı çok açık bir 

güvensizlik ve gurubu kendilerinden bağımsız bir yönetim kurulunun otoritesi altına sokma 

yolunda oldukça belirgin bir istek mevcuttur. ġüphesiz bu olguyu açıklayacak daha baĢka pek 

çok etkenler vardır. Örneğin bunu ister Fransa‘daki gibi parlamento içinde ister Ġngiltere‘deki 

gibi parlamento dıĢında doğmuĢ olsun, bütün sosyalist partilerde kendisini gösterdiği 

söylenebilir. Aslında parti hayatının tümü, partinin doğuĢ biçiminin izlerini taĢır. Partinin 

seçilmiĢ temsilciler karĢısındaki tutumu da, seçim ve parlamento faaliyetlerine oranla verilen 

genel önemin özel bir belirtisinden baĢka bir Ģey değildir.  

DıĢarıdan doğmuĢ partiler parlamentonun gölgesinde doğup geliĢmiĢ partilere oranla 

bu faaliyetlere karĢı çok daha kayıtsız kalırlar. Ġkinci kategorideki partiler için siyasal 

meclislerde sandalye kazanmak parti hayatının özü, partinin varlık sebebi ve en yüce 

amacıdır. Birinci kategorideki partilerde ise, seçim ve parlamento mücadelesi önemli olmakla 

birlikte partinin genel eylemi içindeki unsurlardan sadece biri, onun siyasi amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için kullandığı birçok araçlardan yalnız bir tanesidir. Örneğin Fransa‘daki 

Radikal Parti için en önemli problem parlamentoda mümkün olduğu kadar çok sandalye 

kazanmaktır. Oysa MRP (Cumhuriyetçi Halk Partisi) için esas olan siyasal hayatta bir takım 

manevi ve ahlaki ilkeleri yerleĢtirmektir. Bu ise eğitici faaliyetlere, seçim mücadeleleri 

derecesinde önem verilmesini gerektirir.  

Nihayet Komünist Partisi seçim mücadelesi iktidarın tümü ile ele geçirilmesi ve 

totaliter biçimde kullanılması amacına yönelmiĢ kapsayıcı bir stratejinin sadece bir unsuru,  

üstelik çoğu zaman tali bir unsurudur.  

Sonuç olarak denilebilir ki, parlamento dıĢında doğan partiler parlamenter sistem 

doktrinleri ile bağlı bulunsalar dahi buna birinci tipteki partiler derecesinde değer vermezler. 

Dolayısı ile bu partilerin geliĢmesi, parlamentolara ve seçimlere karĢı (Çoğu zaman bilinçsiz 

ve bastırılmıĢ) belli bir fiilî kayıtsızlığı ifade eder.  

1900‘e kadar partilerin çoğu, birinci yoldan kurulmuĢtur. Bazı Katolik partileri 

(özellikle Belçika Muhafazakâr Partisi) üzerinde kilisenin, sağcı partiler üzerinde endüstriyel 

ve malî gurupların ve bazı liberal partiler üzerinde aydın çevrelerin (ve masonluğun) etkileri 

bir yana bırakılırsa 20. yüzyıl baĢlarında Sosyalist Partilerin doğuĢuna kadar parlamento dıĢı 

müdahalelerin örneğine pek az rastlarız.  

Bununla birlikte demokrasiye yeni girmiĢ, yani siyasal meclislerin ve genel oy 

sisteminin henüz gerçek anlamda iĢlemeye baĢlamadığı ülkeleri bir yana bırakmak gerekir. Bu 

ülkelerde partilerin geliĢimi, genellikle tasvir etmiĢ bulunduğumuz birinci tipe uymaktadır. 

Bu, yukarıdaki iddia ile çekiĢme halinde değildir. Tam tersine partilerin seçim ve parlamento 

çevresinde kuruluĢlarının, demokrasi evriminin belli bir aĢamasına, genel oyun gitgide 

yerleĢmesi aĢamasına, (Bu yerleĢme sadece hukuki belgelerde değil, uygulamada da 

gösterilmelidir.) uygun düĢtüğünü göstermek sureti ile onu doğrulamaktadır. Bundan sonraki 

problem, kiĢisel oydan, kolektif oya geçerek yeni seçmenler kitlesini örgütlendirmeye devam 
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etmektir. Yöresel komitelerin geliĢmesi bunu doğal olarak sağlar. Fakat bir kez bu ilk aĢama 

geçilip, partiler sağlam Ģekilde yerleĢmesinde, yeni partiler eski partilerin teĢkil ettiği 

engellerle karĢılaĢır. Artık münferit, yöresel teĢebbüsler, sözü geçen engeli yıkmaya yetmez 

ve bunlar, doğdukları yerin ötesine geçerek, gerçek anlamda ulusal bir partiye vücut 

veremezler. Diğer bir deyimle tasvir ettiğimiz ilk tip, örgütlenmiĢ bir parti sisteminin henüz 

mevcut olmadığı bir ülkede siyasal partilerin kuruluĢuna uygun düĢer. Böyle bir sitem 

iĢlemeye baĢladıktan sonra ise ikinci kuruluĢ tipi daha sık görülür.  

 

PARTĠLERĠN YAPISI 
Partilerin yapısının en belirgin niteliklerinden biri, bu yapının heterojenliğidir. Aynı ad 

altında temel unsurları, genel çatıları ve üyelik bağları ve yönetici kurumları bakımından 

birbirlerinden farklı üç, ya da dört sosyolojik tip ifade edilmektedir.  

Bu tiplerden ilki, halen muhafazakâr ve liberal partiler Ģeklinde yaĢamalarına devam 

eden, 19. yüzyıl ―Burjuva‖ partilerine oldukça uygundur. Sözü geçen partiler ABD‘de siyaset 

sahnesini tek baĢlarına iĢgale devam etmektedirler. (Ancak ABD partilerinin tamamen orijinal 

nitelikleri vardır.) Bu partiler dar bir çevreden devĢirilmiĢ birbirlerinden oldukça bağımsız ve 

genellikle adem-i merkeziyetçi komitelere dayanırlar. Amaçları, üye sayılarını artırmaktan ya 

da kitleleri örgütlemekten çok, seçkinleri bir araya getirmektir. Faaliyetleri tamamen 

seçkinlere ve parlamento kombinezonlarına dönük ve bu yüzden de yarı mevsimliktir. 

Yönetim yapıları ilkel mahiyettedir. Liderlikleri büyük ölçüde milletvekillerinin elinde olup, 

çok belirgin bir bireysel biçim gösterir. Gerçek iktidar, bir parlamento lideri etrafında 

toplanan Ģu ya da bu klipe aittir. Parti hayatı bu küçük guruplar arasındaki rekabette kendini 

gösterir. Parti sadece siyasal sorunla ilgilenir. Doktrin ve ideolojik sorunlar burada anacak tali 

bir rol oynar. Üyelik genellikle çıkar ya da alıĢkanlığa dayanır. 

Kara Avrupası sosyalist partileri, halk kitlelerinin mümkün olduğu kadar geniĢ ölçüde 

örgütlenmesine dayanan farklı bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla bunlarda, çok sıkı bir 

bireysel aidat mekanizması ile tamamlanan belli bir üyelik sistemi görülür. Parti malî 

bakımdan aidatlara dayanır. Bu vergiye dayanan kamu maliyesi yöntemidir. Oysa 

muhafazakâr ve Liberal Partiler özel finansman yönetimine bağlıdırlar. Tüccarlar, sanayi 

kuruluĢları, bankalar ve benzerlerinin sağladığı bağıĢ ve yardımlarla gelirlerini temin ederler. 

Birinci tipteki komitelerin yerini burada ―Ocaklar‖ alır. Daha geniĢ çevreli, daha açık ve salt 

geliĢime iliĢkin faaliyetlerin yanı sıra, üyelerinin siyasal eğilimine de önem veren çalıĢma 

guruplarıdır. Üyelerin sayısı ve aidatların toplanması, büyük bir çapta bir yönetim örgütünün 

kurulmasını gerektirir. Dolayısıyla parti içinde doğal olarak bir sınıf meydana getirme ve belli 

bir otorite kazanma eğilimi gösteren hayli çok sayıda sürekli memurlar bulunur. Bürokrasi 

tohumları geliĢmeye baĢlar. Liderliğin kiĢisel niteliği zayıflar. Gerçek bir ―kuvvetler 

ayrılığına‖ dayanan karmaĢık bir kurumlar sistemi (Kongreler, Ulusal komiteler, Konseyler, 

Bürolar, Sekreterlikler…) kurulur. Teorik olarak bütün kademelerde seçim asıldır. 

Uygulamada ise güçlü oligarĢik eğilimler kendisini gösterir. Parti içinde doktrin daha önemli 

bir rol oynar. Rekabetler kiĢisel klikler yerine, fikir eğilimleri arasındaki bir çatıĢma 

görünümünü alır. Hatta parti salt siyasal alanın dıĢına çıkarak ekonomik sosyal ailevî vb. 

alanlara da el uzatır.  

Daha yakınlarda Komünizm ve faĢizm yeni bir sosyolojik tip meydana getirmiĢlerdir. 

Sosyalist partilerdeki yarı âdem-i merkeziyete karĢılık, bunların her ikisinde de çok aĢırı bir 

merkeziyet, temel unsurları setlere ve bölmelere ayıran, partiyi her çeĢit ayrılık ve bölünme 

teĢebbüsüne karĢı koruyan ve çok sıkı bir disiplin sağlayan bir dikey bağlantı sistemi otokratik 

metotlara (Yukardan atama ve kooptasyon) dayanan ve parlamento üyelerinin etkisinden 

tamamen uzak olan bir liderlik mevcuttur.  

Her iki parti de seçim mücadelelerine ancak ikinci derecede önem verir. Bunların 

gerçek faaliyeti baĢka alanlarda, genellikle sürekli propaganda ve kıĢkırtma alanındadır. 
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Faaliyetlerinde grevler, sabotajlar, baskınlar gibi dolaysız, bazen da cebrî metotlar kullanırlar. 

Devlet kendilerine karĢı yasaklama ve kayıtlamalara baĢvurduğu takdirde her ikisi de hem 

açık, hem gizli mücadelenin koĢullarını uyarlamaya çalıĢırlar. Her ikisi de kiĢiden sadece bir 

siyasal katılma değil, bütün varlığını mutlak Ģekilde adamasını isteyen kamusal ve özel hayat 

arasında hiçbir ayırım yapmayan ve bunlardan ilkini olduğu kadar ikincisini de yönetme 

hakkını ileri süren, sert ve totaliter bir doktrine dayanırlar. Özellikle her ikisi de üyelerinde 

dinsel mahiyette mit ve inançlara dayanan akıl dıĢı bir bağlılık meydana getirirler ve böylece 

kilisenin imanını ordunun disiplini ile birleĢtirirler.  

Bununla birlikte komünist ve faĢist partiler arasında derin farlar da vardır. Birincisi 

yapıları bakımından komünist partiler iĢyeri sistemine, faĢist partiler ise bir çeĢit özel milise 

dayanır. Ġkincisi sosyal bileĢimleri bakımından komünizm iĢçi sınıfının siyasal ifadesi, kendi 

kurtuluĢu için savaĢan proletaryanın öncü kuvveti olduğunu öne sürer. FaĢizm ise kendi 

tasfiyelerini ve siyasal iktidarın iĢçi sınıfınca ele geçirilmesini önlemek amacını güden orta 

sınıfların ve burjuvazinin savunma ordusunu meydana getirir. Nihayet doktrin ve temel 

felsefe bakımından komünizm ―Kitlelere‖, faĢizm ―Seçkin‖lere inanır. Komünizm eĢitlikçi, 

faĢizm aristokrattır. Komünizm iyimser bir metafizik sisteme, bir ilerleme inancına, tekniğin 

uygarlaĢtırıcı erdemlerine karĢı derin bir imana dayanır. FaĢizm ise insanlığı kötümser bir 

açıdan görür. 19. yüzyıl bilimciliğini olduğu gibi, 18. yüzyıl akılcılığını da reddeder. 

Geleneksel ve ilkel değerler (Irk, kan ve toprak birliği) üzerinde durur. FaĢizmin bilinçaltında 

en yüce değerleri canlandıran iĢçi değil, köylüdür.  

Birçok parti tipleri, bu genel anlatımın dıĢında kalır. Bir defa eski partilerle sosyal 

partiler arasında aĢağı yukarı ortalama bir yer iĢgal eden Katolik ve Hıristiyan Demokratik 

Partiler. Ġkincisi özel incelemeleri gerektirecek bir ―dolaylı yapı‖ sistemine göre sendika ve 

kooperatiflere dayanarak kurulmuĢ iĢçi partileri. KuruluĢları büyük çeĢitlilik gösteren ve 

rolleri birkaç ülkeyle sınırlı bulunan çiftçi partileri, nihayet bazı Doğu ve Ortadoğu, Afrika ve 

Latin Amerika ülkelerinde görülen eski ve tarih öncesi parti tipleri. Bu sonuncular nüfuzlu bir 

koruyucu tarafından toplanan takipçilerden bir feodal aile çevresinde meydana gelen 

klânlardan, ya da askerî bir liderin bir araya getirdiği ―Camerilla‖lardan ibaret olup bu kitapta 

incelenecek değillerdir. 

Öte yandan söz konusu bu inceleme kesin ayırımlardan çok, eğilimleri tasvir 

etmektedir. Daha doğrusu bu inceleme, partinin temel unsurlarına, genel bağlantısına, üyelik 

mekanizmasına, katılımın derecelerine ve mahiyetine, liderlerin belirlenmesine, parlamento 

üyelerinin rolüne vb. iliĢkin birçok özel ayırım kategorileri arasındaki paralelliğe 

dayanmaktadır. Bu çalıĢmanın baĢlıca amacı yukarıda zikredilen sözü geçen temel ayırımları 

âzamî kesinlikle belirtmektir. ġimdiye kadar sadece bunun kesiĢme noktalarını incelemiĢ 

bulunuyoruz.  

 

1.  PARTĠLERĠN ÖRGÜTÜ 

 

Bir insan topluluğu içindeki iki unsurun üyelerle liderlerin, itaat edenlerle 

emredenlerin, yöneticilerle yönetenlerin ayırt edilmesi gerçeğe uygun olmakla birlikte yeterli 

değildir. Bir yanda belli bir dayanıĢma ile birbirine bağlı insan kalabalığı, öte yanda birkaç 

lider. Böyle bir tanım bir miting günündeki yığın, parktaki bir çocuk topluluğu, ya da reislerin 

yönetimindeki bir haydut çetesi bakımından doğru olduğu gibi, küçük ya da istikrarsız 

topluluklara, kiĢisel klanlar olmaktan henüz kurtulamamıĢ tarih öncesi partilerle, bir koruyucu 

etrafında toplanmıĢ takipçilere de uygun düĢer. Fakat geniĢ ve sürekli topluluklar bakımından 

yeterli değildir. Bunlarda üyeler oldukça karmaĢık bir kurumsal çerçeve içinde yer alırlar. 

Global topluluk, koordinasyon mekanizmaları ile birbirine bağlanmıĢ, küçük temel 

toplulukların birleĢmesinden meydana gelir. 
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Modern partilerde bu örgüt büyük önem kazanır. Üyelerin faaliyetlerinin genel 

çerçevesini ve bunlar arasındaki dayanıĢmaya verilen biçimi belirler. Liderlerin seçim 

mekanizmalarını ve yetkilerini belirler. Çoğu zaman bazı partilerin niçin güçlü ve diğerlerinin 

ise güçsüz ve etkisiz olduklarını açıklar.  

Son elli yıl içinde bu alanda önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Batının büyük uluslarında 

devletin genel yapısı ana hatları bakımından aynı kalmıĢ olmakla beraber, partilerin yapısı en 

azından birkaç defa köklü değiĢime uğramıĢtır. Siyasal hayatın genel Ģartlarının değiĢmesine, 

demokratik alt yapının allak bullak olmasına yol açan iki, hatta bazı ülkelerde üç devrim vuku 

bulmuĢtur. 1890 ile 1900 arasında Sosyalist Partiler sınırlı ve birbirlerinden oldukça bağımsız 

komitelerden meydana gelen eski yapının yerine, bütün üyelerine olabildiğince açık ve kendi 

aralarında sıkı Ģekilde bağlantılı halk ocakları sistemini geçirmiĢlerdir.  

1925 ile 1930 arasında Komünist Partileri ―Demokratik merkeziyetçilik‖ yöntemi ile 

birbirlerine sıkıca bağlanmıĢ, fakat aynı zamanda dikey bağlantılar yoluyla da bölmelere 

ayrılmıĢ oldukça küçük iĢ yerleri guruplarına dayanan daha da yeni bir yapı geliĢtirmiĢlerdir. 

Kitlelerin böyle disiplinli bir Ģekilde teĢkilatlanması Komünizmin geliĢmesinde Marksist 

doktrinden ya da iĢçi sınıfının düĢük hayat standartlarından daha etkili olmuĢtur.  

Sonuç olarak aĢağı yukarı aynı zamanlarda faĢist partiler, gerçek anlamda siyasal 

ordular, devleti zapt edip sonra da ona muhafızlık yapabilecek özel milisler ortaya 

çıkarmıĢlardır. Ancak bütün batılı uluslar bu değiĢimleri geçirmiĢ değildir. Partilerin eski 

geleneksel örgütlerini hala korudukları Amerika‘da böyle bir değiĢim olmamıĢtır. 

Amerika‘daki en yeni maddi teknikler, modası geçmiĢ bir siyasi teknikle bir arada 

bulunmaktadır. Ġngiltere ve müstemlekeleri önemli komünist ve faĢist akımlarla 

karĢılaĢmamıĢlardır. Bu ülkedeki sosyalist partiler ise sendikal bir temele dayanmaları 

bakımından çok orijinal bir Ģekil almıĢlardır. Diğer ülkelerde istisnaî olarak rastlanan bu 

―dolaylı yapı‖, gerek siyasi partilerin temel unsurlarından, gerekse bu kurucu hücreleri 

birleĢtirip düzene sokan genel bağlantıdan önce, özel olarak incelemeye değer mahiyettedir.  

 

a. Dolaylı ve Dolaysız Yapı: 
Günümüzün Fransız Sosyalist Partisini 1900‘lü yılların ĠĢçi Partisi ile karĢılaĢtıralım. 

Bunlardan ilki yani Fransız Sosyalist Partisi bir üyelik formu imzalamıĢ bulunan ve aylık 

aidat ödeyen ve yöresel ocak toplantılarına oldukça düzenli bir Ģekilde katılan bireylerden 

kuruludur. Ġkincisi Ġngiliz ĠĢçi Partisi ise ortak bir seçim örgütü kurmak amacı ile birleĢmiĢ 

sendikalardan, kooperatiflerden, yardımlaĢma derneklerinden ve aydın guruplarından 

meydana gelmiĢtir. Burada partinin taraftarları ya da üyeleri değil, sadece kurucu gurupların 

sendikaların, kooperatiflerin yardımlaĢma derneklerinin ve benzeri üyeleri mevcuttur. Fransız 

Sosyalist Partisi dolaysız ―direkt‖ 1900‘ün Ġngiliz ĠĢçi Partisi ise ―dolaylı‖ partilere bir 

örnektir.  

 

b. Dolaylı Parti ġekilleri:  

Genel olarak iki çeĢit parti dolaylı biçim gösterir. Sosyalist Partiler ve Katolik Partiler. 

Bunlardan ilkinde partinin ham maddesi, iĢçi sendikalarından, kooperatiflerden ve iĢçi 

yardımlaĢma derneklerinden meydana gelir. Parti tek bir sosyal sınıfa dayanan bir topluluktur. 

Ġkincisinde ise, parti iĢçi sendika ve kooperatifleri ile köylü derneklerinin Ticaret ve Sanayi 

odalarının bir federasyonu görünümündedir. Parti, her bir kendi örgütünü kurmakta olan farklı 

sosyal sınıfları birleĢtirir. Örnek verecek olursak Sosyalist Partiler için Ġngiliz ĠĢçi Partisi, 

Katolik partiler için de Belçika Katolik Bloku ve Avusturya Halk Partisi‘dir.  

Dolaylı partilerin üçüncü bir çeĢidi daha vardır. Onlar da çiftçi partileridir. ĠĢçi, 

sendika ve kooperatiflerinin sosyalist partilerde oynadığı rolü burada tarım sendikaları ve 

kooperatifleri oynamıĢtır. Ancak hiçbiri Sosyalist Partiler derecesinde yüksek bir örgütlenme 

düzeyine ulaĢmıĢ değildir. Balkanlardaki çiftçi partileri özellikle Bulgar Çiftçi Partisi 
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tamamen iĢçi partisi modeli üzerine kurulmuĢtur. Öte yandan ilk siyasal guruplaĢmaların 

kurucu guruplarının bütün üyelerinin yöresel düzeyde bir araya gelmelerinden doğduğu 

dolaylı partilerle, temel unsurların sadece bu gurupların delegelerinden meydana geldiği 

dolaylı partiler arasında bir ayırım yapılabilir. Ġngiliz ĠĢçi Partisi ilk tipin, Belçika ĠĢçi Partisi 

ile Ġsveç Sosyal Demokrat Partisi de, ikinci tipin örneğidir. Dolaylı parti kavramına tam 

anlamı ile uyan bunlardan sadece ilkidir.  

Dolaylı yapının kabulünde ulusal karakter doktrinlerden muhakkak ki daha etkili 

olmuĢtur. Latin ülkelerde dolaylı parti hemen hemen hiç yoktur. Bu partiler Nordik, Anglo-

Sakson ve Germen ülkelerinde görülmektedir.  

Bu gözlemleri genelleĢtirmek ve ortaya genel bir sosyolojik Ģema koymak istersek 

diyebiliriz ki sendikalar veya kooperatifler sosyal partilerden önce doğdukları takdirde 

partinin doğal eğilimi, dolaylı bir katılma esasına göre bu kuruluĢlar çerçevesinde 

örgütlenmektedir. Buna karĢılık parti sendikalardan önce doğmuĢsa klasik ―Dolaysız‖ katılma 

yolunu izlemiĢtir. 

 

 

2.  TEMEL UNSURLAR 

Bir parti tek bir topluluk değil, birçok toplulukların meydana getirdiği bir bütün, ülke 

içinde dağılmıĢ ve koordinatör kurumlar vasıtası ile birbirine bağlanmıĢ gurupların (ocaklar, 

komiteler ve mahalli dernekler gibi) meydana getirdiği bir birliktir. Her partinin temel 

unsurlarının kendine özgü bir yapısı vardır.  

Fransız Sosyalist Partisinin ocağı, Amerikan Partilerinin komiteleri ve seçim ajanları, 

Komünist Partilerin hücreleri, Ġtalyan FaĢist Partisinin ―Fasces‖i bütün bunlar birbirinden 

derin farklarla ayrılan kurumlardır. Yukarıdaki her parti diğer partilerin yapısına benzemeyen 

kendine özgü bir yapıya sahiptir. Gene de temel unsurların dört tipini ayırt etmek ve mevcut 

partilerin çoğunu bunlardan birine sokmak mümkündür. Bu tipler, komite, ocak, hücre ve 

milistir.  

 

a.  Komite:   

Bu deyim aĢağı-yukarı Anglo-Sakson terminolojisinde ―Casus‖ deyimiyle ifade edilen 

olguyu anlatır. Komitenin baĢta gelen özelliği, sınırlı mahiyette oluĢudur. Komite az sayıda 

üyeden meydana gelir ve üye sayısını artırmaya çalıĢmaz. DevĢirme faaliyetini geniĢletmek 

amacı ile propagandaya giriĢmez. Hatta gerçekte üye de almaz.  Çünkü bu sınırlı gurup aynı 

zamanda kapalı bir kutudur. Her isteyen oraya giremez, üstelik üyelik ya bir çeĢit zımnî 

kooptasyonla,  ya da Ģeklî bir atanmayla kazanılır. Sayıca öyle zayıf oluĢuna rağmen 

komitenin gücü büyüktür. Bu gücü üyelerinin sayısına değil, niteliğine dayanır. Komite 

nüfuzları dolayısıyla seçilmiĢ seçkinlerden meydana gelen bir guruptur.  

Bu genel niteliklerin gerisinde komitenin birkaç tipini ayırt etmek mümkündür. Bir 

defa ―Dolaysız‖ ve ―Dolaylı‖ arasında ayırım yapılabilir. Fransız radikal Sosyalist komiteleri 

birinci tipin iyi bir örneğidir. Bunlar bireysel nitelikleri ve kiĢisel etkisi dolayısıyla seçilmiĢ 

seçkinleri bir araya getirir. Bunlar nüfuzlu tüccarlar, köydeki küçük toprak sahipleri, köy veya 

kasaba noteri veya doktorları, memurlar, öğretmenler,  avukatlar vs. Bunlardan hiçbiri resmen 

bir sınıfı veya gurubu temsil etmez. Komitede delege olarak değil, kiĢilikleri dolayısıyla yer 

alırlar. Hatta komiteye seçilmeleri açık bir kurala dayanmayıp, bir çeĢit zımnî bir 

kooptasyondan doğar. 

Seçkinlerden kurulan bu komiteleri, kiĢisel nüfuzlarından çok, seçim kampanyası 

araçları hakkındaki bilgilerinden dolayı seçilmiĢ kiĢilerden kurulu ―teknisyen‖ komiteleri ile 

(örneğin Amerikan Partilerinin Komiteleri) karĢılaĢtırabiliriz. Ancak teknisyenlere komitenin 

kendi içinden çok seçim ajanları düzeyinde rastlanır. Bu ajanlar daha ufak yöresel birimlerde 

komiteyi temsil eder ve onun nüfuzunu ülkenin her köĢesine yayarlar.  
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Seçim ajanlarının durumunu ve oynadıkları rolü ayrıntılı olarak çözümlemek çok 

faydalı olacaktır. Bunlar çoğu zaman komiteden maaĢ alan ve onun hesabına tam gün çalıĢan 

gerçek komite memurları olmadıkları gibi sempatizanlara benzer sırf gönüllü yardımcılar da 

değildir. Genellikle partiden bazı maddi çıkarlar sağlamak, fakat kendilerine belli ölçüde 

bağımsızlık veren özel bir mesleği de devam ettirmek suretiyle ikisi arası bir yer iĢgal ederler. 

Bununla birlikte Amerika‘da bazen mahalle görevlilerinin geçimi dolaysız veya dolaylı 

Ģekilde (Partinin kendilerini uydurma denebilecek bir idari göreve getirip parti içi 

çalıĢmalarına imkân vermesi) tamamen parti tarafından sağlanır.  

Komiteler, siyasal partilerin eski bir yapı tipidir. Bunlar servet esasına dayanan bir 

seçim sisteminde veya genel oy sisteminin ilk zamanlarında partilerin normal örgütünü teĢkil 

ederler. 19. yüzyıl sonlarında Avrupa‘da iki komite tipi ayırt edilebilir. Bunlardan birincisi 

olan muhafazakâr partilerde görülen aristokratları, büyük sanayicileri, bankerleri, hatta ileri 

gelen din adamlarını bir araya getirir. Liberal veya Radikal partilere tekabül eden ikincisi ise 

tüccarlardan ve sanayicilerden, memurlardan, öğretmenlerden, avukatlardan, gazetecilerden 

ve memurlardan meydana gelir.  

Genel oyun ortaya çıkıĢı her ülkede komite sisteminin ortadan kalkmasına yol açmıĢ 

değildir. Halk kitleleri kendi gerçek örgütlerini (sendikal ya da siyasal) kurabilene kadar eski 

çerçeve içerisinde faaliyet göstermiĢlerdir. Dolayısıyla komiteler özellikle seçim ajanlarının 

sayısını artırmak suretiyle kitleleri etkilemenin yollarını aramıĢlardır. Bu halk kitlelerine eski 

yapıları empoze etmek ve böylece genel oya rağmen onları pasif bir rolde tutarak genel oyun 

siyasal sonuçlarını sınırlandırmak amacı ile giriĢilmiĢ, bazen bilinçsiz bir çabanın ifadesidir. 

Ancak doğrudan doğruya kendilerine uygun örgütlendirme metotlarının (örneğin ocak 

sistemi) daha büyük bir etkinlik göstermesi, çoğu zaman komitenin gerilemelerine sebep 

olmuĢtur.  

ABD‘deki her iki büyük parti de Avrupa partilerinden birçok noktalarda ayrılmalarına 

rağmen, aynı durumdadırlar. Amerikan partileri her Ģeyden önce federe devletlerin 

konvention ve primary‘lere iliĢkin kanunlarıyla resmen düzenlenen bir çeĢit ön seçimlere 

adayların sabit olunmasını sağlayan seçim makineleridir. Bu bakımdan örgütleri çok 

orijinallik taĢır. Öte yandan bu partiler ideolojik guruplar veya sınıf toplulukları da değillerdir. 

Her biri federal devletin muazzam ülkesi içinde çok farklı fikirlere ve çok çeĢitli sosyal 

durumlara sahip kiĢileri bir araya getirir. Gerçekte bu partiler oy toplamakta ve ganimet 

sisteminin sağlandığı yönetim makinelerini ele geçirmekte uzman kiĢilerden kurulu 

takımlardır. Hatta çoğu zaman uzmanların yer değiĢtirmesi de mümkündür. (Tıpkı bir 

teknisyenin iĢ yerini değiĢtirmesi gibi, mahalle görevlileri de bazen uzmanlıklarını öbür 

partinin hizmetine sunarlar.) Ancak bu çeĢit kaygılar ve özellikle Avrupa partilerinde de yok 

değildir. Avrupa‘daki fark amaçlardan çok metotlardadır. Öte yandan Amerikan partilerinde 

eski dünya partilerinin özelliğini teĢkil eden siyasal ve parlamenter örgütleniĢin izlerini 

görebiliriz.  

Bu kayıtlar saklı olmak Ģartı ile Amerikan partilerinin komite temeline dayandığı 

kabul edilebilir. Ayrıca ilçe, mahalle ve Ģehir komitelerinin ulusal komitelere kadar yükselen 

resmi komiteler hiyerarĢisi ile patronlardan (bosses) ve makinelerden (machines) meydana 

gelen gayr-ı resmî komiteler arasında bir ayırım yapmak gerekir. Bu komiteler daima kiĢisel 

nüfuzları sayılarından daha çok ağırlık taĢıyan ünlü kiĢilerden ve klasik dolaysız komiteler 

sistemine uygun olarak ―makine‖ içerisinde bir çeĢit atama yoluyla devĢirilen seçkinlerden 

kurulu ufak guruplardır. Bu seçkinlerin çoğu zaman belli bir türe, yani profesyonel politikacı 

türüne mensup olmaları hiçbir Ģeyi değiĢtirmez. Dolayısıyla Amerikan partilerinin genel 

yapısı çok eski tiptedir. Bu partiler seçim ajanlarını geliĢtirmiĢ ve komitenin teknik karakterini 

kuvvetlendirmiĢ olmakla beraber, burjuva demokrasisinin eski siyasal çerçevesini muhafaza 

etmiĢtir.  



 31 

Bu olayın izahı derin bir araĢtırmaya lüzum gösterir. AraĢtırılması gereken Amerikan 

partilerinin niçin komitelerin yerine ocak veya hücre‘leri kabul etmedikleri sorunu değildir. 

Çünkü tecrübeler dünyada pek az partinin yapısını bu Ģekilde değiĢtirmiĢ bulunduğunu 

göstermektedir. Eski Avrupa partileri de Atlantik‘in öte yanındaki benzerleri gibi komiteye 

bağlı kalmaktadır. Gerçek problem genel oyun kabulünün ve kitlelerin Amerikan siyasal 

hayatına girmesinin niçin modern yapıda solcu bir partinin doğmasına yol açmamıĢ olduğunu 

tespit etmektir. Diğer bir deyimle Amerika‘da büyük bir sosyalist partinin bulunmayıĢıdır. Bu 

ise amerikan iĢçisinin sınıf bilincinden yoksunluğu ve derin bireyciliği ile ilgili 

görünmektedir. ġu halde Amerikan partilerinin eski tip yapıları, Amerikan siyasetindeki temel 

muhafazakârlığın sonucu olmuĢtur diyebiliriz. Gerçekte iki büyük Amerikan Partisinin 

Avrupa parlamento coğrafyasındaki yeri ―Sağ ve Merkez‖ dir. Dolayısıyla bunların hâlâ 

komitelere dayanmakta olmaları yukarıdaki açıklanan genel eğilime uygundur.  

 

b.  Ocak: 

―Ocak‖ (Branch, Section) deyimi kelime anlamı ile komite kadar adem-i merkeziyetçi 

olmayan bir temel unsuru anlatır. Ocak bir bütünün parçasından ibarettir. Kendi baĢına varlığı 

düĢünülemez. Komite kelimesi ise, kendi baĢına yaĢayabilecek özerk bir gerçeği hatıra getirir. 

Gerçekten ocaklara dayanan partilerin daha merkeziyetçi olduğunu göreceğiz. Fakat ocağın 

asıl orijinal yanı onun diğer ocaklarla olan bağlantısında değil, kendi yapısındadır. Komite 

sınırlı, ocak yaygın niteliktedir. Ocak üye kaydetmeye, üye sayısını çoğaltmaya, toplam 

gücünü arttırmaya çalıĢır. Ocak niteliği hor görmez; fakat onun için nicelik en önde gelir. 

Uygulamada ocağa girebilmek için istek kâfidir. ġüphesiz partilerin çoğu üyelik hakkında bir 

takım kurallar koyarlar ve partiye giriĢ Ģartlarını tespit ederler. Fakat hiç değilse ocak 

sisteminde bunlar genellikle teorik mahiyette kalır. Komite, nüfuzları dolayısıyla seçilmiĢ 

seçkinleri bir araya getirmekle yetinir. Ocak ise kütlelere hitap eder.  

Ocağın faaliyetleri seçim zamanlarında tabiatı ile çok yoğun olmakla beraber seçimler 

arasında da önemini ve özellikle düzenliliğini korur. Sosyalist ocaklar genellikle her ay veya 

her iki haftada bir toplanırlar. Toplantılarda sadece seçim taktikleri değil, siyasal eğitim de 

söz konusu olur. Parti sözcüleri ocak üyelerine hitaben çeĢitli sorunlar üzerinde konuĢmaya 

gelirler. Bu oturumu genellikle bir tartıĢma izler. Gerçi tecrübeler, bu toplantıların ufak tefek 

yöresel sorunlar ve seçim sorunları etrafında dönüp dolaĢma eğiliminde olduğunu 

göstermiĢtir. Fakat partiler genellikle bu eğilimi bertaraf etmek, doktrine ve genel menfaate 

iliĢkin tartıĢmalara yeterince yer ayırmak için çok ciddi çabalar harcarlar.  

Ocak komiteden daha kalabalık bir gurup olduğundan daha geliĢmiĢ bir iç örgüte 

sahiptir. Komitedeki hiyerarĢi çok ileridedir. Genellikle komitelerde bir liderin kiĢisel 

nüfuzundan baĢka bir Ģey görülmez. Bazen lider üstün bir nüfuz sahibidir. Amerika‘da komite 

çoğu zaman ―patron‖un çevresindeki kiĢilerden ibaret kalır. Ara sıra baĢkan, ikinci baĢkan, 

sayman, sekreter ve arĢivci gibi resmi görev ve unvanlara rastlanır. Ancak bunlar fazla kesin 

bir iĢ bölümünün ifadesi olmaktan çok Ģeref payeleri niteliğini taĢır. Buna karĢılık ocaktaki 

hiyerarĢi daha açık iĢ bölümü daha kesindir. Üye kütlesinin yönetilebilmesi için örgütlenmiĢ 

bir yönetim kurulunun varlığı zorunludur. Sözü geçen kurulun en azından toplantılara çağrıda 

bulunacak ve gündemi düzenleyecek bir sekreterle üye aidatlarını toplayacak bir saymanı 

içine alması gerekir. Bu ise yönetim kurulunun tespitinde düzenli bir usulün kabulünü gerekli 

kılar. Bu usul genellikle seçimdir.  

Burjuvazi ister büyük, ister küçük, ister orta burjuvazi olsun kolektif eylemden 

hoĢlanmazlar. Üstelik (hem de yanlıĢ olarak) kendi siyasal eğitiminin yeterli olduğunu ve 

ocak toplantılarında verilen öğretime ihtiyacı bulunmadığını sanır. Kendi içinden bu 

toplantıları ilginç kılabilecek inançlı ve enerjik kiĢileri çıkarmada güçlük çeker. Halk 

kitlelerinin siyaseti bir yükselme aracı görmelerine karĢılık burjuvazi kendi sosyal önemini 

teyit edecek baĢka imkânlara sahip ve siyasete karĢı daimi bir aĢağılama duygusu içindedir. 
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Köylü sınıfında da farklı sebepler benzer sonuçlara yol açtığından ocak sistemi özellikle iĢçi 

sınıfının zihniyetine uygun düĢmektedir. DavranıĢlar ülkelere, ırklara ve geleneklere göre 

değiĢir. Ancak bu genel eğilimin izlerine her yerde rastlamak mümkündür.  

Ne olursa olsun muhafazakâr ve merkeziyetçi partilerin ocak sistemini taklit 

etmelerinde ilginç bir sosyolojik anlam yok değildir. Ocak sistemine ilham vermiĢ olan 

etkinlik kaygılarını ve iĢçi sınıfının önemlice bir bölümünü bu Ģekilde üye kaydetme ümidini 

bir tarafa bırakacak olursak sistemin derin saiki, partiyi ―demokratlaĢtırma‖ ve onu çağın 

siyasal doktrinlerine daha uygun bir yapı verme isteği olmuĢa benzemektedir. Çünkü 

komitenin istisnalar dıĢında demokratik olmadığında Ģüphe yoktur. Buna karĢılık herkese açık 

olan ve liderin (hiç değilse teorik olarak) üyeler tarafından seçildiği ocak, siyasal 

demokrasinin gereklerine uymaktadır. ġu halde ocak partilerin meĢru yapısını teĢkil eder. Bir 

kurum çağının hâkim doktrinine iktidarın mahiyet ve Ģekli hakkındaki en yaygın inançlara 

uygun olduğu zaman meĢrudur. Ocağın muhafazakâr partilerce kabul edilmesi, genel oyun ve 

parlamenter rejimin okuma yazma bilmeyen veya az okuyup yazan feodal uluslarca kabul 

edilmesi ile aynı anlamı taĢır. Çünkü kurumlar dayandıkları alt-yapıya uygun olmadıkça 

doktrinler bunların iĢlemelerini sağlamaya yetmez.  

Sosyalistler dıĢında ocağı gerçekten canlı tutabilen partiler sadece Katolik partilerle 

faĢist eğilimli partilerdir. Birinci durumda dinsel inanç, ikincisinde ise milliyetçi, mistik orta 

sınıfları doğal olarak karĢı bulundukları bir siyasal örgütlenmeye itmiĢtir. Hatta bu iki parti 

tipi doktrinlerinin mahiyeti icabı olarak sınıf farklarının üzerine çıkmakta ve iĢçi kitlelerinin 

büyükçe bir kısmını genellikle kendi tarafına çekebilmektedir. Sosyalist partilerini git-gide 

burjuvalaĢmalarına paralel olarak bu partilerde ocak sisteminin de git-gide gerilemekte olduğu 

da bir gerçektir.  Bu günkü sosyalist partilerin çoğunda ―proleter‖ ocaklar, ―burjuva‖ veya 

karma ocaklardan daha büyük bir canlılığa sahip görünmektedir.  

 

c.  Hücre:  

Ġki esas özellik hücreyi (cell, cellule) ocaktan ayırır. Gurubun temeli ve üyelerin 

sayısı. Komite gibi ocak da yöresel bir temele dayanır. Bu temel komiteninkinden daha dar 

olmakla beraber gene de coğrafî niteliktedir. Oysa hücrenin temeli meslekîdir. Hücre aynı 

yerde çalıĢan tüm partileri bir araya getirir. Fabrika, atölye, dükkan, büro ve devlet daireleri 

hücreleri mevcuttur. Üyelerin oturdukları yer büyük Ģehirlerde aynı hücreye mensup üyelerin 

birbirlerinden hayli uzak mesafelerde oturmaları mümkündür. Ancak gerek münferit iĢçileri 

bir araya getirebilmek, (komünist partilerde bir fabrikada hücre kurulabilmesi için en az üç 

üyenin varlığı gerekir) gerekse büyük iĢletmelerde çalıĢmayan parti üyelerini (zanaatkârlar, 

doktorlar, avukatlar, tüccarlar, sanayiciler ve tarım iĢçileri) gruplandırabilmek için iĢ yeri 

hücrelerinin yanı sıra yöresel hücrelerin varlığı da zorunludur.  

Yöresel hücre coğrafî temel bakımından ocağa benzese de bu temelin daha dar olması 

yönünden ondan ayrılır. Ocakların komünlerde kurulmasına karĢılık, burada köy hücrelerine, 

mahalle hücrelerine, sokak hücrelerine ve büyük apartmanların bulunduğu Ģehirlerde ―blok‖ 

hücrelerine rastlanır. Fakat yöresel hücreler daimâ tâlî bir karakter taĢır. Gerçek hücre, parti 

üyelerini çalıĢma yerinde bir araya getiren iĢ yeri hücresidir.  

Hücrenin mahiyeti ve boyutları ona üyeleri üzerinde ocağınkinden daha büyük bir etki 

sağlar.  Bir defa hücre parti üyelerinin her gün bir araya geldikleri iĢ yerinde kurulmuĢ olması 

dolayısıyla sürekli nitelik tanıyan bir guruptur. Asıl toplantılar dıĢında da üyeler arasında 

sürekli temas mevcuttur.  ĠĢin baĢlangıç ve bitiminde sekreter kolayca emirler dağıtabilir, 

ödevleri paylaĢtırabilir ve her üyenin faaliyetini kontrol edebilir. Ortalama üye sayısı düĢük 

olduğundan eylemleri çok daha ekindir. Birkaç yüz üyeli ocakta liderler ne her üyeyi Ģahsen 

tanıyabilir, ne de birbirleriyle sürekli teması muhafaza edebilir. 15–20 üyeli bir hücrede ise, 

bunun hiç de güç bir yanı yoktur. Bir baĢka sonuç ta, hücre üyelerinin birbirini iyice 

tanımaları ve parti dayanıĢmasının güçlenmesidir.  
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Halk kitleleri, kendilerine dolaysız sonuçları gösterilmedikçe, en çekici genel fikirlere 

karĢı bile ilgilerini çabuk yitirirler. Büyük bir burjuva partisinden (özellikle fikirlerin fikir 

olarak sevildiği Latin ülkelerindeki burjuva partilerinden) farklı olarak kitleler için siyasal bir 

lüks değildir. Genel siyasetle, kanalizasyon yapımı, yöresel yolların bakımı veya kiĢisel 

çekiĢmeler arasında sıkı bağlar mevcuttur. Her özgül isteği genel bir prensibe bağlamak, her 

özel sorunla parti siyasetinin tümü arasında iliĢki kurmak ve her ayrıntıya kendi doktrini 

çerçevesi içinde bir yer vermek için devamlı çaba harcayan bir parti, üyelerine eĢsiz 

sağlamlıkta bir formasyon vermiĢ olur. Onların üzerinde emsalsiz bir etki elde eder. ġüphesiz 

bu çözümlemenin geçerliliği özelikle iĢçi partileri ile sınırlıdır. Diğer partilerde hücre sistemi 

siyasal eğitimi ve partiye bağlılığı kuvvetlendirecek yerde zayıflatır.  

Son olarak Ģunu belirtelim ki hücre, yeraltı faaliyetlerine çok elveriĢlidir. Ocak ise, 

gizli faaliyetlerin baĢlıca güçlüklerine (her üyenin toplantıya çağrılması ve bir toplantı yerinin 

seçilmesi) maruz bulunması açısından buna uygun değildir. Hücrede bu gibi güçlükler 

kolayca bertaraf edilebilir. Üyeler her gün iĢ yerinde buluĢmaktadırlar. Ġstenildiği zaman 

kendileriyle kolayca temas edilebileceği gibi, gurup halinde toplantıya çağrılmaları hemen 

hiçbir zaman gerekli değildir. Haberleri ağızdan ağza iletmek, iĢ saatlerinden önce ve sonra 

küçük toplantılar düzenlemek kolaydır. Yapılacak tek Ģey, hücreleri çok küçülterek hücre 

sayısını artırmaktan ibarettir. Gerçekte hücre zaten yeraltı faaliyeti için kurulmuĢ olduğundan 

bu tür faaliyete uyarlanması çok doğaldır.  

Ocakların bir sosyalist icadı oluĢuna karĢılık, hücreler bir komünist icadıdır. Ocağın 

aksine hücre diğer partilerce taklit edilmemiĢ hiç değilse baĢarılı bir taklit konusu olmamıĢtır. 

Sosyalist olmayan bazı partilerin ocak esasına göre örgütlenebilmiĢ olmalarına karĢılık, hücre 

temeline dayanan partiler sadece komünist partilerdir. Bununla birlikte, hücrelerin bazı faĢist 

partililerde de geliĢmiĢ olduğunu belirtmek gerekir. 

―Burjuva‖ partilerinin hücre sistemini kabulde güçlük çekmeleri kolayca anlaĢılabilir; 

tüccarlar, sanayiciler, doktorlar, çiftlik sahipleri, iĢyeri hücresi esasına göre 

gruplandırılmazlar.  Hücreler ancak müstahdemleri, memurları, mühendisleri bir araya 

getirebilir. Bunlar ise partilerin tümü içinde pek ufak bir yer iĢgal eder. Fakat sosyalist partiler 

akımından bu açıklama geçerli değildir. Niçin sosyalist partiler üyelerini örgütlemede ocak 

sisteminden daha etkin olan bir yapıyı kabul etmemiĢlerdir? ĠĢ yeri hücrelerini kendilerine 

tehlikeli bir rakip olarak gören sendikaların muhalefeti, Ģüphesiz bunda kesin bir etken 

olmuĢtur. ―Dolaylı‖ Sosyalist partilerde hücreler sorunu zaten söz konusu bile olamaz. 

Diğerlerinde de parti ile sendikalizm arasında mevcut bağlar hücreye karĢı olumsuz bir tepki 

gösterilmesine yol açmıĢtır. Unutmamak gerekir ki, hücre sisteminin etkinliğini göstermeye 

baĢladığı 1930‘larda Sosyalistler çoğu ülkelerde büyük iĢçi konfederasyonlarının üyeleri 

tarafından destekleniyordu. Komünistler için sendikalar zapt edilmesi gereken bir kaleydi. 

Hücreler de buna karĢı iyi bir savaĢ silahı teĢkil ediyordu. Oysa sosyalistler için sendikalar 

savunulacak bir kale olduğundan onlar, sendikaları zayıflatabilecek her Ģeyden kaçınmak 

istiyorlardı.  

Netice olarak: Komite esas itibarıyla, bir seçim ve parlamento örgütü, seçmenlerin 

desteğini kazanmaya ve seçilenler üzerinde baskı yapmaya yarayan bir araçtır. Komite, 

seçimin örgütlendirilmesine ve vatandaĢlarla temsilciler arasında temas kurulmasına imkân 

verir. Ocak‘ta bu nitelik hissedilir Ģekilde değiĢir. Ocak toplantıları, üyelerin eğitilmesini 

mümkün kılar. Ocak sadece seçim kazanmaya değil, üyelerine bir siyasal eğitim vermeye ve 

böylece doğrudan doğruya kitlelerden çıkarak onlar adına iĢ görebilecek bir elit yetiĢtirmeye 

çalıĢır. Fakat her Ģeye rağmen seçim ve parlamento düĢünceleri önceliklerini muhafaza eder. 

Hücrede ise bunlar tamamen ikinci planda kalır. Hücre mahiyeti ve boyutları bakımından, 

seçim mücadelesine elveriĢli bir araç değildir. Bir seçim çevresi ile veya onun bir alt bölümü 

ile çakıĢmaz. Bir siyasal seçime katılma amacı ile değil, iĢ yerinde faaliyet göstermek için 

kurulmuĢtur. ġüphesiz hücre içinde yürütülen kıĢkırtma faaliyeti, seçim kampanyalarında 
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yarar sağlayabilir. Fakat bu dolaylı ve sapa bir yol olur. Kampanyaların baĢka organlarla 

yürütülmesi zorunludur.  

Böylece örgütün temeli olarak hücrenin seçilmesi, bizzat siyasal parti kavramında 

derin bir değiĢime yol açmıĢtır. Siyasal parti, oy toplamak, temsilcileri bir araya getirmek ve 

bunlarla seçmenleri arasında temas sağlamak amacını güden bir topluluk olacak yerde bir 

kıĢkırtma, propaganda, disiplin ve gerekirse yer altı faaliyeti aracı haline gelmekte, seçimler 

ve parlamento görüĢmeleri onun için çeĢitli faaliyet araçlarından sadece bir tanesini, hatta tali 

nitelikte bir tanesini teĢkil etmektedir. Bu değiĢimin üzerinde ne kadar durulsa azdır. Siyasal 

rejimle, onun kendi iĢleyiĢini sağlamak üzere meydana getirdiği organlar arasındaki kopma, 

burada kendini göstermektedir. Genel oyun ve parlamenter demokrasinin doğuĢu, siyasal 

partilerin geliĢimine yol açmıĢtır.  Fakat partilerin geliĢiminde, içlerinden bazılarını 

seçimlerden ve parlamentodan uzaklaĢtırıcı bir yapıya yöneltmiĢtir. Hücre sistemi bu olayın 

tali bir görüntüsünden ibarettir.  

 

 

 

d.  Milis:  

Siyasal partilerle seçim ve parlamento faaliyetleri arasındaki kopma, milis (milice, 

militia) temeline dayanan partilerde daha da açıktır. Milis, üyeleri askeri esaslara göre 

örgütlenen, askerlerle aynı disipline ve eğitime tabi tutulan, onlar gibi üniforma ve alametler 

taĢıyan, onlar gibi önlerinde bando ve bayraklar olduğu halde geçitler yapan, onlar gibi 

hasımlarına karĢı silahla fiziki müdahaleye girebilen bir çeĢit özel ordudur. Ancak bu üyeler 

sivilliklerini muhafaza ederler. Genellikle sürekli bir seferberlik halinde tutulmadıkları gibi, 

geçimleri de örgütçe sağlanmaz. Ancak sık sık toplanmak ve talim yapmak zorundadırlar. 

Daima liderlerin emrinde hazır bulunmaları Ģarttır.  

Milis üyeleri arasında da iki kategori ayırt edilebilir. Bunlardan biri, bir çeĢit aktif 

ordu, diğeri ise sadece bir ―yedek‖ kuvvet teĢkil ederler. Örneğin Hitler‘in ―Hücum Kitabı‖ 

içerisindeki aktif üyeler haftada üç veya dört defa ve her hafta Pazar günü propaganda 

yürüyüĢleri veya siyasal toplantıların korunması için göreve çağrılırlardı.  Buna karĢılık otuz 

beĢ yaĢını aĢmıĢ veya meslekî meĢguliyetleri dolayısıyla yedeğe ayrılmıĢ olan milis üyeleri, 

ayrı alaylarda gruplandırılır ve daha hafif görevlere koĢturulurlardı. Aynı Ģekilde 1921 de 

―Ġtalyan FaĢist SavaĢ Kıtaları Örgütü‖ kurulduğunda, aktif unsurlar olan ―principi‖ ile tali 

görevlere verilen bir çeĢit yardımcı ordu niteliğindeki ―triari‖ arasında bir ayırım 

yapılmaktaydı.  

Hiçbir zaman bir siyasal parti, sadece milis temeli üzerine kurulmuĢ değildir. ―Alman 

Nasyonal Sosyalist Partisinde‖ hücum kıtalarının yanı sıra, iĢ yeri hücreleri ve klasik tipte 

ocaklar da vardı. Öte yandan toplantılarda düzeni sağlamak ve konuĢmacılarla parti üyelerini 

korumak arzusu hemen bütün partileri oldukça basit bir milis kurmaya itmiĢtir. Bu durum 

milisin bazı partilerde çok tali ve silik bir rol oynamasına karĢılık, diğer bazı partilerde temel 

unsur sayılmasına engel olmaz.  

Hücre bir komünist icadı olduğu gibi milis de faĢistlerin bir eseridir. FaĢist doktrin 

elitlerin ve aktif azınlıkların üstün oldukları ve iktidarın bunlarca ele geçirilerek korunmasının 

zorunlu olduğu tezinden yola çıkar ve bunun gerekli olduğunu savunur. Milis bu azınlıkları 

örgütlendirerek, onlara zora dayanan eylem araçları sağlar. Milisi faĢizmin sosyal yapısı ile 

açıklamak mümkündür. FaĢizm kitlelerin gücüne silah zoru ile karĢı koyarak, iĢçi sınıfı 

egemenliğini önlemeye çalıĢan, burjuvazinin ve orta sınıfların bir aracıdır. Nihayet milis 

faĢizmin tarihi geliĢiminin bir sonucudur. 1920 Ġtalya‘sındaki kargaĢa ve anarĢi ortamı içinde 

―Fascii‖ sert fakat anî ve gözle görülür bir düzen kurmuĢ, böylece hükümetin yetersizliğini bir 

derece telafi etmiĢtir. Aynı Ģekilde hücum kıtaları, bir yandan sokak üstünlüğünü komünist ve 
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sosyalist yığınların elinden alırken, bir taraftan da yenik ve militarist Weimar Almanya‘sında 

yeni kurulacak bir ordu ümidini uyandırmıĢtır.  

Milisin seçim ve parlamento faaliyetlerine hücreden daha uzak olduğu açıktır. Milis 

demokratik rejimi örgütlendirmenin değil onu devirmenin bir aracıdır. FaĢist milisi Roma 

yürüyüĢü ile Musolini‘yi iktidara getirmiĢtir. Nazi milisi, Reichtag yangını senaryosuna ve 

sonra da Komünist partinin feshine imkân vererek Hitler‘i iktidarda tutmuĢtur. Böylece bir 

halk ayaklanması olmaksızın Naziler parlamento çoğunluğunu sağlamlaĢtırmıĢlardır.  

Bununla birlikte milis partileri, hücre partileri gibi iktidarın ele geçirilmesi safhasında 

seçimleri ve parlamentoyu hor görmezler. Her iki parti de seçimlere katılarak yoğun bir seçim 

propagandası düzenlerler ve karıĢık parlamento entrikalarına giriĢirler. Fakat bu onların 

faaliyetlerinin tek ve tali bir yönüdür. Bu partiler seçim ve parlamento mekanizmasını o 

mekanizma çevresinde çalıĢmak için değil, onu yıkmak için kullanırlar. Hücre partilerinin de 

yaptığı baĢka bir Ģey değildir.  

Milis ve hücrenin birlikte kullanılması, her ikisinin de seçim ve parlamento 

metotlarından uzak oluĢları ile açıklanabilir. Dolayısıyla bunlardan birincinse dayana bir parti 

ikincisini, yahut ikincisine dayana bir parti birincisini de kullanmakta tereddüt etmez. Daha 

önemlisi belki bu iki sistem arasında yapısal bir hısımlık da ortaya çıkarılabilir. Temel 

gurupların küçüklüğü, gurup üyelerinin yakınlığı, faaliyetlerinin sıklığı gibi… Nasıl milis 

askeri bir seferberlik sağlıyorsa, hücre de üyeler için bir çeĢit ―sivil seferberlik‖ sağlamıyor 

mu? Özellikle bu küçük gurupları –müfrezeler ve hücreler- tek bir kuruluĢ içerisinde 

birleĢtiren genel bağlantı, her iki partide de aynı genel bağlantıları taĢımaktadır. 

 

3.   GENEL BAĞLANTILAR: 

Bir araya gelmeleri ile partiyi meydana getiren küçük temel topluluklar –komiteler, 

ocaklar, hücreler, milisler- birbirlerine nasıl bağlanırlar? Bu partilerin genel bağlantısı 

problemidir. Yüzeyden bakınca tamamen teknik ve dolayısıyla tali bir sorun gibi görünmekle 

beraber, gerçekte siyasi nitelikte ve çok önemli bir sorundur. Çünkü partinin bu guruplar 

arasındaki bağlantı ve iliĢkilerinin düzenleniĢ tarzı partinin militanları, ideolojik birliği, 

eylemlerinin etkinliği, hatta metot ve prensipleri üzerinde derin bir etki gösterir.  

Genellikle siyasal bağlantı devletin idari bağlantısını model olarak alma eğilimindedir. 

Dolayısı ile ―temel unsurlar‖ın meydana getirdiği guruplar, ülkenin resmî bölümleri ile 

çakıĢan kademeli bir piramit halini alır.  

 

a.  Zayıf ve Kuvvetli Bağlantılar:  

Biz burada bir partinin bağlantı sisteminin zayıf ya da kuvvetli oluĢunu belirleyen 

etkenlerin neler olduğu üzerinde duracağız. Kuvvetli bağlantı demokratik yapı ile 

karıĢtırılmamalıdır. Zayıf bağlantının demokratik olmadığından Ģüphe yoktur. Radikal 

partinin örgütü, tamamıyla üyelerin sesini boğmak için parti içi iktidarı küçük oligarĢik 

guruplara vermek amacı ile düzenlenmiĢtir. Kuvvetli bir bağlantı sistemi demokratik 

olabileceği gibi olmayabilir de.  

Sosyalist partilerde bütün kademelerde seçime baĢvurulması, oylamaların 

düzenlenmesi, delege tutanaklarının sıkı Ģekilde kontrolü, yüksek bir demokrasi 

sağlamaktadır. Hıristiyan Demokratik Partilerde çeĢitli usuller (Örneğin, Belçika Hıristiyan 

demokrat Partisinde) bu demokratik niteliği zayıflatma eğilimindedir. Komünist partilerde ise 

yöresel liderlerin merkez tarafından atanmaları, fiilî bir oligarĢiye yol açmaktadır. Bu takdirde 

bağlantının sertliği, oligarĢinin bir unsuru, liderin parti üzerindeki hâkimiyetini 

kuvvetlendiren bir araç haline gelmektedir.  

Burada seçim sistemi, önemli bir etken gibi görülmektedir. GeniĢ çevreli liste usulü, 

(scrutin de list) yöresel parti komitelerini veya ocaklarını, listelerin bileĢimi üzerinde bir 

anlaĢmaya varabilmek için seçim çevresi içinde kendi aralarında kuvvetli bir bağlantı kurmak 



 36 

zorunda bırakır. Buna karĢılık dar bir seçim çevresinde iĢleyen tek isim usulü (scrutin 

uninominal) her küçük parti topluluğunu bağımsız bir varlık haline getirme ve böylece 

partinin bağlantısını zayıflatma eğilimindedir. Liste usulü orantılı temsille, karma liste 

(Panachage) imkansızlığı ve adayların seçilme Ģanslarını önceden belirleyen bloke liste ile bir 

arada bulunuyorsa, bu taktirde kuvvetli bağlantı ihtiyacı daha da büyüktür. Orantılı temsille 

birlikte olsun veya olmasın liste usulü yöresel düzeyin üstünde bir bağlantı sistemini teĢvik 

eder. KiĢilerin etkisini azaltıp, fikirlerin etkisini artırır. Genel programlara yöresel çekiĢmeler 

karĢısında üstünlük kazandırır. Dolayısıyla partileri ulusal düzeyde örgütlenmeye iter. Hatta 

bazı sistemlerde, örneğin ―Milli Bakıye‖ sisteminde,  orantılı temsil böyle bir örgütlenmeyi 

zorunlu kılar.  

Bu sonuçlar teorik bir muhakemeden değil, birçok pratik gözlemlerden çıkmaktadır. 

Kronolojik sıraya göre, ilkin Belçika örneğinden söz açabiliriz. Burada XIX. Yüzyıl sonunda 

partiler Avrupa‘daki en kuvvetli yapılarından birine sahiptirler. Bu da liste usulü ile bir arada 

bulunuyordu. Bundan sonra orantılı sistemin kabulünün, her ülkede bağlantıyı 

kuvvetlendirmiĢ olduğu göze çarpmaktadır. Birçok ülkede resmi istatistiklerin, ancak bu 

tarihten sonra milletvekillerini partilere göre sınıflandırmaya baĢlamıĢ olmaları ilginçtir. Daha 

önceleri parti örgütlerinin zayıflığı sebebiyle böyle bir Ģeye imkân yoktu. Nihayet Fransa 

örneği daha dikkat çekicidir. Burada tek isim usulünün (scutin d‘arron dissement) yerini 

orantılı temsil alırken, üçüncü cumhuriyetin zayıf bağlantı partileri de yerlerini dördüncü 

cumhuriyetin kuvvetli bağlantı partilerine bırakmıĢtır. Aynı Ģekilde Amerika‘nın çok zayıf 

bağlantısı ile tek isim usulü arasında bir benzerlik mevcuttur. Aynı ülke içinde parti 

bağlantısının kuvvetli ve zayıflığı bakımından çok belirgin farklar bulunabilir. Seçim sistemi 

ne olursa olsun her yerde sosyalist partiler muhafazakâr partilerden daha kuvvetli bir 

bağlantıya sahiptirler. 

19. Yüzyılda partiler komiteye ve zayıf bağlantıya dayanıyordu. Bu günde 

Avrupa‘daki muhafazakârlar, ılımlı ve ―liberal‖ partilerin çoğu, bu iki aslî niteliği 

göstermektedirler. Amerikan partileri de aynı durumdadırlar. Buna karĢılık ocağa dayanan 

sosyalist partiler ile Katolik partilerin çoğu, aynı zamanda kuvvetli bir bağlantıya sahiptir. 

Ocağın daha sağlam ve daha yaygın olduğu sosyalist partilerdeki bağlantı, genellikle ocağın 

daha az düzenli bir Ģekilde iĢlediği Hıristiyan Demokrat Partilerden kuvvetlidir. Nihayet 

―Hücre‖ temeli üzerine kurulu komünist partilerde ve temel birimin Milis olduğu FaĢist 

Partilerdeki bağlantı daha da kesin, sert ve sağlamdır. Bu olgunun izahlarını araĢtırmak 

mümkündür. Komite sisteminin derin bir bireyciliği ve seçkinlerin siyasal nüfuzunu yansıttığı 

dolayısıyla böyle bir sistemde zayıf bağlantının doğal bir olgu olduğu söylenebilir. Oysa 

hücre sistemi, çeĢitli teĢebbüslere dağılmıĢ olan bu küçük birimlerin çabalarını çok sıkı ve 

kesin bir koordinasyonu zorunlu kılar. Yoksa hücreler hedefleri çok sınırlı olan pazarlık 

faaliyetlerinde harcanıp giderler.  

Milis sisteminde de bu zorunluluk daha da emredicidir. Askeri bir örgütün mahiyeti, 

çeĢitli temel birimlerin sürekli bir iĢbirliği içinde olmalarını ve bunlar arasında çok kesin bir 

hiyerarĢik iliĢki bulunmasını gerektirir. Ocağa gelince, bunun adı bile daha geniĢ bir topluluk 

içerisinde bir birleĢmeyi hatıra getirmektedir. Ocağın gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı demokratik 

parti yapısı, her temel gurubun parti yönetiminde kendi gerçek önemi ile orantılı bir rol 

oynamasını gerektirir. Bu ise oldukça sert ve kuvvetli bir bağlantı sistemine yol açar.  

 

b. Dikey ve Yatay Bağlantılar:  

Kuvvetli bağlantıyla zayıf bağlantı arasındaki ayırım önemli olmakla birlikte yeterli 

değildir. Bu ayırım bize sadece yaklaĢık nitelikte olmak üzere tasnifin ilk unsurlarını, ilk yön 

iĢaretlerini vermektedir. Ayırımı daha da kesinleĢtirmek için, bağlantı sisteminin yönünü 

belirtmemiz gerekir. Bu ise bizi bir yandan dikey ve yatay bağlantılar, öte yandan da 

merkeziyet ve adem-i merkeziyet münasebetlerine götürmektedir.  



 37 

Dikey bağlantı kavramı yeni değildir. Komünist Partisi bu sistemi büyük bir 

mükemmelliğe ulaĢtırmıĢ olmakla beraber onu icat etmemiĢtir. Genel anlamda dikey bağ, biri 

diğerine tabi iki organı birleĢtiren bağdır. Örneğin bir komün ocağı ile ilçe yönetim kurulu, bir 

ilçe yönetim kurulu ile bir il federasyonu, bir il federasyonu ile merkez komite. Bağlantının 

dikey karakterini güçlendiren merkeziyetçilik de alt organın her delegesi kendisini seçenlere 

karĢı değil, üst organa karĢı sorumludur. Dolayısı ile onun görevi, kendisine emanet edilen 

gurup içerisinde baĢ gösterebilecek görüĢ ayrılıklarını üst organın bilgisine sunmaktır. Bunda 

da amaç söz konusu gurubun görüĢünü savunmak değil, merkezin kurtarıcı müdahalesini 

tahrik etmektir.  

Merkez çeĢitli yöneticilerin tayininde önemli bir rol oynadığı, onlarla devamlı temasta 

olduğu, herhangi Ģüpheli bir eğilimin varlığı halinde onlarca uyarıldığı ve resmî mekanizmayı 

kontrol etmek amacı ile merkez tarafından gizli bir mekanizma kurulmuĢ görüldüğü için 

―barajlar‖ daha da büyük bir güç kazanmaktadır. Dolayısı ile örgütün herhangi bir yerinde bir 

çatlak baĢ gösterdiğinde merkez çok enerjik ve tesirli bir müdahalede bulunabilir. Sistem 

birbirinden sıkıca ayrılmıĢ su geçmez kompartımanlara bölünmüĢ olması itibarı ile gemilerde 

kullanılan güvenlik mekanizmasına pek benzemektedir.  

Dikey bağlantılar sistemi sadece partinin birlik ve kardeĢliğini koruyacak mükemmel 

bir araç olarak kalmaz, aynı zamanda onun kolaylıkla gizli faaliyete geçebilmesini de 

mümkün kılar. Çünkü dikey bağlar ve su geçirmez bölmeler gerçekte yeraltı faaliyetlerinin 

temel kuralıdır. Böylece polis müdahalesi, örgütün çok dar bir kesimi ile sınırlı kalmıĢ olur. 

Açık eylemden gizli eyleme geçiĢin yolu çok basittir. Önceleri parti yasak dolayısıyla veya 

eziyete uğrama korkusu ile kendisini terk eden daha az sadık üyelerin teĢkil ettiği safhada 

baĢlamıĢtır. Bu partinin temel guruplarını biraz daha küçültür. Örneğin 1940‘larda guruplar 

beĢer kiĢilik, daha sonraları ise yalnız üçer kiĢilik olmuĢtur. Fakat parti sadece yatay iliĢkiyi 

yasaklayan her zamanki kurallarını daha sıkı Ģekilde uygulamak Ģartı ile örgütünü tümü ile 

muhafaza eder. Bu yeraltı faaliyeti imkânı dikey bağ sisteminin 1924 Enternasyonalince 

kabulünde büyük rol oynamıĢtır. O günler komünist partisinin yarı gün ıĢığında, yarı gizli 

Ģekilde faaliyet gösterme zorunda olduğu kahramanlık günleriydi. Bir yandan 2. Dünya 

savaĢı, öte yandan yeni yasaklar ve baskılar bu eski saiki bütün gücü ile devam ettirmiĢtir. 

Günümüzde pek çok kimse komünistlerin dikey bağlantı sistemini sırf gizli eylemlerinin 

uygulanabilirliği açısından değerlendirmektedirler. Oysa bu sistemin birlik sağlayıcı bir araç 

olarak değeri Ģüphesiz daha büyüktür. 

Dikey bağlantılar komünist partilerin tekelinde değildir. Genellikle faĢist partiler de 

benzer bir sistemi kabul ederler. Örneğin Nasyonal Sosyalist Partisi esas itibarı ile dikey 

bağlantılara dayanıyordu. Bütün memleketteki liderlerin doğrudan doğruya merkez organınca 

atanması bölmelere ayrılma iĢlemini daha da kolaylaĢtırmıĢtır. 1908 Dernekler Kanunundan 

önce Alman Sosyalist Partisi, Bismark‘ın aldığı kısıtlayıcı tedbirler yüzünden çok orijinal bir 

dikey bağlantı sistemini kabule mecbur kalmıĢtı. Her mıntıkadaki sosyalistler açık bir 

toplantıda bir kiĢiyi ―mutemet‖ seçiyorlar ve Sosyal Demokrat Partinin hukuki örgütü sadece 

bu mutemetlerden meydana geliyordu. Böylece ocaklar doğrudan birbirleri ile bağlı değil, 

mutemetleri aracılığı ile haberleĢiyorlardı. Mamafih bu mecburi bölünme siyasal olmaktan 

çok hukuki nitelikteydi. Siyasal bütünleĢmeyi sağlamaktan çok kanundan kurtulmak amacı ile 

kullanılıyordu.  

Aslında dikey bağlar yönünden bir eğilim hemen hemen bütün partilerde, hiç değilse 

nispeten kuvvetli bir bağlantıya sahip olanlarda gözlemlenebilir. Bu partilerde ne ocaklar ne 

de federasyonlar birbirleri ile doğrudan doğruya haberleĢebilirler. Partinin temel bağlantısı 

delegasyon sistemi vasıtası ile aĢağıdan yukarıya doğru gider.  

Kuvvetli bağlantılı partilerde yatay bağlar istisnaî niteliktedir. Ancak bunlar, temel 

gurupların liderleri arasındaki temaslar biçimi altında dolaylı partilerin ana bağlantı sistemini 

meydana getirmeye devam ederler. 1921 ile 1936 arasında Belçika Katolik Bloku yönetim 
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komitesi Boeronbond orta sınıflar ligi, Katolik guruplar federasyonu ve Hıristiyan iĢçi 

sendikaları arasında yatay bir bağlantı teĢkil etmiĢtir. YardımlaĢma derneklerinin ve sosyalist 

liglerin delegeleri arasındaki bir yatay bağlantı sistemidir.  

Dolaysız partilerde de yatay bağlar, bir iç bağlantı sistemi olarak değilse bile, sırdaĢ 

emperyalizm metodu olarak hâlâ önemlerini büyük ölçüde muhafaza etmektedir. Bu 

anlamdaki yatay bağlar ya partinin yardım örgütlerine hâkim olmak veya rakip partilere yahut 

paralel örgütlere sızmak için kullanılır. Birinci durumda liderlerle, ikinci durumda ise temel 

gurupların üyeleri ile olan yatay bağlantılardan yararlanılır. Bir parti iĢçi sendikaları, kültür ve 

spor dernekleri, sınırlı bir amaç taĢıyan siyasal topluluklar ( Ulusal Cephe, BarıĢ Gönüllüleri 

vb.) kurulabilir. Bunların hepsinin amacı sempatizanları bir araya getirebilmek ve onlar 

vasıtası ile partinin etkisini artırmaktır. Parti bu kuruluĢların yönetim kurulları ile bunlar 

üzerindeki hâkimiyetini korur. Yardımcı örgütlerin liderleri ya parti liderleri ile aynı kiĢiler 

olur veyahut ta parti tarafından atanır ve kontrol edilir.  

Bu bağlar çoğu zaman gizli kalmaktadır. Resmen sendikalar, kültür ve spor dernekleri, 

cepheler ve çeĢitli topluluklar partiden ayrı ve bağımsızdır. Fakat gerçekte bütün kilit 

mevkiler partinin elinde bulunur. Bu konuda partiler çeĢitli metotlar kullanırlar. Bir zamanlar 

Cumhuriyet Halk Partisi teorik bakımdan bağımsız olan bütün lider ve memurları parti üyeleri 

arasından seçer ve atardı.  Komünist partisi kamuflaj usulünü de eklemek sureti ile bu sistemi 

mükemmelleĢtirmiĢtir. Yardımcı örgütlerin yönetim kurulları sadece göstermelik bir rol 

oynayan mümkün olduğu kadar göz kamaĢtırıcı birçok bağımsız Ģahsiyeti içine alır. Bunların 

gerisinde etkin yönetim görevleri partinin elinde bulunur. Genel merkezi Generallerle, 

Piskoposlarla, süslenmiĢ olan 1945 Fransız Ulusal Cephesi bu taktiğin en iyi örneğidir.  

Sızma taktiği ise, partinin yardımcı örgütlerine değil, paralel kurumlara (Bağımsız 

sendikalar, rakip partiler vs.) uygulanır. Sızan parti bu kurumlar ile kendisi arasında temel 

birimler düzeyinde ortak eylem gurupları kurar. Bu guruplar yoluyla sızılan kurum üyelerinde 

etkisini gösterir. Hatta onu ele geçirmeye veya kısmen parçalamaya kadar gidebilir. ġüphesiz 

bu metot sızanın sızılandan çok daha kuvvetli bir örgüte sahip olmasını gerektirir. Bu durum, 

toprak çanakla demir kâsenin arkadaĢlığına benzer. Dolayısı ile sızma en çok, hücre veya 

milis temeline dayanan partiler tarafından kullanılır. Komünist partisi buna çok sık 

baĢvurmuĢtur.  Ġkinci dünya savaĢından önce Fransa‘da CGT‘ye sızılması, Fransa‘da ve diğer 

ülkelerde Sosyalist partiye ortak eylem komitelerinin kurulması, halk demokrasilerinde 

muhalefet partilerinin parçalanmıĢ olan ittifaklar ve cepheler sistemi vb. gibi.. 

 

c. Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyet:  

Çoğu zaman dikey bağlantı ile merkeziyet, yatay bağlantı ile de adem-i merkeziyet 

birbirine karıĢtırılır. Bu kavramsal kategoriler birçok noktada çakıĢmakla birlikte gene de 

tamamen farklı temellere dayanır. Dikey bağlar ve yatay bağlar partiyi meydana getiren temel 

unsurların koordinasyon tarzlarını belirtir. Merkeziyet ve adem-i merkeziyet ise, yetkilerin 

yönetim kademeleri arasındaki dağılıĢ Ģekline iliĢkindir.  

A ve B adındaki iki partiyi ele alalım. Birincisinde yöresel ocaklar kendi aralarında 

yakın iliĢkiler kurabilirler. Yöresel düzeyde etkin otorite, ocakların bütün üyelerinin serbestçe 

katılabildiği il kongresine aittir. Burada bir yatay bağlantı durumu mevcuttur. Ġkincisinde ise 

ocaklar birbirinden kesin Ģekilde ayrılmıĢlardır. Yöresel düzeyde otorite kendisi de ocaklar 

tarafından seçilmiĢ delegelerden meydana gelen bir kongrenin seçtiği yönetim kurulunun 

elindedir. Bu da dikey bir bağlantı durumudur. Teorik olarak ne adem-i merkeziyet yatay 

bağlantıya, ne de merkeziyet dikey bağlantıya indirgenebilir. Uygulamada ise bunların bir 

arada bulunması yolunda inkâr edilemez bir eğilim mevcuttur. Fakat bu eğilim genel olmadığı 

gibi mutlak da değildir. Örneğin Fransız Sosyalist Partisinde çok geniĢ ölçüde bir adem-i 

merkeziyete rağmen dikey bağlantılar hakim durumdadır. Ġngiliz Muhafazakâr Partisi 

merkeziyetçi fakat zayıf bağlantılıdır.  
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Merkeziyet ve adem-i merkeziyet çeĢitli biçimler alır. Adem-i merkeziyetin dört temel 

tipini ayırt edebiliriz. Yöresel, Ġdeolojik, Sosyal ve Federal. Bunlardan ilki kabul edilen adem-

i merkeziyet kavramına uygundur. Ve ayırıcı özelliklerini Ģu faktörler teĢkil eder. Partinin 

yöresel lideri tabandan gelir. Bunlar geniĢ yetkilere sahiptir. Üzerlerinde merkez kontrolü 

hafiftir. Temel kararlar onlar tarafından alınır. Bu yöresel adem-i merkeziyet bazen Fransız 

Radikal Sosyalist Partisine, yahut Amerikan Partilerinde görüldüğü gibi zayıf bir bağlantı ile 

beraber görülür. Bazen de Fransız Sosyalist Partisinde olduğu gibi kuvvetli bir bağlantı ile 

berber bulunur.  

Yöresel adem-i merkeziyetin partinin siyasal davranıĢı üzerinde önemli sonuçları 

vardır. Bu sistem bölgeciliğe yol açar. Yani partinin çabalarını büyük ulusal ve uluslar arası 

sorunlar zararına olarak sırf yöresel ilgiye hitap eden sorunlara yöneltir. Gerçek anlamda bir 

parti politikasının yerini özel menfaatlerden esinlenen, fakat bir genel menfaate ve sorunların 

tümü hakkında genel bir görüĢe vücut vermeyen çeliĢik ve eklentili yöresel politikalar alır. 

Fransız politikasının Radikal Cumhuriyet zamanındaki dar görüĢlülüğünü büyük ölçüde 

iktidar partisinin adem-i merkeziyeti ile açıklamak gerekir. Amerikan kongresindeki siyasal 

kararsızlıklar bakımından da aynı Ģey söylenebilir. Dünya ölçüsünde sorumluluklar yüklenen 

en büyük dünya ulusunun, daracık yöresel ufuklara yönelmiĢ bir parti sistemine dayanması 

vahim bir durumdur.  

Ġdeolojik adem-i merkeziyet çok farklı mahiyettedir. Bu parti içindeki çeĢitli ―hizipler‖ 

den veya ―eğilimler‖ den her birine yönetim kurulunda yer verme, ayrı örgütler kurmalarına, 

müsaade etme gibi yollarla  bunlara belli ölçülerde özerklik tanımaktan ibarettir. Bazen parti 

içindeki çeĢitli örgütler ideolojik adem-i merkeziyeti teĢvik ederler. Örneğin, gençlik 

kuruluĢları çoğu zaman muhalefetin merkezi haline gelir. Ġdeolojik adem-i merkeziyetin açık 

tehlikesi bölünmeye yol açabilmesindedir. Sosyalist partiler böyle çok acı tecrübeler 

geçirmiĢlerdir. Fakat sistemin bir tartıĢma, entelektüel rekabet ve özgürlük atmosferini 

sürdürme gibi bir avantajı da vardır. Aynı zamanda sistem genel sorunlara yöresel sorunlar 

karĢısında öncelik verir. Bu bakımdan yöresel adem-i merkeziyetin etkilerinden tamamen 

farklı etkiye sahiptir.  

Sosyal Adem-i Merkeziyet Katolik tipte dolaylı partilerin ayırıcı özelliğidir. Bu her 

ekonomik kategoriyi (Orta sınıf, çiftçiler, ücretliler, iĢçiler vs.) parti içinde özel bir gurup 

olarak örgütlendirmek ve bu kooperatif bölümlere önemli yetkiler vermek anlamına gelir.  

Sosyal Adem-i Merkeziyet özel çıkarları örgütlendiren bir sistemdir. Örgütün 

çerçevesi ve çıkarlarının mahiyeti aynı olmamakla beraber her ikisinde de Ģahsiyetçilik 

(Partuclirizm) mevcuttur. Hatta sosyal adem-i merkeziyet, diğerlerinden daha etkili 

sayılabilir. Çünkü iĢ bölümü, ticaretin ilerlemesi ve teknik geliĢmeler coğrafî yörecilikten 

çoğu zaman daha önemli olan özel çıkar farklılaĢmaları doğurmaktadır. Zamanımızda sosyal 

çatıĢmalar yöresel çatıĢmalardan daha belirgindir. Üstelik sosyal adem-i merkeziyetin 

ekonomik ve sosyal sorunları genel çizgiyle ortaya koymak gibi bir yararı da vardır. Fakat 

sistem çeliĢik çözümleri yan yana getirmesi, her stand veya gurubun kendi görüĢünü kabul 

ettirmeye çalıĢması ve aralarında hakemlik etmenin güç oluĢu dolayısıyla bu sorunların 

çözümlerine imkân vermemektedir. Ġdeolojik adem-i merkeziyet gibi sosyal adem-i 

merkeziyet de parti içinde derin bir bölünme yaratır.  

Bazen de devletin federal yapısı partilerin yapısına yansır. Örneğin Ġsviçre‘de partiler, 

esas itibarıyla kanton temeline göre örgütlenmiĢlerdir. Fakat bu paralellik genel değildir. Bir 

defa federal devletin siyasal ve idari bölümlerinin temelini ulusal guruplar teĢkil ettiğinden, 

bunların parti içindeki bağımsızlığı daha çok yöresel adem-i merkeziyet biçimini alır.  

Daha önemlisi devletin federal yapısı, bu gurupların her birine kendi bireysel 

karakterini doğrudan doğruya hükümet mekanizması içinde ifade etme imkânı verdiğine göre 

bunların parti içindeki özerkliğini haklı kılacak sebep kalmamaktadır. Dolayısıyla federal 
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devletin çoğu yöresel adem-i merkeziyete biraz daha fazla yer veren klasik tipte partilere 

sahiptir.  

Adem-i merkeziyetçi olduklarını ileri süren bir çok partiler gerçekte merkeziyetçidir. 

Dolayısıyla tüzüklerindeki metinlere aldanmamamız ve bir sonuca varmadan önce bunun 

fiiliyattaki uygulanıĢını incelememiz gerekir. Genellikle yöresel liderler önemli olduğuna 

kendilerini inandırmak isterler. Diğer bazı partiler ise yapılarının merkeziyetçi olduğunu 

kabul ederler, fakat olumsuz bir anlam taĢıdığı muhakkak olan bu eylemin etkisini hafifletmek 

için ona popüler bir sıfat eklerler. Örneğin Komünist Partisi ―Demokratik Merkeziyetçilik‖ 

ten söz eder.  

Otokratik merkeziyetçilikte bütün kararlar yukarıdan gelir ve bunların uygulanıĢı 

merkez temsilcileri tarafından yörelerinde denetlenir. FaĢist partiler genellikle bu esasa göre 

örgütlenmiĢleridir. Ancak bunlar da çoğu zaman bazı alt liderlerin bağımsızlıklarını gösterme 

eğilimlerine karĢı mücadele etmek zorunda kalırlar. Otokratik merkeziyetçilik sistemi üst 

organ kararının, yöresel üyelerin görüĢlerinden üstün tutulmasını öngörür.  

Demokratik merkeziyetçilik ise daha etkin olmakla birlikte daha esnektir. Kararların 

alınmasından önce, merkezi aydınlatabilmek amacı ile tabanda çok serbest tartıĢmaların 

cereyan etmesini, fakat karara varıldıktan sonra herkesin sıkı bir disipline uyması gerekir. 

Bunu fiiliyatta da kanıtlar. Burada demokratik merkeziyetçilik, uygulamanın merkez 

kademelerdeki parti liderleri, kendi emirleri altındaki kadroların kararların uygulayıĢ tarzını 

kontrol etmek zorundadır. Aynı zamanda yürütücülerin yerine getirdikleri kararların 

nedenlerini tabanlarına daima anlatmaları Ģarttır. Böylece tabanla olan temel iliĢki hiçbir 

zaman kaybedilmemiĢ olur.  

Demokratik merkeziyetçilik hakkında çeĢitli Ģeyler düĢünülebilir. Ancak onun 

kurduğu mekanizmanın dikkate değer bir etkinlik gösterdiğini ve tabanla teması koruma, 

―kitlelerin sesini dinleme‖ konusundaki sürekli çabası bakımından da demokratik unsurlardan 

büsbütün yoksun sayılamayacağını kabul etmek gerekir. Eski partilerin seçim ajanları 

(Örneğin üçüncü Cumhuriyet zamanında bazı radikal ―komite üyeleri‖ bir takım Amerikan 

―Patronları‖) arasında da kitlelerin derin duygularına sezgisel ve ampirik Ģekilde nüfuz 

edebilmiĢ olanlar vardır. Bu sistemin aynı sonuçları bilimsel metodun iki üstünlüğü (daha 

büyük bir kesinlik ve yeterince eğitilmiĢ olan herkes tarafından uygulanabilme imkânı) ile 

birlikte sağlayacak bilimsel bir metot ortaya koymuĢ olmasıdır. Daha da önemlisi, bu 

metodun değeri onun salt pasif nitelikte olmayıĢından yani kitlelerin tepkilerini kaydetmekle 

yetinmeyip tersine kitleleri etkilemeyi onlara yavaĢ ihtiyatlı fakat köklü Ģekilde yön vermeyi 

mümkün kılıĢından ileri gelmektedir. Bir kimse bu araçların kullanıĢ tarzından (Komünist 

partilerinde olduğu gibi…) dolayı esef duyabilir. Ama onun teknik mükemmelliğini de teslim 

etmek mecburiyeti vardır.  

Sonuç olarak seçim ve parlamento çevresinde doğan partiler, genellikle bu çevre 

dıĢında tabandan değil merkezden gelen bir teĢebbüsle kurulan partilerden daha adem-i 

merkeziyetçi bir yapıya sahiptirler. Nitekim iĢçi partileri parlamenter sosyalist partilerden 

daha merkeziyetçidir. Katolik partiler de kuruluĢlarında ruhban sınıfının ya da Katolik 

örgütlerin (Örneğin Katolik Eylem, Fransız Katolik Gençlik Derneği) oynadığı rol dolayısıyla 

genellikle oldukça merkeziyetçi bir mahiyet alır.  

Finansman metodu da çok önemlidir. Seçim masraflarının büyük bir kısmının 

adaylarca veya onların yöresel taraftarlarınca karĢılandığı burjuva partilerine, tabandaki 

komiteler, merkezden daha zengin ve dolayısı ile bağımsızdır. Buna karĢılık malî destekçiler 

doğrudan doğruya merkeze yardım etmeyi adet edinmiĢlerse merkez yöresel guruplar 

üzerinde daha büyük bir baskıda bulunabilir. Gelirlerini düzenli yıllık aidatlar ile sağlayan 

partilerde bilinmesi gereken en önemli nokta kaynakların merkezle yöresel ocaklar arasında 

nasıl dağıtılacağıdır. 
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Seçim sistemlerinin de bu konuda belli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Tek isimli 

çoğunluk sistemi, dar yöresel görüĢlere ve adayların kiĢiliğine öncelik vermek sureti ile 

Ģüphesiz adem-i merkeziyetçiliği teĢvik eder. Ancak liste usulü de doğrudan doğruya 

merkeziyeti teĢvik etmez. Fakat sadece adem-i merkeziyetin alanını geniĢletir. Orantılı temsil 

sisteminin uygulanıĢın da birçok sosyalist federasyonların merkezin kendi adaylarını zorla 

kabul ettirme veya adayların sırasında karıĢma çabalarına karĢı direndikleri gözlemlenmiĢtir.  

Kısacası ancak ulusal düzeyde iĢleyen orantılı temsil sistemleri merkeziyetçiliği teĢvik 

eder görünmektedir. Bu sistemler ise nadiren uygulanmaktadır. Dolayısı ile çeĢitli seçim 

usullerinin genellikle merkeziyetten çok adem-i merkeziyete yol açma eğiliminde oldukları 

düĢünülebilir.  Gerçekten en merkeziyetçi partiler seçimlere ancak tali derecede önem veren 

ve örgütlenmelerinde seçimleri esas almamıĢ olan partiler, yani Komünist ve FaĢist partilerdir.  

Bununla birlikte Ġngiltere‘deki durum ortaya güç bir durum çıkarmaktadır. Burada tek 

turlu (tek isimli) sistemi, Ġngiliz partilerinin hayli kuvvetli merkeziyetçiliğine katkıda 

bulunmuĢtur. Ġngiltere örneğinde küçük yöresel gurupların bağımsızlık eğilimi baĢka bir etken 

tarafından etkisiz kılınmaktadır. Bu etken oyları dağıtmaktan kaçınma ve dolayısı ile aday 

tespitinde sıkı bir disiplin sağlama zorunluluğudur. Bu da tabiatı ile oldukça kuvvetli Ģekilde 

merkezileĢmiĢ iki partinin kurulmasına yol açmıĢtır. Fakat Ġngiliz partilerinin merkeziyetçi 

oluĢuna karĢılık aynı tek turlu (tek isimli) seçim sistemi içinde faaliyet gösteren Amerikan 

partileri çok adem-i merkeziyetçidirler. Ancak adayların ―ön seçim‖lerde tespit edildiği ve 

birçok yönetim görevlerinin seçimle doldurulduğu Amerika‘da seçim mekanizmasının bu çok 

özel niteliği ciddi bir mukayeseye önem vermemektedir. Bundan baĢka Ġngiltere‘de 

merkeziyetin yerleĢmesine Ģüphesiz diğer etkenler de katkıda bulunmuĢtur. Burada özellikle 

parlamento guruplarının doğal olarak parti örgütlerine de yansıyan kuvvetli disipline ve seçim 

fonlarının merkezden dağıtılmasına değinilebilir.  

 

 

 

PARTĠ ÜYELĠĞĠ  
Parti üyesi kimdir? 

Bunun cevabı partiye göre değiĢir. Her parti kendine özgü bir üyelik anlayıĢına 

sahiptir. ―Parti üyesi‖ deyimi Komünistler ve Radikaller, Fransız Sosyalist Partisi ve Ġngiliz 

ĠĢçi Partisi, 1920–1936 arası Belçika Katolik Bloğu ve 1945‘in Hıristiyan Sosyal Partisi 

bakımından aynı Ģeyi ifade etmez. Hatta Amerikan partileri bakımından hiçbir anlamı yoktur. 

Orada sadece ―makine‖nin bir parçası olan militanlardan, seçim kampanyası sırasında 

makineye güç katan taraftarlardan, ―ön seçim‖lere katılan kiĢilerden ve seçimlerde partinin 

adaylarına oy veren vatandaĢlardan söz edilebilir.  

Üstelik her partinin kendi içinde de birkaç çeĢit üyeye rastlanılır. Örneğin ĠĢçi Partisi 

1918‘den beri kolektif üyelerle, bireysel üyeleri ayırmaktadır. Yalnız bireysel üyelere sahip 

olan dolaysız partiler daha türdeĢ gibi görünürlerse de bu ancak görünüĢtedir. Taraftarlar, 

üyeler, militanlar ve propagandacılar parti dayanıĢmasının güçlendiği bir dizi birbirine benzer 

(Concentric) çember meydana getirir. Bu ayırımların çoğu zaman yarı resmi bir nitelik 

taĢımaları, gerçekliklerini ortadan kaldırmaz. Parti üyesini partiye bağlayan dayanıĢma bağına 

―Katılma‖ diyecek olursak katılmanın da dereceleri vardır.  

Acaba burada sadece derecelerden mi bahsedebiliriz? X‘in katılması Y‘ninkinden üç 

ya da dört kat üstün olduğu düĢünülebilir mi? Yoksa aslında farklı katılma çeĢitleri mi söz 

konusu olmaktadır? Bu sorular bizi katılmanın gerçek mahiyetini araĢtırmaya, üyeleri parti 

topluluğuna bağlayan sosyolojik bağın muhtevasını belirtmeye götürmektedir. 

Bu çağımızın iki ana karakterini (Gurupların canlanıĢı ve dinlerin yeniden önem 

kazanması) yansıtan, sürükleyici bir araĢtırmadır. Katılma bağları, gitgide güçlenme ve bir 

yandan da gerçek bir dinsel biçim alma eğilimindedir. Resmî dinlerin zaafa uğraması, siyasal 



 42 

dinlerin yükseliĢine paraleldir. Bu gün parti deyimi Hıristiyan din adamları ve inananları ile 

birlikte gerçek kiliseleri maskeleyen bir deyimdir. Ancak bu olgu genel bir nitelik 

taĢımadığından burada da çok farklı mahiyetteki partilerin bir arada yaĢadıkları 

görülmektedir. Zayıf ve adem-i merkeziyetçi yapıdaki eski komite partileri ilk zamandaki 

özelliklerini hala muhafaza etmektedir. Bunlardaki üyeler ne sayıca çok, ne de fazla 

tutkuludur. Merkeziyetçi ve kuvvetli örgütlü modern hücre ve milis partileri fanatik kitleleri 

örgütlendirmektedir. Bu partilerde dinsel bir inanç, yarı askeri bir disipline eklenmektedir. 

Ocak partileri ise hemen hemen ortada yer almaktadırlar. Bunlar kalabalık bir üye kütlesini 

orta derecede ve laik mahiyette bir dayanıĢma ile birleĢtirmektedir. Ancak bu katılma farkları 

belki de yaĢ farkının bir sonucudur. Çünkü birinci tipteki partiler en eskiler, ikinci tiptekiler 

ise en yenilerdir. Üçüncülere gelince onlar yapı bakımından da ortada yer almaktadırlar. 

 

 

 

I. ÜYELĠK KAVRAMI: 

Günlük dilde ―parti üyesi‖ (member, membre) kavramı hiç değilse Avrupa‘da parti 

―mensubu‖ (adhérent) kavramının karĢılığıdır. Bu ise partinin doktrinlerinden yana olduğunu 

bildiren ve zaman zaman onu destekleyen fakat parti örgüt ve topluluğunun dıĢında kalan 

―taraftar‖dan farklıdır. Bu fark, yalnız daha iyi örgütten olmaktan, kütük ve fiĢleri daha sıkı 

tutmaktan değil, parti topluluğunun asli mahiyetinden doğar. Bu iki parti tipinde üye deyimi, 

ne aynı anlamı ne de aynı önemi taĢır.  

Daha doğrusu birinci tipte hemen hemen hiçbir anlamı yoktur. Üye kavramı Sosyalist 

partilerle birlikte yirminci yüzyıl baĢlarında doğmuĢ ve sonraları baĢka partilerce de taklit 

edilmiĢ olan belli bir siyasal parti anlayıĢına bağlıdır. 19. Yüzyılda oy hakkının servet esasına 

dayandığı parlamenter sistemlerde geliĢmiĢ olan eski parti anlayıĢına uygun düĢmektedir. 

Üyelik kavramı kadro partilerinden kitle partilerine giden evrimin sonucudur. 

 

a. Kadro ve Kitle Partileri:  

Kadro partileri ile kitle partileri arasındaki ayırım, bunların büyüklüklerine, üye 

sayılarına dayanmaz. Burada da söz konusu olan büyüklük değil, yapı farkıdır. Örneğin 

sosyalist partilerde üyelik, gerek siyasi gerekse mali yönden temel nitelik taĢır. Bir defa bu 

parti, iĢçi sınıfını siyasal bakımdan eğitme, bu sınıf içinden ülkenin hükümet ve yönetimini 

ele alabilecek bir elit yetiĢtirebilme amacını gütmektedir. Dolayısı ile üyeler partinin kendi öz 

maddesi ve faaliyet malzemesidir. Üyeleri olmadığı taktirde parti, öğrencisiz bir öğretmene 

benzer. 

Mali yönden de bu parti esas itibarıyla üyelerin ödediği aidatlara dayanır. Ocağın 

birinci görevi, bu aidatların düzenli bir Ģekilde toplanmasını sağlamaktır. Böylece parti siyasal 

eğitim çalıĢmaları ve günlük faaliyetleri için gerekli olan fonları toplar. Seçim giderlerini de 

aynı yoldan karĢılayabilir.  

Burada iĢin malî ve siyasî yönleri birleĢmektedir. Bu sonuncu nokta önemlidir. Her 

seçim kampanyası geniĢ çapta gidere yol açar. Gerçekten kitle partisi sistemi, seçimlerin 

kapitalist yoldan finansmanı yerine, demokratik bir finansman getirmektedir. Kitle partileri 

kampanya giderlerini karĢılayabilmek için birkaç büyük özel bağıĢçıya, sanayicilere, 

bankerlere ya da büyük tüccarlara baĢvurmak yerine (bu adayı ve seçilen temsilciyi sözü 

geçen kiĢilere bağımlı kılar)  yükü her bir mütevazı katkıda bulunan, mümkün olduğu kadar 

çok sayıda üye arasında dağıtır.  

Kitle partisinin ayırıcı özelliği, onun halka hitap etmesidir. Partiye kulak veren aktif 

bir üye olarak da kendine siyasal bir eğitim sağlar ve devlet hayatına nasıl karıĢacağını 

öğrenir. Kadro partisi farklı bir anlayıĢa uygun düĢmektedir. Burada seçimleri hazırlamak, 

kampanyayı yürütmek ve adaylarla teması muhafaza edebilmek için seçkinlerin bir araya 
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getirilmesi söz konusudur. Bu seçkinler arasında her Ģeyden önce, adı, prestiji veya iliĢkileri 

sayesinde adaya destek olabilecek, oy sağlayabilecek nüfuzlu kiĢiler; ikincisi, seçmenlere yön 

verme ve kampanyayı örgütlendirme sanatını bilen teknisyenler; nihayet savaĢın barutunu 

sağlayan mali destekçiler vardır. Burada nitelik en önde gelir. Büyük prestij, teknik ustalık ve 

geniĢ servet gibi… 

Kitle partisinin sayı ile sağladığını, kadro partisi seçme yoluyla sağlar. Dolayısıyla 

büyük bir partiye üye olmak çok farklı bir anlam taĢır. Üyeyi partiye karĢı bir taahhütname 

imzalayan ve sonra da aidatını düzenli bir Ģekilde ödeyen bir kimse olarak tanımlarsak, kadro 

partilerinin hiç üyesi yoktur. Gerçi günümüzde kitle partilerinden etkilenen kadro partileri de 

kendilerine üye kaydeder gibi göstermelik bir hal içindedirler ama; bunu ciddiye almamak 

gerekir.  

Radikal partilerde gerçek anlamda bir üye yapma faaliyeti yoktur. Çünkü o bir kadro 

partisidir. Amerika partileri ile Avrupa‘daki ılımlı ve muhafazakâr partilerin çoğunluğu da 

aynı kategoriye girmektedir.  

Bazen kadro partileri de kitle partilerini taklit ederek alelade üyelik kapılarını açarlar. 

Aslında bu uygulama oldukça yaygın olup saf kadro partisinin sayısı azdır. Diğerleri 

uygulamada bunlardan pek uzak olmasalar bile dıĢ görünüĢleri ile gözlemciyi yanıltabilirler. 

Gözlemcilerin tüzüklerdeki Ģekli hükümlerle veya liderin beyanları ile yetinmemesi gerekir. 

Bir üye kayıt sisteminin mevcut olmaması veya aidatların düzenli Ģekilde toplanmaması bu 

konuda oldukça sağlam bir kriter teĢkil eder. Bunlar olmadıkça gerçek bir üyelik 

düĢünülemez. Üye sayıları hakkında verilen rakamların belirsizliği de bir karine olarak kabul 

edilebilir.  

1950‘de ülkemizde Demokrat Parti seçimlerden önce üç veya dört milyon üyesi 

olduğunu ileri sürerken Ģüphesiz tüm taraftarlarını kast ediyordu.  Kadro ve kitle partileri 

arsındaki ayırım bir sosyal ve siyasal altyapı farkına dayanır. 19. yüzyılda kural olan servet 

esasına dayalı seçim sistemlerinde partiler açıkça kadro partileri Ģeklini almıĢlardı. Kitlelerin 

hiçbir siyasi etkisinin bulunmadığı bir zamanda bunları örgütlendirmek söz konusu olamazdı. 

Üstelik seçimlerin kapitalist yoldan finansmanı da tabii görünüyor. Aslında genel oyun kabulü 

kitle partilerinin doğuĢuna yol açmıĢ değildir. Sadece kadro partileri saflarını kitlelere açar 

gibi görünerek örgütlerini daha da esnekleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Ġngiliz Liberal partisinde 

Birmingham komitesi (Caucus) sistemi, Amerika‘da ön seçimlerin kabulü bu ilk safhaya 

tekabül eder. Problem bir yandan kitlelere belli bir siyasal faaliyet alanı bırakmak bir yandan 

da komiteyi meydana getiren seçkinlere iktidarını halktan almıĢ görünüĢü vermektedir. Ġlk iki 

örnekte kitle partisine yaklaĢılmıĢ Ģeklî bir üyelik sistemi ve düzenli bir aidat usulü mevcuttur. 

Fakat partinin gerçek hayatı üyelerin dıĢına cereyan ediyordu. 

Kadro ve kitle partileri ayırımının sağ ve sol, burjuva ve iĢçi partileri ayrımına niçin 

paralel düĢtüğü böylece açıklanmıĢtır. Burjuva sağı, ne mali ne de siyasal bakımdan kitleleri 

örgütlendirmeye muhtaç değildi. Onun kendi seçkinleri, Ģöhretli mali destekçileri vardı. Kendi 

siyasal eğitimini yeter görmekteydi. Dolayısı ile faĢizmin doğuĢuna kadar muhafazakâr kitle 

partileri meydana getirme teĢebbüsleri genellikle baĢarısızlığa uğramıĢtır. Burjuvazinin 

örgütlenmeye ve ortak eyleme karĢı durduğu cibilli muhalefet de bunda rol oynamıĢtır. Tıpkı 

iĢçi sınıfındaki karĢıt eğilimin sosyalist partilerinin kitlesel karakterini teĢvik etmiĢ olması 

gibi. Burjuvazi ancak komünizm veya devrimci metotların geliĢmesi üzerine, kadro 

partilerinin yetersizliğini anlamıĢ ve kitle partileri kurma yoluna ciddi teĢebbüslere giriĢmiĢtir. 

Seçim ve parlamento sistemi içinde kadro partileri genellikle sağa kâfi gelmiĢlerdir. Seçim ve 

parlamento sistemine karĢı mücadelede ise faĢist tipteki kitle partileri nadiren denge ve 

istikrar gösterebilmiĢlerdir. Üstelik bunlar saf kitle partisi mahiyetini de yitirmiĢler denilebilir. 

Sosyalist partilerde iktidarların ele geçirilmesinden önceki son yıllarda görülen muazzam üye 

artıĢı üyelerin ciddi bir elemeden geçirilmesine imkân bırakmamıĢtır.  
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Ne olursa olsun genel eğilim inkâr edilebilecek gibi değildir. Bu eğilim bizi Ģu soruya 

götürmektedir. Acaba karĢımızdaki partiler hala kitle partileri midir? Yoksa yeni bir anlayıĢ 

üçüncü bir kategoriye (kadro partilerinden daha açık kitle partilerinden daha kapalı 

mahiyetteki müminler partisine) doğru tedrici bir oluĢum mu mevcuttur. Leninist anlayıĢına 

göre iĢçi sınıfının tümünü içine almamalı, onun sadece öncü kuvveti, savaĢçı kanadı en 

bilinçli kesimi olmalıdır.  

FaĢist doktrinler, bu konuda daha açıktır. Nietsche‘ci eĢitlik aleyhtarı ve temelden 

aristokratik olan bu doktrinler, partiyi en iyilerden, en sadıklardan, en cesurlardan, en 

istidatlılardan kurulu bir tarikat (order) olarak görürler.  

Kitleler çağı geride bırakılmıĢ, seçkinler çağına girilmiĢtir. Dolayısı ile üye 

kavramında çeĢitlilik göstermektedir. Partinin kendi içinde bile, farklı sadakat ve faaliyet 

derecelerine uygun düĢen iç içe çemberlere rastlanmaktadır. Nasyonal Sosyalist partide en 

önce partinin kendisi, sonra S.A. sonra da S.S. geliyordu. Komünist partisinde eĢitlikçi 

mahiyetteki resmi doktrin böyle bir hiyerarĢiye karĢı olmakla beraber istikrarlı ve sağlam bir 

―iç çevre‖nin varlığını tesbit etmek mümkündür. Genellikle oldukça istikrarsız görünen 

sıradan üyeler kütlesi bu iç çevrenin etrafında yer alır.  

 

 

 

b. Üyelik Kriterleri:  

Kesin bir üyelik formu, imzasını ve yıllık bir aidat ödemesini kapsayan Ģeklî kayıt 

mekanizması sadece kitle partilerinde vardır. Kadro partilerinde bunlardan ne biri ne de öteki 

görülür. Üyeliğe kabul resmi formalitelerden uzak cereyan eder. Sürekli aidatın yerini ara sıra 

yapılan bağıĢlar alır. Dolayısı ile hiçbir kesin üyelik kriteri yoktur. Katılmanın derecesini 

ancak üyenin parti içindeki faaliyeti tayin eder.  

Bir kitle partisine girmek için en çok kullanılan usul, giriĢ beyannamesi usulüdür. Bu 

beyanname genellikle ilgilinin parti disiplinine uymayı ve parti doktrini ve parti doktrinini 

yaymayı taahhüt ettiğini belirten bir metinle, isim, adres, doğum tarihi ve diğer çeĢitli 

bilgilerin yazılacağı boĢ yerleri ihtiva eden basılı bir formdur. Partiye üye olmak her Ģeyden 

evvel giriĢ beyannamesini doldurup imzalamak demektir. Bu usulün iki büyük faydası vardır. 

Bir defa üyelik iĢlemine maddi bir biçim kazandırır. Yani üyeliği belgelendirir. Bütün hukuk 

sistemleri sadece delil olma değeri (yazılı Ģey kalıcıdır) bakımından değil, taĢıdığı psikolojik 

değer yönünden de yazılı beyana özellikle önem verilir.  

Bizim uygarlığımızda yazılı bir taahhüt, sözlüsünden çok daha bağlayıcıdır. Ġmza, 

ilkel toplumların belli jestlere, belli formüllere, belli törenlere izafe ettiğine benzer bir çeĢit 

sihirli nitelik almıĢtır. Bazı faĢist partiler daha ileri gitmekte ve taahhüdün değerini daha da 

pekiĢtirmek amacı ile karmaĢık ve toplu törenler düzenlemektedirler. Bu kitle partilerindeki 

genel eğilimin mübalağalı Ģeklinden ibarettir. Fakat giriĢ beyannamesinin bir faydası daha 

vardır, o da yeni üye hakkında bir bilgi fiĢi teĢkil etmesidir. Ġstenilen bilgilerin kesinliği ve 

ölçüsü partiden partiye değiĢir. Bazen bu bilgiler giriĢ beyannamesinin kendisine değil, ayrı 

bir belgeye kaydedilir. Bu belge gerekirse üye hakkında yapılan soruĢturma sonucunda 

doldurulur.  

Aslında iki türlü üyelik sistemi vardır: Açık ve sınırlı. Birincisinde üyelik formunu 

imzalamak ve bir aidat ödemek dıĢında hiçbir Ģart ve formalite yoktur. Dolayısı ile partiye 

giriĢ sınırlandırılmamıĢtır. Buna karĢılık sınırlı üyelik çok farklı mahiyettedir. Bu iki ayrı 

iĢlemle olur. Ġlgilinin kabul edilmek üzere müracaatı ve partinin yetkili organın aldığı kabul 

kararı. Genellikle kabul yetkisi yöresel ocağa aittir: ancak ret halinde üst mercilere baĢvurmak 

mümkündür. Bazen de müracaat özel bir komisyon tarafından incelenir. Genel olarak bu 

sistem bir mecburi kefillikle tamamlanır. Bir veya iki parti üyesinin kendi imzaları ve 

sorumlulukları altında müracaatçının siyasal ve ahlaki niteliklerini garanti etmeleri gerekir. 
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Kefalete ve parti kararına dayanan sınırlı üyelik sosyalist ve komünist partilerin 

tüzüklerindeki olağan usuldür. Alınan bu güvenlik tedbirleri sözü geçen partilerin ilk 

zamanlarındaki uğradıkları güçlüklerle ve özellikle polisin içlerine casus sokma çabalarıyla 

açıklanır. Fakat partilerin faaliyetleri daha az tehlikeli ve daha az kontrollü hale geldikçe bu 

güvenlik tedbirleri de kullanılmaz olmuĢtur. Çoğu zaman günümüzde bunlar artık önemsiz 

formalitelerden baĢka bir Ģey değildir. Nihayet sınırlı üyelik açık üyelik halini almaktadır. 

Elemeler, sınırlamalar ancak bir elemenin yeniden zorunlu olduğu bazı olağanüstü 

durumlarda güç kazanmaktadır. Örneğin 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra üye kayıtları üzerindeki 

kontrolü daha da sıklaĢtırmıĢlardır. Almanya, Avusturya ve Ġtalya‘da eski faĢist rejimler 

dolayısı ile üye kayıtlarının kontrolünü sıkı tutmak mecburiyetinde kalmıĢtır.  

Üye, kabul edildikten sonra parti üyeliği sıfatını somutlaĢtıran isme yazılı bir kart alır. 

Kartın çeĢidi de aidat sistemine bağlıdır. Burada iki parti tipi ortaya çıkar. Birincisinde aidat 

bir defa ve yıllık olarak toplanır. Toplam rakam oldukça düĢüktür. Ve üye bakımından büyük 

bir mali fedakârlığı gerektirmez. Ödeme yılı gösteren bir pul yapıĢtırmak suretiyle tevsik 

edilir. Dolayısıyla kart sürekli mahiyettedir.  

Diğerlerinde ise aidat iki unsurdan meydana gelir. Biri aidatın kendisi için yapılan 

ödemeye (böylece kart her yıl yenilenir) tekabül eden yıllık aidat, öteki yıllık karta (veya 

içindeki sayfalara) pul yapıĢtırmak suretiyle ödenen aylık aidat. Bu ikinci çeĢit aidatlar, çok 

daha yüksektir. Örneğin: Belçika Sosyalist Partisinde 6 ile 100 Belçika frangı arasında, 

Fransız Sosyalist Partisinde 75 ile 200 fransız frangı arasında değiĢir. Ancak bu ikinci tip, 

esas itibariyle iĢçi, sosyalist ve komünist görülür. En fakir sınıflara dayanan partilerin en 

yüksek aidatları kabul etmiĢ olmaları garip bir paradokstur. Emekçi sınıflarda partiye 

bağlılığı, burjuvaziye oranla daha kuvvetli olduğu bir gerçektir. Muhafazakâr partilerde aidat, 

iĢçi partilerinde taĢıdığı önemli taĢımaz. Üyeler malî destekçilerin bağıĢlarının, parti 

kasasındaki açıkları kapatacağını ve partinin gerçek gelir kaynağının bu bağıĢların teĢkil 

ettiğini bilirler. ĠĢçi partilerinde ise aidat, partinin ve seçim kampanyalarının finansmanında 

en baĢta gelen yoldur. ―Aidatlarla yaĢamak‖ partinin ilan edilmiĢ amacıdır. Ve ancak bu 

amacın gerçekleĢtrilmesi, partinin bağımsızlığını garanti altına alabilir. Üyeler, aidatın bu 

hayati karakterini anlar ve kendilerine yüklediği fedakârlığı kabul ederler.  

Kısacası: Bütün partiler için geçerli olacak kesin bir üye tanımını aramak, boĢuna bir 

çaba gibi görünmektedir. Üyelik iĢlemi ve aidatların düzenli bir Ģekilde ödenmesi ancak 

dolaysız kitle partileri tarafından kriter olarak kabul edilebilir. Fakat bu biçimsel dıĢ 

kavramlarda kâfi değildir. Usullerin benzer oluĢuna rağmen partiler arasındaki üyelerde 

büyük farklılıklar vardır. Aynı partinin üyeleri arsında da katılmanın birkaç derecesi ve nüansı 

mevcuttur.  

Ülkemizde ise partiler aidat ve bağıĢların dıĢında her yıl meclisteki temsil oranına göre 

hazineden yardım almaktadırlar. Bu da partilerin devlete bağlılığını zorunlu kılmaktadır. 

Hatta mecliste temsil edilemeyen ve hazine yardımı almak isteyen bir parti meclisteki diğer 

bir partiye mensup milletvekillerini kendi partilerine transfer ederek hem mecliste temsil 

edilebilirliğini sağlamakta, hem de hazineden yüklü miktarda yardım alarak partinin 

giderlerini böylece karĢıma yoluna gitmektedir. Hiçbir üyesi olmayan ve hiçbir yerde 

teĢkilatını kuramayan bir parti bile bunu yapabilmektedir. Hatta bir hükümete koalisyon ortağı 

olarak bakanlık bile kapabilmektedir. Bunun da ne derece siyasi etik ile bağdaĢtığı ayrı bir 

konudur.  

 

c. Üyelerin Sayısı:  

Bir partinin üyeleri üzerinde derin araĢtırmalar yapılabilir. Ne yazık ki burada iki 

Ģekilde güçlükle karĢılaĢılmaktadır. Partilerin her zaman üye sayılarını yayımlamamaları ve 

bu sayımların nadiren sağlam esaslara dayanmasıdır.  
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Bazı partiler üye sayıları hakkında hiçbir bilgi vermezler. Kayıt tutma ve aidat 

toplamadaki ihmalcilikleri sebebi ile bazen bunu kendileri de bilmezler. Sadece Sosyalist, 

Komünist ve FaĢist partiler ve bazı Hıristiyan demokrat partiler aralarındaki tahsilli 

vasıtasıyla süreli sayımlar yaparlar, fakat içlerinden pek azı bunların sonuçların yayınlarlar. 

Bazıları sonuçları ancak parti kongrelerinde ve örgüte has parti genelgeleri ve yayınlarında 

açıklarlar. Diğer bir kısmı bunları tamamen gizli tutarlar. Bu konuda ciddi belgeler tutmak 

çok güçtür.  

Ġstikrarlı ve istikrarsız üyeler arasındaki ayırım, sadece parti topluluğunun geliĢimi 

bakımından değil, aynı zamanda onun temel bileĢimi bakımından da önemlidir. Bu alanda 

daha baĢka temel araĢtırmaların da yapılması Ģarttır. Ancak istatistiklerin kesin olmayıĢı bunu 

güçleĢtirmektedir. Hiç değilse üye kütlesinin yaĢ, cinsiyet, sosyal yapı ve coğrafi yapı 

bakımından bileĢimini bilmemiz gerekir. Gerçekte ise çoğu zaman sayımlar ancak bölgesel 

dağılımla cinsiyet dağılımını göstermekte, hatta onlardan birinin veya ötekinin gösterilmediği 

de olmaktadır. Dolayısıyla genel bilgilerin eksikliklerini çok sayıda monografilerle 

tamamlamak gerekir. Oyların dağılımı muhakkak ki partilerin gücüne ve mahiyetine bağlıdır. 

Partilerin mahiyetini ise sadece parti üyelerinin dıĢtan ve toptan bir sayımı ile anlayamayız.  

Üyelerin çeĢitli kategorilerini, her birinin büyüklüğünü ve geçirdiği evrimi mümkün 

olduğu kadar kesin Ģekilde belirtmemiz Ģarttır. Bir yandan da parti topluluğunun temelini 

teĢkil eden üyelerle, ya onların çevresinde dönen, ya da içlerinden sivrilen kimseleri 

(taraftarlar, militanlar, propagandacılar) karĢılaĢtırmamız gerekir. 

 

2. KATILMANIN DERECELERĠ 

ġekli bir üyelik sisteminin bulunmadığı partilerde üç katılma çemberi ayırt edilebilir. 

Bunlardan en geniĢi yöresel ve ulusal seçimlerde partinin gösterdiği adaylara oy veren 

seçmenleri içine alır. Bunlar ―seçmen‖lerdir. Ġkinci çember ―taraftar‖lardan meydana gelir. Bu 

müphem bir kavramı ifade eden müphem bir deyim olmakla beraber, gene de bir gerçeğe 

uymaktadır. Taraftar bir seçmendir; fakat sadece bir seçmenden ibaret değildir. Partiye karĢı 

sempatisini gizlemez, onu savunur ve bazen mâlî yönden destekler. Hatta partinin yardımcı 

örgütlerine girer. Nihayet üçüncü ve en içteki çember ―militanları‖ bir araya getirir. Bunlar 

kendilerini partinin üyeleri, parti topluluğunun unsurları sayarlar. Partinin örgütlenmesini ve 

iĢleyiĢini sağlarlar. Onun propagandasını ve genel faaliyetlerini yürütürler.  

Temel problem çeĢitli çemberler arasındaki iliĢkilerin belirtilmesindedir. Bunun 

çözülmesi salt bilimsel meraktan ileri gelen ve yarar gözetmeyen bir çaba değildir. Bu sorun 

doğrudan doğruya siyasal partilerin mahiyeti ve örgütlerin demokratik karakteri ile ilgilidir. 

Çünkü içteki çember dıĢtakileri temsil ettikleri (yani genel yönetim biçimleri birbirine 

uyduğu) takdirde sistem demokratik nitelik taĢıyabilir. Aksi halde bu özerk çemberler dizisi, 

bir oligarĢiyi gösterir.  

 

a.  Seçmenler:  

Seçmen kategorisinin bütün diğer kategoriler karĢısında siyasal bilim açısından önemli 

bir üstünlüğü vardır. O da kolayca ölçülebilir olmasıdır. Elimizde oldukça iyi seçim 

istatistikleri vardır.  

Kadro partilerinde parti topluluğunun mümkün olan tek ölçüsü, seçmenleri saymaktır. 

Partinin gücü veya zayıflığı seçmenlerin sayısı ile ölçülebilir. Partinin evrimi oy miktarındaki 

dalgalanmalardan izlenebilir. Hatta partinin yönetim kurullarının ne derece demokratik nitelik 

taĢıdığını da bu kurulların bileĢimini parti seçmenlerinin dağılımı ile karĢılaĢtırmak suretiyle 

ölçmek mümkündür. Kitle partilerinde temsile esas alınan üyelerdir. Fakat burada da iki 

kategori arasındaki iliĢkiyi belirtmek önem kazanmaktadır. Seçmenler ve üyeler… Bunlar iki 

ayrı topluluk meydana getirirler. Bunlardan ikincisi birincisine liderlik etme eğilimindedir. 

Seçmenlerin seçtiği parlamento üyeleri git gide üye kitlesi içinden çıkan yönetim kurullarının 
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otoritesine tabi olmaktadır. Dolayısıyla bu iki topluluğun tepkilerinin birbirine uyduğunu veya 

birbirinden ayrıldığını kesinlikle tespit etmenin önemi vardır.  

Parti içinden çıkan parti yönetim kurulları, seçmenlerce seçilen parlamento üyeleri 

üzerinde üstünlük kurma eğilimindedir. Seçmenlerle üyelerin siyasal tutumları aĢağı yukarı 

birbirine benzer olsa idi bu durum önemsiz bir dert olmaktan öteye geçmez; üyeler 

seçmenlerin öncü kuvveti, en bilinçli kesimi olarak kabul edilebilirlerdi. Oysa aykırılık 

kanunu, iki toplumun davranıĢları arasındaki temel farkların bunlardan hiçbirisine diğerini 

herhangi bir Ģekilde yansıtma ve temsil etme iddiasında bulunma imkânı vermeyeceğini 

göstererek bu hayali yıkmaktadır. Böylece seçmenler ile üyeler arasındaki ayrılığın ölçülmesi 

demokratik adını verdiğimiz sistemlerin içine sızan oligarĢinin derecesini ölçmekle ortaya 

çıkmaktadır.  

 

b. Taraftarlar: 

―Seçmen‖  kavramının basit ve açık oluĢuna karĢılık ―taraftar‖ kavramı belirsiz ve 

karıĢıktır. Taraftar, seçmenin ötesinde, üyenin gerisinde bir kimsedir. O da, seçmen gibi 

partiye oyunu verir, fakat sadece bununla yetinmez, partiyle aynı görüĢte olduğunu açığa 

vurur, siyasal tercihini itiraf eder. Seçmen ise seçim hücresinin gizliliği içerisinde oyunu 

kullanır ve yaptığı tercihi açıklamaz. Oyun gizliliğini sağlamak amacı ile alınan tedbirlerin 

kesinliği ve çokluğu da bu olgunun önemini ispatlar. Oyunu açıklayan bir seçmen artık sadece 

bir seçmenden ibaret olmayıp bir taraftar haline gelme yolundadır. O, bu eylemiyle bir takım 

sosyal bulaĢma olaylarını da harekete geçirir. Taraftarın itirafında bir propaganda unsuru 

mevcuttur. Bu aynı zamanda kendisini diğer taraftarlara yaklaĢtırmak suretiyle ilk topluluk 

bağlarını meydana getirir. Seçmenler birbirlerini tanımadıkları için gerçek bir topluluk teĢkil 

etmezler. Sadece tüm olarak belirtilebilen ve istatistikî yollarla ölçülebilen bir grup meydana 

getirirler.  

Bir siyasal tercihin açıklanması bir partiye duyulan sempatinin itiraf edilmesi birçok 

Ģekil ve dereceler alabilir. Bir kimsenin bir defaya mahsus olarak bir partiye oy verdiğini 

söylemesi yeterli değildir.  Hele o kimse bunun özel bir istisna olduğunu özel koĢullardan ileri 

geldiğini ve bunu tekrarlamaya hiç niyeti olmadığını da eklemiĢse böyle bir açıklama bir 

sempati gösterisinden çok bir hınç gösterisi olur. Buna karĢılık oy, olağan ve normal olarak 

görünüyorsa bu durum tamamen farklıdır. (kapalı ön seçimlerde Amerikan vatandaĢlarının 

tutumu hemen hemen böyledir). Sempati açıklaması sadece pasif olmaktan ibaret kalmayıp 

parti lehine bir takım olumlu çabalarla da tamamlanırsa bir adım daha atılmıĢ olur. Örneğin; 

parti gazete ve yayınlarını devamlı olarak okumak, partinin miting ve açık toplantılarına 

katılmak, partiye mali yardımda bulunmak, evleri dolaĢarak propaganda faaliyetlerinde 

bulunmak vb… Böylece sadece sempati hiç fark edilmeden gerçek üyeliğe, hatta militanlığa 

dönüĢebilir.  

Bazen taraftar bir takım maddi engellerle karĢı karĢıyadır. Görevleri Ģeklen partiye 

katılmasına imkân vermez. Örneğin; bazı devletler memurlarına yıkıcı telakki edilen partilere 

katılma hakkını tanımazlar. Bazı iĢverenler de çalıĢtırdıkları kiĢiler üzerinde açık veya zımni 

olarak aynı kuralı uygularlar. Yahut taraftarların kendisi mesleğini parti ile çok sıkı 

bağlantıyla bağdaĢmaz nitelikte görür. Bu, ya üyelik görevlerini yeterince yerine getirmeye 

yetecek zamanı olmayıĢından ya da güç durumlara düĢmek korkusundan (tüccar müĢterilerini 

kaybetmek, din adamı cemaatini gücendirmek, subay otoritesini kaybetmek istemez) ileri 

gelebilir. Bu sebeplerin hepsini hor görmemek gerekir. Bazıları bir cesaretsizlik ve ilgisizlik 

ifadesi olmakla beraber, diğerleri Ģahsi nedenlere dayanmaktadır.    

Diğer bazı durumlarda engel vatandaĢın içindedir. Taraftar disipline girmekten 

hoĢlanmadığı, kiĢisel bağımsızlıktan vazgeçmek istemediği için üye olmayı reddedebilir. Bazı 

burjuva ve köylü çevrelerinde güçlü olan bu duygu, üyeliğin sağcı partilerde ve tarımsal 

bölgelerde niçin daha az güçlü olduğunu açıklar. Aynı duygular aydınlar ve sanatkârlar 
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arasında da görülür ve daha da güçlüdür. Aydınların parti içindeki tutumları daima özel 

problemler çıkarır, ya da parti safları içinde kalmakta güçlük çekerler. Yahut da tersine aĢırı 

bir teslimiyetle kendilerini topluluğa terk ederler. Ġster bireyci, ister mistik olsunlar 

kendilerine özgü çoğu zaman istikrarsız bir durumları vardır. Bu da genellikle diğer parti 

üyelerinin güvensizliğine yol açar.  

Çoğu zaman partiye katılmaktan kaçınma, onunla bir ideolojik uyuĢmazlığın 

sonucudur. Taraftar o partiyi diğerlerine tercih eder ve dolayısıyla ona yardımda bulunur. 

Fakat partinin bütün görüĢlerini paylaĢmadığından ona tamamen girmek istemez. Belli 

sorunlarda parti ile ortak hareket etmesine rağmen genel bir görüĢ birliğini kabul etmez. 

Böylece biraz güç de olsa taraftarın yaklaĢık bir tanımına varmak mümkün olmaktadır.  

―Yardımcı örgütler‖ deyimini hukuken veya fiilen parti tarafından kurulup kontrol 

edilen daha geniĢ, ya da daha derin bir katılmaya imkân veren çeĢitli toplulukları ifade eder. 

Gençlik kuruluĢları, kadın dernekleri, spor kulüpleri, eski muharipler dernekleri, kanarya 

sevenler dernekleri, fikir veya edebiyat kulüpleri, eğlence ve vakit geçirme amacını güden 

topluluklar, sendikalar, yardımlaĢma dernekleri, kooperatifler, dostluk dernekleri, ev kadınları 

dernekleri, vatan veya barıĢ cepheleri vs. vs. yardımcı örgütler en değiĢik biçimler olabilir. 

Sosyal partiler genel amaçlı topluluklardır. Bunlar tam ve tutarlı, toplumsal düĢünüĢ sistemleri 

ortaya koyarlar. Ulusal hatta uluslar arası hayatın toplam düzenlenmesi amacını güderler. 

Amaçlarının böyle genel oluĢu bütün olarak değilse de belli bir özel amaçta parti ile hemfikir 

olan birçok kimseleri uzağa iter.  ĠĢte bazı modern partilerin dâhice fikri, genel amaçlı 

topluluk olan partiye mümkün olduğu kadar çok sayıda özel amaçlı yandaĢ topluluklar 

eklemektir. Misal olarak parti, resmen özerk ve siyaset dıĢı olan, fakat gerçekte faaliyetleri 

partinin kontrolünde bulunan bir kiracılar derneği kurduğu takdirde birçok kiracılar bu 

derneğe girecektir. Böylece parti sloganları bazı ihtiyat tedbirlerine uymak kaydı ile bunlar 

arasında yayılacak tamamen özel karakterdeki hak arama gösterileri uygun bir anda partinin 

genel amacını desteklemek amacı ile kullanılacak ölçülü ve kurnazca bir propaganda yeni 

üyeler devĢirilmesine imkân verecektir.  

 

c. Militanlar: 

Militan kavramının açıklanması taraftar kavramından daha kolay değildir. Burada 

kadro partileri ile kitle partileri arasındaki ayırımı hatırlamak gerekir. Kitle partilerinde 

militan deyimi özel bir üye kategorisini anlatır. Militan aktif bir üyedir. Burada militan 

partinin asli vazifelerinin dayandığı bütün temel parti guruplarının çekirdeğini teĢkil eder. 

Örneğin parti içerisinde daima kitleden ayrılan, toplantılara devamlı olarak gelen, parti 

sloganlarının yayılmasına katılan, parti propagandasının örgütlenmesine yardım eden ve 

partinin seçim kampanyalarını hazırlayan ufak bir üye gurubu görülür. ĠĢte bunlar 

militanlardır. Bunlar yönetici değil, yürütücü mevkiinde bulunurlar. Militanlar olmaksızın 

iĢlerin yürütülmesine imkân yoktur. Diğer üyeler ise deftere bir isim, kasaya da biraz para 

sağlamaktan baĢka bir iĢ yapmazlar. Parti için etkin bir çalıĢma gösterenler militanlardır.  

Netice olarak militanlar üyeleri, üyeler taraftarları, taraftarlar da seçmenleri yönetirler. 

Parti üyeleri eĢitçi ve örnek (tek tip) bir toplum olmayıp, karmaĢık ve hiyerarĢik bir topluluk 

meydana getirirler. Hatta katılmanın mahiyeti herkes için aynı olmadığından bu topluluk 

farklılaĢmıĢ bir topluluk görünümünü de alır. Üyelerle kıyaslandığında militanların sayısı 

oldukça azdır. Öyle görülüyor ki hiçbir partide militanlar üye sayısının yarısını aĢmamaktadır. 

Bunlar üçte bire veya dörtte bire ulaĢtığı takdirde parti aktif bir parti kabul edilir. Üye kütlesi, 

toplantı ve kongrelere devam eden, liderlerin seçimine katılan ve yönetici kadroları sağlayan 

ufak bir militan çekirdeği tarafından yönetilmeye ses çıkarmamaktadır.  

 

3.  KATILIMIN MAHĠYETĠ 
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Üyeler ile ilgili bütün sorunlar bakımından ortak olan çözümleme güçlüklerinin yanı 

sıra bu problem sosyolojik terminolojinin belirsizliğinden doğan özel güçlükler de 

göstermektedir. Sosyolojini bütün ilerlemelerine rağmen bu günkü durumunda herkesçe 

benimsenen ve katılma tarzının ayırt edilmesi bakımından bir referans sistemi ödevi 

görebilecek olan bir topluluk bağları sınıflaması hemen hemen yok gibidir. Dolayısı ile ya bu 

konuya özgü tarif ortaya koymak, ya da belli bir sosyolog tarafından meydana getirilen ve 

diğerleri karĢısında mutlak bir üstünlüğü olmayan bir tasnifi benimsemek mecburiyeti vardır. 

Burada her iki yöntem de sırayla kullanılacaktır. Ġlkin totaliter parti ve sınırlı parti kavramları 

karĢılaĢtırılacak, sonra da bir sosyologun ―cemaat ve dernek‖ arasındaki ayırımı gözden 

geçirilip sonra da partilere uygulanacaktır. 

 

a.  Totaliter ve Sınırlı Partiler:  
Radikal partinin bir militanı ile bir komünist parti üyesini karĢılaĢtıralım. Birincisinin 

hayatında parti çok önemsiz bir rol oynar. Bu kimse zaman zaman komitenin toplantılarına 

katılır, bazen kendi milletvekilinin aracılığı ile bir iltimas sağlamaya çalıĢır. Ulusal özellikle 

yöresel mahiyetteki siyasi kombinezonları izler. Gelecek seçimlerdeki adaylıkları ve ittifakları 

düĢünür. Eğer varsa bir radikal gazeteyi okur. Pek büyük bir faaliyeti olmayan ―Ġnsan Haklar 

Derneği‖nin veya bir Mason Locasının yahut benzer nitelikteki baĢka bir gurubun üyesi 

olabilir. Kısacası günlük kaygılar arasında partiye ancak birkaç saatlik zamanını, birkaç 

düĢüncesini hasreder. Ne zihni ve mesleki hayatı, ne serbest zamanları, ne de aile ve duygu 

hayatı radikalizmin emrinde veya etkisindedir. Katılım sadece siyasi bir nitelik taĢır ve bu çok 

sınırlı bir alanın dıĢına çıkmaz. Radikal parti sınırlı bir partidir. 

Komünist partisi üyesinin durumu ise tamamen farklıdır. Parti kendisinden çok daha 

yoğun bir siyasal faaliyet ister. Her gün fabrika ve atölyesinde hücre çevresi içerisinde 

çalıĢmaya, yani parti sloganlarını iĢ arkadaĢları çevresinde yaymaya, yöresel komünist 

gazetesindeki baĢlıca yazıları onlara açıklamaya, kendilerinin hak arama azimlerini beslemeye 

mecburdur. Partini bir Ģubesi niteliğinde olan A sendikasına üyedir. Buradaki faaliyetini ve 

hücre faaliyetini devam ettirir ve tamamlar. Böylece üyenin bütün iĢ hayatı parti çerçevesi 

içine alınmıĢ, parti hâkimiyeti altına sokulmuĢ, parti hizmetine adanmıĢtır. Üyenin serbest 

zamanı bakımından da durum aynıdır. Bunun büyük bir kısmı parti, sendika, yardımcı örgüt 

(barıĢ kampanyaları, dostluk dernekleri vb.) toplantılarında geçer. Geriye kalanı da parti 

tarafından dikkatle örgütlendirilir. Komünist spor dernekleri, komünist gençlik yurtları, 

komünist bayram, panayır ve piknikleri, komünist sinema seansları, komünist edebiyat ve 

sanat kulüpleri, komünist sergiler ve konferanslar parti üyelerinin ―eğlence‖lerini teĢkil eder.  

Parti, üyenin aile hayatına da nüfuz eder. Normal olarak karısı ―ÇağdaĢ kadınlar 

Birliği‖nin ve çeĢitli ev kadınları komitelerinin üyesidir. Çocuklar ise ―Cumhuriyetçi Gençlik 

Birliği‖ne ve buna bağlı kulüplere üye olmuĢlardır. Artık kamusal hayat ile özel hayat 

arasındaki bir ayrılık kalmamıĢtır. Hayatında parti hayatından baĢka bir Ģey yoktur. Böylece 

totaliter parti tanımlanmıĢ olmaktadır.  

Bu bütün içerisinde biri maddi, diğeri ruhî olmak üzere iki unsurun birbirinden ayırt 

edilmesi gerekir. Birincisi bireyin bütün faaliyetlerini (iĢ, spor, eğlence, dinlence, kültür ve 

aile hayatı) örgütlendirilmek ve salt siyasal alanın dıĢına taĢımak amacı ile parti tarafında 

gösterilen çabadan ibarettir. Bu çaba, taraftarlar yerine üyeleri hedef tutan yardımcı örgütlerin 

geliĢtirilmesi Ģeklinde kendisini gösterir. Burada artık ikinci derecedeki partizanları, parti 

üyelerinin meydana getirdiği bir çekirdek etrafında birleĢtirmek değil, aynı kiĢinin ilintilerini 

çoğaltarak (parti, sendika, spor kulübü, sanat derneği, kamping kulübü, dostluk dernekleri vb.)  

çoğaltmak ve böylece partinin kontrolü dıĢında hiçbir faaliyet bırakmamak söz konusudur. 

Tek parti rejiminde her Ģey o derece ayarlanır ki, vatandaĢ hiçbir zaman düĢüncesi ile 

yalnız kalabileceği bir dakikalık gerçek bir zaman bulamaz. Böylece resmi bütün serbest 

zaman (yani çalıĢma, uyuma ve yemek yemede geçmeyen zaman) partinin ve yardımcı 
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örgütlerin hizmetine adanır. Bununla beraber gerçekten totaliter olmayan bazı partiler de 

yardımcı örgütlerini çoğaltmaya çalıĢırlar. Bunların geliĢtirilmesi, üye çekmek veya mevcut 

üyeleri partide tutmak bakımından iyi bir yoldur. Partinin ocak toplantılarından sıkılan bir 

kimse onun spor kulüplerinden hoĢlanabilir. Toplantılara devam etmeyen bir kimse liderin bir 

piknikte ya da köy Ģenliklerinde söyleyeceği birkaç sözü pekâlâ dinlemek isteyebilir. Partinin 

yardımcı faaliyetleri, gerek gevĢek üyeleri partide tutacak, gerekse sadıkların bağlarını 

güçlendirecek bir araç olabilir. Bir insanın bütün maddi faaliyetlerinin maddi bakımdan 

örgütlendirilmesi, onun bütün düĢüncelerini ruhi bakımdan örgütlendirilmesi de buna 

eklenmediği sürece gerçekten totaliter bir anlam kazanamaz. Üyeliği daha cazip kılabilmek 

için yardımcı örgütleri kuvvetlendirmeye çalıĢan bir parti, eğer doktrini sadece siyasal bir 

tutum içeriyor ve diğer alanlarda seçme özgürlüğü bırakıyorsa, pek çok anlamda totaliter 

değildir. Gerçek totalitarizm ruhîdir.  

ġimdi militan komüniste tekrar dönelim. Parti ona sadece bütün maddi faaliyetleri için 

bir çerçeve sağlamakla kalmaz, daha önemlisi gene bir fikir çerçevesi, topyekûn bir dünya 

görüĢü verir.  Marksizm sadece siyasal bir doktrin değil, fakat tam bir felsefe, bir düĢünüĢ 

tarzı ruhî bir kozmogonidir. Her alandaki her münferit olay, onun içerisinde yerini ve varlık 

sebebini bulur. Marksizm devletin yapısını ve evrimini olduğu kadar canlı varlıkların 

değiĢimini, insanın yeryüzündeki beliriĢini, dinsel duyguları, cinsel davranıĢları, sanat ve 

bilimin geliĢimini de açıklar. Bu açıklama bilgili ve okumuĢ kimselere olduğu kadar kitlelerin 

de anlayacağı bir biçime sokulabilir. Marksizm‘in bu totaliter mahiyetinin ıĢığında, partinin 

yardımcı örgütleri yeni bir anlam kazanmaktadır. Siyasal olmayan faaliyetlerin 

örgütlendirilmesi, sadece üyelerin disiplin veya sadakatinin güçlendirilmesi bakımından değil, 

Marksist doktrinin bütün bu faaliyetlere nüfuz etmesini sağlamak bakımından da önemlidir. 

Bir komünist spor kulübü, üyelere istedikleri Ģeylerle oyalanma imkânını vererek onları 

partide tutabilmek amacı ile değil, Marksizm‘in spor alanına uygulanmasını sağlamak amacı 

ile kurulmuĢtur. Çünkü spor da aynen jenerik bilimi, resim ve tıp kadar Marksist olabilir. 

Ġnsanın bütün faaliyetlerinin temel bir doktrin etrafında birleĢtirilmesi ile gerçek anlamını 

kazanır ve aynı zamanda gerçek bir totaliter nitelik kazanır. Çünkü üyeleri parti dıĢı 

kulüplerin üyeleri kadar özgür kaldıkları müddetçe bir spor veya edebiyat kulübünün siyasal 

etiket taĢımasının önemi yoktur. Buna karĢılık kulüp belli bir doktrin yayar ve buna sadakat 

gösterilmesini isterse o zaman her Ģey değiĢir. ġu halde parti üyesinin bütün hayatını sarma 

amacını güden yardımcı örgütleri çoğaltmak suretiyle gerçekleĢtirilen yalancı totalitarizmi 

ayırmamız gerekir. Bu ikincisinin ayırıcı özelliği parti doktrininin yalnız siyaset ve ekonomi 

ile sınırlı kalmaması aksine sistematik ve inhisarcı bir genel dünya görüĢü temsil etmesidir. 

Böylece maddi totalitarizm ruhî totalitarizmin yansıması ve sonucu olmaktadır.  

Partinin totaliter niteliği üyelerine göre az veya çok belirgin olabilir.  Sınırlı 

partilerin bazı militanları görevlerini o kadar ciddiye alır, siyasete o kadar ilgi gösterir ki, bu 

ilgi giderek onların tüm hayatlarını kapsar. Komünist ve faĢist partilerin totaliter, muhafazakar 

ve liberal partilerin sınırlı olduklarına Ģüphe yoktur. Sosyalist patiler baĢlangıçta totalitarizm 

eğilimi göstermiĢlerse de, gerek uygulamadaki hizip ve tartıĢmalar, gerekse git gide yaĢlanma 

olayı, bunlara sınırlı nitelik vermiĢtir.  

Hıristiyan partiler ise, siyasal ve sosyal tutumlarını dini ilkelerinin kaçınılmaz 

sonucu olarak gösterdikleri ölçüde totaliter, Hıristiyanların bu alanlardaki özgürlüklerini 

tanıdıkları ölçüde de sınırlı mahiyettedir. Parti dayanıĢması diğer birçok bağların etkisi altında 

olacak yerde, bunların hepsinin üstüne çıkar. Bir totaliter parti mensubu için vatan, aile, eĢ ve 

dostlar hep parti çıkarlarından sonra gelir. Oysa bir liberal veya muhafazakâr için parti, 

bunların çok gerisinde yer alır. Totaliter partilerin genel nitelikleri böylece ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar türdeĢ, kapalı ve kutsal partilerdir. Sınırlı partiler türdeĢ değildir. Tek tip, 

yani bir araya getirdikleri üyelerin fikir ve tutumlarında, bütün ayrıntılara kadar inen mutlak 

bir özdeĢlik yoktur. KiĢisel görüĢlerde çeĢitlilik geniĢ ölçüde kabul olunur. Örneğin liberal 
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muhafazakâr partilerde bu çeĢitlilik çok belirlidir. Her parti üyesine geniĢ bir düĢünce 

özgürlüğü bırakılır. Diğer bazı partilerde ise, görüĢ ayrılıkları daha kolektif bir biçim alır ve 

bireysel karĢıtlıkların yerine toplu karĢıtlıklar söz konusu olur. Parti safları içinde iyi 

örgütlenmiĢ hiziplere ve eğilimlere rastlanır. Totaliter partilerde ise buna benzer uygulamalar 

tasavvur edilemez. Ġç bölmelerle guruplara, hiziplere, kesimlere, eğilimlere ve ―bölgeciliğe‖ 

hiçbir Ģekilde göz yumulamaz. Çoğunluk ve azınlık yoktur. Parti doktrinini tümüyle 

benimsemeyen herkes partiden ayrılmak zorundadır. Muhalifler ancak itaatle ihraç arasında 

bir tercih yapabilirler.  

Bu karĢılaĢtırma bizi totaliter partilerin üçüncü temel niteliğine, yani kutsallık 

niteliğine götürmektedir. Bir sosyal olay ya da bir obje, özel bir saygı ve tazimle çevrelendiği, 

üstün ve yüce olarak kabul edildiği, eleĢtirme, tartıĢma, Ģaka ya da alay konusu yapılmadığı 

takdirde kutsaldır. Sınırlı partiler bu mahiyette değildir. Bunlar tamamen ―profane‖dir. 

Totaliter partiler ise tersine ―kutsal‖ kategorisine girer ve gerçek bir tapma konusu teĢkil 

ederler. KiĢileĢtirilmiĢ, her Ģeye kadir (HâĢâ!) yanılmaz, koruyucu ve yüce bir partidir. 

Araçlar ve metotlar alanında kalacak yerde, baĢlı baĢına bir amaç durumuna 

yükseltilmiĢlerdir. Böylece katılma gerçekten dinsel bir mahiyet almaktadır. Komünizme 

―Lâik bir din‖ niteliğini vermek gerektiğini söyleyenler vardır. Bu değiĢim aynı Ģekilde 

FaĢizme ve diğer totaliter partilere de uygulanabilir. Dinsel nitelik sadece bu partilerin 

―kiliseninkine pek benzeyen‖ yapılarından veya totaliter mahiyetlerinden ileri gelmemekte, 

daha önemlisi, dayanıĢma bağlarının gerçek anlamda kutsal mahiyette oluĢlarına bağlıdır. 

Bundan baĢka totaliter partilerin doğuĢu batıda örgütlenmiĢ dinlerin zayıflamaları ile 

orantılıdır. Gerçi son yıllarda Avrupa‘da gerek Katolik kilisesi, gerek Protestan cemaatleri 

içinde dinsel düĢünüĢün bir Rönesans‘ına tanık olunmaktadır. Buna paralel olarak ―Aydın‖ 

sınıflar arsında da din duygusunun uyanmakta olduğu açıkça fark edilebilir. Ancak kitleler 

arasında dinsizliğin yayılıĢı yüzyıllardır durmadan devam etmektedir. Bu gün özellikle iĢçi 

sınıfı arasında gerçek dinsel duyguların hemen hemen hiç yeri yoktur. ĠĢte bundan dolayı 

totaliter partilerde en büyük geliĢmeyi halk kitleleri ve iĢçi sınıfı içinde kaydetmiĢlerdir. 

Rusya ve Almanya gibi dinsel zihniyetin derine iĢlemiĢ olduğu ülkelerde bu partiler 

mükemmelliğe ulaĢmıĢlardır. Her Ģey kitlelerin dini inançlar olmadan yaĢayamayacağını, 

dolayısıyla geleneksel dinlerin zayıflamasının zorunlu olarak yeni dinlerin doğuĢuna yol 

açacağını göstermektedir. Totaliter partilerin ilerleyiĢindeki etkenlerden biri olarak, halk 

kitlelerinin siyasal bir hayata girdikleri sırada bu kitleler içerisinde örgütlenmiĢ dinlerin 

zayıflamıĢ olması kabul edilebilir.  

Ġkinci etken ise öyle görünüyor ki siyasal doktrinlerin gerçek dinsel inançlara 

dönüĢmüĢ olmasıdır. Bu alanda iki evrim gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır. Salt siyasal bir 

doktrinden topyekûn bir felsefeye geçiĢ. Siyasal teoriler, artık sadece iktidarın ve onun 

mahiyetlerinin, niteliklerinin, Ģekillerinin ve evriminin izahıyla yetinmeyip, bütün sosyal 

olayları ve onlar vasıtası ile de bütün beĢeri olayları da açıklamaya kalkıĢınca, siyaset, felsefi 

nitelikte genel bir izah sistemi haline gelmiĢtir.  

Ortaçağda siyaset (kendisi de dinin bir çocuğu olan) felsefeden çıkarılıyordu. Bugün 

ise felsefe siyasetten çıkarılmaktadır. Artık sosyal iliĢkiler insan zihninin mahiyetiyle 

açıklanmamakta, insan zihninin mahiyeti sosyal iliĢkilerle açıklanmaktadır. Böylece zaten 

felsefeye dönüĢmüĢ olan siyasetin gerçek bir din haline gelebilmesi için, fikirden efsaneye 

bilimsel ispattan akıl dıĢı inanca geçilmesi kâfi gelmiĢtir. ĠĢte komünist ve totaliler partilerin 

temeli olan Marksizm‘e, faĢist totaliter partilerin temeli olan milliyetçiliğin (ve ırkçılığın) 

geliĢmesi böyle olmuĢtur. Ancak bunlardan ilki ikincisinden çok daha tamdır. Bütün tabiat, 

toplum ve zihin olgularını ırk veya milliyet farklarıyla açıklamak pek zordur. Oysa 

Marksistler diyalektik metot vasıtasıyla bu olguları sınıf mücadelesine bağlamaktadırlar.  

Nihayet parti yapılarının geçirdiği evrim de totaliter partilerin ve laik dinlerin 

geliĢimine yardımcı olmuĢlardır.     
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b.  Cemaat: 

Cemaatin ―Gemeinschaft‖ iki temel özelliği vardır. Öncelikle yakın komĢuluk 

temeline dayanan bir sosyal guruptur. Yakınlık köyde, komünde, kilise cemaatinde ve ulusta 

olduğu gibi, coğrafi veya fizyolojik bir kan bağı da olabilir. Bunun en iyi örneği ailedir. 

Nihayet bu ruhsal bir yakınlık, birbirine yakın ve benzer olduklarını fark eden zihinler 

arasındaki bir çeĢit hısımlık da olabilir. ArkadaĢlık da bu kategoriye girebilir. Fakat serbest 

tercihe dayanan ―seçimli bir iliĢki‖ söz konusu olduğu ölçüde arkadaĢlık bir cemaat olmaktan 

çıkar. Çünkü cemaat bireyden daha önce mevcut olan, doğal ve sponton bir sosyal guruptur. 

Bu da cemaatin ikinci özelliğini teĢkil eder.  

Cemaat meydana getirilmez, keĢfedilir. Cemaate gerçek anlamda üye olunmaz. Ona 

isteyerek veya istemeyerek otomatik bir Ģekilde mensup olunur. KiĢi bir cemaat içerisinde 

doğar ve bundan kaçınamaz. KiĢinin ailesine, köyüne, vatanına, ırkına mensup oluĢu doğal ve 

irade dıĢıdır.  

 

c. Dernek:  

Dernek (Gessell schaft) ise tamamen karĢıt özellikler gösterir. Bu sözleĢmeye ve 

üyeliğe dayanan iradi bir sosyal guruptur. KiĢi ona bilerek ve isteyerek katılır ya da hiç 

katılmaz. Dernek tamamıyla yapma bir guruptur. Doğal olarak mevcut değildir. Kurulmasının 

nedeni de bunda bir çıkarın bulunuĢudur.  

Dernek komĢuluğa, coğrafi yakınlığa ya da kan iliĢkisine değil, çıkara dayanır. 

Gurup üyeliğinin nedeni bundan sağlanan yararlardır. Ancak bu çıkar kavramını çok geniĢ ve 

kapsayıcı bir anlamda anlamak gerekir. ġüphesiz bu ticaret Ģirketlerine, iĢçi sendikalarına, 

yardım sandıklarına ve dayanıĢma derneklerine temel olan maddi çıkarları kapsadığı gibi, 

fikir kulüplerini, edebiyat ve felsefe derneklerini, akademileri ve sanat guruplarını doğuran 

zihni çıkarları; veya hayır derneklerine, içki ve sigara ile savaĢ guruplarına ve karĢılıklı 

yardım derneklerine vücut veren ahlaki çıkarları da içine alır.  

Ġnsanlara oyalanma imkânı sağlayacak çeĢitli gurupları meydana getiren ―serbest 

zaman çıkarları‖ adını verebileceğimiz çıkarları bile kapsar. Çünkü bu gibi eğlenceler çoğu 

zaman tek baĢına yapılabilecek Ģeyler değildir. Spor kulüpleri, bowling ve balıkçılık 

kulüpleri, kampçılık dernekleri, amatör tiyatro kulüpleri, bilardo kulüpleri ve izci gurupları 

gibi. Nihayet iki terim birbiri ile çatıĢmasaydı, adına duygusal çıkarlar diyebileceğimiz 

çıkarları da saymak gerekirdi.  

Ġnsanlar tek baĢlarına sıkılırlar ve bir araya gelme ihtiyacını duyarlar. BaĢkaları 

birlikte olmaktan hem zevk alır, hem de gururlarını ve eylem ihtiyaçlarını tatmin ederler. 

Birçok kadın derneklerinin, özellikle seçkin ve kibar hanımları bir araya getiren dernekler 

Kuzey Anglo-Sakson ülkelerinde çok yaygındır. Birçok hayır dernekleri gerçekte ya kendini 

göstermenin gururuna veya baĢkaları ile bir araya gelmenin zevkine dayanır.  

 

d.  Tarikat: 

Tarikat cemaat ile dernek arasında ortalama bir yer iĢgal eder. Dernek gibi tarikat da 

iradi üyeliğe dayanır. Ancak, bir tarikata girmek bir derneğe üye olmakla aynı anlama gelmez. 

Burada üyelik ile kendini adama arasında bir ayırım yapmamız gerekir. Bunlardan ilki 

ikincisinden çok daha zayıf bir bağlılık biçimi ifade eder. Adanma, tam bir üyelik, kiĢinin 

bütün hayatına verilen bir yöndür. Üyelik ise üyenin faaliyetlerinin ancak bir kesimini 

etkileyen, onun derin benliğini, iç varlığını bağlamayan kısmî bir adamadan ibarettir. BaĢka 

bir deyimle üyelik sınırlı, adama totaliterdir. ġunu da eklemeliyiz ki, adanma tamamen 

ihtiyari gibi gözükmez.  

Kendini adayan kiĢi daima bir iç zorlamanın, derin bir yükümlülük ve görev 

duygusunun etkisi altındadır. Burada esas itibarıyla bir tarikat giriĢi veya bir tarikat 
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değiĢtirmeyi ilgilendiren ―Ġlahî Çağrı‖ veya ―Ġhtidâ‖ kavramlarını hatırlatmak gerekir. 

Görülüyor ki tarikat dernekten farklı ve cemaate benzer olarak çıkar üzerine kurulmuĢ 

değildir. Tersine bir kiĢinin kendisini tarikata adaması, bir fedakârlık, bir vazgeçme, dünya 

nimetlerinin terki anlamına gelir.  

Tarikat, inanç birliği, kiĢiliğin aĢılması, bireyselliğin kendilerinden daha yüce olan 

biri içinde kaynaĢtırılması yolundaki derin ihtiyaçtan ileri gelir. ġüphesiz burada ruhsal 

hısımlığın hem de duygusal çıkarın izlerini görmek mümkündür. ġunu da eklemeliyiz ki, bir 

coĢkunluk ve taĢkınlık tarikatın ayırıcı özelliğidir. Örneğin, derneğin soğukluğuna karĢılık 

tarikatın sıcaklığından bahsedilir.   

Tarikatın gerçekten cemaat ve dernekten farklı üçüncü bir sosyal gurup kategorisini 

teĢkil ettiği veya zaman zaman bunlardan birinde veya diğerinde görülen özel yoğunluk halini 

ifade ettiği sorulabilir. Aynı Ģekilde vatanseverlik duygusunun yüceltilmesi, uluslara (ya da 

daha önceki evrim aĢamalarında kabilelere yahut köylere) böyle bir tarikat karakteri verebilir. 

Buna karĢılık manastır tarikatları ve totaliter partiler, derneklere benzeyen tarikat örnekleri 

teĢkil ederler. Zamanla tarikattaki coĢku zayıflar ve heyecan azalır. Söz gelimi tarikat 

sıcaklığını yitirerek günü birinde bir cemaat ve dernek haline gelebilir. Dinlerin kiliselere ve 

aĢk evliliklerinin alıĢkanlık ortaklığına dönüĢmesi gibi. Bu sorunu kitabımızın çerçevesi 

içinde tartıĢmaya imkân yoktur. 

Tarikat hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir gerçeğin ifadesi ve bu kavramın üyeliğin 

mahiyeti hakkında daha açık bir fikir edinmemize imkân verdiğini belirmekle yetinebiliriz. 

Tarikat kavramı bu konuda yapmıĢ bulunduğumuz iki tasnifin, yani totaliter ve sınırlı partiler 

tasnifi ile cemaat, dernek ve tarikat tasnifinin kesiĢme noktasına ıĢık tutmaktadır. Partiler 

bakımından tarikat ve totalitarizm kavramlarının birbirlerine hemen hemen denk düĢtükleri 

kabul edilebilir. Ancak tarikat kavramı sayesindedir ki totaliter partilerin yapısının daha iyi 

anlaĢılması mümkün olur. Cemaat ve dernek ayırımı ise, kural olarak sadece sınırlı partilerde 

görülür ve onların mahiyetini daha açık Ģekilde belirtir. Çocukluğundan beri komünist ideoloji 

içinde yetiĢtirilmiĢ bir Çin genci için parti bir cemaattir. Komünistliğe dönen bir batılı için ise 

parti daha çok bir dernek niteliğini taĢır. Burada yine tarikat kavramının ayrı bir kategori 

teĢkil etmeyip, cemaat veya derneğin ara sıra aldığı özel bir biçimi anlamakta olabileceğini 

düĢünüyoruz.  

Her partide sosyal bağların üç tipide yan yana bulunmaktadır. Geleceğin, sınıfsal 

zorunluluğun, aile yöre ve meslek alıĢkanlıklarının yönettiği bir kısım üyeler için parti bir 

cemaattir. Muhtemel maddi avantajların siyasal eylem arzusunun ahlaki veya idealist bir 

güdünün partiye çektiği diğer bir takım üyeler bakımından parti bir dernektir. CoĢkunun, 

tutkunun, inanç birliği arzusunun cezp ettiği baĢka bazı üyeler için de parti bir tarikattır.  

Bazı partileri çıkar ve iradenin hakim olduğu tarikat tutkusunun ve cemaat 

geleneğinin hiçbir yer bulmadığı dernek partileridir. 19. yüzyılın burjuva partileri, bunun iyi 

bir örneğidir. Ancak bu partilerin, üyelerinden birçoğu bakımından liberal ve muhafazakâr bir 

geleneğe uygun olmaları, onlara bir cemaat niteliği de vermiĢtir. Zamanımızdaki bazı merkez 

partileri de benzer durumdadır. Bunlarda üyeliğin baĢlıca sebebi, partinin ortadaki yerinin 

siyasal mücadelelerde iltimas çabalarında sağladığı avantajlardır. Amerikan partileri kısmen 

bu kategoriye girerler. Gerçi üyelerinin birçoğu ailevi veya yöresel bir gelenek yüzünden 

bunları destekler. Fakat gerçek militanlar kütlesi için katılmanın asıl temeli çıkardır. Bu 

örnek, katılmanın mahiyetinin üye kategorilerine göre çok farklı olabileceğini göstermektedir. 

Özellikle seçmenlerle üyeleri partiye bağlayan bağların aynı mahiyette olmaması ve üyelerle 

militanların daha çok dernek tipine mensup oldukları partilerde bile seçmenler arasında 

cemaat tipinin hâkim niteliği taĢıması muhtemel görünmektedir. 

Alelade üyelerle gerçek militanların da birbirlerinden dikkatle ayrılması gerekir. Bu 

konuda herhangi bir genel tasnifte bulunmak çok güçtür.  
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Diğer partiler, örneğin sosyalist partiler, cemaat tipine daha iyi uyarlar. Bu partiler 

kendilerine sınıf partisi adını vermektedirler. Parti üyeliği sınıfla belirlendiği ölçüde parti bir 

cemaat niteliği alır. Marksizm, partiyi ideolojiye ya da çıkarlara dayandıran liberal 

düĢüncenin yerine, partiyi bir sosyal sınıfın siyasal ifadesi olarak gören anlayıĢı geçirmek 

suretiyle, daha önceki dernek/parti teorisinin yerine bir cemaat/parti teorisini ikame etmiĢtir. 

Bu cemaat teorisi en çok her partinin resmen belli bir sınıfa tekabül ettiği bazı halk 

demokrasilerinde geliĢmiĢtir.  

Resmi teze göre sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması sadece tek bir partinin 

varlığına yol açmaktadır. Bununla birlikte cemaat partisi kavramı sınıf partisi kavramından 

çok daha geniĢtir. Örneğin sosyal eĢitliğin derhal göze çarptığı Amerikan partilerinde partiye 

bağlılık çoğu zaman adetten, alıĢkanlıktan, ailevi veya yöresel geleneklerden ileri 

gelmektedir. Birçok kimseler ana ve babalarıyla, büyük anne veya büyük babaları 

cumhuriyetçi olduğu ve cumhuriyetçilik aile içinde iyi davranıĢ kurallarından birini teĢkil 

ettiği için cumhuriyetçidirler. Güneyliler ise beyaz oldukları, iç savaĢtaki asilerin soyundan 

geldikleri ve cumhuriyetçiliğini açıklamak yakıĢıksız ve hoĢa gitmez bir davranıĢ olduğu için 

demokrattırlar. Fransızların kaba fakat güçlü deyimleri ―anasından cumhuriyet sütü emmek‖ 

―iĢkembesine kadar cumhuriyetçi olmak‖ deyimleri herkesçe malumdur. Bunlarla geleneksel 

bir partiye aynı cinsten bir cemaat bağlılığını ifade eder.  

―Cemaat, dernek, tarikat‖ ayırımının faydası hâkim dayanıĢma bağlarının mahiyetine 

göre böyle bir siyasal partiler tasnifi yapmamıza imkân vermiĢ olmasından ibaret değildir. Bu 

ayırım sayesinde, ilginç bir evrimi ortaya çıkarmak da mümkün olmaktadır. Ġlk aĢamada, 

partilerin dernek tipinden cemaat tipine geçtikleri görülür.  

Partiler 19. yüzyılda kurulduğu zaman sözleĢme ve üyeliğe dayanan bir biçim 

almıĢlardı. Bunlar, mahiyetleri icabı olarak, doğal, önüne geçilmez topluluklar teĢkil 

etmiyorlardı. Bu partiler ilk faaliyet alanları olan dar seçimli burjuva demokrasilerinde açıkça, 

maddi çıkar ve ideoloji temeline dayanıyor ve çoğu zaman bunlardan ikincisi, birincisini 

maskelemeye yarıyordu. Partiye sadakatin hemen hiç anlamı yoktu. Bir kimse çıkarları 

değiĢtiği anda partisini de değiĢtiriyordu. Avrupa muhafazakâr ve liberal partilerde serbest 

ticaret, tarım siyaseti, sosyal kanunlar ve benzeri konulardaki tutumların ard arda geçirdiği 

değiĢimler kolayca izlenebilir. Politikacıların bir partiden diğerine geçmeleri de sıkça görülür 

ve tamamen doğal karĢılanırdı. Bu dernek partileri sisteminin cemaat partileri sistemine 

dönüĢmesinde burjuva partilerinin yaĢlanıp geleneklere vücut vermelerindendir. 

Dernekleri giderek cemaate dönüĢtüren bu olgu genel bir sosyolojik kanundur. Bu 

günün yeniliği yarının âdeti olduğu gibi, bugünün derneği de yarının cemaatini 

doğurmaktadır.         

 Partiler alanındaki değiĢim, proletaryanın sınıf partileri biçiminde siyasal hayata 

girmesi ile hız kazanmıĢtır. Sosyalist partiler, baĢlangıçtan beri sosyal sınıfa dayanmak 

suretiyle gerçek cemaat partileri suretini almıĢlar ve açıkça ilan ettikleri bu ilkenin tüm 

partilere uygulanabilirliğini ileri sürmüĢlerdir. Eski partilerin buna karĢı gösterdikleri tepki ise 

kendi sınıfsal karakterlerinin bilincine varmak olmuĢ, bu da doğal olarak sözü geçen partilerin 

cemaat tipine dönmelerini hızlandırmıĢtır. Böylece bir yandan Marksizm‘in ve sosyalist 

partilerin ortaya çıkıĢı, öte yandan burjuva partilerinin yaĢlanmaları dernek partilerinden 

cemaat partilerine geçiĢi sağlamıĢtır.  

 

 

PARTĠ LĠDERLĠĞĠ: 
Her insan topluluğunda iktidarın yapısı, iki karĢıt gücün sonucudur. Bir yandan 

inançlar, öte yandan da pratik zorunluluklar… Dolayısı ile siyasal partilerin liderliği 

günümüzdeki sosyal grupların çoğu (sendikalar, dernekler… vb.), ikili bir özellik gösterir. 

Yani görünüĢte demokratik, gerçekte oligarĢiktir. Sadece birkaç faĢist parti, bu kurala istisna 
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teĢkil eder. Bunlar diğerlerinin gizlice uyguladığını, açıkça itiraf ederek cesaretlerini 

gösterirler. Fakat onları bundan dolayı kutlamamak gerekir.  

Demokrasiye karĢı gösterilen evrensel saygı, onun çağdaĢ insanlığın gözüne meĢru 

görünmesiyle açıklanabilir. Her çağda insanlar, sosyal gruplar içinde iktidarın yapısı ve el 

değiĢtirmesi hakkında belli bir ideal ortaya koymuĢlardır. Bu ortak ideale uyan lidere itaat 

etmek, diğerlerine ise etmemek onlara doğal gelir. Bu hâkim inanç kelimenin sosyolojik 

anlamında, bir liderin meĢruluğunu tayin eder. Ġnancı benimsemiĢ olanlar, lidere mutlak bir 

karakter izafe ederler. AraĢtırıcı ise onun nisbi karakterini ortaya çıkarır. Her uygarlık 

genellikle diğerlerinden çok farklı olan, kendi meĢruluk doktrinini ortaya koymuĢtur. Batı 

dünyasında Fransız devrimi, monarĢik meĢruluğun yerine demokratik meĢruluğu geçirmiĢtir. 

Asırlar boyunca iktidarın veraset yolu ile intikali normal karĢılanmıĢtı. Bu gün de bunun 

seçim yoluyla olması normal görülmektedir. Bu demokratik meĢruluk artık karĢısında sınıf 

meĢruluğunu bulmaya baĢlamıĢtır. Komünist partilerin açıkça kabul ettiği sınıf meĢruluğu, 

diğer partilerde de kendini göstermiĢ bulunmaktadır. ĠĢçi sınıfına mensup olmak, otoriteyi 

kullanmanın bir ön Ģartıdır. FaĢistler ise bunun karĢısına aristokratik bir meĢruluk 

çıkarmıĢlardır. Ġktidar ―siyasal elit‖ üyelerine, yani ancak doğal yetenekleri dolayısı ile 

iktidarı üstlenebilecek kiĢilere ait olmalıdır. Fakat bu her iki doktrinde henüz tali bir karakter 

taĢımaktadır.  

Demokrasi, çağımızın hâkim doktrini olmaya devam etmekte ve iktidarın 

meĢruluğunu tayin etmektedir. Partilerin doğrudan doğruya demokratik doktrinlerin daima 

söz konusu olduğu siyaset alanında faaliyet gösterdikleri için bu hususu daha çok dikkate 

almak zorundadırlar. MeĢruluğa iliĢkin inançlar, genel nitelikte ve bütün sosyal gruplar için 

geçerlidir. Ancak bunlar, devlete, devlet organlarına ve devlet mekanizmasına daha yakından 

uygulanırlar. Bir ticaret Ģirketinin veya balıkçılık kulübünün otoriteyi üyelerin tümü 

tarafından seçilmemiĢ birkaç kiĢiye vermek sureti ile oligarĢik bir yapı kabul etmesi, 

demokrasiye karĢı olan genel inancı sarsacaktır. Fakat aynı yapı demokratik bir devlet 

çerçevesi içinde faaliyet gösteren ve tek meĢru iktidar Ģeklinin demokratik iktidar olduğu 

inancındaki kitlelerin desteğini kazanmaya çalıĢan bir siyasal parti tarafından kabul edilecek 

olursa, sarsıntı çok daha derin olacaktır. Dolayısı ile partiler kendilerine demokratik görünüĢte 

bir liderlik sağlama konusunda son derece dikkatli olmak zorundadırlar.  

Oysa pratik etkinlik partileri karĢıt yöne doğru kuvvetle iter. Demokratik ilkeler, 

liderliğin bütün kademelerinde seçimli olmasını ve zayıf bir otoriteye sahip bulunmasını 

gerektirir. Bu Ģekilde örgütlenmiĢ olan bir parti ise, siyaset mücadelesi için gerekli olan 

silahlara sahip değildir. Eğer bütün partiler aynı yapıyı kabul etselerdi, savaĢ koĢulları hepsi 

için aynı olacağı için bunun bir zararı dokunmazdı. Fakat içlerinden biri, otoriter ve otokritik 

bir biçimde örgütlenmiĢ olursa, diğerleri ondan aĢağı kalacaklardır. Çoğu zaman 

gözlemlendiği gibi, diktatoryal bir devletle savaĢ içerisinde bulunan demokratik bir devlet, 

eğer rakibini yenmek istiyorsa, onun metotlarını gitgide benimseme zorunluluğu duyar. Aynı 

olay siyaset savaĢında ve partiler düzeyinde de kendini gösterir. Demokratik yapıdaki partiler, 

varlıklarını koruyabilmek için, diğerlerini kopya etmek zorunda kalırlar. Liderler doğal olarak 

iktidarlarını koruma ve arttırma eğiliminde olduklarından; üyeler ise bu eğilimi engellemek 

Ģöyle dursun, tersine liderleri putlaĢtırmak suretiyle onu büsbütün güçlendirdiklerinden, iĢ 

daha da kolaylaĢmıĢ olur. Bununla birlikte partiler, demokratik görünüĢü sürdürmeye de 

gayret ederler. Otoriter ve oligarĢik metotlar, genellikle tüzüğün izni olmaksızın, bir takım 

dolambaçlı, fakat etkili yollardan gerçekleĢtirilir. Bu kamuflaj metodu bazı çağdaĢ devletlerin 

aynı amaçlarla baĢvurduğu kamuflaja benzetilebilir. Amaç demokratik formüllerin ve 

dekorların gerisinde otokritik bir iktidarın korunmasıdır.  

Bu eğilim genel olmamakla beraber derecesi partiye göre değiĢir. Bunun yaygınlık 

derecesi birçok etkenlere bağlıdır. Partinin sosyal bileĢimi, demokrasi duygusunun parti 
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üyeleri arasındaki gücü, partinin yapısında açıkça ifadesini bulan parti doktrini ve partinin 

yaĢı.  

Bütün insan grupları gibi, partiler de muhafazakârdır. Evrim kendilerini değiĢmeye 

zorlasa bile, kolayca yapılarını değiĢtiremezler. Bazı partilerin daha demokratik karakterleri, 

bunların daha otoriter nitelikteki örgütlenme usullerinin geliĢtirilmesinden önce doğmuĢ 

bulunmalarından ileri gelmektedir. 

 

1.  LĠDERLERĠN SEÇĠMĠ: 

Parti liderleri, teorik olarak daima demokratik kurallar uyarınca üyeler tarafından ve 

oldukça kısa bir görev süresi için seçilirler. Sadece faĢist partiler bu yöntemi açıkça 

reddederek, onun yerine yukarıdan atama yöntemini geçirirler. Ġkinci derecedeki liderler, 

partinin yüksek Ģefi tarafından seçilirler. Kendi kendisince atanmıĢ olan yüksek Ģef ise hayatı 

boyunca görevinde kalır ve halefinin seçilmesinde kooptasyon yoluna baĢvurulur. 

Uygulamada ise demokratik seçim sisteminin yerini otokratik devĢirme metotları 

(kooptasyon, merkezce atanma, aday gösterme) almaktadır. Partinin gerçek liderlerinin çoğu 

zaman görünüĢteki liderlerden ayrı kiĢiler oluĢları da durumu büsbütün ağırlaĢtırmaktadır.  

 

a. Otokrasi Eğilimi: 

Öncelikli olarak istisnaî olan açık otokrasi ile kural olan örtülü otokrasi arasında bir 

ayrım yapmamız gerekir. Bunlardan ilki meĢruluğun temeli olarak seçimin yerini Führer 

prensibinin aldığı faĢist taklidi partilerde görülür. Dolayısı ile yüksek yönetim kiĢisel niteliği 

veya koĢullar dolayısıyla bu yetkiyi kendi kendine vermiĢ bulunan bir lidere aittir. Liderlik 

hakkında iki çeĢit faĢist doktrin ayırt edilebilir. Führer‘i kendi mahiyeti icabı Alman halkını 

kiĢileĢtiren ve bu sıfatla egemenliği kullanan Tanrı tarafından görevledirilmiĢ bir kiĢi olarak 

kabul eden Alman teorisi; Tanrı‘nın rolünü sadece lideri partinin baĢına getirmiĢ olan 

koĢullarda gören daha az mistik nitelikteki bir doktrin. Birinci durumda lider, gerçek bir üstün 

insandır. Burada yöneticilerin ilahi mahiyetine Tanrı-kral teorisine iliĢkin eski inançların 

modern bir uygulamasına rastlanmaktadır.  Ġkinci durumda lider, sadece bir insandır; fakat 

kader kendisini öyle bir duruma sokmuĢtur ki, partinin yüksek yönetimini ancak o 

üstlenebilir. Alman faĢizminden daha az mistik ve daha Ģüpheci olan Latin faĢist sistemleri, 

genellikle ikinci teoriyi tercih ederler. Bu da parti liderini saran saygı atmosferinin daha az 

yoğun olmasına ve daha geniĢ bir eleĢtiri alanının mevcut bulunmasına yol açar. Alt liderin 

seçim metotları bakımından iki sistem birbirinin aynıdır. Bütün alt liderler kendi egemen 

iktidarına dayanan parti Ģefi tarafından atanırlar.  

Ancak seçimin meĢruluğu hakkındaki genel inançlar o kadar güçlüdür ki, bazen bu 

tipteki partiler demokrasi prensibi ile uzlaĢmaya ve ona hiç değilse görünüĢte bir yer vermeye 

mecbur kalırlar. Genellikle yöresel kademelerde verilen tavizler üst kademelerinden daha 

önemlidir. Fakat uygulamada partinin merkeziyetçiliği bunların etkisini büyük ölçüde silip 

götürür. Bir örnek olarak 1947 yılında General De Gaulle tarafından kurulmuĢ olan Fransız 

Halk Topluluğu‘nun (RPT) örgütüne değinebiliriz. Komün kademesinde yönetim kurulu 

resmen seçimle iĢ baĢına gelir. Dolayısıyla hiç değilse görünüĢte bütün liderler demokratik 

Ģekilde seçilmiĢ bulunmaktadır. Ġl kademesinde seçimli bir yönetim kurulu ile merkez 

tarafından atanmıĢ bir delege bir arada bulunur. Teorik olarak teĢebbüs hakkı komiteye, veto 

yetkisi delegeye aittir. Gerçekte ise merkez delegesinin yetkileri daha önemli görünmektedir. 

Bölge kademesinde sadece atanmıĢ bir delege mevcuttur. Nihayet merkez kademesinde 

kongre ve ulusal konsey delegeleri dıĢında bütün liderler parti lideri tarafından atanır. Fakat 

kongre yılda yalnız bir defa toplanır. GörüĢmeleri kapalı oturumda ve uzmanlık komisyonları 

halinde yürütülür. Genel kurul oturumları sadece parti liderinin konuĢmalarının dinlenmesine 

ve komisyonlarca varılan sonuçların onaylanmasına ayrılır. Aynı Ģekilde ulusal konseyin rolü 

de ancak istiĢarîdir. Parti lideri dıĢında gerçek iktidar üyeleri doğrudan doğruya General De 
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Gaulle tarafından atanan yönetim konseyine ve sekreterliğe aittir. Hatta sekreterlik generalin 

kendi kiĢisel yardımcılarından meydana gelir. Böylece merkezi yönetim tamamen otokratik 

karakter taĢımaktadır.  

Fransız halk topluluğu örneğinden otokrasinin kısmen kabul edilmiĢ olduğu diğer 

partilere geçebiliriz. Bunlar da seçimli liderin yanı sıra, onların etkisini karĢılayabilecek güçte 

atanmıĢ ya da kooptasyonla gelmiĢ liderlere rastlarız. 19. yüzyıl sonunda Ġngiliz partilerinin 

örgütünü büyük ölçüde etkilemiĢ olan ünlü ―Birmingham‖ komitesinde seçim ve 

kooptasyonun böyle ustaca bir karıĢımı görülüyordu. Açık otokrasiye kısmen baĢvurulması, 

örtülü otokrasi metotlarının da kullanılmasına engel olmaz. Bu metotlar, resmen demokratik 

bir yapıya sahip olan bütün partiler tarafından kullanılır.  

Otokrasinin ölçüsü, büyük veya küçük olabilir. Fakat otokratik bir unsur daima 

mevcuttur. Otokrasiyi maskelemekte iki yöntemden yararlanılabilir; seçimlere hile 

karıĢtırılması ve gerçek liderlerle görünüĢteki liderlerin ayrılması. Bunlardan ilkine 

hükümetlerce sıkça baĢvurulur.  Ġkincisi imparatorluğun ―remi adaylık‖ sisteminden Latin 

Amerika veya balkan ülkelerinin ―güdümlü seçimlerine‖ idari baskılara, sahte seçmen 

kartlarına ve benzerlerine kadar, siyasal temsile hile karıĢtırılmasına imkân sağlayan çok 

çeĢitli usuller vardır. Seçimlerin daha dar bir çevrede cereyan ettiği ve aleniyetin daha az 

olduğu partilerde, bu hile karıĢtırılması yaygın değildir. Ve seçim sonuçlarını hissedilir 

derecede bozmaz. Buna karĢılık siyasal partilerde hileye sistemli Ģekilde baĢvurulur. Ve bu 

liderlerin devĢirilmesine belirgin bir otokratik karakter verir.   

Dolaylı temsil, bir yandan demokrasiyi uyguladığını ileri sürerken öte yandan da onu 

ortadan kardırmanın mükemmel bir yoludur. Bütün partiler dolaylı temsili sıkı sıkıya 

uygulamazlar. Fakat hepsi bu metodu kullanırlar. Rousseau, egemenliğin tevkil 

edilmeyeceğini söylüyor. Müvekkilin vekilce temsiline iliĢkin bütün hukuk oyunları, Ģu temel 

gerçeği örtemez. Delegelerin zihniyeti, hiçbir zaman, kendilerine vekâlet verenlerinkiyle aynı 

değildir. Dolayısı ile her ek delegasyon derecesinde, tabanın iradesi ile tepenin kararı 

arasındaki uçurum biraz daha geniĢler. Bir parti liderinin ufak bir delege grubu tarafından 

seçilmesi bunların doğrudan doğruya üye kütlesi tarafından seçilmesi ile aynı nitelikte 

değildir. Bu durumda seçmenlerin azlığı dolayısı ile diğer seçim hilelerinin çok daha kolay 

uygulanabileceğini de ayrıca hesaba katmak gerekir. Üstelik art arda oylamalar sırasında bu 

hileler birbirine eklenir. Öyle ki, oylama piramidi içerisinde yükseldikçe, seçim git gide 

gerçekten uzaklaĢır. Özellikle bazen liderlerin seçileceği konferans ve kongrelere delege 

olarak parti memurlarının gönderilmesine çalıĢır. Memurlar, örneğin departman 

federasyonlarının sekreterlerini tabandaki üyeleri etkileyecek bir durumda bulunduklarından 

iĢ daha kolaylaĢmıĢ olur. Bu koĢullar altında parti kongreleri, çalıĢanlarla çalıĢtıranları bir 

araya getiren bir meclise benzer. ÇalıĢanların da varlıklarını borçlu oldukları çalıĢtıranları 

görevlerinde tutma eğiliminde olacakları Ģüphesizdir.  

Dolaylı temsilin yanı sıra, aday gösterme usulünü de seçim hileleri listesindeki Ģeref 

yerlerinden birini iĢgal eder. Bazı partiler, tüzüklerinde bir aday gösterme usulü tespit etmek 

suretiyle, seçmenlerin seçme özgürlüğünü resmen kısıtlarlar. Çoğu zaman bu sistem, sadece 

partiye bir otokrasi unsuru getirme dileği ile değil, aynı zamanda merkeziyeti ya da adem-i 

merkeziyeti artırmak çabasıyla da ilgilidir. Bazen yöresel liderlerin seçimi, merkez organının 

aday göstermesine bağlıdır. Bu da Ģüphesiz merkeziyetçiliği arttırır. Belçika Hıristiyan Sosyal 

Partisinde yöresel komitelerin baĢkanlık adayları ilçe komitesinin önceden onayı alınmak Ģartı 

ile bizzat yöresel komite tarafından üyelerin oyuna sunulur. Bunların örneklerini artırmak 

mümkündür. Buna karĢılık, merkez liderlerinin aday gösterilmelerinin, yöresel organların 

teĢebbüsüne bırakılması, adem-i merkeziyeti artırıcı etkiye sahiptir. Belçika Katolik partisinde 

ulusal komite adayları ya ulusal komitenin kendisi ya da il veya ilçe komiteleri tarafından 

gösterilir. Örnekleri çoğaltmamız mümkündür. 
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Ancak yarı resmi Ģekilde aday gösterme resmi aday göstermeden çok daha 

yaygındır. Birçok partilerde tek bir aday (ya da tek bir liste) üyelerin oyuna sunulur. Örneğin 

komünist partisindeki normal uygulama böyledir. Ulusal bölge toplantılarında merkez komite 

için gerçek bir seçim değil sadece bir oylama söz konusudur. Bu durumda seçim, bir 

formaliteden,  bütün etkinliğini yitirmiĢ bir törenden baĢka bir Ģey değildir. Geleneksel 

demokratik ilkelere sahip çıkan partilerde benzer usullerden yararlanırlar. Fransız Radikal 

Sosyalist Partisi yöneticilerinin seçimi çoğu zaman tek bir aday listesinin oylaması Ģeklinde 

olur. Aynı Ģey birçok ülkelerdeki sağcı ve muhafazakâr partiler bakımından da doğrudur. 

Üstelik genel inanca aykırı olarak partinin tabanına yaklaĢtıkça demokrasi azalır. Zaman 

zaman genel kongrelerde yarı resmi adaylara karĢı bir muhalefet görülür. Temel gurupların 

üyelerinin kendilerine teklif edilen adayları lider olarak seçmemeleri çok istisnaîdir. Tesadüfî 

bir muhalefeti baĢarıya götürebilecek iĢbirliğini sağlamanın güçlüğü, muhalefete Ģekil 

verebilecek yetenekte kiĢilerin azlığı, üyelerin çoğunluğunun toplantılara devam etmemesi, 

otokratik yöntemler karĢısında gösterilen uysallığı açıklamaya yeter. Tabanın bu pasif tutumu 

ortaya ciddi bir sorun çıkarır. Çünkü seçimlerin detaylı niteliği sebebiyle her Ģey bu ilk delege 

seçimine dayanmaktadır. Bu safhada gerçek demokrasinin mevcut olmayıĢı parti örgütünün 

tümüne yansır. Kısacası üst kademelerde özellikle genel kongrelerde zaman zaman ortaya 

çıkan muhalefetler üye kütlesinin demokratik bir direniĢinden çok hepsi de kendi mevkilerini 

otokrasiye borçlu bulunan çeĢitli liderler arasındaki bir iktidar kavgası görünümündedir.  

Oylamanın biçimsel düzeni de aday göstermenin etkilerini tamamlar. Bu alanda iki 

çeĢit hilenin bir arada kullanılması mümkündür. Bir yandan seçmen delegeleri seçim kurulunu 

kendi adamlarıyla doldurmak, öte yandan oylara hile karıĢtırmak. Demokrasi kurallarının her 

yerden daha çok saygı gördüğü sosyalist partilerde bile, temsilci sayısının hesaplanmasındaki 

metotlar, bir ―el çabukluğuna‖ imkân vermektedir. Diğer yandan delege seçimindeki oyunlar, 

zaten herkesin bildiği Ģeylerdir. Ġlçe delege itirazlarının görüĢüldüğü ilçe seçim kurullarına 

siyasi baskı yapılarak mahkemelere bile tesir edilir.  

Yöresel kademelerde de seçmen kuruluna hile karıĢtırma usulüne çok rastlanır. Ġl 

kongrelerinde temsil sistemi genel kongrelerdeki kadar iyi düzenlenmiĢ değildir. Dolayısı ile 

liderlerin etkisi daha da fazladır. Ocak içerisinde oylama dolaysız olduğundan buradaki 

problem artık temsil sistemine hile karıĢtırmak değil, yarı resmi adayları desteklemeyen oy 

hakkına sahip üyeleri bertaraf etmek yahut da adayları desteklemek üzere gerçekte oy sahibi 

olmayan sahte üyeleri toplantıya sokmaktır. Bazı partilerce zaman zaman uygulanan metotlar 

arasında Ģunlar yer almaktadır: Muhaliflerin zamanında harekete geçmelerini önlemek üzere 

toplantıları öne almak, muhalifleri dıĢarıda bırakılacak bir Ģekilde gelinmesi güç saatlerde 

toplantı yapmak, kabadayı gruplarını getirip salona yaymak ve oylamaya iĢtirak ettirmek…  

ġunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, ocak toplantılarına katılma oranı daima 

düĢüktür. Ve oy verenler, parti üyelerinin ancak ufak bir kesimini meydana getirirler. Bu 

bakımdan parti liderlerinin seçimi, hiçbir zaman tam demokratik değildir. Nihayet, seçim 

hileleri, oylamanın kendisini de etkileyebilir. Demokratik ilkeler, gizli oyu gerektirse de, bu 

koĢul her zaman gerçekleĢmez. AĢağı kademelerde oylama, çoğu zaman gösterme oyu 

Ģeklinde olur. Hazır bulunanlar önerilen adayları kabul veya reddettiklerini göstermeye davet 

olunurlar. Bu oylamanın mahiyetini tamamen değiĢtirir. Burada bir seçim değil, plebisitçi bir 

oylama söz konusudur. Aynı usul bazen yüksek kademelerde, bölge veya il kongrelerinde 

veya genel kongrelerde de uygulanır. Radikal parti kongrelerinde büronun ya da baĢkanın oya 

baĢvurulmaksızın alkıĢlarla seçilmeleri görülmeyen Ģey değildir. Komünist partisi 

kongrelerinde bu usul kuraldır. Ve daima oy birliği sağlanır. Bazen de gizli oylu bir seçim 

düzenlenir. Fakat dağıtılan oy pusulaları sadece resmi adayların isimlerini taĢır, dolayısıyla 

muhalefete oy vermek güçleĢir.  

Oylamada baĢvurulan bu mekanik hilelerden daha yaygın fakat etkinlik bakımından 

onlardan hiç de aĢağıda kalmayan bir usul da seçmenleri psikolojik bakımdan etki altına 
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almaktır. AĢağı kademelerde önemli bir kiĢinin (milletvekili, gazeteci, yönetim kurulu 

üyesi…) gelip yarı resmi adayları desteklemesi üyelerin oylarını büyük ölçüde etkiler. Bunda 

o kimsenin üyeleri gözündeki prestiji ve özellikle üyelerin büyük adamın özel ziyaretiyle 

kendilerine verilen önemden duydukları gurur rol oynar. Seçmenler üzerindeki bu kiĢisel etki, 

genel kongrelerde daha karmaĢık ve daha tamdır. Burada ―kongreyi iĢlemek‖, kulis yapmak, 

muhalif gruplar içine adam sokmak, komisyonlarda entrikalar çevirmek, bir sanat halini alır. 

Bu konuda Fransız Radikal Parti kongresinin ya da Amerikan partilerinin baĢkanlık 

konvansiyonunun senaryosu gerçek bir model teĢkil eder. Ancak bütün partilerde benzer 

uygulamalara rastlanır.  

 

b. GörünüĢteki Liderler ve Gerçek Liderler:  

Bütün bu seçim hilelerinin genel sonucu, otokratik denilebilecek bir tayini az-çok 

demokratik bir görünüĢ altında gizlemektir. Bununla bir arada kullanılacak baĢka bir metot da 

aynı sonucu sağlayabilecek bir niteliktedir. Bu metot parti içerisinde iki lider kategorisi 

(seçimlerle gelen görünüĢteki liderlerle, otokratik Ģekilde tayin edilen gerçek liderler) tezine 

dayanır. Birinciler iktidarın teorik sahipleridir. Ġkinciler ise bu iktidarı fiilen kullanır ya da 

birincilerle paylaĢır. Burada iktidarın gerçek sahiplerinin kim olduğu genel sorusuyla 

karĢılaĢılmaktadır. Bu problem siyasal partilerde özellikle önem taĢımaktadır. Çünkü birçok 

partilerde gerçek otorite görünüĢteki otoriteden çok farklıdır. Ancak bu konuda iyice ihtiyatlı 

olmak gerekir. ―Gizli iktidar sahipleri‖, mahiyetleri icabı olarak gizli ya da yarı gizlidir. 

Bunlar hakkında kesin bilgi edinmek, her zaman için güçtür. Üstelik halkın muhayyilesi, gizli 

egemenlikler ve esrarlı liderlerle ilgili hikâyelere çok düĢkün olduğundan bu konudaki yaygın 

kanaatlerin özel bir Ģüphecilikle yorumlanması gerekir.  

Birçok partiler, bu gerçek ve görünüĢteki iktidar düalizmini ancak dolaylı olarak 

bilirler. Resmi liderleri aynı zamanda gerçek liderlerdir. Yalnız bazen bir takım liderlerin 

etrafında ufak gruplar toplanır. Bunlar liderlerin otoritesini artırır. Ve kendilerine tüzükçe 

öngörülmeyen fiili bir üstünlük kazandırır. Yahut liderin istisnaî kiĢiliği, aynı Ģekilde onu 

resmi kuralların üzerine çıkarır. Bazen de bu düalizm çok derin olur. Resmi hiyerarĢinin 

yanında yarı resmi ya da gizli bir hiyerarĢi bulunur. Etkin iktidarı bu ikisi paylaĢır. Genellikle 

aslan payını bu ikincisi alır. Bu ikinci kuvvet, demokratik bir Ģekilde örgütlenmiĢ değildir. 

Bunun sahipleri seçimle değil, kooptasyonla, üst organın atamasıyla veya verasetle ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu ikinci kuvvet nasıl meydana getirilir? Bu konuda genel bir sonuca varmak 

mümkün değildir. Dolayısıyla uygun Ģekilde seçilmiĢ birkaç örnekle yetinmek gerekir. 

Amerika‘da ―patronluk‖ kazanç esasına dayanır gibi görülmektedir. Fransa‘da bir seçim, 

seçilenin arkadaĢlarına ve taraftarlarına ancak dolaylı ve sınırlı bir yarar sağlayabilir. Gerçi 

milletvekili onlara bir takım avantajlar, iĢler temin edebilir. Fakat bu o kadar kolay değildir. 

Ġdari görevler yarıĢma esasına göre doldurulur. Ġdare normal siyasal değiĢiklikler karĢısında 

kendisine belli ölçüde bir istikrar sağlayan bir statüden yararlanır ve oldukça büyük bir 

bağımsızlığa sahiptir. ABD‘de ise seçim, iktidara sadece bir senatörü, temsilciyi, Ģehir 

meclisini ya da devlet yasama organını değil, aynı zamanda yargıçları, Ģerifleri, polis 

memurlarını ve vergi tahsildarlarını, itfaiye müdürlerini, okul müfettiĢlerini ve hemen hemen 

bütün kamu hizmetleri Ģeflerini de getirir. Üstelik bu hizmetteki görevliler iktidar partisince 

atanırlar. Partinin yenilgisi ―Ganimet galipleri‖ prensibi gereğince bunların görevlerini 

kaybetmeleri anlamına gelir. Dolayısıyla bir seçim zaferi adamakıllı karlıdır. Hatta galip parti, 

dürüstlükten ayrılmasa ve kendisine verilen vekâlet ve görevleri genel menfaate uygun Ģekilde 

yerine getirse bile, durum değiĢmez. Galip parti eline geçen geniĢ yetkileri kötüye kullandığı 

takdirde kar daha da artar. Zimmet, nüfuzu kötüye kullanma ve rüĢvet muazzam kazançların 

gerçekleĢtirilmesine imkân verir. Patronluğun ekonomik temelleri iĢte bunlardır. Partiye fiilen 

hâkim gayr-ı resmî bir örgüt niteliğinde olan ―makine‖ esas itibariyle iktidarın mevkilerini ve 
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bunların sağlayabileceği hukuki ve gayr-i hukuki avantajları ele geçirme amacını güden bir 

teĢebbüstür. Patron ise teĢebbüsün Ģefi ve kurucusudur. Bu tablo pek de mübalağalı sayılmaz.  

Avrupa‘da bu çeĢit gayr-ı resmî organlara pek fazla rastlanmaz. Kamu hizmetleri 

mevzuatı, rüĢvetin sistemli ve sürekli bir mahiyet almasını önlemek ve buna partilerin 

yönetiminde çok daha tali bir yol bırakmak suretiyle gayr-ı resmî organları mali temelden 

yoksun kılar. Gerçi malî destekçilerin nüfuzunu bu organlarınkine benzetmek mümkündür, 

fakat bunların nüfuzu halka oyunun sandığı kadar büyük görülmemektedir. Partiye yapılan 

bağıĢın büyüklüğü ile bağıĢçının parti üzerindeki otoritesi arasında bir doğru orantı yoktur. 

Partilere malî yardımda bulunun kiĢilerin ve kurumların çoğunun siyasetteki kabiliyetsizlikleri 

herkesçe malumdur. Bunları idare etmek kongre delegelerini idare etmekten daha zor değildir. 

Bu gibi kimseler yakın kiĢisel çıkarlarını ilgilendiren sınırlı alanlarda (çıkarlarına aykırı düĢen 

bir vergiye kampanya açmak, kendilerine çıkar sağlayan bir tedbir lehine oy kullanmak gibi..) 

çok kuvvetli bir baskıda bulunurlar. Partinin bazı tutumları üzerindeki müdahaleleri de gözle 

görülebilecek derecede açıktır. Ancak bu partinin sürekli liderliğinde bir pay sahibi olma 

anlamına gelmez. Mali destekçiler gerçekte partinin gizli liderleri hüviyetinde değillerdir. 

Bunlar sadece belli zamanlarda partiyi Ģu ya da bu yana sevk etmek amacı ile gerçek liderler 

üzerinde faaliyette bulunurlar. ġüphesiz bu kuralın istisnaları vardır. Finanse ettikleri partileri 

fiilen de yönetmek isteyen siyaset Ģeytanına uymuĢ bir megaloman kapitalist tipine de 

rastlanır. Fakat büyük partiler böyle bir hâkimiyetten hoĢlanmazlar. Dolayısıyla bunların 

siyasal hayatı çoğu zaman maceracıların veya meczupların kurdukları geçici örgütlerin 

baĢında sona erer.   

Siyasal eylem yoluyla özel çıkarlarını savunmak üzere kurulmuĢ gurup ve 

koalisyonların davranıĢı da mali destekçilerin davranıĢı ile karĢılaĢtırılabilir. ĠĢçi ve iĢveren 

sendikaları, eski muharip dernekleri, kadın ve aile birlikleri, bölgesel dernekler, içki ile savaĢ 

ve iyi ahlak dernekleri vb… gibi baskı grupları ki, Amerikalılar bunlara ―presure groups‖ gibi 

çok anlamlı bir isim vermiĢlerdir. Mali destekçiler gibi baskı grupları da belirli ve sınırlı bir 

alanda faaliyet gösterirler. Hatta bunlar belirli bir partiye bağlanmaktan daha da fazla 

kaçınırlar. Ve partileri kendi çıkarlarına uygun bir yöne sevk etmek için bunların hepsi 

üzerinde faaliyet göstermeyi tercih ederler. Bununla birlikte bir baskı grubunun amaçlarıyla 

bir partinin siyasal yönelimi arasında genel bir paralelliğin mevcut oluĢu eĢyanın tabiatı icabı 

olarak sözü geçen baskı grubunu o partiye karĢı özel bir ilgi beslemeye ve partinin 

yönetiminde sürekli bir rol oynamaya sevk edebilir.  

Baskı gruplarının bazı devrelerde, siyasal partilerin yönetimi üzerinde büyük ölçüde 

etkili olmuĢ bulunan aydın grupları ve ―fikir dernekleri‖ vardır. 1900–1910 yılları arasında 

masonluğun Fransız Sosyalist Partisi‘nin yönetimi üzerinde oynadığı rol bunun en açık 

örneğidir. Bu dönemde partinin yönetici kadrosunun masonlardan meydana geldiği, 

masonluğun partiye örgüt, birlik ve siyasal yönelimini kazandırdığı, parti kongrelerinde, 

yönetim kurullarında ve partinin genel yönetimi üzerinde üstün bir nüfuz sahibi olduğu ve bu 

metotlar sayesinde partiye bir daha hiçbir zaman elde edemediği ölçüde bir güç ve etkinlik 

sağladığı Ģüphe götürmez. Aynı dönemde masonluğun etkisi Belçika Liberal partisinde 

görülüyordu. Fikir kulüplerinin partilerin yönetiminde oynadıkları role daha baĢka örnekler de 

gösterilebilir.  

Ġkinci kuvvetin baĢka bir çeĢidine bir gazetede toplanmıĢ takımlar meydana getirir. 

Gazetenin yayımı bunların parti yönetimi üzerindeki etkisini artırır. Çoğu zaman bir kimsenin 

hâkim kiĢiliği bunlara az çok belirgin bir kılan niteliği verir.  

Nihayet partinin bir uluslar arası otoriteye tabi oluĢu ―ikinci kuvvetin‖ son çeĢidini 

teĢkil eder. Eğer söz konusu otorite ulusal partiler tarafından üye sayıları ile orantılı olarak 

serbestçe seçilen delegelerden kuruluysa, demokratik bir görünüĢ de taĢıyabilir. Ancak her 

ulusal parti, uluslar arası kuruluĢ içerisinde bir azınlıktan ibaret kaldığı gibi bu kuruluĢ ulusal 

parti karĢısında daima otokratik niteliğini muhafaza eder. Gerçekte tecrübeler ispatlamaktadır 
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ki uluslar arası kurulmuĢ olan ―Enternasyonaller‖ ya otokratik Ģekilde kurulur, ya da gerçek 

iktidardan yoksun olurlar.   

 

2. LĠDERLERĠN OLĠGARġĠK MAHĠYETĠ 

Partilerin liderliği, doğal olarak oligarĢik bir biçim alma eğilimindedir. Partilerde 

gerçek bir ―yönetici sınıf‖ az çok kapalı bir kast, girilmesi güç bir ―iç çevre‖ ortaya çıkar. Bu 

olay gerek gerçek ve görünüĢteki liderler, gerek demokratik ve otokratik yöneticiler 

bakımından söz konusudur. Teorik olarak seçimin bir oligarĢi doğumunu önlemesi gerekirdi. 

Gerçekte ise seçim bunu daha çok kolaylaĢtırır gibi görünmektedir. Kitleler doğal olarak 

muhafazakârdır. Eski liderlerine bağlanır ve yeni simaları Ģüphe ile karĢılar. Liderlerin diğer 

partilere oranla daha demokratik Ģekilde seçildikleri sosyalist partilerde bunların 

değiĢtirilmesi daha da güç olmaktadır.      

 

a. Ġç Çemberlerin OluĢumu: 

Devletin seçim sistemi parti liderliğinin oligarĢik mahiyetini ve ―iç çemberler‖ in 

oluĢumunu belli ölçüde etkiler görünmektedir. Eğer hiçbir aday parti komitelerinin onayı 

olmaksızın seçilme Ģansına sahip değilse, parti liderleri gelecek parlamento üyelerinin 

seçiminde baĢrolü oynarlar. Yani parlamento üyeleri iç çember tarafından tespit edilir. Buna 

karĢılık serbest adaylık mümkünse veya adayın kiĢiliği seçimde önemli bir rol oynuyorsa ve 

aday parti komitelerine muhtaç olacak yerde parti komiteleri adaya muhtaç ise, parlamento 

üyelerinin seçimi iç çemberin ve parti oligarĢisinin dıĢında gerçekleĢir. Bu durumda 

parlamento üyeleri de partinin yönetiminde çok önemli bir rol oynayacaklarından iç çember 

açılır ve elitlerin hareketliliği sağlanır. Dolayısıyla mahiyeti icabı kolektif olan ve partiye 

dayanan liste usulünün oligarĢiyi güçlendirmesine karĢılık tek isim usulü bunu zayıflatır. 

Adayların seçim Ģansını belirleyen değiĢmez bir sıraya kondukları bloke listeli orantılı 

temsilde iç oligarĢi zafere ulaĢır. Çünkü burada parlamento üyeleri iç çember tarafından 

seçilir ve parti kapalı bir çevre halini alır. Ġki parti sisteminde aynı sonuçlar görülür. Çünkü iki 

partinin de tek ele benzer durumları tek isim usulüne rağmen adayların seçilmesinde onlara 

üstün bir mevki kazandırır. 

OluĢumları bakımından lider sınıfları ve iç çemberler, birkaç tipe ayrılabilir. ġüphesiz 

bunların en basiti, nüfuzlarını kurup sürdürmenin aracı olarak, sıkı bir kiĢisel dayanıĢmaya 

baĢvuran küçük gruplardır. Bazen de nüfuzlu bir lider etrafında kurulmuĢ bir klan söz konusu 

olur. Burada liderin adamları görevlerini tekellerine alarak, bir oligarĢi karakteri gösterirler. 

Bunlar sosyalist partilerde de vardır. Fakat bunlar en çok muhafazakâr ve ılımlı partilerde 

geliĢirler. Bu partilerde ―kanatlar‖ ya da ―eğilimler‖ arasındaki mücadelelerin yerini, klanlar 

arası rekabet alır. Partinin yönetimi hemen daima klanın elindedir. Partinin yapısı klanların 

geliĢmesini teĢvik eder.  

Bu çeĢit klanlarla, hâkim bir Ģefe karĢı duydukları kiĢisel bağlılık sebebiyle bir araya 

gelmiĢ olmayan ―lider takımları‖ arasında ayırım yapmak gerekir. Takımın ayırıcı özelliği, 

üyeleri arasında nispi eĢitlik ve dayanıĢmanın dikey yerine yatay biçimde geliĢmiĢ olmasıdır. 

Bu takımlar çok çeĢitli Ģekillerde oluyorlar. Bazen ―meyve ağacını silkelemek‖ yani yönetim 

görevlerini eskilerin ellerinden alıp kendi tekellerine sokmak amacı ile birleĢmiĢ olan ve 

genellikle genç kuĢağa mensup olan birkaç kiĢi arasındaki bilinçli bir anlaĢmadan doğar. 

Edebiyat ve sanat dallarında ekollere ve topluluklara vücut veren bu olguya, siyasette de sıkça 

rastlanmaktadır. Bazen de çeĢitli partilerdeki nüfuzlu kiĢileri bir araya getirecek gizli bir ekip 

kurma (sinerji) rüyası peĢinde koĢan mitomanyaklar görülür ki, bunların ciddiye alınacak bir 

yanları yoktur. Buna karĢılık bir parti içinde kurulan takımları ciddiye almak lazımdır.  

 

b. Ġç Çemberlerin BileĢimi ve Yenilenmesi:  
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Parti liderliği hangi biçimde olursa olsun oligarĢik karakter alınca bundan iki önemli 

sorun doğar: Birincisi iç çemberin bileĢimi, ikincisi de bu çemberin yenilenmesi. Birinci 

sorun üye kütlesinin sosyal yapısıyla, iç çember üyelerinin sosyal yapısı arasındaki aykırılığın 

ölçülmesine dayanır. Örneğin burjuva partilerinin liderleri arasında hukukçuluğun, doktorların 

ve serbest meslek mensuplarını çok yüksek oranda olduğuna karĢın, burjuva sınıfının büyük 

kütlesini teĢkil eden tüccarların, sanayicilerin, zanaatkârların ve köylülerin nispeten az olduğu 

bir gerçektir. Aynı Ģekilde aydınlar (öğretmenler, yazarlar, gazeteciler), iĢçi sınıfı partilerin 

baĢında, sayısal önemleriyle orantılı olmayan çok büyük bir yer iĢgal etmektedir. 

Bununla birlikte gerçekten seçimle iĢbaĢına geçen liderlerin sosyal nitelikleri ile 

otokritik metotlarla atanmıĢ liderlerin sosyal nitelikleri arasında ilginç bir karĢılaĢtırma 

yapılabilir. Bu çeĢit karĢılaĢtırmaların bizi demokrasi sorununu yeni bir açıdan görmeye 

yönelteceğinde Ģüphe yoktur. Bir seçimli liderler grubunun sosyal bileĢiminin, otokritik 

metotlarla atanmıĢ liderler, oligarĢininkine oranla, üye kütlesinin sosyal bileĢimine daha çok 

benzeyeceği belli değildir. Tersine bunun karĢıtının doğru olduğuna inanmak için bütün 

sebepler mevcuttur. Köylüler milletvekillerini köylüler arasında değil daha çok avukatlar 

arasında seçerler. Çünkü avukatların parlamentoda kendi çıkarlarını daha iyi 

savunabileceklerine inanırlar. Aynı Ģekilde bir parti federasyonunun üyeleri, liderlerini sosyal 

ilintileri dolayısı ile değil, onlarda gördükleri yetenekler ve hitabet kabiliyetleri dolayısı için 

seçerler.  

Ayrıca bütün oligarĢilerde yaĢlanma eğilimi mevcuttur. Partilerde yönetici kadroların 

yenilenmesi, iç çemberin gençleĢtirilmesi sorunu bu doğal eğilime karĢı bir mücadele 

niteliğindedir. Parti oligarĢisinin atama ve kooptasyona dayandığı durumlarda, yaĢlanma 

eğilimi liderliğin ömür boyu süren bir görev karakteri olmasının bir sonucudur. Çünkü 

çekilme otomatik olmadığı takdirde liderler, kendi istekleri ile iktidardan vazgeçmeye ve 

çekilmeye nadiren razı olurlar. Parti liderlerinin üyeler tarafından seçilmesi halinde de durum 

aĢağı yukarı aynıdır. 

Gerçekten liderlerin yaĢlı olmaları eğilimi, demokratik partilerde diğer partilerden 

daha kuvvetli görülmektedir. Amerikan partilerinde, komiteler için yapılan 500 seçimde, 

yeniden seçilemeyenlerin sadece 13 kiĢiden olduğu gözlemlenmiĢtir. Bütün değiĢiklikler, ya 

ölümden, ya da eski liderin kendi isteği ile çekilmesinden ileri gelmiĢtir. Sosyalist partiler 

üzerindeki ciddi bir araĢtırma, genç elemanların kendilerini militanlara kabul ettirmede çok 

güçlük çektiklerini göstermiĢtir.  

Partinin gençleĢmesini engelleyen, üst liderin direniĢinden çok tabanın direniĢidir. 

Ocaklar, yeni simalardan ve özellikle çabuk yükselenlerden hoĢlanmaz. Gerçek iktidar 

mevkilerine gelebilmek için uzun bir ―Ģeref‖ yolunu (cursus honorum) tamamlamak, partide 

çıraklık dönemini geçirmek gerekir.  

Kitlelerin eski simalara düĢkünlüğü ve derin tutuculuğu burada bir rol oynasa da, 

sebepler bunlardan ibaret gibi görünmemektedir. Belki de en önemli rolü, derin ve gizli bir 

kıskançlık duygusu oynamaktadır. YaĢ üstünlüğü, kimsenin hasedini uyandırmayan ve eĢitlik 

duygusunu sarsmayan tek üstünlüktür. Kimse bir ihtiyarın üstünlüğünü kabul etmemekle, 

kendi kiĢisel aĢağılığını itiraf etmiĢ olmaz. Çünkü yaĢlandığı zaman kendisi de o duruma 

gelebilir. Gençlerin üstünlüğü ise tersine bir aristokrasi görünümü taĢır.  

Demokratik partilerde, eĢitlikçi kıskançlık ve kuĢaklar arasındaki rekabet birleĢerek 

yönetici kadroların gençleĢtirilmesine engel olur. Zengin ya da soylu olarak doğmak, hayata 

iĢçi çocuklarından birkaç yıl önce baĢlamak demektir. Burjuva partileri kendilerini iĢçi 

partilerinden daha genç liderler seçebilirler. Çünkü her Ģeyden önce burjuva liderleri daha 

kolay yetiĢir. Orta ve yüksek öğrenim gören iĢçi çocuklarının oranı sanayicilerin, tüccarların, 

doktorların, avukatların vb. çocuklarına göre daha düĢüktür.  Birçok iĢçi militanlar, 

gençliklerinde öğrenemediklerini daha sonra öğrenmek zorunda kalmakta, bu da onların 

yönetim görevine getirilmelerini geciktirmektedir. Böylece iĢçi partilerinde bile burjuva 
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unsurların genç yaĢta yönetim görevine gelebilme Ģansları daha yüksektir. Bununla birlikte 

unutmamak gerekir ki, burjuva partilerin çoğu, mahiyetleri icabı olarak, büyük kısmı yüksek 

öğrenim görmüĢ burjuvalardan meydana gelir. Bu ise yönetim görevleri için oldukça sıkı bir 

rekabet meydana getirir. Dolayısı ile bu partilerde de gençleĢtirme sorunu, doyurucu Ģekilde 

çözülmüĢ olmaktan uzaktır. Muhafazakâr partilerin ―aksakallıları‖, iĢçi partililerin 

―kodamanlarından‖ pek farklı değildir. Tecrübeler, yönetici kadronun yenilenmesinin, 

merkeziyetçi partilerde daha kolay olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlere karĢı en güçlü 

muhalefet, genellikle orta değerde kurulu kiĢilerden kurulu olan alt liderlik kademelerinden 

gelmektedir. Daha yüksek mevkilere çıkabilecek yetenekten yoksun, fakat kendi otoriteleri 

hakkında çok kıskanç ve kendi değerlerinden çok emin olan bu kiĢiler, liderlik durumlarını 

tehdit edebilecek gibi görünenlere karĢı içgüdüsel bir baraj meydana getirirler.  

Dolaylı gençleĢtirmenin bir örneği olarak araĢtırma bürolarının faaliyetlerine 

değinebiliriz. Bunlar genç uzmanlara tabandaki militanlara istenen uzun ―Ģeref yolunu‖ 

izlemeksizin büyük hızla partide bir liderlik rolü oynama imkânı verir. Uzmanlar önce parti 

gerisinde çalıĢırlarsa da, bu onların faaliyetlerinin etkinliğini azaltmaz. Çünkü partinin 

parlamento üyelerince verilecek kanun tekliflerini hazırlayan, parti programını ve seçim 

bildirilerini düzenleyen, araĢtırma bürolarıdır. Daha sonraları parti liderleri bu uzmanları önce 

parlamentoya, arkasından da hükümete sokmak suretiyle ilerletebilirler.  

Kısacası iç çemberin yenilenmesindeki iki önemli engel, alt liderlerin (yani iç çember 

üyelerinin çoğunluğunun) muhalefeti ve militan kütlesinin tutucu eğilimidir. Dolayısıyla 

elitlerin hareketliliği ancak ya üst liderlerin gençleri ―empoze‖ edebilecekleri aĢırı 

merkeziyetçi partilerde ya da alt liderlerin çok olmadığı veya serbest rekabetin bazı istisnaî 

durumlarında ―meyveleri toplama‖ imkanı verdiği çok zayıf örgütlü partilerde mümkündür.  

 

3.  LĠDERLERĠN OTORĠTESĠ: 

 Bu alanda belli baĢlı iki olgu siyasal partilerin yüzyılımızın baĢından beri geçirdikleri 

geliĢmelere hâkim olmuĢ görünüyor. Liderlerin otoritelerinin kuvvetlenmesi ve kiĢisel otorite 

yönündeki eğilim. Ġktidarın kuvvetlenmesi ve iktidarın kiĢiselleĢmesi. Günümüzde bu iki olay 

sadece partilerde değil, birçok baĢka insan guruplarında da gözlemlenmektedir. Demokratik 

evrimin temel karakterlerini iktidarın zayıflamasında ve gitgide ―kurumsallaĢması‖ 

oluĢturmaktadır. Oysa gerçekte demokratik evrim, otoritenin güçlenmesinde ve 

kiĢiselleĢmesinde baĢlıca etkeni teĢkil eder görünmektedir. Çünkü bunlarla, kitlelerin iktidara 

geliĢi, yani demokratik ilkelerin uygulanıĢı arasında bir paralellik mevcuttur.   

 

a. Ġktidarın Kuvvetlenmesi:       

Genel olarak otoriter partilerin doğuĢu, kitle partilerinin doğuĢuyla aynı zamana 

rastlar. Daha komite partileri devrinde bile, otoriter olgular kendini göstermiĢtir. ―Size nasıl 

deniyorsa öyle oy verin‖(vote as you are told) tarzındaki ünlü slogan bugünkü çağın ve bloke 

listeli orantılı temsilin habercisi olmuĢtur.  

Sosyalist partilerin kuruluĢu bu sistemi kökünden değiĢtirdi. Bunda, bir defa mekanik 

bir sebebin rolü vardı. Artık büyük halk kitlelerinin örgütlendirilmesi gerekiyor ve bunu da 

ancak disiplin mümkün kılıyordu. Ġktidarın yoğunluğunun, zorunlu olarak, ona tabi olanların 

sayısıyla orantılı olacağı söylenebilir. On beĢ kiĢilik küçük bir grupta monarĢi hoĢa gidebilir. 

On bin kiĢilik toplulukta ise bu, tehlikeli bir düzensizlik haline gelir. Birkaç yüz üyeden 

kurulu bir partide iktidar problemi ortaya çıkmaz. Bir milyon üyeli bir partide ise bu problem 

hayati önem kazanır. Ancak mekanik engeli güçlendiren bir de sosyal etken vardır. Sosyalist 

partiler, bireyci burjuvaları bir araya getirmek için değil, tabiatları icabı, kamucu kurumlara 

ve disipline eğimli olan iĢçi kitleleri için kurulmuĢtur. Yukarıda denildiği gibi tüccar, 

sanayici, doktor, avukat ve memur bakımından özgürlük, kiĢisel çabayla kazanılan ve 

bireyliği destekleyen bir Ģeydir. Bunlar dünyadaki mevkilerini rekabet içinde müĢteri 
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kazanmaya çalıĢmak, kiĢisel bir çabayla diploma elde etmek, yarıĢma sınavlarında 

rakipleriyle mücadele etmek suretiyle kazanırlar. Onlar için orijinallik bir kuvvet, yerleĢmiĢ 

fikirlere uymamak bir baĢarı unsurudur. Burjuva sınıfı içinde en büyük baĢarılar bir Ģey icat 

edenlere aittir. Bir slogan, bir fikir, bir mamul, bir ilaç, bir metot… Amerika‘daki atmosfer, 

bu zihniyetin tipik bir örneğidir. Amerikan iĢçilerinin sınıf bilincine sahip olmayıĢlarının ve 

esas itibariyle burjuva gibi düĢünmelerinin sebebi de budur.  

Buna karĢılık, Avrupa iĢçi sınıfları tarafından özgürlük, kolektif çabanın bir sonucu 

olmuĢtur. Halkın kitlelerinin refah ve mutluluğunun silahı olan ortak eylemi keĢfedene kadar, 

bazı bireysel hayır teĢebbüsleri ve ―siz de zengin olmaya bakın‖ nevinden bir takım tatlı 

sözler dıĢında, hiçbir ciddi sosyal reform yapılmamıĢtır. Kitleler sayı kalabalığı ile değil, 

disiplinle kurtulmuĢlardır. Disiplinli ortak eylem sayesinde kazanılan baĢarılarla, 

dağınıklıktan doğan baĢarısızlıkları gözleriyle görmüĢ, elleriyle tutmuĢ olan kitleler de bunun 

farkındadır. Grevler yöresel ve örgütlenmemiĢ olduğu zaman, grevciler fazla bir Ģey elde 

edememiĢlerdir. ĠĢçi oylarının radikal ve liberal adaylar arasında bölündüğü devrelerde halk 

kitleleri parlamentoları etkileyememiĢtir. Burjuvazi bakımından çekici olan klasik özgürlük-

disiplin karĢıtlığının, halk kitleleri bakımından bir anlamı yoktur. Onlar özgürlüğü disiplin 

sayesinde kazanmıĢlardır. Bu sadece teknik bakımdan, yani sayıları dolayısıyla değil, aynı 

zamanda sosyolojik bakımdan, yani üyelerin zihni tutumları dolayısıyla ile de böyle olmuĢtur. 

Kitle partilerinin disiplinli partiler olmaları, doğal bir eğilimdir.  

Üyelerden mümkün olduğu kadar tam bir itaat sağlamak için sistemli çaba gösteren 

liderler de, bu eğilimi kuvvetlendirmiĢlerdir. Burada iki saik rol oynamıĢtır. Birincisi iktidarın 

tadı, yani, elinde ufak bir iktidar bulunan kiĢinin daima bunu büyütmek istemesidir.  

Halktan çıkmıĢ bir lider, genellikle aristokratik ya da burjuva kökenli bir liderden daha 

otoriterdir. Ġkincisi ise kendini doğuĢ, eğitim ya da servet bakımından kendi emrindekilerden 

daha üstün görür. Birincisi onlara eĢit olduğunu ve aralarındaki tek farkın kendi iktidar 

mevkilerinden ibaret olduğunu bilir. Soylu lider için iktidar, kendi doğal üstünlüğünden 

doğar. Halk liderinin üstünlüğü ise, onun iktidarının sonucudur. Soylu lider disipline nispeten 

kayıtsız kalabilir. Kitlelere aynı düzeye düĢme korkusu olmadığından tartıĢma ve muhalefeti 

kabul edebilir. Halk lideri ise kendisini kitlelerden yüksek hissettirebilmek için, onların 

itaatine muhtaçtır. Halk liderinin otoriteciliği, bir çeĢit aĢağılık, daha doğrusu eĢitlik 

kompleksinden ileri gelir. Ġki sınıf arasındaki zihniyet farkını da buna eklememiz gerekir.  

Burjuva bir söz dünyasında yaĢar. Bu dünyada problem; inandırmak, ikna etmektir. 

―Medenilere galebe ikna iledir.‖ (Tüccar müĢterisini, avukat mahkemeyi, öğretmen sınıfı ikna 

eder. ĠĢçi ise hitabete karĢı dayanıklı olan ve sadece ―kuvvete boyun eğen‖ bir dünyada 

yaĢar).  

Liderleri otoritecilik yoluna sürükleyen bir baĢka saik de etkinliktir. Disiplin sadece 

orduların değil, partilerin de baĢlıca gücüdür. Parlamento düzeyinde, parti liderlerinin 

direktiflerine göre blok halinde oy kullananların türdeĢliği bunca zamanıdır kural olan 

bireysel dağınıklılık karĢısında önemli bir avantaj sağlar. ―KıĢkırtma ve propaganda‖ ve yeni 

partilerin ayırıcılığını meydana getiren parlamento dıĢı eylem düzeyinde ise, disiplinin daha 

da büyük bir güç teĢkil ettiği görülmektedir. Her alanda liderlerinin emirlerini körü körüne 

izleyen, onların emirlerine göre bir grevi baĢlatan veya sona erdiren, merkezin emirleri 

üzerine hak arama kampanyaları ve gösterileri düzenleyen, gerektiğinde liderlerin isteğine 

uygun olarak sabotajlar, karıĢıklıklar ve ayaklanmalar çıkartan ve tespit edilen anda gene 

kanuniliğe dönebilen bir üye kitlesini örgütlendirmiĢ bir parti… Böyle bir parti elindeki güç 

bakımından korkunç bir silah teĢkil eder. Muhalefette de olsa, azınlıkta da olsa, bir rejimin 

hayatını onu yıkacak ve kökten değiĢtirecek derecede etkileyebilir. Disiplin olmasaydı, 

Fransız Komünist Partisinin hali ne olurdu? Disiplin olmasaydı Almanya‘da Nasyonal 

Sosyalistlerin, Ġtalya‘da faĢistlerin elinden ne gelirdi? 
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Partilerde, muhteva bakımından değilse de prensip bakımından disiplin cezaları 

sistemi, git gide yerleĢmiĢ bulunmaktadır. Partinin yapısına ve itaatin parti bakımından 

taĢıdığı öneme göre değiĢen mükemmellikte yargı ve temyiz mercileri oluĢturulmuĢtur. 

 Ġtaatin geliĢmesi, partinin türdeĢliği ―hizip‖ ve eğilimlerin yokluğunu ifade eder. 

Uygulamada disiplin kurumları ve tavsiyeler sistemi, parti Ortodoksluğunun korunmasına ve 

üyeler arasında tam bir birliğin sürdürülmesine yardımcı olur. Ancak hiziplerin geliĢmesi de, 

üyelerin özgür olduklarını ve liderlerin otoritesinin zayıfladığını göstermez. Bu daha çok 

yönetici sınıfı mensupları arasında bir görüĢ ayrılığı olduğunu ortaya koyar. Her hizip kendi 

içinde otoriteye sahiptir. Her biri birkaç liderden ve bunları kendi etrafına toplayıp, asıl parti 

içindeki disipline benzer bir disiplin altında tuttukları parti üyelerinden meydana gelir. 

Bölünme kitleler düzeyinde değil, liderler düzeyindedir. Bu genellikle alt liderlerin üst 

liderleri devirme, ya da bazı üst liderlerin yönetim kurullarında çoğunluğu sağlama 

teĢebbüslerinin sonucudur.  

Hizipler, mahiyetleri gereğince tabandan değil, tepeden gelen bir muhalefeti temsil 

ederler. Fakat her Ģeye rağmen hiziplerin varlığı liderler arasında getirdiği bölünme dolayısı 

ile bunların otoritesinin doğal olarak zayıflamasına yol açar.  Kısacası hiziplerin etkisi, devlet 

içinde kuvvetler ayrılığının etkisine benzetilebilir. Kuvvetler ayrılığında, kuvvetlerden her biri 

diğerleri vasıtasıyla sınırlandırılır ve bunların tümüne ait olan iktidarı zayıflatır.  

Ġtaatin kuvvetlenmesinde ikna metodu, yaptırımlardan da etkili olmuĢtur. Bütün 

partilerde disiplin ve birlik çağrıları artmıĢtır. Bazı partilerde itaat, parti topluluğunun asli 

temeli parti üyelerini bileĢtiren dayanıĢmanın kaynağı haline gelmiĢtir. Parti ―bir doktrini 

benimseyerek birleĢmiĢ bir vatandaĢlar grubu‖ olarak tanımlanacak yerde ―bir disiplini 

benimseyerek birleĢmiĢ vatandaĢlar grubu‖ Ģeklinde tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Partilerin 

sosyolojik yönden ordu tipine yaklaĢtıkları görülmektedir. Ordu da, örgütün gücü ve disiplinin 

sıklığı, birbirinden çok farklı unsurlar arasında tutarlılık sağlamaya ve bu temel çeĢitlilik 

üzerine bir birlik kurmaya imkân verir.  

Doktrinleri hor gördükleri ya da onlara tali bir yer verdiklerini açıkça itiraf eden faĢist 

partilerde bu zihnî fakirlik daha da belirgindir. Mussolini ―faĢizm her Ģeyden önce eylemdir‖ 

diyordu. Aslında faĢizm örgütlenmiĢ yani disiplinli eylemdir. Her türlü felsefi inançtaki 

üyelere hitap etmesi bakımından faĢist partiler, komünist partilerden daha üstündür. Parti 

içinde partininkilerden baĢka felsefi inançları savunma zorunluluğu da komünist partilerdeki 

kadar sıkı değildir. Çünkü genellikle parti, kendisinin hiç bir felsefi inanca sahip 

bulunmadığını ilan eder. Disiplin, gerçekten topluluğun asli temelidir. Ancak bu disiplinin 

kendisi de, bir doktrin, daha doğrusu bir mit niteliğini alır. FaĢizmin temeli, doğrudan doğruya 

bir askeri düzen Ģeklinde tasavvur olunan bir düzen arzusudur. Nazi propaganda timi 

(Hitlerjugend)nin en güzel pasajında genç komünistlerin çekici, anarĢik ve düzensiz bir 

pikniğine katılmıĢ bir Alman gencinin, birkaç yüz metre ileride ormanda kamp kurmuĢ, 

fevkalade düzenli saflara dizilerek kusursuz bir koro halinde marĢlar söyleyerek bir grup 

Hitler‘ci gencin cazibesine kapılıĢını göstermekteydi. Burada disiplin insan varlığının 

derinlerinden doğmakta bir estetik sistem ve bir din haline gelmektedir. Yani disiplin hem bir 

mit, hem de bir imandır. 

Ancak benimsenen, istenen, arzulanan bu itaat, gene de varlığı benimsenen bir itaattir. 

Bu konu da nihai mükemmelliğe itaatin otomatikleĢmesi ile eriĢilir. Ve böylece liderlerin 

otoritesi en sağlam temele oturmuĢ olur. Bu disiplin uyuĢturması çok ileri bir kitlelerle temas 

tekniği içerir. Merkez tamamen iç içe geçmiĢ sürekli bir etki/tepki zinciri vasıtasıyla, tabanın 

tutumlarını bütün ayrıntılarıyla öğrenir. Bir yandan kendi taktiğini bunlara göre değiĢtirirken, 

diğer yandan da bu tutumları etkisi altına alır. Öyle ki, merkezin mi tabanı izlediğini, yoksa 

tabanın mı merkezi izlediğini söylemek gerçekten imkânsızdır. Parti liderliği aynı anda hem 

kitleleri dinler, hem de onlara seslenir. Bu sesleniĢine de daima kitlelerden iĢitmiĢ olduklarına 

uygun bir biçim verir. Böylece liderlik, hafif müdahaleler ve son derece yumuĢak baskılarla 
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faaliyetini yürütür. Fakat liderlik otoritesi, kendisine tabi olan kiĢileri ne kadar az tedirgin 

ediyor ve onların düĢüncelerine ne kadar uygun düĢüyorsa o kadar derin ve süreklidir. Bu 

Ģekilde kitle farkına varmaksızın, yavaĢça yönetilir, sevk edilir ve baĢka bir biçime sokulur. 

Kitlenin tavırları git gide kendisinden, kendi spontaneliğinden değil, liderin teĢebbüsünden 

doğmaya baĢlar. Kitle daima seçme özgürlüğüne sahip olduğunu sanırsa da aslında itaati git 

gide kuvvetlenir. Artık neyin kendisine ait olduğunu, neyin kulağına fısıldandığını ayırt 

edemez. Fısıldama git gide artar fakat kitle bunu gittikçe az hisseder.  

ġüphesiz, bu tasvir ettiğimiz, teorik bir Ģemadır. Uygulamada iĢler o kadar mükemmel 

yürümez. Liderler, bunun gerektirdiğini büyük akıl ve ustalığa her zaman sahip değillerdir. 

Ancak sistemin genel anlamı, ―kitlelere kulak vermek‖tir. Yalnız Ģunu da eklemek gerekir ki, 

kitleler gittikçe kendine söyleneni tekrarlamaya ve böylece liderler de gittikçe kendi seslerinin 

yankılarından baĢka bir Ģey iĢitmemeye baĢlarlar.  

 

b. Ġktidarın KiĢiselleĢmesi: 

Partiler içinde, otoritenin biçimi değiĢime uğramakta ve iki aĢamalı bir evrim 

kendisini göstermektedir. Birinci aĢamada yavaĢ yavaĢ kiĢisel liderlikten kurumsal liderliğe 

geçilmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise bir geriye dönüĢ görülmekte ve otorite, kurumsal çerçevesini 

korumakla birlikte yeniden kiĢisel bir nitelik almaktadır. Bu evrim sadece siyasi partilere özgü 

değildir. Diğer topluluklarda ve hepsinden önce Devlette de buna rastlanır. 

Bazı partiler siyasi hayatı uğruna hayatlarını kaybedenler hakkında gerçek bir acizler 

edebiyatı meydana getirmek suretiyle propagandalarını büyük ölçüde bunların hatıralarına 

dayandırmıĢtır. Ölü kahramanlar kültü ise, doğal olarak yaĢayan kahramanlar kültüne yol 

açar. Nihayet bu evrimde etkinlik nedenleri Ģüphesiz önemli bir rol oynamıĢtır. 

Ġktidarın kiĢileĢmesine ek olarak bazen gerçekten ilahi bir nitelik de alır. Bu etki 

otorite biçimi olan, Tanrı-Kral sisteminin yeniden canlanıĢıdır. FaĢist partilerde ve Stalin 

devrinde Komünist partilerde görülen durum budur. Lider her Ģeyi bilir, her Ģeyi yapar, hiç 

yanılmaz. Sonsuz derece iyi ve akıllıdır. Ağzından çıkan her söz gerçektir. Ondan gelen her 

istek partinin kanunudur. Modern propaganda yöntemleri, lidere olağanüstü bir heryerdelik 

kazandırılmasını mümkün kılar. TV ve Radyo sayesinde sesi ve görüntüsü her yere ulaĢır. Her 

devlet binasında, her duvarda, her militanın evinde asılıdır. Bazen bu gerçek varlığın yanında 

o kiĢinin görünmezleĢtiği de olur. Rusya‘da Stalin‘in heykeller her yerde mevcut olduğu 

halde, Stalin nadiren halk arasında görünmüĢtür. TanrılaĢtırılmıĢ kiĢisel iktidar sonunda 

kiĢisel olmaktan çıkar, lider partisine baĢkalarının emir verdikleri bir heykelden, bir resimden, 

bir efsaneden ibaret kalır. Böylece bir bakıma lider de kurumlaĢmıĢ olur.  

 

4. PARTĠ LĠDERLERĠ VE PARLAMENTO ÜYELERĠ: 

Parlamento üyeleri ile parti liderleri arasındaki ayırım seçmenlerle parti üyesi 

arasındaki ayırıma paraleldir. Parlamento üyeleri (ya da daha genelleĢtirerek ulusal ve yöresel 

düzeydeki seçilmiĢ temsilciler)  seçmen kitlesini temsil ederler. Liderler ise parti 

topluluğunun baĢındadırlar. Bunların karĢılıklı iliĢkileri sorunu büyük önem taĢır. Demokrasi, 

parlamento üyelerinin parti liderlerinden, seçmenlerin de parti üyelerinden önce gelmesini 

gerektirir. Çünkü seçmenler parti üyelerinden daha geniĢ bir gurup teĢkil ederler ve onları da 

içlerine alırlar. Uygulamada ise çoğu zaman bunun tersi olur. Birçok partilerde parti 

liderlerinin militan üyeler adına parlamento üyelerine emir vermeleri yönünde bir eğilim göze 

çarpar. Partinin seçimli temsilcileri üzerindeki bu hâkimiyeti, liderlerin parti üyeleri topluluğu 

içindeki oligarĢik mahiyeti ile karĢılaĢtırıldığında ―dıĢ oligarĢi‖ diye adlandırılabilecek bir 

çeĢit oligarĢi teĢekkül eder.  

Bu eğilim ne geneldir, ne de mutlak. Üstelik parti liderleri ile parlamento üyeleri 

arasında iç içe geçme durumlarına sıkça rastlanır. Uygulamada ileri gelen liderler, hem 

ülkeden bir seçim vekâleti almıĢ, hem partinin yönetici mevkilerini iĢgal etmiĢlerdir. Bu iki 
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fonksiyonun birbirinden ayrılması yavaĢ olmuĢ ve partinin üstünlüğü ancak ardı ardına 

birtakım evrelerden geçerek yerleĢmiĢtir. Böylece partilerin geliĢiminde üç ayrı evreyi ayırt 

etmek mümkündür. Parlamento üyelerinin partiye hâkimiyeti, parlamento üyeleri ile parti 

liderleri arasında nisbi denge durumu, nihayet partinin parlamento üyeleri üzerindeki 

hâkimiyeti. Bu evrelerin her biri bir parti türüne uygun düĢmektedir.  

Bununla birlikte genel etkenler, partinin içyapısının içerdiği bu eylemi 

güçlendirebilecek ya da zayıflatabilecek gibi görünmektedir. Örneğin bloke listeli ve kesin 

sıralı orantılı temsil tabiatıyla parlamento üyelerini bu listeleri hazırlayan ve isim sırasını 

tespit eden parti içi liderlere bağımlı kılar. Bununla birlikte karma liste ve basit çoğunluk 

sistemi bu eğilimi zayıflatır. Tek isim sistemi ise tersine seçimli temsilcilere geniĢ bir 

bağımsızlık verir.  

Parlamento üyelerinin parti üzerindeki bu hakimiyetleri partiye çok adem-i 

merkeziyetçi bir yapı verir. Her milletvekili, diğer milletvekillerinden bağımsız olarak yöresel 

komiteleri dilediği gibi kontrol eder. Parti lideri ancak kiĢiliği sayesinde biraz otorite 

sağlayabilir. Bu da zorunlu olarak istikrarsız niteliktedir. Parlamento gurubunun kendine özgü 

bir idaresi, ortak bir eylemi ve oy disiplini yoktur. Genellikle gurup ―lehte‖ ―aleyhte‖ ve  

―çekimser‖ olmak üzere üçe bölünür. Bazen bir parlamento gurubu düĢüncesi bile kaybolur. 

Kara Avrupası ülkelerinin çoğunda gurup düĢüncesi orantılı temsilin kabulünden sonra ortaya 

çıkmıĢtır.  

Parlamento üstünlüğü belli bir sosyal yapının ve partililerin evriminde belli bir 

dönemin ayırıcı özelliğidir. Özellikle komitelere dayanan eski, ―burjuva‖ partilerinde, yani 

muhafazakâr ve merkeziyetçi partilerde durum böyledir. Seçimlere ve parlamento 

faaliyetlerine katılmak bu partilerin gerçek varlık sebebini, tek meĢruluk kaynağını ve tek 

eylem tarzını teĢkil eder. Bunların bütün çabaları, mümkün olduğu kadar çok milletvekili 

çıkartmak ve onlar vasıtasıyla hükümete veya muhalefete katılmak üzerinde toplanmıĢtır. 

Dolayısıyla milletvekillerinin parti içindeki iktidar mevkilerini ellerinde tutmaları doğaldır. 

Üstelik seçimi kaybetmiĢ olan adaylarda, rakip aday adayları yani muhtemel parlamento 

üyeleri dıĢında kendilerine meydan okuyacak hiç kimse yoktur.  Seçim ve parlamento alanı 

dıĢında bir parti hiyerarĢisi kurmak mümkün değildir. Çünkü bunun dayanacağı bir temel 

yoktur. Bu kadro partilerinde militan üyeler hem bir taban teĢkil edemeyecek kadar sayıca az, 

hem iltimas ve çıkar dağıtan seçimli temsilcilere fazla bağlı, parlamento ve hükümet 

makamlarına karĢı fazla saygılıdırlar. Partinin yönetim örgütü de bir bürokratlar sınıfı 

meydana getirmeyecek derecede zayıf ve ilkeldir. Parlamento üyelerinin iktidarını ancak para 

gücü dengeleyebilir. Fakat partinin mali destekçileri parti liderleri üzerinde genellikle sürekli 

bir etki sahibi değillerdir. Bunlar, genellikle belli durumlarda belli amaçlar için müdahalede 

bulunurlar. Böylece parti liderlerine partinin eğilimini belli bir yöne çevirtebilirler. Fakat 

gerçek anlamda rakip bir hiyerarĢi kurarak onların yerine geçemezler ve partiyi bizzat 

yönetemezler. Bunları parlamento üyelerinin gerçek rakipleri kabul etmek doğru olmaz.  

Amerikan siyasi partileri ise baĢka çeĢit bir istisna meydana getirir. Yani parlamento 

üyelerinin her zaman ön planda rol oynamadıkları zayıf yapılı adem-i merkeziyetçi bir komite 

partisi. Ancak burada, çok önemli bir takım ayırımlar yapmak gerekir. Bölgesel farklarla 

zaman bakımından mevcut farkların çok büyük oluĢu nedeniyle Amerikan partilerinin 

örgütlerini incelemek çok güçtür. Partilerin örgütü, New York eyaleti ile Rocky Mountains‘da 

kuzeyle güneyde birbirinin aynı değildir. Aynı federe devlet içinde de örgüt ileri gelen 

kiĢilerin değiĢmesi sonucunda birkaç yıl içinde değiĢikliğe uğrayabilir. Kongre üyesi (senatör 

ya da temsilci, özellikle senatör) yöresel parti makinesinin baĢında olduğu ve patron rolü 

oynadığı takdirde partinin gerçek lideri odur ve buna kongre üstünlüğü demek doğru olur. 

Buna karĢılık makine, kongre üyesi olmayan bir patronun elinde ise senatör ve temsilciler, 

tamamen ona bağlıdırlar. Yani parti, kongre üyelerine hâkimdir. Ġki parti sistemi (güney 

devletlerde demokrat parti)  bu hâkimiyeti kuvvetlendirir. Parti tarafından aday gösterilmek 
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seçimden daha önemli olur. Parti, orantılı temsilde olduğu gibi milletvekillerini seçtirir veya 

seçimlerine engel olur. ĠĢte ön seçimler sistemi, komitelerin adaylar üzerindeki bu iktidarlarını 

sınırlandırmak için kabul edilmiĢtir. Ancak bunun her yerde, özellikle büyük Ģehirlerde ve 

güneyde gerçekleĢtiği söylenemez. Seçmenlerin güvenini korumalarına rağmen parti 

liderlerinin etkisi ile ön seçimlerde reddedilmiĢ olan birçok eski kongre üyesi tekrar seçilme 

imkânı bulabilmektedirler.  

 

a. Parlamento Üyeleri ve Liderler Arasındaki Rekabet: 

Ġngiliz partilerinin 19. yüzyıl sonundaki tarihçesi, parti yapılarının geliĢmesinin doğal 

olarak parlamento üyeleriyle iç liderler arasında bir rekabete yol açtığı göstermektedir. Örgüt 

ne kadar geniĢse bu rekabet o kadar Ģiddetli olur. Ve parlamento üyelerinin otoritesi lehine 

olarak o kadar azalır. En sonunda parlamento üyelerinin, partinin üzerinde hiçbir yetkisi 

olmayan yöneticilerinden ibaret kaldığı komünist veya faĢist partilerle karĢılaĢırız. Sosyalist 

partiler, orta bir tip teĢkil ederler. (Birçok Hıristiyan demokrat partiler de aĢağı yukarı benzer 

yapıdadır). Resmen parlamento üyeleri, liderlere bağımlı olmakla beraber, uygulamada 

oldukça geniĢ ayrıcalıkları ellerinde tutarlar. Ġç liderlerle parlamento üyeleri arasında bir 

denge değilse bile, bir gerginlik durumu vardır. Ne partinin parlamento üyeleri üzerindeki 

hâkimiyetten söz etmek doğrudur. Daha doğrusu, iç liderlikle, parlamento liderliği arasında 

bir kuvvetler ayrılığı, sürekli bir rekabet mevcuttur.  

Milletvekilinin partiye bağımlılığının en açık belirtisi oy disiplinidir. Bütün önemli 

oylamalarda disiplin bir kuraldır. Buna uymayan bir parlamento üyesi, ihraç tehlikesiyle 

karĢılaĢır.  

Ancak parlamento üyeleri ile liderler arasındaki ayrılık bu kadar açık değildir. Bu 

karıĢıklık da, parlamento üyelerinin iĢine yarar. Bir kere partiler, çoğu zaman iç liderlerinin 

azlığından Ģikâyet ederler. AĢağı kademelerde lider bulmak zor olmasa bile, yüksek 

kademelerde zordur. Gerekli niteliklere sahip olanlar, zaten parlamento üyesi olurlar. 

Parlamento üyesi olabilecek potansiyeldeki birçok lider, içlerinde bu umudu besler ve girmeyi 

hayal ettikleri bu organa karĢı doğal bir saygı duyarlar. Bu lider azlığı zorunlu olarak 

parlamento üyelerine parti liderliği görevinin verilmesini gerektirir. Böylece özümlenmenin 

baĢka ve daha yaygın çeĢidi olan ―kiĢisel birlik‖ sistemi, büyük ölçüde geliĢir. Bazen tüzükler 

bunu sınırlandırmaya çalıĢırsa da sınırlar genellikle geniĢ tutulur. Kanunu meydana getiren 

ihtiyaçtır. Böylece milletvekilleri, milletvekilliği sıfatı dolayısıyla değil, kiĢi olarak sıkça 

kongre delegesi, ulusal komitelerde temsilci, yönetim kurulu üyesi seçilirler. Oysa tecrübeler 

göstermektedir ki, bu çeĢit partilerde ikili görev tek bir kiĢide birleĢtiği zaman, parlamento 

üyeliği sıfatı, parti liderliği sıfatından ağır basmaktadır. Bundan baĢka partinin yaĢlanması da 

parlamento üyelerini nüfuzunu arttıran etkenler arasındadır.  

 

b. Partinin Parlamento Üyelerine Hâkimiyeti: 

Komünist ve faĢist partilerde parlamento üyelerinin partiyi yönetmesi gerekirken parti, 

parlamento üyelerini yönetir. Ġki çeĢit etken bu üstünlüğü açıklayabilir görünüyor. Bunlardan 

birincisi parti yapısına iliĢkin, ikincisi ise parti dıĢı etkenlerdir. Parti dıĢı etkenler ancak tali 

rol oynar. Burada seçim sisteminin etkisini hatırlayabiliriz. Liste usulü ve orantılı temsil parti 

hâkimiyetine yardımcı oldukları gibi komünist ve faĢist partilerin kolektif yapısına da çok 

uygun düĢerler. Aynı Ģekilde bazı ülkelerde partisinden çıkarılan bir parlamento üyesini 

yeniden seçmen karĢısına çıkmak zorunda bırakan ya da diğer ülkelerde parlamento 

gruplarına organ olarak parlamento çalıĢmalarında büyük bir rol oynayan anayasa 

hükümlerine de iĢaret etmemiz gerekir. Ancak parti içi etkenler çok daha önemlidir. Bunlar 

arasında bir defa parti üyelerini daha itaatli kılacak birçok teknik yollar vardır. Milletvekili 

ödeneğinin partiye devretme yolundaki eski fikir bu alanda yeni bir güç kazanmıĢtır. Sosyalist 

partiler bu usulü daha çok mali sebeplerle kullanmıĢlardır. Parlamento üyeleri maaĢlarının bir 



 69 

kısmını özel bir aidat olarak partiye ödüyorlardı. Oysa komünist partilerde aynı usul siyasal 

bir anlam kazanmaktadır. Her Ģeyden önce amaç milletvekillerini partinin maaĢlı memuru 

durumuna getirmektir. Parti milletvekiline mütevazı bir ücret öder. Fakat ayrıca onu kontrol 

altında tutmaya imkân verecek ―aynî‖ yardımlarda da bulunur. Bu milletvekillerinin özel 

sekreterleri yoktur. Parti sekreterinin hizmetinden yararlanırlar. Böylece parti sekreterliği 

milletvekillerinin parlamento çalıĢmaları üzerinde, en ince ayrıntılarına kadar yakın bir 

denetim kurabilir. Sistem son derece etkindir.  

BoĢ istifa mektubu usulü, spektaküler niteliğine rağmen çok önemlidir. Bazı partilerde 

adaylar, seçimden önce, tarihsiz bir istifa mektubunu imzalamak zorunda bırakılırlar. Temsilci 

seçildikten sonra itaatsizlik gösterirse, parti boĢ yerleri doldurarak istifa mektubunu ilgili 

mercilere gönderir. Diğer bir takım partilerde ise adaylardan sadece partiden ayrıldıkları 

takdirde milletvekilliğinden de istifa edeceğine dair Ģeref sözü istenilir. 

Nihayet, kiĢisel birlik, milletvekillerinin disiplini sağlamada kullanılan usullerden 

sonuncusunu meydana getirir. Bu iki uçlu bir silahtır. Burjuva ve sosyalist partilerde 

parlamento üstünlüğünün bir aracı olan kiĢisel birlik, burada parti üstünlüğünün bir aracı 

haline gelir. Parlamento üyeleri partinin liderlik mevkilerini ele geçirecek yerde, parti liderleri 

parlamento sandalyelerine otururlar. Bu parti dayanıĢmasının, parlamento dayanıĢmasından 

daha güçlü olduğunun belirtisidir. Bu durumda iç liderler milletvekili veya bakan sıfatının 

verdiği prestiji, parti içinde kendi otoritelerini geliĢtirmekte kullanırlar. Ve parlamento iktidarı 

temelinden parçalanır.  

 

PARTĠLER VE SĠYASAL REJĠMLER 

 

Partilerin geliĢmesi, siyasal rejilerin yapısında derin bir dönüĢüm meydana getirmiĢtir. 

Nasıl ki tek partiye dayanan çağdaĢ diktatörlükler, kiĢisel ya da askeri istibdatlara uzak bir 

benzerlik gösteriyorlarsa, birden çok örgütlenmiĢ ve disiplinli partiye dayanan modern 

demokrasiler de, birbirinden tamamen bağımsız milletvekillerinin kiĢisel oyunlarına dayanan 

19. Yüzyıl bireyci rejimlerinden o derece farklıdır.  

ġu halde partisiz bir rejimin yerini, bir partiler rejiminin alması, siyasal sistemlere iliĢkin 

geleneksel çözümlemelerin baĢtan aĢağı yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.  

Gerçekte bir veya iki partili sistemlerde iktidar partisi içinde bir ayrılma olmadıkça 

mecliste kabine arasında hiçbir uyuĢmazlık tasavvur edilemez. Böyle bir ayrılma olsa bile 

buradaki uyuĢmazlığın anlam ve kapsamı farklıdır. Klasik Anayasa Hukukunu bilen, fakat 

partilerin rolünü bilmeyen bir kimse çağdaĢ siyasal rejimler hakkında yanlıĢ fikir sahibidir. 

Partilerin rolünü bilen fakat klasik Anayasa Hukukunu bilmeyen bir kimse ise ÇağdaĢ Siyasal 

Rejimler hakkında eksik fakat doğru bir fikir sahibi olur.  

 

1. Partilerin ve Yöneticilerin Seçimi:   
Demokrasinin en basit ve gerçekçi tanımı Ģudur: ―Yöneticilerin dürüst ve serbest 

seçimler yolu ile yönetilenler tarafından seçildiği rejimdir.‖ Buna göre seçmen, kendi adına 

konuĢmak ve hareket etmek üzere milletvekiline bir vekâlet verir. Böylece ulusun vekili olan 

parlamento ulusal egemenliği ifade eder. Partilerin geliĢimi, temsil doktrininde olduğu gibi, 

seçim olgusunda da köklü bir değiĢime yol açmıĢtır.  Artık seçmenle milletvekili, ulusla 

parlamento arasında bir diyalog söz konusu değildir. Bunların arasına iliĢkilerin mahiyetini 

tamamen değiĢtiren bir üçüncü taraf girmiĢtir. Milletvekilleri seçmenleri tarafından 

seçilmeden önce, parti tarafından seçilmekte, seçmenler ise bu seçimi onaylamaktan baĢka bir 

Ģey yapmamaktadır. Tek bir adayın halkın seçmelerine sunulduğu tek parti rejimlerinde de bu 

durum çok açıktır. Aynı Ģey daha örtülü olmakla birlikte plüralist rejimlerde de 

görülmektedir. Seçmen birden çok aday arasından bir seçme yapabilir; fakat bunların her biri 

genelde bir parti tarafından aday gösterilmiĢtir. Hukuki temsil teorisini devam ettirmek 
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istiyorsak, milletvekillerinin partiden ve seçmenlerden olmak üzere çift vekâlet aldığını kabul 

etmek gerekir. Bunlardan her birinin önemi, ülkelere ve partilere göre değiĢmektedir. Genel 

olarak parti vekâleti, seçim vekâletinden ağır basma eğilimindedir.  

Böylece seçim fikri (yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi) derin bir değiĢime 

uğramaktadır. Klasik demokrasiye çok yakın kalmak isteyen rejimlerde, asıl seçimlerden önce 

bir önseçim yapılır ve burada parti, seçmene sormadan seçmenlerin karĢısına çıkacak olan 

adayları seçer. Amerikan önseçim usulü bu eğilimin en baĢarılı örneğidir. Ancak önseçim 

hiçbir zaman saf Ģekli ile yapılmaz. Burada parti liderinin etkisi oldukça açık Ģekilde kendini 

gösterir. Çoğu zaman da ayrıcalıklı bir vatandaĢ kategorisi ile sınırlı bir seçim niteliği taĢır. 

Restorasyon devrinde itibarını yitirmiĢ olan iki dereceli seçimler burada garip biçimler altında 

yeniden doğar. ġayet bu ön seçim hiç yoksa o zaman adaylar kooptasyona benzer bir 

yöntemle parti liderleri tarafından seçilir. Plüralist rejimlerde bu iĢ kendisini izleyen seçime 

oranla daha az önemli, tek parti sisteminde ise ondan çok daha önemlidir. Her iki durumda da 

yöneticilerin seçilmesi seçim ve kooptasyonun bir karıĢımı Ģeklinde olur. Sadece karıĢımdaki 

oranlar birbirinden farklıdır. Bunlardan aday gösterme parti içinde olup biten özel bir 

iĢlemdir. Üstelik çoğu zaman da gizli mahiyettedir. Çünkü partiler seçim çamaĢırlarını 

ortalıkta yıkamaktan hiç hoĢlanmazlar.  

Liste ve tek isim usullerinin etkileri de genellikle aynı yönde kendini gösterir. Bunlardan 

ilki geniĢ seçim çevrelerinde, ikincisi ise küçük seçim çevrelerinde söz konusu olur. Seçim 

çevresinin büyüklüğü, oy verme usulünün mahiyetinden daha fazla önem atfeder. Nitekim 

belediye seçimlerinde partinin rolü genel seçimlerden daha küçük olmuĢtur. Liste usulünün 

kolektif karakteri dolayısıyla, kiĢilerin etkisini doğal olarak azalttığı, birden çok birey 

arasında bir anlaĢmayı zorunlu kıldığı, bunların ortak düĢünce ve eğilimlerine, her birinin 

bireysel nitelikleri karĢısında verdiği üstünlük söz konusudur. Bütün bu unsurlar doğal olarak 

partilerin etkisini artırmaya yöneldiği bir gerçektir.  

Karma liste usulü kabul edildiği takdirde kiĢisel faktör o oranda kuvvetlenir. Seçimin 

kolektif karakterine rağmen belli bir adaya oy vermek mümkün olur. Eksik liste gösterme 

imkânı, bir kimsenin tek baĢına seçime katılmasına bile imkân verir. Ancak karma liste 

tercihine sunulan basılı listelerde değiĢiklik yapması gereken seçmen bakımından belli bir 

değiĢiklik gücüne lüzum gösterir. Tecrübeler ise atalet kuvvetinin bu gibi değiĢiklikler 

karĢısında büyük bir engel olduğunu kanıtlamaktadır. Kolektif bir Ģeçimde bireysel 

adaylıkların baĢarı Ģansı daima tam listeninkinden azdır. Bununla birlikte özellikle küçük 

seçim çevrelerinde karma liste oldukça çok kullanılmaktadır. Partinin rolü burada da çok 

önem taĢır. Karma liste ve tercihli oy, bu rolü biraz sınırlandırır. Ancak listenin meydana 

getiriliĢinde partilerin genel etkisi o kadar kuvvetlidir ki, gerek karma liste, gerekse tercihli 

oy, serbest adaylığı mümkün kılmaktan çok, seçmene partinin gösterdiği adaylar arasında 

daha fazla bir seçme özgürlüğü verilmesi sonucunu doğurur. Tecrübeler orantılı temsilin 

partiler lehine bir çeĢit fiilî tekele yol açtığını göstermektedir. Çoğunluk sistemi de tek turlu 

olduğu ve genel kural uyarınca iki parti sistemi ile bir arada bulunduğu takdirde benzer 

sonuçlar doğurabilir. Her ayrılıkçı adaylık sebep olduğu oy dağılması sebebi ile sistemde 

ciddi bir bozukluk meydana getirir. Bu bakımdan seçmenler de onlara sırt çevirerek oylarını 

blok halinde ikinci partiye verirler. ―KutuplaĢma Olayı‖ bireysel adaylıklar aleyhine iĢleyerek 

bir parti tekeline yol açar. Kısacası, sadece iki turlu çoğunluk sistemi, o da seçim çevreleri 

küçük olduğu takdirde adaylık bakımından nisbi bir özgürlüğe imkân verir. Gene de partili 

adayların diğerleri karĢısında önemli üstünlükleri vardır.  

Bununla birlikte partilerin içyapısı bu durumda oldukça esaslı değiĢiklikler ortaya 

çıkarabilir. Sağlam bir mali dayanağı olmayan ve daima para sıkıntısı içinde yaĢayan kadro 

partileri, kampanya giderlerini karĢılayacak adaylara karĢı her zaman için müsait davranırlar. 

Adayı resmen parti seçerse de uygulamada partinin desteğini sağlamak pek güç olmaz. 

Genellikle solcu partiler olan kütle partileri ise bireysel adaylığın bu kapitalist Ģeklinden pek 
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hoĢlanmazlar. Üstelik bunların tüzükleri de çoğu zaman bağımsız bir Ģahsiyetin son anda parti 

desteğini elde etmesini önleyecek hükümler taĢır.  

Bireysel adaylık ile parti adaylığını karĢılaĢtırmak iĢi fazla basitleĢtirmek olur. BaĢarı 

Ģansından tamamen yoksun birkaç tuhaflık meraklısı bir yana bırakılırsa, kimse seçmen 

karĢısına hiçbir zaman tek baĢına çıkmaz. Bir adayın gerisinde onu kampanyasında 

destekleyecek bir örgüt embriyon halinde bile olsa daima mevcuttur. Seçim komitesi, gazete, 

mali destek, propagandacılar ve taraftarlar gibi… Partisiz adayın problemi bu çeĢit unsurların 

parti dıĢında nasıl bir araya getirilebileceğini kararlaĢtırmaktan ibarettir. Parti tekelinin 

mevcut olmaması adayın özgürlüğünden herkesin yararlanabileceği değil, sadece partilerden 

baĢka örgütlerin de (bu alandaki dolaysız rolleri azalmakta olan büyük özel servetlerin de 

sözü geçen ―örgütler‖ arasında sayılması gerekir) seçim mücadelesine katılabileceklerini ifade 

eder. Bu örgütlerin aday seçiminde partilerden daha açık oldukları belli değildir. Keza 

partilerin rollerinin sınırlandırılmasının ve tekellerin ortadan kaldırılmasının seçmenlerin 

özgürlüğünü ve bağımsız kiĢilerin seçime girme imkânını artıracağı da belli değildir.  

Sonuç olarak, partilerin aday seçiminde kullandıkları usuller, onların bu alandaki 

tesirlerinin ölçüsünden daha büyük önem taĢır. Üstelik bu problem, aday gösterebilecek 

durumdaki bütün örgütler bakımından söz konusu olur. Burada takip edilen usuller genellikle 

parti liderlerinin seçiminde kullanılan usullere çok benzer. Bu liderler çoğu zaman parlamento 

üyesi de olduklarından iki seçim iĢlemini birbirinden ayırmak her zaman kolay olmaz. Teorik 

olarak iki büyük zıt sistem vardır. Üyelerin tümünce seçilme ve yönetim kurularınca atanma. 

Uygulamada ise bunlar arsındaki fark görüldüğü gibi büyük değildir. Çünkü adayları seçen 

üyeler topluluğu, liderlerin seçildiği kongrelerdeki manevra ve baskılara aynen sahne olur. 

Kadro partilerinde aday tespiti komiteler tarafından ve gizli oturumlarda yapılır. Bunlar 

(seçim mutfağı)nın tadına müptela olmuĢlardır. Bu durumda en önemli sorun, yöresel 

komitelerle merkez komiteleri arasındaki rekabettir. Kütle partilerinde kural genellikle 

adayların üyelerce tespitidir. GörünüĢte çok demokratik olan bu sistem uygulamada ciddi 

bozukluklara uğrar.  

Adaylık seçimleri sistemi parti topluluğunun aslî temellerinden biri haline gelebilir. Bu 

durumda parti üyeliğinin amacı seçimlerdeki adayların tespitine katılabilmektir.  

 

2. Partiler ve Asıl Seçimler: 

Partiler seçim iĢlerinin ilk safhası olan aday gösterilmesinde temel rolü oynamakla 

beraber, adaylar arasında bir seçmeyi içeren ikinci safhadan, yani asıl seçimlerde de büyük rol 

üstlenirler. Bir defa bunlar adayı seçim kampanyasını da desteklemek sureti ile seçimler 

üzerinde dolaylı ve çok önemli bir etkide bulunurlar. Özel finansmanın üstünlüğünü 

sürdürdüğü kadro ve komite partilerinin dıĢında bu kampanya giderlerinin büyük bir 

bölümünü karĢılarlar. Bazı ülkeler para gücünün propaganda da fazla ağır basmasını ve aĢırı 

eĢitsizlik meydana getirmesini önlemek amacıyla, kampanya giderlerini sınırlandırmak ve 

denetlemek için sert tedbirler almıĢlardır. Ancak kütle partilerinin geliĢimi bu tedbirlerin 

değerini azaltmıĢtır.    

Bu gün en büyük propaganda giderini yapanlar ―mali güçlerce‖ desteklenen 

muhafazakâr partiler değil, aidatları ile muazzam bir döner sermaye oluĢturan bir üye 

kütlesinin desteklediği kütle partileridir. Bir parti vergisine dayanan yarı kamusal finansmanın 

büyük teĢebbüslerin bağıĢlarına dayanan özel finansman karĢısında üstünlüğünü ilk olarak 

gösteren Alman Demokrat Partisi olmuĢtur. Ġngiliz ĠĢçi Partisi ile diğer sendika partileri de 

benzer sonuçlar sağlamıĢlardır.  

Günümüzde Fransa‘da en büyük giderleri Komünist Partisi yapmaktadır. Partilerin 

kampanyaya müdahalesi propaganda ve seçim giderleri üzerindeki hukuki kıyaslamalardan 

kurtulma imkânı da verir. Örneğin Fransa‘da hiçbir adayın, ayrılmıĢ ve sınırlandırılmıĢ olan 

resmi yerler dıĢında afiĢ asma hakkı yoktur. Hâlbuki partiler afiĢlerini her yere asar ve 
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böylece adaylarını dolaylı Ģekilde desteklerler. Modern seçim kampanyası, solo enstrüman ve 

orkestra için yazılmıĢ bir konçertoya benzetilebilir. Burada aday orkestranın gürültüsü 

arasında sesi gitgide kaybolan enstrümanı temsil etmektedir.  

Bundan baĢka adayın seçilebilmek için yaptığı gerçek anlamda seçim propagandası ile 

partinin kendi doktrinini yaymak, nüfuzunu geniĢletmek ve üye sayısını artırmak amacı ile 

seçimler sırsında yaptığı propagandayı da birbirinden ayırmak gerekir. Bu konuda partilerin 

mahiyet ve rollerindeki değiĢimi yansıtan ilginç bir geliĢmenin meydana geldiği 

görülmektedir.  

Ġlk partiler baĢlıca görevi adayların seçilmesini sağlamaktan ibret olan seçim örgütleri 

idi. Seçim amaç, parti ise araçtı. Sonraları siyasal hayatı doğrudan doğruya etkileyebilecek bir 

örgüt olarak partinin kendisine ait fonksiyonlarının geliĢmesine ve seçimin parti propagandası 

hizmetinde kullanılmasına yol açtı. Bir seçim kampanyası, kamuoyunu etkileyebilmek 

bakımından olağanüstü imkân sağlar. Bazı ülkelerde adayların toplantı salonlarını ücretsiz 

olarak kullanma, programlarını resmi merciler vasıtası ile bastırıp dağıtma, ulusal radyo 

yayınlarından, afiĢ yerlerinden yararlanma vb. hakkı vardır. Bu bakımdan partiler adaylarının 

propagandasını yürütürken gitgide kendi parti propagandalarını da geliĢtirmiĢlerdir. Giderek 

baĢlangıçtaki durum tersine dönmüĢtür. Partiler seçimin kazanılmasında kullanılacak yerde 

seçimler partilerin geliĢmesini sağlamakta kullanılmıĢtır. Böylece parti amaç, seçim araç 

haline dönüĢmüĢtür.  

Komünist partiler sistemli olarak her yerde aday gösterirler. Onlar için kazanıp 

kazanmamak önemli değildir. Böylece seçim kampanyası bir gösteri nitelliğini alır. Amaç 

seçilmek değil, partiyi tanıtmaktır. Genel olarak komünist ve faĢist parti tiplerinde partinin 

kendi propagandası daima seçim propagandasından önde gelir. Bu partilerin parlamentodaki 

durumlarının kuvvetlenmesi ya da seçimlerde baĢarı sağlaması sadece parti iktidarını 

güçlendirecek ve artıracak birer araçtır. Böylece seçim partileri ile sürekli kıĢkırtma partileri 

arasında bir ayırım yapmak mümkündür. Bunlardan ilki demokratik ve parlamenter bir 

yöneliĢe sahiptir; ötekiler ise mevcut kurumları onları yıkmak için kullanırlar.  

Partilerin adaysız etkileri ikinci bir durumda daha kendisini gösterir. Bloke listeli ve 

adayların seçilmeyi tayin eden belli bir düzen içinde sıralandıkları bir temsil sistemidir. A 

partisinin geçen seçimlerde üç milletvekili kazandığı bir seçim çevresini ele alalım. Ġki seçim 

arasındaki oy değiĢiminin nispeten hafif olacağını varsayalım. Bu durumda en az iki, en çok 

dört milletvekili çıkarabileceğini tahmin eder. Dolayısı ile listenin baĢında yer alan aday 

kazanacağından emindir. Ġkincisinin durumu biraz daha az, üçüncüsünün durumu çok daha az 

garantilidir. Dördüncüsünün ancak zayıf bir ümidi vardır. Diğerlerinin ise hemen hemen 

hiçbir ümidi yoktur. Bunlar onurlarının okĢanması ya da sayının doldurulması için listeye 

dâhil edilmiĢlerdir. Bunların rolü seçim figüranlığından ibarettir. Böylece adayların nispi 

Ģansları parti tarafından belirlenmektedir. Birinci aday için bu Ģans hemen-hemen tek parti 

sistemindeki kadar kesindir. Burada seçime doğrudan doğruya bir müdahale söz konusudur. 

Seçim artık seçmenlerin adaylar arasında yaptığı bir tercih olmaktan çıkmaktadır. Seçmenler 

ancak bir kontenjan tespit etmekte, parti de bu kontenjan içerisinden milletvekili seçme 

yetkisini kullanmaktadır. Sanki seçmen kütlesi kontenjanlar seçimden seçime değiĢmek Ģartı 

ile belli bir partiye milletvekillerinin %40‘ını diğerine %20‘sini, bir diğerine %15‘ini vb. 

seçme hakkını vermiĢtir. Tek tip kotalı ve ulusal artıklı saf orantılı temsilde yukarıdaki tasvir 

gerçeğe tıpa tıp uygun düĢer. Daha yaygın olan karıĢık orantılı temsil siteminde bu Ģema biraz 

değiĢikliğe uğrar. Fakat blok liste uygulandığı sürece partilerin milletvekillerini seçme 

hakkına halel gelmez. Sadece kontenjanların belirtilmesi usulü değiĢir. 

Tercihli oya ve karma listeye izin verildiği takdirde milletvekilinin seçimi, kısmen tekrar 

seçmenlere geçer. Seçmenlerle partiler arasında bir çeĢit iĢbirliği doğar. Partilerce hiçbir 

sıranın önerilmediği, tam tercihli oy sisteminde partiler seçime doğrudan doğruya müdahale 

imkânını kaybederler. Dolayısı ile bloke listeli bir orantılı temsil sisteminde adayların 
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sıralarının tayini, adayların seçilmesi kadar önemli bir iĢlem haline gelir. Normal olarak bu iki 

iĢlemin aynı anda yapılması gerekir. Uygulamada ise pek çok partiler, üyelerin aday seçimini 

doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katılmalarına imkân vermemekle beraber fiiliyatta 

sıranın tespitini yönetim kurullarına bırakmakta, böylece bu kurallar çok büyük bir nüfuz 

sağlamaktadır. 

DeğiĢmez sıralı liste usulü pek kurnazca bazı manevraları da mümkün kılar. Militanlarca 

sevilen, fakat liderlerce tutulmayan bir adayın sıranın sonlarına konması hem militanları 

yatıĢtırır, hem liderleri tatmin eder. Aynı Ģekilde dönemi sona eren bir milletvekilinin alt 

sıralara indirilmesi hem kendisinin seçmenler yanındaki itibarından yararlanılmasına hem de 

onun yerine daha uygun bir adayın geçirilmesine imkân verir. Sıra indirme tehdidi, parti 

liderlerinin elinde milletvekillerini itaate sevk edecek mükemmel bir silahtır. 

Bu yöntemler milletvekillerinin seçiminde partilerce yapılan müdahalenin genel 

sonucunu açıklamaktadır. Seçim mekanizması köklü bir değiĢim geçirmiĢ, seçimle tayin 

(kooptasyon) karıĢımı bu sisteme doğru değiĢim, ortaya bir geliĢimi çıkarmıĢtır. Tek parti bu 

geliĢimin en ileri noktasını temsil etmektedir. Bu sistemde seçim, hemen hemen tam bir tayin 

gerçeğini gözden saklamayan bir görünüĢten ibarettir. Yöneticilerin bir seçilme mekanizması 

olarak gördükleri kooptasyon pek çok araĢtırmaya konu olmuĢ bulunan veraset ve seçime 

oranla az incelenmiĢtir. Oysa günümüzde bu yöntem Roma Ġmparatorluğundan beri hiçbir 

zaman sahip olmadığı bir önemi kazanmıĢtır. Geleneksel olarak bütün diktatörler 

iktidarlarının devamını sağlamak amacı ile tayin Ģeklini baĢvurmuĢlarsa da 20. yüzyıla 

gelinceye kadar bunlardan pek azı uygulamada baĢarı sağlayabilmiĢlerdir. Yahut ta bu tayin 

Ģekli kısa zamanda verasete dönüĢmüĢtür. Günümüzde tek parti sistemi bu yöntemi yeniden 

canlandırmakta ve ona Ģimdiye kadar hiç sahip olmadığı bir düzenlik sağlamaktadır. Böylece 

diktatörün kooptasyonu, parti içinde ve partinin yüksek yönetimini sağlayan merkez çekirdek 

içinde olmaktadır. Almanya‘da Hitler haleflerini küçük bir arkadaĢ gurubu içerisinden belli 

bir sıra ile Ģahsen seçmiĢti. Ġtalya‘da Mussolini‘nin halefini büyük faĢist konseyi kendi 

içerisinden seçecekti. Sovyet Rusya‘da yüksek liderin halefi uygulamada Komünist Parti 

prezidyumu içerisinden tayin edilmiĢti. Alman sistemi daha çok klasik kiĢisel diktatörlük 

tipine uygundur. Ġtalyan ve Rus sistemleri ise yeni bir kolektif kooptasyon tipi ortaya 

çıkarmaktadır. GörünüĢe göre partiler diktatörlük kavramını baĢka bir biçime sokmuĢtur. Bir 

kiĢinin hayatına bağlı bulunması bakımından aslında geçici nitelik taĢıyan bu rejim sürekli bir 

rejim haline gelme yolundadır. Çünkü kendisini daima yenileyen bir kuruma yani partiye 

dayanmaktadır.  

Bloke listeli ve değiĢmez sıralı orantılı temsil, kooptasyonu pek fazla geniĢletmez, 

yalnız onun biçimini değiĢtirir ve daha açık bir Ģekle sokar. Bu durumda seçmenin 

milletvekilinin Ģahsını seçmeyip sadece partiye bir kooptasyon kontenjanı verdiği açıktır. 

Ancak aslında tek isimli çoğunluk sisteminde de seçmenin daha geniĢ bir seçme özgürlüğü 

yoktur. Seçmen X ya da Y nin Ģahsına oy vermesi bakımından görünüĢte seçme özgürlüğünü 

muhafaza eder, ancak X ve Y de tıpkı listede sıraya konulmuĢ olan adaylar gibi parti 

tarafından tayin edilmiĢlerdir. X ve Y nin yalnız olarak seçime girmeleri ile sırayı dolduran 

diğer adaylarla birlikte listenin baĢına konulmaları arasında bir fark yoktur. Aslında gerçek 

kiĢisel seçme özgürlüğü sadece karma listeli bir çoğunluk sisteminde mevcuttur. Burada bile 

bir özgürlük listedeki isimlerle sınırlıdır ve bunlar da daima parti tarafından tayin edilirler.  

 

3. Partiler ve Kamuoyunun Temsili: 

Temsil deyimini burada hukuki anlamda anlamamak gerekir. Bu konuda söylenmesi 

gereken her Ģey zaten söylenmiĢ durumdadır. Emredici vekâletle temsil edici vekâlet, bireysel 

vekâletle kolektif vekâlet, geri alınabilen vekâletle geri alınamayan vekâlet arasındaki klasik 

karĢılaĢtırmalar herkesin katında olmasa bile hukuk ders kitaplarında mevcuttur. Üstelik bu 

akar iliĢkide bir üçüncü taraf teĢkil eden partinin iĢe karıĢması, sözü geçen iliĢkinin 
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mahiyetini tamamen değiĢtirmektedir. Klasik temsil teorisinin bir zamanlar gerçeğe uygun 

olduğunu ve resmen ilan olunan ulusal egemenliği parlamento egemenliğine dönüĢtüren 

ustaca bir uydurmadan ibaret bulunmadığını kabul etsek bile, bu gün artık bu teori gerçekle 

uyuĢmamaktadır. Burada ―temsil‖ kelimesi hukuki bir iliĢki hakkında değil, Sosyolojik bir 

kavram hakkında kullanılmakta ve ulusun siyasal kanaatleri ile parlamentodakiler arsındaki 

benzerliği ifade etmektedir. Milletvekilleri seçmenlerini bir vekilin müvekkilini temsil ediĢi 

gibi değil, bir fotoğrafın bir manzarayı, bir portrenin kendi modelini temsil ediĢi gibi temsil 

ederler. Temel problem temsilin doğruluk derecesini, yani kamuoyu ile onun parlamentodaki 

ifadesi arasındaki uygunluk derecesini ölçmektir.  

Bu alanda partilerin etkisi büyüktür. Her parti sistemi kamuoyuna empoze edilen ve bir 

yandan onu Ģekillendirirken diğer yandan da Ģeklini bozan bir çerçeve meydana getirir. Bir 

ülkedeki parti sistemi, genellikle o ülkedeki kamuoyu yapısının sonucu kabul edilir. Fakat 

bunun tersi de aynı Ģekilde doğrudur. Kamuoyunun yapısı tarihsel koĢulların, sosyal 

değiĢimlerin ve aralarında seçim sisteminin de rol oynadığı birçok karmaĢık tesirlerin neticesi 

olduğu kadar geniĢ ölçüde parti sisteminin de bir sonucudur. Kamuoyu ile partiler arasındaki 

iliĢkiler tek yönlü değildir. Bunlar sıkı sıkıya birbirine geçmiĢ, karĢılıklı etki ve tepkilerden 

meydana gelen bir doku teĢkil ederler.  

Seçimin serbest ve gizli olduğu ve sonucu etkileyecek baskı ve müdahalelerden uzak 

bulunduğu takdirde, kamuoyunu doğru olarak yansıtacağı kabul edilmektedir. Bu inanç doğru 

olmakla beraber sağlam bir temele dayanmamaktadır. Kamuoyunun seçimdeki ifadesi, 

kamuoyunun kendisi ile örtüĢmez ve ondan az çok sapar. Bu sapmanın yönü seçim sistemine 

ve parti sistemine göre değiĢir. Seçim reformlarının savunucuları kendi sistemlerinin 

sonuçlarını, daima partilerin eski seçim sistemi sırasında kazanacakları oyların dağılıĢına göre 

hesaplarlar.  

ġu halde iĢlenmiĢ kamuoyu ile ham kamuoyu arasında bir ayırım yapmak gerekir. 

Bunlardan ilki ikincisinin parti propagandası ile yoğrulup, parti sistemi ve seçim sistemi 

kalıplarına dökülmesinin sonucudur. Partiler kamuoyunu ifade ettikleri gibi onu meydana da 

getirirler. Kamuoyunun Ģeklini değiĢtirmekten çok, ona Ģekil verirler. Burada bir yankı değil, 

bir diyalog söz konusudur. Partiler olmasaydı sadece karaktere, öğrenime, adetlere, sosyal 

durumlara vb. bağlı bir takım değiĢken eğilimler mevcut olacaktı. Kamuoyunu sosyal sınıfın 

bir yankısı sayan Marksist teori bile, sınıf bilinci olmadan sınıfın mevcut olmayacağını kabul 

etmektedir. Hâlbuki kendisini uyandıran ve geliĢtiren bir parti olmadan da sınıf bilinci mevcut 

olmaz. Bu kitabın bir bölümünde tasvir olunan oligarĢik ve hiyerarĢik örgütlenme uyarınca 

parti içerisinde guruplaĢan azınlıklar, kitlelerin kanaatlerine vücut verir. Tabii ham kamuoyu 

dediğimiz temel olmasaydı bu hareketsiz hamur hiçbir Ģey yapamazdı. Partiler bireysel 

kanaatlere açıklık verir. Onları zenginleĢtirir ve geliĢtirir. Bir taraftan da onlara güç 

kazandırır. Partilerden önce kanaatler kendilerinden pek emin değildir. BaĢkalarınca da 

paylaĢıldıklarının ve anlaĢıldıklarının, bir örgütçe benimsendiklerinin görülmesi bunlara 

otorite ve kesinlik sağlar. Keza partiler olmadığı takdirde kamuoyu değiĢken, oynak ve 

kararsız bir mahiyet taĢır. Demokrasinin yeni kabul edilmiĢ ve partilerin henüz kuvvetli 

kökler salmamıĢ olduğu ülkelerde seçimlerin ayırıcı özelliği, bir seçimle diğeri arasında rejimi 

zayıf düĢüren büyük değiĢimlerin olmasıdır. Partiler kamuoyunu billurlaĢtırma eğilimindedir. 

Bu Ģekilsiz ve peltemsi kütleye bir iskelet verirler. Nihayet partiler benzer kanaatleri birbirleri 

ile kaynaĢtırırlar. Bireysel farklılıkları azaltmak ve kiĢisel özellikleri törpülemek sureti ile bu 

kanaatleri birkaç büyük manevi ailede toplar. Bu sentez faaliyeti küçümsenmeyecek 

önemdedir. Çünkü seçimler ve bir siyasi temsil ancak bu sayede mevcut olabilir. KarmaĢık ve 

bireysel tutumlar yığını içerisinde bunlara imkân yoktur.  

 Partiler böylece özel kanaatler yığınından ayrılmıĢ bulunan kamuoyuna devamlı Ģekilde 

bilgi verir, yol gösterir ve onu bir mecraya sokar. Seçim kampanyası da çıkarlarına uygun 
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özel hedefler göstermek sureti ile azami sayıda seçmeni kendisine çekebilecek bir ―platformu‖ 

meydana getirmekten baĢka bir Ģey değildir. 

 

4. Partiler ve Hükümet Yapısı:  
Partilerin geliĢmesi Aristo ya da Montesguie‘dan esinlenen eski siyasal kategorileri 

altüst etmiĢtir. Parlamenter rejim, baĢkanlık rejimi ve meclis hükümeti sistemi arasındaki 

karĢıtlık artık modern Anayasa hukukunun merkezi olmaktan çıkmıĢtır. Kemalist Türkiye, 

Sovyet Rusya ve Hitler Almanya‘sı arasındaki tek parti sistemi bakımından derin bir 

benzerlik vardı. Oysa bunların ilki bir meclis hükümeti sistemini, ikincisi yarı parlamenter bir 

rejimi, üçüncüsü de yarı baĢkanlık rejimini andırıyordu. Ġki parti sistemine sahip bulunan 

Ġngiltere ve dominyonları çok partili kıta Avrupa‘sı sisteminden derin farklarla ayrılmaktadır. 

Hâlbuki bunların hepsi de parlamenter rejime bağlıdır. Fakat kıta Avrupa‘sı sistemleri 

prezidansiyel mahiyetine rağmen bazı bakımlardan Amerika BirleĢik Devletleri‘ne daha 

yakındır. Gerçekten tek-parti, iki parti ve çok partili sistemler ayırımı çağdaĢ rejimlerin temel 

tasnifi haline gelmiĢtir.    

    

5. Partiler ve Kuvvetler Ayrılığı: 

Kuvvetler ayrılığının derecesi Anayasa hükümlerinden çok parti sistemine bağlıdır. 

Anayasa açık bir ayrılığı öngörmüĢ olsa bile tek-parti çok sıkı bir kuvvetler toplanmasına yol 

açar. Parti hükümetin çeĢitli organlarını sıkıca birbirine bağlar. Partilerin plüralist bir 

sistemdeki rolü de daha az belirgin olmakla beraber bundan farklı değildir. Partiler arası 

rekabet, her partinin parlamento ile partiler arasında kurabileceği bağları zayıflatır. Dolayısı 

ile Anayasal kuvvetler ayrılığı bir dereceye kadar etkinlik kazanır. Bunda her partinin belli bir 

görevde uzmanlaĢmasından doğan bir partiler ayrılığı da eklenebilir. Bu alanda iki parti ve 

çok partili sistemler tamamen farklı sonuçlara yol açar. Partilerin kuvvetler ayrılığı üzerindeki 

etkisi, bunların sadece sayılarına değil, içyapılarına, hatta karĢılıklı güçlerine de bağlıdır. 

Genellikle zayıf ve adem-i merkeziyetçi örgüt bazı istisnalarla kuvvetler ayrılığını artırır. Bazı 

durumlarda çoğunluğun değiĢmesi de bu ayrılığı derinden etkiler. Bu etkenlerden her biri 

parlamenter rejimde, baĢkanlık rejiminde ve meclis hükümetlerinde farklı biçimlerde iĢler. 

Dolayısı ile gerçek kuvvetler ayrılığı, parti sistemi ile anayasal çerçevenin karıĢımı gibidir.  

Ġki partili sistem de sonuçta kuvvetler toplanmasına yol açar. Tek bir parti parlamentoda 

salt çoğunluğa sahip olduğu ve bütün hükümet mevkilerini elinde bulundurduğu için, bu ikisi 

arasında çok güçlü bir bağ kurar. Hâlbuki çoğunluğu elinde tutan bir hükümet partisinin 

varlığı, uygulamalarda bu hukuki Ģemayı baĢtan aĢağı değiĢtirir. Bu parti yasama ile 

yürütmenin belli baĢlı ayrıcalıklarını kendinde toplar. Hükümet makamları parti doktrin ve 

programını seçim ―platform‖unda ifadesini bulan Ģekilde uygulayan parti liderlerinin 

elindedir. Kanun tasarıları partinin araĢtırma bürolarınca hazırlanır. Parti adına partili bir 

milletvekili tarafından meclise sunulur. Kanun meclis gurubunca kabul edilir ve parti 

hükümeti tarafından uygulanır. Parlamento ile hükümet her ikisi de aynı metotlarla parti 

tarafından harekete geçirilen iki makineye benzer. Bu açıdan bakılınca rejim tek parti 

sisteminden pek de farklı değildir. Tek parti sisteminde yasama ve yürütme, parlamento ve 

hükümet anayasal göstermelikler niteliğindedir. Gerçek iktidarı sadece parti kullanır. Ġki parti 

sisteminde ise resmi organlar bu derece suni değildir. Özellikle bir muhalefet partisinin varlığı 

parlamento görüĢmelerine büyük önem kazandırır. ġüphesiz bu görüĢmelerin sonucu önceden 

bellidir. Çoğunluk partisi kendi görüĢünün kabulünü istediği takdirde çoğunluğu sayesinde 

bunu daima sağlayabilir. Fakat muhalefet eleĢtirilerinin yaylım ateĢine göğüs germe 

zorunluluğu bu partiyi düĢünmeye ve projelerini yumuĢatmaya yöneltebilir. Çünkü halkın 

bilgisine kolayca ulaĢabilen parlamento görüĢmeleri seçimler üzerinde etkili olur. Hükümet 

ise daha suni niteliktedir. Kabine aĢağı yukarı galip partinin kurmay heyetinden oluĢur. Her 



 76 

bakanın ortak kararlar üzerindeki etkisi bile çoğu zaman bunları hükümetteki görevlerinin 

öneminden çok, parti içindeki durumları ile belirlenir. (Tek parti sistemindeki gibi…) 

Tek parti ve iki parti sistemleri arsındaki köklü fark, iktidarın sınırlandırılması ve bir 

muhalefetin varlığı bakımındandır. Yoksa kuvvetler ayrılığı, daha doğrusu kuvvetler 

toplanması bakımından birbirlerine çok yakındır. Bununla birlikte bu toplanmanın derecesi, 

hatta varlığı anayasal yapıya da geniĢ ölçüde bağlıdır. Burada parlamenter rejimle, baĢkanlık 

rejimi arasında açık bir karĢıtlık vardır. Parlamenter rejim resmen çok yumuĢatılmıĢ bir 

kuvvetler ayrılığı meydana getirir.  

BaĢkanlık rejimi ise aksine hükümet ve parlamentonun tam ayrılığına, bunlardan her 

birinin kendi görev alanı içinde kapanıp kalmasına ve diğeri üzerinde güçlü bir etkide 

bulunmamasına yol açar. Böylece parlamenter rejim, iki parti sisteminin ortaya çıkardığı 

kuvvetler toplanmasının bir kat daha arttırdığı halde, baĢkanlık rejimi sert bir kuvvetler 

ayrılığı kurmak sureti ile buna zıt bir mahiyet taĢır. Birinci durumda anayasal sistem de parti 

sistemi de birbirine yaklaĢır. Ġkincisinde ise birbirinden açıkça uzaklaĢır. Dolayısı ile iki parti 

sisteminden doğan toplanmanın teĢvik edildiği parlamenter rejimde, frenlediği baĢkanlık 

rejimine oranla elbette daha fazla olur. Ancak bu Ģematik izah çok biçimsel, gerçek ise çok 

daha karmaĢıktır. BaĢkanlık rejiminde kuvvetler arasındaki iliĢkiler, parlamento çoğunluğu ile 

baĢkanlığın aynı partinin ya da baĢka partilerin elinde duruĢuna göre tamamen farklıdır. 

Seçim tarihleri ile görev süreleri birbirine uyduğu, bir partinin her ikisine de sahip olması, 

Ģüphesiz daha olağandır. Seçmenlerin aynı anda parlamento için bir partiye, baĢkanlık için de 

rakip bir partiye oy vermeleri anormal olur. Ġstisnai olarak baĢkan adayının kiĢiliği ve kiĢisel 

prestiji, özellikle partilerin örgütleri ve doktiriner tutarlılıkları da kuvvetli değilse, böyle 

sonuçlara yol açabilir. ABD‘de seçmenler bazen devlet yasama meclisleri ve valilikleri için 

Demokratlara, kongre ve baĢkanlık için Cumhuriyetçilere (ya da tersi) oy vermektedir.  

Bir parti aynı zamanda hem baĢkanlığı hem de her iki meclis çoğunluğu elinde 

bulundurduğu takdirde anayasal kuvvetler ayrılığını hemen hemen tamamen ortadan kaldırır. 

Parlamenter rejim ile baĢkanlık rejimi arasındaki fark, aralarında hukuki ayrılığa rağmen 

fiiliyatta silinir. Buna karĢılık baĢkanlıkla kongre baĢka partilerin elinde bulunduğu takdirde 

iki parti arasındaki rekabet, resmi kuvvetler ayrılığını daha da derinleĢtirir ve ona ikinci bir 

ayrılık daha ekler. Burada iki parti sistemi kuvvetler bölünmesini hafifletecek yerde 

Ģiddetlendirir.  

Partilerin içyapısı da, kuvvetlerin ayrılık ya da toplanma derecesini büyük ölçüde 

etkiler. Parlamenter rejimde çoğunluk partisinin disiplin ve tutarlılığı, toplanmayı açıkça 

artırır. Oy disiplini sıkı ise, parti içi hizipler de güçsüz ya da itaatkâr kılınmıĢlar ise, 

parlamentonun görevi, hükümet kararlarını tescilden ibaret kalır. Bu kararlar da fiiliyatta parti 

kararlarının aynıdır. Tescil iĢlemi, azınlık partisinin muhalefetini belirtebileceği özgür 

tartıĢmalara yol açsa da, bu platonik olmaktan öteye geçmez. Buna karĢılık oy disiplini o 

kadar sıkı değilse hükümetin çoğunluğu da pek garantili olmaz. Ġktidar partisi kendi hizipleri 

arasındaki mücadeleleri hesaba katmak zorundadır. Çünkü bunlar partinin parlamentodaki 

durumunu tehlikeye düĢürebilir, parlamentonun itibarı yükselir ve kuvvetler ayrılığı bir 

dereceye kadar güç kazanır, burada da çoğunluğun değiĢmesi rejimin mahiyetini değiĢtirmeye 

yetebilir.  

BaĢkanlık rejiminde de partilerin içyapısı aĢağı yukarı benzer bir rol oynar. Ancak 

bunun yapacağı etki baĢkanlıkla parlamento çoğunluğu aynı partinin elinde ise kuvvetli 

merkeziyetçi ve disiplinli bir örgüt, muhakkak ki kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırır. Eğer 

bunlar baĢka ellerde ise böyle bir örgüt kuvvetler ayrılığını derinleĢtirerek, çözülmez 

uzlaĢmalıklara ve hükümetin felce uğramasına kadar götürür. Buna karĢılık oy disiplininin 

yokluğu Ģeklinde kendini gösteren zayıf ve adem-i merkeziyetçi örgüt, birinci durumda 

kuvvetler toplanmasını zayıflatır, ikinci durumda ise kuvvetler ayrılığının tehlikesini azaltır. 

ABD‘de kongre çoğunluğuna dayanan bir baĢkanın bir Ġngiliz BaĢbakanı‘nın serbestliği ile 
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hükümet edebileceğini düĢünmek tamamen yanlıĢ olur. BaĢbakan daima kendi parti içindeki 

bölünmeleri hesaba katmak durumundadır. Kendi parlamento gurubu ile olan iliĢkilerinde çok 

serbesttir. Amerikan partilerinde oylar Üçüncü Cumhuriyet zamanında Fransız Radikal 

Sosyalist partisinde olduğu kadar çeĢitlidir. Bir demokrat baĢkanın karĢısında daima birkaç 

demokrat milletvekili bulunur. Aynı Ģekilde bir Cumhuriyetçi baĢkan hiçbir zaman bütün 

cumhuriyetçi kongre üyeleri tarafından desteklenmez.  Aksine her ikisi de karĢı partinin 

saflarından destek görebilir. ġu halde uygulamada baĢkanla parlamento çoğunluğunun 

özdeĢliği ve aykırılığı arasındaki fark o derece keskin değildir. Birinci varsayımda çoğunluk 

partisinin adem-i merkeziyeti çeĢitsizliği, ikinci varsayımda ise, baĢkanla kongre arasındaki 

rekabeti hafifletir ve hükümet makinesinin felce uğramasını önler. Böylece Amerikan sistemi 

kuvvetler ayrılığı ile kuvvetler toplanmasının ortasında yer alır. Ve kongre ile baĢkanlığın 

karĢı partilerin elinde olduğu istisnai dönemlerde bunlardan ilkine, normal zamanlarda da 

ikincisine yaklaĢır. Her iki durumda da baĢkanın perestiji ayrılık ya da toplanmanın derecesini 

etkiler.   

BaĢkanlık rejimi ile parlamenter rejimde, fakat özellikle parlamenter rejimde iktidar 

partisi elindeki çoğunluğun büyüklüğü de kuvvetler ayrılığı üzerindeki etkili olur.  Çoğunluk 

kuvvetli ise partinin parlamentodaki otoritesi de büyüktür. Böyle bir parti muhalefet 

karĢısında bunalmaz ve ülkenin iradesini temsil ettiğini ileri sürebilir. Buna karĢılık iktidar 

partisi ile rakibi arasındaki fark çok küçük ise partinin ne ülke içindeki manevi durumu ne de 

meclis içindeki maddi durumu pek iç açıcı olmaz. Milletvekillerinin bir kaçının yokluğu 

muhalefetin oylamalarda üstün gelmesine yeter. Dolayısı ile parlamento önemini yeniden 

kazanır ve kuvvetler ayrığı yeniden doğar. Çok partili sistemin etkileri de aĢağı yukarı 

simetrik mahiyettedir. Bu sistem genellikle kuvvetler ayrılığına yol açar. Bir defa anayasal 

ayrılık serbestçe iĢleme imkânı bulur.   

Parlamenter seçimlerde hükümet bir ortak partiler koalisyonuna dayanmak zorundadır. 

Hâlbuki bunların ittifakı her zaman kolayca bozulabilir. Meclis kulislerinde mevcut 

kombinezonu bozup yerine bir baĢkasını geçirmek için bitmez bilmez entrikalar tasarlanır. Ġki 

partili sistemde hemen hiç mevcut olamayan ―parlamento oyunu‖ bu sistemde geliĢerek 

büyük önem kazanır. Meclisler hükümet karĢısındaki özgürlüklerini yeniden ele geçirir ve 

muhalefetin platonik protestoları arasında bir damga basma görevi ile yetinmekten kurtulurlar. 

Ġki parti sisteminde suni mahiyet taĢıyan parlamento ile hükümet arasında etkilenme araçları 

bu sistemde yeniden etkinlik kazanır. Bir kuvvetler dengesinden, bir frenler ve dengeler 

sisteminden söz etmek imkânı olur. Parlamentoya hükümet düĢürme yetkisi veren güvensizlik 

oyu ile, hükümette parlamentoya seçmenler huzuruna gönderme imkanı sağlayan fesih yetkisi 

arasındaki simetri bu dengeyi sembolleĢtirir. Parti sistemi bu etki araçlarının üzerinde 

doğrudan doğruya etkili olur. Ġki partili parlamentolar hükümetle iliĢkilerinde soruyu 

kullandıkları halde çok partili parlamentolar gensoru yöntemini kullanmayı tercih ederler. 

Aralarındaki fark çok anlamlıdır. Ġki parti sisteminde güvenoyu hemen hemen otomatik hale 

gelir ve bütün gerçek anlamını kaybeder. Meclis denetimini yapabilmek için hiçbir anlamı 

olmayan soru ile yetinmek zorundadır. Çok partili rejimlerde ise güvenoyu her an hükümetin 

varlığını tehlikeye sokabilir. Bir oylama ile sonuçlanan gensorunun önemi de bundan ileri 

gelmektedir. 

Çok parti sistemi, anayasadan ya da kurumların mahiyetinden doğan kuvvetler 

ayrılığına, bazen bir ikincisinin eklenmesine yol açar. Klasik kuvvetler ayrılığı, devlet 

kuvvetlerinin hukuki mahiyetlerine göre ayarlanmasına dayanır. Parlamento genel kapsamlı 

iĢlemler olan kanunları yapar. Hükümet de bunları bireysel iĢlemlere uygular. Bunun 

karĢısında devletin maddi görevleri (mali, ekonomik, sosyal, kolluk, yargı, eğitim, askeri, 

diplomatik vs.) arasındaki ayırıma dayanan bir kuvvetler ayrılığı da düĢünülebilir. ÇeĢitli 

bakanlıkları türdeĢ sektörler halinde yeniden yapılandırmak sureti ile devlet faaliyetlerini 

yatay bakımdan sınıflandırmak mümkündür. Böylece ekonomik sektör (endüstri, ticaret, 
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tarım, deniz ticareti ve maliye benzeri) sosyal sektör (sosyal refah ile ekonomik bakımdan 

zayıf ve kimsesizlere yardım eden ―eĢitlikçi‖ sektör) kamu düzeni sektörü (polis ve asker) 

ideolojik sektör (eğitim-öğretim, propaganda, sonar iĢleri) ortaya çıkacaktır.   

Çok partili bir parlamenter rejimde bazen bu yatay kuvvetler ayrılığı geleneksel dikey 

ayrılığa eklenir. Hükümete ortak olan her parti, kendi seçmen kütlesi ile ilgili olan ya da 

siyasal stratejisini geliĢtirmesine imkân veren belli bir faaliyet sektörünü isteme eğilimi 

gösterir. 

Her zaman böyle bir uzlaĢma zemini mevcut değildir. Bazı hükümet kombinezonları 

aksine tarafsızlaĢtırma taktiği uygularlar. Bunda birbirini tamamlayıcı bakanlıklar rakip 

partilere verilir ve böylece her bakanın siyasetinin karĢı partiye mensup olan komĢusu 

tarafından yatıĢtırılması sağlanır. Ya da bu bakana kendisini gözetlemek ve sınırlandırmak 

üzere baĢka partiden bir siyasi müĢavir verilir. Bazen bu uzlaĢma bir çekirdek halinde ortaya 

çıkar. Üstelik sert parti disiplini ve partilerin seçimlerde yalnız baĢlarına mücadele etmeleri 

parti dayanıĢmasının hükümet dayanıĢması karĢısında açık bir üstünlük sağlamasına yol 

açmıĢtır. Bu koĢullar altında bakanlar kurulu çeĢitli partilerin elçilerinin bir uzlaĢmaya 

varmak amacı ile karĢılıklı çaba içinde olurlar. Çoğu zaman önemli bir kabine toplantısından 

önce her partinin bakanları izleyecekleri tutumu kararlaĢtırmak üzere ayrı toplantılar yaparlar. 

Ortak partilerin karĢılıklı güçlerinin de önemi büyüktür. Gerçek bir sektörler ayrılığı partiler 

arasında yaklaĢık bir denkliği gerektirir. Yatay kuvvetler ayrılığı çok parti sistemindeki 

hükümet koalisyonu çeĢitlerinden biridir. Fakat onun tek Ģekli değildir. Tersine klasik dikey 

ayrılığın derinleĢmesi olgusuna daha çok rastlanmaktadır.  

BaĢkanlık rejiminde ise hükümet meclislerdeki bölünmeleri yansıtmadığına göre ancak 

bu sonuncu olgunun ortaya çıkabileceği açıktır. Kurumların mahiyetinden doğan mesafeyi 

kapatarak parlamento ile yürütme arasında köprü kuracak bir çoğunluk partisi yoktur. 

BaĢkanın parti üzerindeki otoritesi meclisleri kendi siyasetinden yana çekmeye yetmez. 

Çünkü bu parti azınlıktadır. Mamafih kuvvetler ayrılığı iki parti sisteminde baĢkanlık ile 

parlamento çoğunluğunun aynı partide oluĢu durumuna oranla daha hafiftir. Çünkü baĢkanın 

karĢısında onun siyasetine muhalif olan türdeĢ bir parlamento çoğunluğu değil, birçok 

partilerin meydana getirdiği türdeĢ olmayan bir çoğunluk mevcuttur ve baĢkanın bu 

çoğunluğu parçalaması mümkündür. Ġki durum arsındaki fark, kuvvetler ayrılığı yönünden 

çok, hükümet otoritesi yönünden kendisini gösterir.  

 

6. Partiler ve Hükümet Otoritesi:  
Tek parti sisteminin hükümet otoritesini kuvvetlendirdiği açıktır. Meclis, görüĢmelerinin 

yerini kuvvetli alkıĢların aldığı bir kuyruk-parlamento haline gelir. TartıĢmalar 

milletvekillerinin genel hükümet siyasetini hiçbir zaman söz konusu etmeksizin, ayrıntılara 

iliĢkin konularda Ģu ya da bu bakana yönelttikleri teknik eleĢtirilerin ötesine geçmez. 

Uygulamada bir demokrasi ve parlamentarizm görüntüsü, sert bir diktatörlüğü maskeler. 

Burada tek partinin yapısını ve devlet içindeki gerçek yerini de nazara almak gerekir.   

Totaliter olmayan bir parti, sınırlı bir muhalefetin geliĢmesine imkân vererek 

diktatörlüğe bir derece esneklik getirebilir. Devletle tamamen kaynaĢmamıĢ bir parti de bizzat 

bir muhalif güç teĢkil edebilir. Tek partilerin kuvvetler dengesine ve iktidarın 

sınırlandırılmasına dayanan demokratik bir rejimin dıĢ Ģekillerini muhafaza edip, onun yerine 

mutlak yetkili bir hükümete sahip otoriter bir rejimi geçirmeye yarayan bir araç olduğu 

muhakkaktır. Tek parti, yengeç taktiğinin çağdaĢ siyaset alanında tecessüm etmiĢ bir Ģeklidir. 

Bu taktik bir siyasal sistemin bütün gerçeklik ve özünü boĢaltıp onun sadece dıĢını boĢ bir 

kabuk gibi muhafaza etmek ve içinde bambaĢka bir sistemi kurmak anlamına gelir. Nitekim 

18. ve 19. Yüzyıllarda Kral ile kabinenin yavaĢ yavaĢ birbirinden ayrılıĢı, eski mutlak 

monarĢilerin parlamenter demokrasilere dönüĢmelerini mümkün kılmıĢtır. 
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Ġki partili sitem bu kadar bir köklü değiĢim meydana getirmemekle birlikte, hükümet 

otoritesini kuvvetlendirmiĢ, ancak bunu demokratik çerçeveyi yıkmadan gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bu sistemin biçimsel kuvvetler ayrılığının yerine kuvvetler birliğinin geçirme eğiliminde 

olduğunu, ancak bu birliğinin hükümet yararına ve parlamento zararına iĢlediği bir vakıadır. 

Parti, hükümetin parlamento üstünlüğünü sağlayacak bir araç haline gelmektedir. Çünkü 

hükümet parti liderlerinin elinde, parlamento çoğunluğunu teĢkil eden milletvekilleri ise 

onlara bağlı durumdadır. Bir bakıma partinin iç hiyerarĢisi devlet kurumlarının yapısına 

yansır. Hükümet içinde parti dayanıĢması, kabine dayanıĢmasını destekler ve pekiĢtirir. 

Kabine-meclis iliĢkilerinde parti liderlerinin milletvekilleri üzerindeki otoritesi, 

parlamentonun hükümete karĢı bağımlı olması sonucunu doğurur. Bu bir ―Kabine 

Diktatörlüğü‖ tanımına uygun olur. Hükümetin itibar ve otoritesini artıran araçlar partinin iç 

hiyerarĢisinden ibaret değildir. Ġki parti sistemi parlamenter rejimin ayırıcı özelliği olan 

kuvvetler arası etkileĢme araçlarını da köklü bir değiĢime uğratır. Parlamentonun hükümeti 

etkileme araçları, önemlerini, ya da öz anlamlarını kaybederler. Teorik olarak parlamentoya 

hükümeti düĢürme yetkisi veren güvensizlik önergesi ya da güvensizlik oyu, çoğunlukla 

azınlık arasındaki farkın küçük olması halinde görülen ve daima istisnai nitelik taĢıyan sürpriz 

oylar bir tarafa bırakılırsa bunu sağlayabilmekten çıkar. Bu istisnalar dıĢında parlamentonun 

yetkilerini geri alabilmesi ve kabineyi düĢürebilmesi ancak çoğunluk partisinin disiplininin 

zayıf olmasına ya da gevĢemesine bağlıdır.  

ġüphesiz iktidar gücünün kullanılması daima çoğunluk partisi içinde bölünmeler 

meydana getirir. Hizip mücadeleleri ve ılımlılar ile aĢırılar arasındaki çatıĢmayı Ģiddetlendirir. 

Ancak bu uzlaĢmazlıkların bir parçalanmaya kadar gitmesi nadirdir. En fazla çoğunluk 

partisinin bazı milletvekilleri baĢka hiziple anlaĢmazlıklarını göstermek amacı ile bir güven 

oylamasında çekimser kalır ya da daha seyrek olarak aleyhte oy verirler. Bu da ancak 

çoğunlukla azınlık arasındaki farkın böyle bir öfke gösterisini zararsız kılmaya yetecek 

derecede büyük olması halinde görülür. Hükümet kendi partisi içinde disiplini sağlayacak bir 

silah olarak, sık sık güvenoyuna baĢvurur. Böylece iç muhalefete meydan okumak ve ihraçla, 

tehdit etmek sureti ile onu boyun eğmeye zorlar. Fesih hakkı bu silaha büyük etkinlik 

kazandırır. Eğer hükümet çoğunluk partisi içindeki bir bölünme sonucunda milletvekillerini 

seçmenleri ile karĢı karĢıya bırakırsa ayrılıkçıların yeni seçimlerde yenilmesi büyük olacaktır. 

Ancak iktidar partisi, karĢılarına sadık adaylar çıkarmak sureti ile bunları güç duruma 

sokacaktır. Böylece parlamento ile hükümet arasındaki geleneksel etkilenme araçları 

hükümetin kendi partisi üzerindeki etki araçlarına dönüĢecektir. Çoğunluk partisinin iç 

hiyerarĢisi kamu kurumları arasında bir bağ niteliğini alacak, kamu kurumları arasındaki 

resmi bağlar da çoğunluk partisinin iç hiyerarĢisini kuvvetlendirecektir. Ancak bu değiĢim tek 

yönlüdür. Parlamentonun hükümeti etkileme araçları, etkinliklerini kaybetmekte ya da asıl 

amaçlarından tamamen saptırılmaktadır. O kadar ki bunlar kabinenin baĢ kaldıran 

milletvekilleri disipline sokmakta kullandığı silahlar haline gelmektedir. Böylece hükümetin 

parlamentoyu etkileme Ģekli değiĢmekte, fakat sonuçları değiĢmemektedir. Bunlar hükümetin 

parlamentoya baĢka sapma araçları olmakta devam etmektedir. Fesih yetkisinin yukarıda 

açıklanan Ģekilde kullanılıĢı onun asli amacına uygundur. Bu amaç yeni seçimler tehdidi ile 

hükümet buhranlarını azaltarak hükümetin istikrarını kuvvetlendirmekte, yürütme ile yasama 

arasında derin bir anlaĢmazlığın olması halinde seçmen kütlesinin hakemliğini sağlamaktadır. 

Güvenoyu isterken hükümet, ister kendi partisi içindeki ayrılıkçıları piĢmanlığa sevk etmek, 

ister çeĢitli partileri hükümet koalisyonu içinde tutabilmek amacını taĢısın daima aynı 

düĢünceden yani, parlamentodaki durumunu kuvvetlendirme düĢüncesinden hareket 

etmektedir. Parlamentoya ister kendi partisinden ihraç edilen ayrılıkçıları, ister koalisyondan 

çıkmıĢ olan eski ortakları seçimlerde yenilgiye uğratmak amacı ile feshetmiĢ olsun, amacı 

daima hoyratça bir ameliyatta bulunmak, yani, hükümetin tesirli bir faaliyet göstermesine 

engel olan bir iltihaba neĢter vurmaktır.  
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Partilerin evrimi iç demokrasiyi ve militanların eylem özgürlüğünü gittikçe sınırlama 

yolundadır. Liderler kongreler üzerinde git gide daha güçlü etki araçları elde etmekte ve 

böylece liderliklerini genellikle fazla bir güçlüğe uğramadan koruyabilmektedirler. Liderler 

aynı zamanda hükümette de yer aldıkları takdirde bu araçların etkinliği büyük ölçüde 

artmaktadır. Çünkü bu durumda iktidarın sağladığı prestij dik baĢlıları ikna etmek için 

kendilerine dağıtabilecek menfaatler ve parti çoğunluğunun tehlikeye düĢmesi tehdidi söz 

konusudur. Parti kongresi liderleri beğenmezse bunlar hükümetten çekilme zorunda 

kalacaklardır. Böyle bir çekilme aynı partiye dayanan yeni bir kabinenin kurulmasını oldukça 

güçleĢtirecektir. Bu güçlük feshe yol açacaktır. Bu gibi koĢullar altında baĢvurulacak fesih 

çoğunluk partisini kendi iç bölünmeleri dolayısı ile ülkeyi yönetme yeteneğinden yoksun 

olduğunu itiraf zorunda bırakacak ve büyük bir ihtimalle onun yenilgisine sebep olacaktır.   

Birçok güçlü muhakemenin çeĢitli biçimlerde parti kongrelerinde tekrarlanması, 

liderlerin parti kongrelerinde çoğunluğu sağlamalarına genellikle yetmektedir. Kongreler, en 

fazla hükümetin kısmen yenilenmesi ile sonuçlanmaktadır. Ġki parti sisteminde bir hükümetin 

bir parti kongresi sonucunda düĢmesi son derece nadirdir. Parti militanlarının eylemlerinin 

hükümet otoritesini sarstığı doğru olmakla beraber bu, sınırlı ölçüde kalmaktadır. Kendi 

içinde zayıf olan çok partili hükümetler parlamento ile olan iliĢkilerinde de zayıftır. Canlanan 

ve gerçekliliğine kavuĢan kuvvetler ayrılığından özellikle parlamento yararlanır.  

Dengenin bozulması açıkça parlamento yararlarına iĢler. Yasamanın yürütme üzerindeki 

etki araçları, bütün etkinlikleri yeniden kazandığı halde hükümetin meclis üzerindeki yetkileri 

etkisini tamamen kaybeder. Ġki parti sisteminde istisnai ve nadir olan kabine düĢmeleri sıklaĢır 

ve normalleĢir. Çoğu zaman aynı adamların farklı hükümet kombinezonlarında yer alıĢı da, bu 

sakıncayı gidermeye yetmez. Ġki parti sisteminde yerini daha çok soruya bırakmıĢ olan 

gensoru, hükümeti denetleyecek hatta varlığını tehlikeye sokacak baĢlıca araç haline gelir. 

Gensoru daima teknik ve özel olmaktan çok siyasal ve genel bir mahiyet alır. Nihayet 

herhangi bir önerge üzerindeki oylamada muhalefet hükümeti düĢürmeksizin azınlıkta 

bırakmaya çalıĢır. Parlamento hükümetin giriĢimlerini felce uğratır ve isteklerine karĢı koyar.  

Ġki parti sistemindeki kabine, çoğunluk partisi üzerindeki etkisi sayesinde belli baĢlı 

kanunların ve bütçenin kabulünü fazla güçlük çekmeksizin sağlayabilir. Çok parti 

sistemlerinde ise çoğunluk partileri koalisyonu bu ölçüde bir disipline hiçbir zaman ulaĢamaz. 

Hükümet iktidarını sürdürse bile özellikle seçimler yönünden konularda, tasarılarının büyük 

değiĢikliklere uğramadan kabulünü sağlayacak güçte değildir.  

 

7. Partiler ve Muhalefet Görevi  
 ÖrgütlenmiĢ bir muhalefetin varlığı ―Batı‖ demokrasisinin, yokluğu ise ―Doğu‖ 

demokrasisinin baĢlıca özelliklerindendir. Tarih boyunca böyle ayrı bir muhalefet örgütünün 

birçok izlerine rastlanabilir. Orta çağın feodal hükümdarlarına karĢı, kilise teĢkilatlanmıĢ 

muhalefet rolünü baĢarı ile oynamıĢtır. 18. Yüzyıldan sonra muhalefet görevi artık ayrı olarak 

örgütlendirilmemiĢ, devlet içinde asıl hükümet kurumlarına muhalif, ayrı kurumlar meydana 

getirilecek yerde, hükümet kurumları arasında bir rekabet meydana getirilmiĢtir. Kuvveti 

kuvvetle sınırlandırmak hükümetin dıĢında bir muhalefet meydana getirilecek yerde bu 

muhalefeti onun içinde oluĢturmak sureti ile aynı genel amaç izlenmiĢtir.  

Yasama ile yürütmenin ayrılması baĢlangıçta bu fikrin ürünü olmuĢ ve kralın yanı sıra 

onun yetkilerini sınırlayacak bir meclis kurulmuĢtur. Yasama ve yürütme iĢlemleri arsındaki 

ince ayırımın tek amacı bu ikiliği teknik bir iĢ bölümü ile meĢrulaĢtırmaktı. Kuvvetler ayrılığı 

iĢ bölümünün bir sonucu olarak görülüyordu. Hükümdar ortadan kalkıp jakobenlerin deneyi, 

iktidarların meclis elinde toplanmasının tehlikelerini gösterince, muhalefet görevini yine 

çeĢitli hükümet görevleri arasındaki bir iç rekabet Ģeklinde tecessüm ettirecek yeni yollar 

arandı. Ġki meclis sistemi bu düĢünceye uygun düĢmektedir. Siyasal partilerin çağımızdaki 

geliĢimi, bir yandan klasik kuvvetler ayrılığını değiĢtirirken, bir yandan da muhalefet 
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görevinde bir dönüĢüme yol açmıĢ ve bunu bir defa daha hükümetin dıĢındaki ayrı bir 

organda meydana getirmiĢtir. Bununla birlikte tek parti sisteminde dıĢ muhalefet yoktur. 

Gerçi Fethi Bey‘in baĢarısızlığa uğramasından sonra Ankara Millet Meclisinde ―Bağımsız‖ 

milletvekillerine rastlandığı gibi, Moskova Yüksek Sovyetinde de ―partisiz‖ milletvekilleri 

vardı. Ancak bunların her ikisi de partice tespit edilmiĢ ve parti listelerinden seçilmiĢlerdir. 

Tek parti sisteminde gerçek muhalefet, partinin kendi içindedir. Bu muhalefet parti 

toplantılarında hükümeti az çok eleĢtirebilen ayrılıkçı guruplar azınlık biçimini alır ve bazen 

ülkemizde görüldüğü gibi, parlamento platformunda bile ifadesini bulabilir. Bunun amacı 

rejime karĢı bir direnme meydana getirmekten çok, böyle bir direnmeyi önlemektir. Kendi 

kendini eleĢtirme, bir kimsenin parti liderlerine karĢı iĢlediği kusurları itiraf etmesinden ve 

parti topluluğu içinde kalabilme hakkını kazanmasından baĢka bir Ģey değildir. ġu halde 

partilerin muhalefet görevi üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi zorunlu olarak birden fazla 

partiye sahip sistemlerle sınırlı kalacaktır.  

Çok partili ve iki partili sistemler birbirinden tamamen farklı yapılar doğurur. Ġki parti 

sistemi muhalefeti gerçek bir kurum haline getirme eğilimindedir. Bu sistemde hükümet ve 

muhalefet arasındaki görev bölümüne paralel olarak çoğunluk partisi ile azınlık partisi 

arasında örgütsel alanda da aynı derecede kesin bir ayrılık vardır. Bu iki ayırımın birlikte 

bulunuĢu hukukçuların kullandığı teknik anlamda gerçek bir kuvvetler ayrılığına yol açar. 

Çok parti sisteminde ise hükümet ile muhalefet arasındaki sınır açık olmadığından bu 

kurumsal biçim kaybolur. Bazı hükümetler değiĢken çoğunluklarca desteklenir. Bir kısmı için 

de sola dayanır. Bu durumda hükümetle muhalefet arasındaki ayırım tamamen ortadan kalkar. 

Hükümetin daha belirgin bir çoğunlukla desteklenmesi halinde bile bu çoğunluk iki parti 

sistemindeki gibi açık ve istikrarlı değildir. Bireyler, ya da küçük guruplar, sınır çizgisinin 

biryanından öbürüne geçip dururlar. Ġttifakları değiĢtirmek ya da yıkmak amacı ile bitmek 

bilmez entrikalar çevrilir. Nihayet muhalefet de türdeĢ olmayan guruplar meydana gelir. Hatta 

muhalefet çoğunluktan daha az türdeĢtir. Bir siyasete karĢı muhalefette anlaĢabilmek o 

siyaseti desteklemekte anlaĢabilmekten daha kolaydır. Uçların buluĢmasında olduğu gibi 

hiçbir gerçek anlaĢma olmaksızın muhalefette birleĢmek bile mümkündür. Bu durumda 

muhalefet görevini üstlenen hiçbir gerçek örgüt yoktur.  

Ancak, iki parti sistemindeki muhalefet aynı zamanda ılımlı bir muhalefettir. Siyasal 

mücadelenin partiler arasında bir yer değiĢtirmeyi gerektiren Ģarları ve bu günkü muhalefetin 

bir gün iktidar sorumluluklarını tek baĢına yüklenmesi ihtimali, bu muhalefeti kendi aleyhine 

dönebilecek olan aĢırı bir demagojiden korur. Buna karĢın çok parti sistemindeki muhalefet 

karĢı bir mekanizmanın etkisi ile doğal olarak demagojik bir nitelik almak eğilimindedir. 

Sözlerini yerine getirmekten korkusu olmayan muhalefet partileri sınırsız eleĢtiri ve vaatlerde 

bulunabilirler.  Seçim mücadelesinin her partiyi en yakın komĢusu ile savaĢmaya iten eğilimi, 

rakipler arasında bir açık artırmayı ve aĢırıların hâkimiyetini teĢvik eder. Bununla beraber bu 

Ģiddetli muhalefet açıklıktan yoksun bir muhalefettir. Muhalefeti meydana getiren partiler 

arasındaki farklar ve karĢılıklı rekabetler kamuoyuna açık alternatifler sunulmasını ve böylece 

kamuoyunun iradesini belirtebilmesini engeller. Hükümetle muhalefetle arasındaki sınırı 

çizmenin çoğu zaman güç oluĢu, genellikle aĢırı uçlarda yer almıĢ iki muhalefetin varlığı bu 

karıĢıklığı büsbütün artırır. Hâlbuki iki parti sistemindeki muhalefet ılımlılığına rağmen açık 

ve belirli bir nitelik taĢır. Yani kamuoyu çoğunlukla azınlık arasındaki görüĢ farkını oldukça 

doğru Ģekilde kavrayabilir ve tercihini bilerek yapabilir. Parlamento görüĢmelerinde ve seçim 

kampanyalarında Ģüphesiz genelleĢtirilmiĢ ve basitleĢtirilmiĢ olmakla beraber, gerek 

milletvekillerine, gerek seçmenlere kesin bir tercih imkânı veren iki büyük çözüm yolu karĢı 

karĢıyadır. Muhalefetin bu açıklığı, hem kendi etkinliğinin hem demokratik rejimin gücünün 

baĢlıca etkenlerinden biridir.  

Çok parti sisteminde, azınlık partilerinin yürüttüğü dıĢ muhalefette, çoğunluk 

partilerinin kendi aralarında mevcut olan iç muhalefetin birbirinden ayırt edilmesi 
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zorunluluğu karıĢıklılığı arttırmaktadır. Hükümet kararları ortak iktidar partiler arasında 

uzlaĢmanın bir sonucudur. Ancak bu partilerden her biri kendi militanları ve seçmenleri 

önünde kendi görüĢünü savunmak ve dolayısı ile hükümetçe varılan uzlaĢmayı yetersizliklerin 

sorumluluğunu ortaklarına yıkarak eleĢtirme hakkını saklı tutarlar. Her hükümet ortağı kendi 

hükümetine karĢı bir muhalefet faaliyeti yürütür. Bu iç muhalefet yöntemi yakın ve pratik 

sorumluluklarla parti doktrininde yer alan uzun süreli yapısal reformların birbirinden 

ayrılmasına dayanır. Hükümete katılmayı meĢrulaĢtırmak için bunlardan ilkine, hükümeti 

eleĢtirebilmek için de ikincisine baĢvurulur. Dolayısı ile partinin doktrini ne kadar tutarlı ve 

ne kadar gerçekçi ve reformcu nitelikte ise, iç muhalefet de o kadar affettirmek üzere 

uydurulmuĢ bir bahane gibi görünmez.  

Muhalefetin mahiyetini ve Ģeklini etkileyen, sadece partilerin sayısı değildir. Ġttifaklar, 

partilerin gücü ve içyapıları da bu alanda rol oynar. ÇeĢitli ve çoğu zaman çeliĢik mahiyetteki 

birçok çıkarları bir araya getiren büyük bir partinin muhalefet görevini yerine getiriĢ tarzı ele 

avuca sığmaz. Tabiattaki birkaç kiĢiyi ya da bir takım özel çıkarları birleĢtiren küçük bir 

partininkine benzemez. Ġkinci kategori, elbette birincisinden daha demagojik ve daha aĢırıdır. 

Bir partinin sosyal türdeĢten yoksunluğu, belki de o partinin gücünden daha önemlidir. Tek ve 

nispeten sosyal bir sınıfı temsil eden bir parti, farklı çıkarlara sahip birçok sınıfları ya da 

türdeĢ olmayan bir sınıfı ―burjuvazi‖ ya da ―orta sınıflar‖ (gibi) temsil eden bir partiye oranla 

daha belirtili ve uzlaĢmaz bir tutum takınabilir. Bununla birlikte partiler kendilerini 

çeĢitsizliğin sakıncalarından kurtulabilecek bir yöntem (buna ―bölümlere ayrılmıĢ muhalefet‖ 

adı verilir) bulmuĢlardır. Bunun amacı her sosyal grubun isteklerini birbirinden mümkün 

olduğu kadar ayrı tutulan farklılaĢmıĢ kampanyalar yolu ile ayrı ayrı desteklemektir. Örneğin 

köylülerin tarımsal fiyatları yükseltme istekleri ile iĢçilerin besin maddeleri fiyatlarının düĢük 

tutulması istekleri… Tüccar ve sanayicilerin ―özel teĢebbüs‖ dilekleri ile üreticilerin 

―güdümlü ekonomi‖ dilekleri aynı anda savunulur. Partilerin uzmanlaĢmıĢ TV kanalları ve 

gazetelerini (iĢçi köylü vb. için) incelemek, bölümlere ayrılmıĢ poropogandanın gitgide 

geliĢmekte olduğunu gösterecektir.  

Hâkim bir partinin varlığı da muhalefet bakımından bazı eksi sonuçlar doğurur 

görünmektedir. Hâkimiyet uzun sürdüğü takdirde, muhalefet güçsüz bir duruma düĢer. Böyle 

bir durum özellikle –iki- parti sisteminde ortaya çıkar ve bu sistemi önemli ölçüde değiĢtirir. 

Bazen uzun süre iktidardan uzak kalan muhalefet, daha Ģiddetli ve daha demagojik bir tutum 

alır. Özellikle ülke etkili olmamaları nedeniyle siyasal mücadelelere ve seçimlere karĢı olan 

ilgisini gitgide kaybeder.  

Sağlam ve türdeĢ koalisyonlar çok partili bir rejime iki parti sistemine benzer bir 

görünüm vererek muhalefeti daha tutarlı, daha ılımlı ve daha açık bir hale getirebilir. Buna 

karĢın disiplinsiz, adem-i merkeziyetli ve zayıf örgütlü partilerden meydana gelen bir veya iki 

parti sisteminde, muhalefetin iĢleyiĢi çoğu zaman iki parti sisteminden çok, çok parti 

sistemine benzer.  

Sonuç olarak muhalefetin mahiyeti partiler çatıĢmasının genel çerçevesine de sıkı sıkıya 

bağlıdır. Burada üç farklı tipi ayırt edebiliriz. Birincisi, ilkesiz çatıĢma; ikincisi, ikinci 

derecedeki ilkeler üzerinde çatıĢma; üçüncüsü ise, temel ilkeler üzerindeki çatıĢmadır. 

Dolayısıyla yukarıdaki çatıĢmalar ve bir siyasal rejim ancak çok partili sistemi içerisinde 

mümkündür. Partilerden birisi totaliter mahiyet aldığı takdirde, iki partili sistem düĢünülemez. 

Çünkü yer değiĢtirme olayı er-geç bu partiyi iktidara getirecek ve aynı anda iki parti sistemi 

de yıkılmıĢ olacaktır. Almanya‘da çoğunluk sistemini kabul eden bir seçim kanunu bir iki 

parti sisteminin kurulmasına yol açabilir. Fakat Fransa veya Ġtalya‘da iki rakipten birisi 

Komünist Partisi olacağı için bunu düĢünmeye imkân yoktur. ġayet komünist partisi oyunun 

kurallarına uymayı kabul etseydi iki parti mekanizmasının doğurduğu doğal ılımlaĢma eğilimi 

Ģüphesiz onun totaliter mahiyetini yavaĢ yavaĢ ortadan kaldıracaktı. Oysa çok parti sisteminde 

totaliter bir partinin varlığı, bu parti muhalefette kaldığı, ya da hükümete çok küçük ölçüde 
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katıldığı sürece devam ettirebilir. Sistemin normal iĢleyiĢi onu salt çoğunluğu sağlamaktan ve 

iktidarı yalnız baĢına talep etmekten alıkoyar. Totaliter partinin yapısı nedeni ile bütün 

ittifaklarda oynadığı hâkim ve parçalayıcı rol, diğer partilerce anlaĢıldığı takdirde bu o 

partinin yalnız bırakılmasına ve rejime karĢı bütün ciddi tehditlerin savuĢturulmasına kâfi 

gelir. Bununla birlikte böyle bir durumda demokratik rejim çok daha büyük güçlüklerle karĢı 

karĢıya kalacaktır. Çünkü totaliter partinin yapacağı muhalefet tabiatı ile diğer partilerden 

daha uzlaĢmaz, daha amansız ve daha etkili olacaktır.  

Bunun sonucunda ortaya çıkan siyasal durum, karĢıt totaliter partilerin doğuĢuna 

elveriĢli bir ortamı meydana getirecektir. Demokratik bir rejim için en büyük tehlikede burada 

yatmaktadır. AĢırı sol bir parti ile demokratik rakipleri arasındaki temel eĢitsizliklerin 

istismarı, faĢist propaganda için son derece sevimli bir malzeme teĢkil eder. Demokratik 

partilerin ilkeleri aĢırı sosyalist, hatta Komünist partilerin yıkılmasına engeldir. Hâlbuki aĢırı 

sol ve komünist partileri onların yerinde olsa bunu yapacaktır. Demokratik partilerin daha az 

geliĢmiĢ olan yapıları bunları aĢırı sol partilerin propagandasının etkisine açık bırakır. Hâlbuki 

aĢırı sol partiler onların propagandasından çok daha az etkilenir. Hükümet sorumlulukları 

demokratik partileri halkın gözünden düĢürür. Halbuki sol partilerin devamlı muhalefet 

durumu, ona serbestçe demagoji yapma imkanı verir. ĠĢte bu temaları iĢleyerek faĢist partiler 

komünist ve aĢırı sol partilerin düĢmanlarının doğal korkusunu artırır ve gitgide demokratik 

partilerin taraftarlarını kendilerine çekerler. Demokratik partilerin bu Ģekilde zayıflamaları 

faĢist propaganda ile büsbütün güç kazanır ve bu da süreci hızlandırır. Ġki rakip totaliter parti 

arsında sıkıĢan ve totaliter olmayan partiler yıkılma tehlikesi ile karĢılaĢır.  

Günümüzde bunun çok taze örnekleri yaĢanmıĢ ve demokrasimiz açısından büyük 

kayıplar verilmiĢtir. Fakat ne yazık ki tarih tekerrürden ibaret kalıyor ve zaman bu engelleri 

yavaĢ yavaĢ yıkıyor. Eğer demokratik rejimler içlerindeki aĢırı sol partileri kendi ilkelerine 

aykırı düĢecek polisliye tedbirleri ile değil, ekonomik ve sosyal altyapılardaki bir dönüĢüm ile 

durdurmayı ve zayıflatmayı baĢaramazlarsa Neo-FaĢizm karĢısında tıpkı Weimer 

Almanyası‘nın Hitlerizm karĢısındaki durumu gibi çaresiz kalacaklardır. Bu rejimler faĢizmin 

koĢullarının geliĢmesine imkân verdikleri takdirde FaĢizmin kendilerine de bulaĢmasından 

uzun süre korunamayacaklardır.  

 

8. Devlet Partileri (Parti Devleti) ve Devletin Kurdurduğu Partiler:  

Tek parti hâkimiyeti devletin tüm kurumlarına egemen olursa o zaman parti bir devlet 

görünümü kazanır. ġayet bu parti ideolojik bir parti ise o zaman kendi ideolojisini halka kabul 

ettirme doğrultusunda bir politika takip eder. Bunun için devletin tüm kurumlarını ve bütün 

imkânlarını parti lehine kullanarak partinin güçlenmesi için çalıĢır. Devleti ilgilendiren tüm 

kararlar önce parti kurultaylarında alınır, sonra meclise getirilerek bu kararlar meĢrulaĢtırılır 

ve kanun haline getirilerek tüm halka uygulanır. Uygulamada ortaya çıkan zorlukların 

aĢılabilmesi için halka baskı yapılır, bu da partinin büyük bir istibdada yönelmesini netice 

verir.  

Parti halk üzerinde hâkimiyetini sağlamak amacı ile vilayetlerin ve ilçelerin idarecilerini 

partinin il ve ilçe örgütü mensuplarından atar. Bu durumda valiler ve kaymakamlar dâhil tüm 

idareciler partinin örgütü ile beraber hareket ederler. Bu durum her ne kadar demokratik 

geleneklere uygun olmasa da kendine özgü bir durum olarak kabul edilir. Zaten böyle bir 

partinin demokrasi diye bir meselesi olmaz. Komünist ve FaĢist partilerin iktidarı döneminde 

görülen bu durum ülkemizde de tek parti CHP iktidarı döneminde aynen uygulama imkânı 

bulmuĢtur.  

Partinin istibdada yönelen idarecileri kendilerine rakip olabilecek tüm ileri gelenleri 

çeĢitli siyasi oyun ve entrikalarla saf dıĢı bırakmanın yollarını çok iyi bilir ve ayarlarlar. 

Muhalefete asla tahammülleri olmadığı için kendilerine muhalif çıkan partileri devlet gücü ile 

kapatırlar. Bunu meĢrulaĢtırmak için de kendilerine has metotları vardır. 1925 yılında kurulan 
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa bir zaman sonra ġeyh Said ayaklanması bahanesi ile 

kapatıldığı gibi. Devletin hukuk sistemi alet edilir ve sıkıyönetim mahkemeleri ile tüm 

muhalifler tasfiye edilir ve uygulanan Ģiddet politikaları ile çeĢitli cezalara çarptırılırlar.  

Ġdeolojik devletlerde devletin resmi ideolojisine muhalif her görüĢ ―Vatan hainliği‖ 

damgasını yer. Vatana ihanet suçu ise bir ülke için en büyük suç sayılır ve bu damgayı yiyen 

herkes hukuk sistemi içinde ve dıĢında bir Ģekilde cezalandırılır. Bu damgayı yememek için 

vatandaĢlar siyasi faaliyete girmekten ve fikir beyan etmekten çekinirler. Böylece meydan tek 

parti ideolojisinin militanlarına kalır. Tek parti idareleri olan komünist idareler hâkim 

oldukları yerlerde bu Ģekilde hâkimiyetlerini devam ettirmiĢlerdir.  

Açıktan muhalefete imkân bırakılmadığı için parti içi muhalefet gizliden gizliye devam 

eder. Bu da parti içinde huzursuzluklara sebep olur. Ülkedeki gizli muhalefet de parti ve 

dolayısıyla devlet idarecilerini rahatsız eder boyuta gelince yöneticiler gizli muhalefeti ortaya 

çıkarmak amacı ile kendilerine sadık olan adamlarına kurdurdukları partiler ile bir çıkıĢ yolu 

ararlar. Ülkemizdeki ―Serbest Fırka‖ denemesi böyle bir çıkıĢ denemesidir. 

Kendilerini devlet olarak gören parti mensupları uzun süre devleti idare mevkiinde 

kaldıkları takdirde normal demokrasiye geçilerek muhalefete düĢmelerini hazmedemezler. 

Ġktidarda bulunan muhalif partinin gayr-ı memnunları ile bir araya gelerek veya iktidar hevesi 

ile çoğu zaman ―Militarizme‖ kaymaları mümkündür. Ülkemizdeki ihtilallerin altında yatan 

en önemli sebep de budur. Tabiidir ki ihtilalin kendine has durumları vardır. Anayasayı 

yeniden yapmak gibi. Bu durumda yapılan Anayasa‘ların elbette yapanların çıkarlarına uygun 

olacağı açıktır. ġayet bir ülkede Anayasa‘lar ihtilalciler tarafından yapılıyorsa demokratik 

olması zaten mümkün değildir. O ülkede demokrasinin önündeki en büyük engel bu 

―Anayasa‖lardır. ġayet ihtilalciler tüm partileri kapatarak ülkede yeniden bir güdümlü 

demokrasiye, muvazaalı ve müsaadeli partilere imkân tanıyor ve diğerlerine hiçbir hak 

tanımıyor ise o zaman o ülkede demokrasi kültürü ve demokratik bir devlet yapısının 

oluĢması gerçekten zora girmiĢ demektir. O zaman kurulmasına müsaade edilen partiler yine 

―devlet partileri‖ olarak nitelendirilir. Bu durumda siyaset ve partiler ilkesiz, menfaatçı, hileci, 

kirli ve iĢbirlikçi siyasiler elinde kalır. Ġyi insanlar ve halk siyasetten kaçar ve ülke değersiz 

insanların elinde oyuncak olur ve halk büyük sıkıntılara maruz kalır.  

Ülkemizde 60 ihtilali ve Anayasası, Demokrat Partinin kapatılması ile 1980 ihtilali ve 

Anayasası ve konseyin müsaadesi ve izni ile kurulan 12 Eylül muvazaa partileri, bize has 

demokrasi ve devlet partileri konusunda yeterli bilgi vermektedir.  

Bu durumdan çıkıĢ yine demokrasinin sağlıklı iĢlemesine bağlıdır. Demokrasi ismi 

yeterli değildir. Çünkü demokrasi ve cumhuriyet isimden ve resimden ibaret değildir. Sağlıklı 

bir demokrasi, Hukuk devleti, Hürriyet ve Ġnsan Hakları birbirinden ayrılmayan temel 

kavramlardır. Önemli olan ne olursa olsun demokrasi değil, demokratik hukuk devleti 

olmaktır. Partiler bunun aracı olmalıdır.  

 

SONUÇ: 

 Partilerin örgütleri muhakkak ki geleneksel demokrasi kavramlarına uygun değildir. 

Bunların içyapıları esas itibarıyla otokratik ve oligarĢiktir. Bütün görünüĢlerine rağmen 

liderler gerçekte üyeler tarafından seçilmeyip merkez tarafından kooptasyon ya da atama 

sureti ile iĢ baĢına getirirler.  Liderlerde militanlardan kopmuĢ bir yönetici sınıf ve az çok 

kendi içine kapanmıĢ bir kast meydana getirme eğilimi vardır. Parti liderlerinin seçimle 

göreve geldiği durumlarda bile parti oligarĢisi geniĢler, fakat hiçbir zaman bir demokrasi 

haline gelmez. Çünkü bu seçimi yapanlar genel seçimlerde partiye oy verenlere oranla bir 

azınlık teĢkil eden üyelerdir. Parlamento üyeleri gitgide iç liderlerin otoritesi altına 

girmektedir. Bu ise seçmen kütlesine ufak bir üye gurubunun, bu guruba da parti yönetim 

organlarının hâkim olduğu anlamına gelir. Hatta daha ileri gidersek parlamento üyelerince 

yönetilse bile partilerin demokratik olduklarını düĢünmek bir hayaldir. Çünkü seçimler 
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kamuoyunu çok kötü yansıtır. Partiler kamuoyunu temsil ettikleri kadar onu meydana da 

getirirler. Propaganda yolu ile Ģekillendirir ve hazır bir kalıba sokarlar. Parti sistemi sadece 

kamuoyunun bir yansıması değil, aynı zamanda kamuoyuna empoze edilen dıĢ ve teknik 

etmenlerin (seçim sistemi gibi…) bir sonucudur. Parti sistemi kamuoyunun bir fotoğrafı 

olmaktan çok kamuoyu parti sisteminin bir iz düĢümüdür.  

Partilerin genel evrimi bunların demokratik rejimden sapmakta olduklarını 

belirtmektedir. Artan merkeziyet üyelerin liderler üzerindeki etkisini zamanla azaltırken 

liderlerin üyeler üzerindeki etki gücünü artırmaktadır. Liderlerin iĢ baĢına geliĢlerindeki seçim 

usulleri yavaĢ yavaĢ rolünü kaybetmekte, bir zamanlar edepli bir Ģekilde gizlenen kooptasyon 

ve yukarıdan atama artık parti tüzüklerince kısmen itiraf edilmekte, bazen de bir ilerleme 

belirtisi imiĢ gibi (faĢist partilerde) yüksek sesle ilan edilmektedir. Bunun ortaya çıkardığı 

dikey bağlantıların ve su geçirmez bölmelerin geliĢmesi tabanın eylem özgürlüğünü 

sınırlamakta ve tepenin nüfuzunu artırmaktadır. Bütün bunlar parti üyelerinin sıkı bir disiplin 

altına sokulmasını mümkün kılmakta, böylece merkez karĢısında her türlü bağımsız hareket 

önlenebilmekte ve sıkı bir Ortodoksluk sürdürülebilmektedir.  

Üyeler arasında disiplin hem bu maddi araçlarla, hem de ondan da büyük bir propaganda 

ve ikna çabası ile pekiĢtirilmektedir. Bu çaba üyeleri, parti ve liderleri yüceltmeye ve bunların 

yanılmazlıklarına inanmaya itmekte eleĢtirici tutumun yerini bir yüceltme duygusu 

almaktadır.  

Parlamento üyeleri de kendilerini parti liderlerinin emrindeki oy makinelerine 

dönüĢtüren bir itaate zorlanmaktadır. Böylece ortaya çıkan bu kapalı, disiplinli, makineleĢmiĢ 

organizmaların bu monolotik partilerin yapısı, dıĢtan bakıldığında bir odununkini 

andırmaktadır. Ancak partilerin disiplin metotları bedenlerinden çok ruhlarının eğitilmesine 

dayandığından, ordununkinden daha esnek ve etkilidir. Partilerin insanlar üzerindeki etkisi 

güçlenmekte, partiler totaliter nitelik almaktadır. Bunlar üyelerinden daha yakın bir bağlılık 

istemekte ve tam ve kesin evrensel izah sistemleri teĢkil etmektedirler. Bu modern kiliselere, 

gayret, inanç, coĢku ve hoĢgörüsüzlük hâkimdir. Böylece parti mücadeleleri din savaĢlarına 

dönmektedir.  

Bununla beraber partisiz bir sistem daha mı doyurucu olacaktır? ĠĢte asıl sorun budur. 

Adaylar seçmen kütlesi karĢısında birey olarak çıksalar ve seçmen kütlesi bunların 

eğilimlerini gerçekten bilebilecek durumda olmasa, kamuoyu daha mı iyi temsil edilecektir? 

Hükümetin karĢısında yalnız siyasal kuruluĢlar halinde birleĢmemiĢ dağınık bireyler olsa, 

özgürlük daha mı iyi korunacaktır? 

Halen 18. Yüzyıl filozoflarının görüĢlerine dayanarak hukukçuların uydurdukları 

tamamen gerçek dıĢı bir demokrasi anlayıĢı içinde yaĢıyoruz. ―Halk tarafından halk 

hükümeti‖ ―Ulusun temsilcileri tarafından yönetilmesi‖ sloganları coĢkunluk uyandıracak ve 

hitabette iĢe yarayacak güzel sözlerdir. Bir halkın kendi kendini yönettiği hiçbir zaman 

görülmemiĢtir ve hiçbir zaman da görülmeyecektir. Bütün hükümetler oligarĢiktir. Bu da 

zorunlu olarak az sayıda kiĢinin çoğunluğa hâkimiyetini içerir. ―Kelimenin tam anlamında 

gerçek demokrasi olmamıĢtır ve olmayacaktır da… Çoğunluğun yönetmesi ve azınlığın 

yönetilmesi doğal düzene aykırıdır.‖
2
 

Halk iradesi de özünde anarĢiktir. HoĢuna giden her Ģeyi yapmak ister. Halkta 

hükümetin kötülük olduğu yönünde örtülü bir kanaat, hükümete karĢı içgüdüsel bir düĢmanlık 

tavrı vardır. Her hükümet disiplini gerektirir. Her türlü disiplin dıĢarıdan empoze edilir. ―Ġç 

disiplin‖in kendisi de yine bir dıĢ disiplini içeren bir eğitimin sonucudur ve daima çok sınırlı 

bir ölçüdedir. Hükümetle baskı birbirinden ayrılmaz, fakat baskı mahiyeti icabı olarak baskı 

altındaki kiĢilerin dıĢındadır. Bir halk kendi kendisini baskı altında tutamaz ve kendi kendini 

baskı altına alamaz; baskı altında tutulur. Kendi kendini yönetmez; yönetilir. Yöneticilerle 

                                                 
2
 J. J.Rousseau, Toplum SözleĢmesi, Kitap III, Bölüm IV  
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yönetenlerin, baskı yapanlar ile baskı altında tutulanların aynı kiĢiler olduğunu ileri sürmek, 

bunlardan ikincisinin ilkine itaat etmesini meĢrulaĢtıracak mükemmel bir yoldur, fakat bu tam 

bir kelime oyunundan ibarettir.  

Gerçek demokrasi baĢka bir Ģeydir. Daha mütevazı ve daha gerçek bir Ģey… ―Halk için 

ve halkın her kesimi için özgürlük‖ olarak tanımlanabilir. Sadece doğuĢ, soy, servet, görev, ya 

da eğitim bakımından ayrıcalıklı olanlar için değil, herkes için özgürlük… Bu da belli bir 

yaĢama düzeyini, belli bir temel eğitimi, belli bir sosyal eĢitliği ve belli bir siyasal dengeyi 

gerekli kılar. Biçimsel özgürlükler ile gerçek özgürlükler arasındaki Marksist ayırım ancak 

kısmen doğrudur. Batı rejimlerince tanınan siyasal özgürlüklerin yeterli bir yaĢama düzeyinin, 

yeterli bir eğitimin, sosyal eĢitliğin ve siyasal dengenin olmayıĢı halk kitlelerinin büyük bir 

kesimi için biçimsel kaldığı bir gerçektir. Fakat bunlar gerçek özgürlükler haline getirilebilir. 

ĠĢe bunları yok etmekle baĢlamanın bir anlamı yoktur.  

ÇağdaĢ siyasal oluĢumların gözlemlenmesi açık bir gerçeği ortaya koymaktadır. Belli 

bir maddi uygarlık derecesine ve belli bir yaĢama düzeyine eriĢmiĢ olan ülkelerde (Avrupa, 

Kuzey Amerika, Ġngiltere ve beyaz ırka mensup dominyonlar) partiler rejimi ile özgürlükler 

arasında bir düĢünce birliği vardır. Ekonomik ve mali güçlerin tek baĢına basına, haber alma 

ve propaganda araçlarına ve seçmenleri örgütlendirecek bir vasıtaya sahip oldukları 19. 

Yüzyılda demokrasi mevcut değildi. Ancak partilerin ve özellikle iĢçi partilerinin doğuĢu 

bütün halkın siyasal iĢlerde gerçek ve aktif bir iĢbirliğinde bulunmalarına imkân vermiĢtir.  

Hayat standardının ve halk eğitiminin çok daha düĢük olduğu ülkelerde (Asya, Afrika, 

Güney Amerika) böyle bir fikir birliği yoktur. Burada partiler biçimsel bir karakter alır. 

Seçmenleri istedikleri gibi yoğurdukları yumuĢak bir hamur olarak kullanan rakip hizipler 

iktidar için mücadele ederler. Su-i istimal alıp yürür ve ayrıcalıklı sınıflar hâkimiyetlerini 

sürdürmek için bu durumdan yararlanırlar. Belli Ģartlar altında tek parti,  bir iki kütle örgütü 

teĢkil edebilir ve kütlelerin giderek bir siyasal eğitim kazanmalarını sağlayabilir. Tek partinin 

doğurduğu otoriter rejim, her türlü feodaliteyi ortadan kaldırarak siyasal özgürlüğün 

gelecekteki geliĢimi için zorunlu olan ekonomik ve sosyal Ģartları meydana getirebilir. Ancak 

geçiĢ rejiminin yapısı, sonraki liberal geliĢim ümidini tamamen yok edecek türde olmamalıdır.  

Partisiz bir rejim, doğum, servet ya da mevkii bakımından seçilmiĢ bir yönetici, elitlerin 

sürekliliğini sağlar. Halktan bir adamın oligarĢiye girebilmek için baĢlangıçtaki durumundan 

çıkmak amacı ile büyük bir çaba göstermesi bir yandan da burjuva eğitiminin basamaklarını 

tırmanarak, doğduğu sınıf ile olan temasını kesmesi gerekir. Partisiz bir rejim tutucu bir rejim 

olmak zorundadır. Böyle bir rejimde oy hakkı mülkiyete dayanır, ya da halka kendi içinden 

gelmeyen liderler empoze etmek sureti ile genel oyun felce uğratılmasına çalıĢılır.  

Tarihsel bakımdan partiler, halk kütleleri siyasal hayata gerçekten girmeye baĢladıkları 

zaman doğmuĢtur. Bunlar kütlelerin kendi elitlerini kendi aralarından devĢirmelerine imkân 

veren zorunlu çerçeveyi meydana getirmiĢlerdir. Soldaki partiler daima sağdakilerden daha 

çok geliĢmiĢlerdir. Partileri yok etmek sağ için solu felce uğratmanın mükemmel bir yoludur. 

Partilerin siyasal hayata müdahalelerine, militanların milletvekilleri üzerindeki 

hâkimiyetlerine kongre ve yönetim kurullarının parlamento karĢısındaki üstünlüğüne 

yöneltilen klasik protestolar, bakanların ve parlamentoların biçimsel karakterini 

kuvvetlendirmiĢ olan son elli yıllık geliĢmeleri göz ardı etmek mümkün değildir. Bunlar 

eskiden sırf özel, mali ve ekonomik çıkarların aracı iken, Ģimdi partilerin aracı haline 

gelmiĢlerdir. Partiler arasında kütle partilerinin önemi git gide artmaktadır. Bu dönüĢüm 

demokrasinin gerilediğini değil ilerlediğini ifade eder. 

Demokrasiyi tehdit eden partiler rejimi değil, içyapılarındaki çağdaĢ eğilimleridir. 

Tehlike partilerin varlığında değil, zaman zaman aldıkları askeri, dini ve totaliter 

biçimlerdedir. Demokrasiyi geliĢim süreci içinde kendi bünyesinde sakladığı zehirlere karĢı 

korumanın gerçek yolu onu kütleleri örgütlendirecek ve yöneticileri seçip yetiĢtirecek modern 

yöntemlerden koparmak değil (böyle bir ameliyat demokrasiye boĢ bir biçim, gerçek dıĢı bir 



 87 

görüntü haline getirir) bu yöntemleri demokrasi yararına kullanmaktır. Çünkü netice itibarı ile 

bunlar ihtiyar Ġncili ÇavuĢ‘un dili gibi, hem iyiye hem kötüye kullanabilecek aletlerden baĢka 

bir Ģey değildir.  

Zanaatkarlığın üstünlükleri ve endüstrileĢmenin kötülükleri hakkında söylenen bunca 

söz, zanaatkarların devrinin dolduğunu ve halen bir kütle üretim çağında yaĢadığımız 

gerçeğini değiĢtirmediği gibi, 19. Yüzyılın bireyci ve adem-i merkeziyetçi kadro partileri 

adına duyulan üzüntü ve günümüzde merkeziyetçi ve disiplinli kütle partilerinin aforoz 

edilmeleri, bunlardan ancak ikincisinin yani merkeziyetçi ve disiplinli kütle partilerin çağdaĢ 

toplumların yapısına uygun gerçeğini değiĢtirmeyecektir.  

 

SĠYASĠ PARTĠLERĠN AMACI NEDĠR VE NASIL OLMALIDIR? 

Ġnsanları idare etme sanatına siyaset denir. Ġnsanların bulunduğu her yerde problem 

vardır. Bu problemleri gidermek için sözü dinlenir bir idareciye ihtiyaç vardır. O da adalet ve 

insaf düsturlarına göre, insanların arasını bularak, fert ve toplumun memnun olacağı Ģekilde 

onları bir arada tutmasını bilmelidir. Bu hususta göstereceği maharet onun siyasetteki 

becerisini ve maharetini gösterir.  

Siyaset bir maharet ve sanattır. Çünkü bir toplumda her çeĢit düĢünceye mensup 

insanlar vardır. ÇeĢitli din, dil, fikir ve kültüre sahip insanlar toplumun kaçınılmaz 

unsurlarıdır. Bu insanın fıtratının gereğidir. Tek tip ve tek fikir düĢüncesi istibdadın amacıdır. 

Böylece insanları daha kolay idare edeceklerini zannederler. Ġnsanlara hizmet yerine insanları 

kendilerine hizmet ettirmenin böylece mümkün olacağı saplantısındadırlar. Bu düĢünce ve 

gayret tarih boyunca tüm müstebitlerce uygulamaya çalıĢıldığı ve bunun için pek çok kan 

döküldüğü halde amacına ulaĢamamıĢtır.   

a- Siyasetin Amacı:   

Siyasetin amacı toplumda bulunan çeĢitli din, fikir, mezhep ve kültüre mensup 

insanlarını ortak idealler ve projeler etrafında birleĢtirerek ülkeye hizmet ettirmektir. Ortak 

amaçlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, birlik ve dirliği temin etmek, huzur ve güven 

ortamı oluĢturmaktır. Siyasiler bunu yapabildikleri oranda baĢarılı olurlar ve siyaset de 

amacına uygun yapılır. 

Her Ģeyin bir amacı vardır ve her Ģey amacına uygun Ģekilde yapıldığı taktirde hayırlı bir 

neticeye ulaĢır. Siyaset de amacı doğrultusunda yapıldığı zaman hedefine ulaĢır. Siyaset 

ülkeye hizmet için bir araçtır; ama en önemli araçlardan birisidir. Ancak siyasetin dıĢında pek 

çok hizmet alanları mevcuttur. Hizmetin tek adresi siyaset değildir. Ne var ki siyasi tercihler 

doğru yapılmadığı, ehline verilmediği ve amacı dıĢında kullanıldığı zaman diğer tüm 

hizmetlerin önünde en büyük engel olmaktadır. 

Bunun için devlet ve halk idaresi olan siyasetin ehil ellerde ve hizmet erbabının elinde 

olması lazımdır. Yoksa Peygamberimiz (SAV)‘in buyurduğu gibi ―Emanet ehil ellere 

verilmezse, maddi ve manevi kıyametler kopar.‖ 

Siyasetin en mühim gayesi ise adaleti sağlamak, hak sahiplerine hakkını vermek ve 

haksızları cezalandırmaktır. Adalet de ancak hürriyet ortamında sağlanabilir. Hürriyetin 

olmadığı yerde adalet olmaz. Ġnsanların hak ve hürriyetlerini vermek, savunmak ve korumak 

ise siyasilerin en önemli vazifeleridir. Siyasetin en önemli amacı da budur. Ġnsan hak ve 

hürriyetlerinin verilmesi, korunması ve hürriyet içinde adaletin temini siyasetin amacıdır. 

Aksi, siyasi despotizm ve istibdattır. 

 

b- Siyasi Parti Nasıl Olmalıdır?  

Parti, demokratik unsurlardan birisidir. Rejimin demokratik olması hür seçim ve 

siyasilerin parti programları ve kadrolarıyla millete hizmet için milletin önüne çıkmasıdır. 
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Seçim neticesinde bir parti veya koalisyon iktidar olurken, bir kısmı da muhalefette kalır. 

Ġktidar her yerde vardır. Rejimi demokratik yapan hür muhalefetin bulunmasıdır.  

Bir siyasi partide Ģu hususların bulunması gerekir: 

1- Hürriyetçi ve demokrat olmalıdır:  

Artık dünyada insan hak ve hürriyetleri söz konusudur. Din ve vicdan özgürlüğü 

prensibi ile tüm dinler devletçe teminat altına alınmıĢtır. Dolayısıyla din için silahlı cihat 

nesholmuĢ ve ortadan kalkmıĢtır. Zaman onun neshine fetva vermiĢtir. Manevi cihat ise ilim, 

fikir ve akıl ile olacaktır. Asrımızda akıl-ilim ve fen hâkimdir. Öyle ise idarede de bunların 

temsil ettiği Ģûralar hükmünü icra etmelidir. Bu ise, hürriyet ve demokrasi ile olur, yoksa 

olmaz. Ġslam, istibdada asla müsaade etmez. Temel hak ve hürriyetleri ―Medine SözleĢmesi‖ 

ve ―Veda Hutbesi‖ ile Ġslam ortaya koymuĢtur. Ġslam vazı-ı esaret değildir. ġeriat âleme 

gelmiĢ, ta istibdadı ve her nevi tahakkümü kaldırsın. Hürriyet ise iman ile parlar. Zira Sani-i 

âleme abd olan kimse, sadece ona ibadet eder. Hiç kimseye tahakküm etmediği gibi, hiçbir 

tahakküme de boyun eğmez. Seçim ise Hulefa-i RaĢidin metodu ve takip ettiği yoldur. 

Hilafet, seçimle iktidar olmaktır. Seçimsiz hilafet olmaz. Bu da hürriyet ve demokrasi ile olur.  

2- Tüm kitleye kucak açmalı, kitle partisi olmalıdır: 

Grup, mezhep, ideoloji, fikir ve din partileri tüm kitleleri kucaklayamaz. Kendi grubunu, 

ideolojisini ve fikrini empozeyi esas aldığı için, tarafsız davranıp adaletli hareket edemez. Din 

adına hareket eden bir parti de kendi dindaĢını tercih, değerini tasfiye edeceğinden veya baĢka 

din mensuplarınca dıĢlanacağından, kitlenin tamamına hitap edemez. Müsavat-ı hakikiyeyi 

sağlayamaz. Müsavatsız adalet de adalet olmaz. Ġdeoloji ve din, tüm insanları birleĢtiremez ve 

dolayısı ile birleĢtirici bir unsur olamaz. Herkesin birleĢeceği asgari temel müĢterekler, din ve 

milliyetçilik değil, temel haklar, hürriyetler ve müĢterek çıkarlar, menfaatlerdir. Bu da ancak 

demokratlıkla, hürriyetçilikle mümkündür.  Siyasi parti buna dikkat etmelidir.  

3- Devlet idaresine liyakatli olmalı: 

―Siyaset devleti idare etme sanatıdır‖  Parti de politikacıları toplayan bir müessesedir.  

Ülke idaresinde maharet ve liyakat ön plana geçer. Dindarlık, milliyetçilik, vs. geri planda 

kalır. Ġdareci dindar olmaktan çok, daha fazla idareyi, bürokrasiyi, kanunları ve devlet çarkını 

iyi iĢletecek maharet ve ehliyeti kendinde toplamaları Ģarttır. Siyaset bir sanattır. Sanatta 

maharet ön plandadır. Hem diyanet hem de maharet olsa, o tercih sebebidir. Lakin bu çok 

azınlıktadır. Ancak, sahabelerde çoklukla bulunur. ġimdi ise terbiye-i Ġslamiye ve Ġslami 

gelenek tamamen bozulmuĢtur. Öyle ise salahattan ziyade maharet birinci derecededir. Bunun 

için Peygamberimiz (SAV)  Kabe‘nin anahtarını Osman bn. Mazun‘dan almıĢ ve amcası 

Abbas‘a vermek istemiĢ, ama ―Emaneti ehline verin‖ ayeti nazil olunca yine ona vermiĢtir. 

Yeni Müslüman olan Amr ibn. As‘ı komutan tayin etmiĢtir. Sahabeyi emrine vermiĢtir. 

Üsame bn. Zeyd gibi genç birini komutan tayin etmiĢ, seçkin sahabeleri emrine vermiĢtir.  

4- Hayrı Ģerrinden çok olmalı: 

Siyasi kadro ülkeyi idare edecektir. Faydası da tüm ülkeye olacaktır. ġahsi menfaat 

yerine ―Vatan, Kur‘an ve Ġslamiyet‖ menfaati nazara alınarak parti tercihi yapılır. Oy ona göre 

verilir. Kusursuz insan olmadığı gibi, insanlardan müteĢekkil partiler ve hükümet de masum 

olamaz. Demek ölçü iyiliği, hayrı kötülüğüne galip olmasıdır. Yoksa günahsız hükümet 

muhal-i adidir. Zira masum hükümeti arayanlar hiçbir hükümeti beğenmeyip hep onları yıkma 

taraftarı olup anarĢiye zemin hazırlarlar. Yüce Allah ahirette mizanda hasenatı, seyyiatı 

galibiyeti-mağlubiyeti noktasında hükmeder. Adil ölçü budur. Biz de bu ölçüye uyacağız.  

5- Otoritesini, gücünü halktan, kanundan almalıdır: 

MeĢrutiyetin kaynağı efkâr-ı ammedir. Kamuoyu ve halk hâkimdir. Öyle ise halkın 

üzerinde ve halkın seçtiği meclis üzerinde hiçbir güç ve otorite tanımamalıdır. Siyasi parti 

halkın temsilcisi olmalı, herhangi bir ideolojinin veya baskı grubun temsilcisi olmamalı. 

Hürriyetçi ve demokrat çizgiyi takip etmelidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 
A- OSMANLI DÖNEMĠNDE SĠYASĠ YAPILANMA: 

 

1. Kanun-u Esasi ve I. MeĢrutiyetin Ġlanı: 

Demokrat padiĢah Sultan Abdülhamit 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta geçtikten 1yıl 5 

ay 13 gün sonra 13 ġubat 1878 tarihinde I. MeĢrutiyeti ilan ederek ―Meclis-i Mebusanı‖ açtı. 

Abdülhamit halkın padiĢahı olduğunu göstermek amacı ile halk ile bütünleĢmek için camilere 

ve kıĢlalara gider, gezilere katılır ve halkın çeĢitli kesimleri ile olmaya önem verirdi.  

Sultan Abdülhamit iĢlerin meclis tarafından yapılması taraftarı idi. 1865 yılında ġinasi 

Bey, Ebuzziya Tevfik, Agâh Efendi, Namık Kemal, Ziya PaĢa ve Ali Suavi gibi hürriyetçi 

kalemler ―Yeni Osmanlılar Cemiyeti‖ni kurdukları zaman Ģehzade Abdülhamit de bu 

cemiyete ilgi gösterenler arasında bulunuyordu. O zaman ―Demokrasi‖ tabiri yerine ―Nizam-ı 

Serbestane‖ tabiri kullanılıyordu.  Yeni Osmanlılar ―Tasvir-i Efkâr‖ ―Muhbir‖ ve ―Hürriyet‖ 

gibi gazeteler vasıtasıyla ―Nizamat-ı Esasiye‖ (Anayasa) ―Nizam-ı Serbestane‖ 

(MeĢrutiyet/Demokrasi) ve ―ġuray-ı Ümmet‖ (Millet Meclisi) konularındaki yazıları ile 

toplumu aydınlatmaya çalıĢıyorlardı.  

Yeni Osmanlılar Cemiyeti içinde de farklı görüĢler vardı. Namık Kemal ve Ziya PaĢa 

―Usul-u MeĢveret‖ ile dini esas alırken, Ali Suavi ve Mustafa Fazıl PaĢa gibiler laiklik 

prensiplerini savunuyorlardı. Yeni Osmanlılar Mithat PaĢa‘nın etrafında toplanarak Kanun-i 

Esasinin hazırlanmasına katkı sağladılar ve I. MeĢrutiyetin ilanına zemin hazırladılar. ―I. 

Meclis-i Mebusanı‖nın kapatılması ile de dağıldılar.   

Kanun-ı Esasiyi hazırlamak amacı ile Sultan Abdülhamit önce 26 Eylül 1876 tarihinde 

ulemadan 200 kiĢilik bir ―ġura Meclisi‖ topladı. Bu Ģurada Kur‘anın MeĢveret emri ve 

peygamberimizin (sav) tatbikatını dile getiren bilginler Ģuranın ve meĢveretin en geniĢ 

Ģeklinin ―Meclis-i Mebusan‖ olduğu, bunun çalıĢma esaslarının da ―Kanun-u Esasi‖ Ģeklinde 

hazırlanması fikrini benimsedi. Kanun-u Esasiyi hazırlamak üzere Mithat PaĢa, Namık 

Kemal, Ziya PaĢa gibi ileri gelenlerden oluĢan bir heyet kurularak ―Kanun-u Esasi‖ 

hazırlandı.  

Sultan Abdülhamit 19 Aralık 1876 tarihinde Mithat PaĢayı Sadrazamlığa getirdi ve 23 

Aralık 1876 tarihinde ―Kanun-u Esasiyi‖ törenle ilan etti. Kendisinin de buna uyacağını ve 

uygulayacağını duyurdu. Kanun-u Esasiye göre Meclis-i Mebusan iki ayrı organdan meydana 

geliyordu. ―Meclis-i Ayan‖ ve ―Meclis-i Mebusan‖. Meclis-i Ayanı padiĢah seçiyordu. Bunun 

40 kontenjanı vardı. PadiĢah 40 üyenin 26‘sını açıklayarak çalıĢmalara baĢladı. 20 Mart 

1877‘de seçimler yapıldı ve Meclis-i Mebusan çalıĢmaya baĢladı.  

Osmanlı meĢrutiyeti ilan etmiĢ ve demokrasiye geçmiĢti ancak Kanun-i Esasinin gayr-ı 

Müslimlere yetki vermesi ve Meclis-i Mebusanın 40 üyesinin gayr-ı müslim olması bir kısım 

medrese ulemasını ve dinde hassas ve muhakeme-i akliyede noksan olanların muhalefetini 

çekti. Onlar ―Ġslamın izzetinin ayakaltına alındığını ve dine zarar geldiğini‖ dile getiriyorlardı. 

Bu arada Balkanlarda karıĢıklıklar çıktı. Balkanlarda Milliyetçilik hareketleri baĢladı. Rusya 

ve Batı Avrupa ülkeleri milliyetçilik hareketlerine büyük destek veriyorlardı. Bulgarlar 2 

Mayıs 1877 tarihinde isyan ettiler. 9 Haziranda isyan bastırıldı. 2 Temmuz 1876 tarihinde 

Sırbistan ve Karadağ‘da isyan çıktı. 29 Ekim 1876 tarihinde Sırp ordusu tamamen imha 

edilerek isyan bastırıldı.  

24 Nisan 1877 tarihinde Ruslar Romanya‘ya geçerek Osmanlıya savaĢ açtılar. Meclis-i 

Mebusan da Rusya ile savaĢma kararı aldı. Böylece meĢhur ―93 Harbi‖ baĢladı. (Rumi 1293) 

Ruslar iki cephede birden Osmanlı ile savaĢmaya baĢladılar. Doğu cephesi ve Balkan 
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Cephesi. Balkan Cephesinde 300. 000 kiĢilik Rus ordusu Plevneyi kuĢattı. Plevne kahramanı 

olan Gazi Osman PaĢa Plevne önlerinde Rus ordusunu üç defa bozguna uğrattı ancak yine 

toparlanarak Plevneyi kuĢatmaya devam ettiler. 7 Temmuzda kuĢatılan Plevne 

dayanamayarak nihayet 10 Aralık 1877 de düĢtü. Ruslar Edirne‘ye doğru ilerlediler ve 22 

Ocak 1878 tarihinde Edirne iĢgal edildi. 6 ġubat‘ta Ruslar Çatalca ve YeĢilköy‘e kadar 

ilerlediler.   

Doğu cephesinde ise Ruslar 160.000 kiĢilik bir ordu ile Ardahan ve Doğubayazıt‘ı ele 

geçirdiler. Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Zivin‘de Rusları mağlup ederek durdurdu. 25 Ağustos‘ta 

Gedikler ve 4 Ekim‘de Yahniler meydan muharebelerinde Rusları yine mağlup ederek 

püskürttü. Ancak Ruslar devamlı takviye gönderiyor, Osmanlılar ise devamlı zayıflıyordu.  

Gerek halk gerekse onlara akıl verenler tüm bu olumsuz geliĢmelerden ―Meclis-i 

Mebusanı‖ ve MeĢrutiyetin ilanını sorumlu tutuyorlardı. MeĢrutiyet aleyhine olumsuz bir 

hava oluĢtu. Meclis kendisini müdafaa etmekten aciz kaldı. Ruslar Edirne‘yi ele geçirmiĢ ve 

Ġstanbul‘a yaklaĢmıĢlardı. Sultan Abdülhamit kendisine yapılan baskılar üzerine ―Kanun-i 

Esasinin‖ kendisine verdiği geniĢ yetkilere de dayanarak 13 ġubat 1878 tarihinde meclisi 

feshederek bütün yetileri kendisinde topladığını ilan etti. 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefonos 

(YeĢilköy) anlaĢmasını imzaladı. Böylece meĢhur 93 harbi bitmiĢ oldu.  

Sultan Abdülhamit Meclisi feshetmiĢti ama devleti yine ―Kanun-i Esasiye‖ dayanarak 

idare ediyordu. 1908 de II. MeĢrutiyetin ilanına kadar geçen 30 yıllık zaman diliminde hep bu 

Anayasa‘ya sadık kalmıĢtır.
3
  

1876 MeĢrutiyetin ilanı ile baĢlayarak 1918 Mondros Mütarekesi arası Osmanlı‘nın en 

buhranlı dönemidir. Bu dönemini ikiye ayırmak mümkündür. 1876 yılında Kanun-u Esasinin 

kabul edilerek buna göre devletin idare edildiği, I. Meclis-i Mebusan denemesi ve feshi 

sonrası ile II. MeĢrutiyetin ilanına kadar geçen 32 yıllık Abdülhamit dönemi. (1876- 1908) 

1908 II. MeĢrutiyetin ilanı ile baĢlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi ile biten 20 yıllık ―Ġttihat 

ve Terakki‖ dönemi. (1908–1918)  

Bizde hep böyle olmuĢtur. Ülkedeki karıĢıklıklardan meclisi sorumlu tutarız ve 

düzeltmek için meclisi feshederiz. Anayasayı değiĢtirir yine meclisi açarız ama değiĢen bir 

Ģey olmaz. Dönüp kendimize bakmayız. Üzerimize düĢeni yapmak yerine birilerini suçlayarak 

iĢin içinden kolayca çıkmak âdetimizdir. Bundan dolayı da kayda değer bir ilerleme olmaz.  

 

2. II. MeĢrutiyeti Hazırlayan Sebepler:  

Demokrasi ve parlamento idaresi Ġngiltere, Fransa Ġtalya‘da vardı. Almanya, 

Avusturaya, Portekiz ve Ġspanyada sınırlı yetkilere sahip bir parlamenter sistem vardı. Balkan 

devletleri de1905 yılından itibaren Parlamento ile yönetilmeye baĢlamıĢlardı. Bütün bunlar 

Osmanlı‘nın da parlamenter bir sistemle yönetilmesini zorluyordu. Ġçeriden aydınlar, 

bürokratlar, fikir adamları ve ordu içindeki subaylar meĢrutiyet idaresini istiyorlardı. Bunun 

için Ġttihat ve Terakki cemiyetine üye olmuĢlardı.  

Dünyada Liberalizm ve Milliyetçilik akımları geliĢme kaydediyordu. Liberaller siyasi 

olarak ―Hürriyet‖ isterken ekonomik olarak da ―Serbest piyasa ekonomisi‖ni savunuyorlardı. 

Milliyetçik ise Ġtalya, Almanya, Rusya, Çin ve Osmanlı‘yı etkilemeye baĢlamıĢtı. Bilhassa 

Osmanlıda Yunanlar, Bulgarlar, Ermeniler bağımsızlık arzusu ile milliyetçiliği yükselen bir 

değer olarak kabul ederken, Osmanlıyı parçalamak isteyenler de Araplar arsında bile 

milliyetçiliği körüklüyorlardı. Osmanlı içindeki milliyetçi fikrini taĢıyan aydınlar ―Osmanlı 

yıkılacak, hiç olmazsa Türk ve Turan birliğini sağlayalım‖ düĢüncesi ile bu fikirlere 

kapılmıĢlardı. Sonuçta 1789 Fransız Ġhtilali ürünü olan bu görüĢler ―Milli hâkimiyet, milli 

birlik ve her milletin kendi mukadderatını tayin etme‖ düĢüncesine dayanıyordu. 

                                                 
3
 Cumhuriyetin Manevi Temelleri, M. Ali Kaya, (Ġst–2001) s.67–91 
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Bunların dıĢında ―Ġttihad-ı Ġslam‖ fikrinde olanlar ―Sebilur‘-ReĢad‖  ve ―Sırat-ı 

Müstakim‖ dergileri çevresinde toplanmıĢlardı. Bu fikrin geliĢmesine çalıĢan Cemaleddin-i 

Efgani ve ġeyh Muhammed Abduh da sultan Abdülhamit ile görüĢerek ona da düĢüncelerini 

açmıĢlar ve padiĢahın desteğini de almıĢlardı. Jön Türklerin bir kısmı Hoca Tahsin, Namık 

Kemal ve Ali Suavi gibilerde hem milliyetçi hem de Ġttihad-ı Ġslam düĢüncesi hâkim idi.
4
  

ġinasi, Yusuf Akçora, Filozof Rıza, Mehmet Emin gibi aydınlarda ise Türkçülük 

hâkimdi. Bunlar II. MeĢrutiyetin ilanından sonraki hürriyet döneminde ―Türk Yurdu‖ ve 

―Genç Kalemler‖ gibi yayınlar çevresinde fikirlerini yayacaklardı. Daha sonra Ġttihat ve 

Terakki Fırkası içinde I. Dünya savaĢı yıllarında hâkim bir fikir olarak öne çıkacak ve 

Hüseyinzâde Ali, Ziya Gökalp ile ―Türk Ocağı‖ etrafında ―Turancı‖ bir Ģekle girecekti.   

Bütün bu fikir akımları yine de ―Hürriyet‖ ortamında kendilerini faaliyet imkânı 

bulduklarından hürriyeti savunan Ġttihat ve Terakki içinde kendilerini ifade zemini 

bulmuĢlardır. Müfrit fikirlerini öne çıkararak zaman zaman Ġttihat ve Terakki Fırkasına hâkim 

olmuĢ ve yanlıĢ yönlendirmiĢlerdir. Kendilerini ifade etmekte zorlananlar da ayrılarak yeni 

fırkalar ortaya çıkarmıĢlardır. Ġttihat ve Terakki kendi yerini sağlamlaĢtırmak amacı ile 

istibdada yönelince de içindeki hürriyetperverler ayrılarak ―Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasını‖ 

kurmuĢlardır.  

Namık Kemal ve Ziya PaĢa gibi ateĢli hürriyetçilerin baĢını çektiği ―Ahrarlar‖  Yeni 

Osmanlılar ve Jön Türklerin ―Hürriyetçi‖ kanadını teĢkil ediyorlardı. Bunların takipçileri 

daima hürriyeti savunmuĢlardır. Resne‘li Niyazi Bey, Prens Sabahattin ve Mizancı Murat Bey 

gibi ileri gelenler de meĢrutiyetin ilanında önemli roller oynamıĢlardır.  

Kolağası (YüzbaĢı) Resne‘li Niyazi Bey bir hürriyet kahramanı olarak meĢrutiyetin 

ilanını sağlamak amacı ile defalarca sultan Abdülhamit‘e telgraf çekti.  6 Temmuz 1908 

tarihinde 200 kiĢilik asker ve sivil adamı ile isyan etmiĢ ve dağa çıkmıĢtı. Yanındaki fedaileri 

ile 23 Temmuzda meĢrutiyet ilan edilene kadar mücadelesini sürdürdü. Bütün bunlar Osmanlı 

Devletinde II. MeĢrutiyetin ilanına birer sebep teĢkil etmiĢtir.  

Selanik‘te Enver Bey (PaĢa) Selanik‘te, Resne‘li Niyazi Bey de Manastır‘da Hürriyet ve 

MeĢrutiyetin ilanı için mücadele ediyorlardı. Bu iki hürriyet kahramanının samimiyetine 

bakınız ki Hürriyet‘in ilanı ile Ġstanbul‘a geldiklerinde herkes onları büyük birer kahraman 

gibi karĢıladıkları halde onlar kemâl-i tevazu ile Sultan Abdülhamit‘in emrine girdiler.  

Hürriyet ve MeĢrutiyetin ilanı için mücadele edenlerin baĢında ulemadan Bediüzzaman 

Said Efendi gelmekteydi. Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Sultanahmet camilerinde yaptığı 

vaazları ile ve gazetelerde yazdığı yazıları ile ġeriat ile müsemmay-ı meĢrutiyetin 

münasebetlerini izah ederek meĢrutiyetin Ģeriata muhalif olmadığını izah ediyordu.
5
 

MeĢrutiyetin ilanının üçüncü gününde 26 Temmuz 1908 tarihinde Sultanahmet meydanında 

toplanan büyük bir mitingde ―Hürriyete Hitap‖ adında nutkunu okudu. Sonra bu nutku 

Selanik meydanında tekrar etti.
6
 Burada Bediüzzaman Hürriyet kahramanı Niyazi Bey ile 

görüĢmek istese de buna muvaffak olamaz ve kendisine ―Ey zamanın Rüstem-i Zâl‘i!‖ 

Ģeklinde hitap eden bir mektup gönderir.
7
 Daha sonra MeĢrutiyeti ve Hürriyeti anlatmak üzere 

Vilâyât-ı ġarkıyeye gider ve onların sordukları sorulara cevaplarını ―Münazarat‖ isimli bir 

eserde toplar.  

 

3. Ġttihat ve Terakki Cemiyeti: 

Ġttihat ve terakki gizli bir cemiyet olarak 21 Mayıs 1889 yılında kuruldu. Jön Türklerin 

Paris gurubu ile birleĢerek yurt içinde ve dıĢında teĢkilatını kurdu. 1897‘de Kahire‘de ve 

Cenevre‘de, 1899 yılında Rumeli‘de teĢkilatlandı. Güçlü bir yayın ağı kurdu. Ġstanbul‘da 

                                                 
4
 Divan-ı Harb-i Örfi, 29 

5
 Divan-ı Harb-i Örfi, 22 

6
 Divan-ı Harb-i Örfi, 89 (Hürriyete Hitap Nutku, Age. 73–89) 

7
 Nutuk (Osmanlıca) 22 (M. Latif Salihoğlu, Yeni Asya Gazetesi, 6–7 Temmuz 2005)   
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―ġuray-ı Ümmet‖ ―MeĢveret‖, Cenevre‘de ―Ġçtihat‖, Kahire‘de  ―Kanun-ı Esasi‖, ―ġark‖ ve 

―Halk‖ gazetelerini çıkarttı.  

Amaçları, ―Osmanlı‘nın yabacı müdahalesinden kurtulması, istibdadın yıkılması, 

Osmanlı birliğinin sağlanması ve Hilafet makamının güçlenmesi‖ gibi temel hususlardı.
8
 

Cemiyetin içinde vatansever ve hamiyetli insanlar çoğunlukta olmakla beraber sırf padiĢah 

Abdülhamit‘e düĢmanlık için cemiyete girenler de vardı. Bunlar niyetlerini ―Abdülhamit‘in 

istibdadını yıkmak‖ Ģeklinde dile getiriyorlardı. ―Adem-i Merkeziyet‖ görüĢünde olanlar, 

Liberaller, merkezi otoriteyi savunanlar, Türk milliyetçiliğini müdafaa edenler olduğu gibi 

Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Yunanlılar da kendi emelleri için cemiyette yerlerini 

almıĢlardı.  

Ġlk olarak 4 ġubat 1902 tarihinde Paris‘teki kongrede Prens Sabahattin ―TeĢebbüs-ü 

ġahsi ve Adem-i Merkeziyet‖ fikri ile cemiyetten ayrıldı. Prens Sabahattin daha sonra 

―Osmanlı Ahrar Fırkası‖ adında bir siyasi parti de kurmuĢtur. 14 Eylül 1902 tarihinde kurulan 

―Osmanlı Ahrar Fırkası‖nın temel felsefesini ―TeĢebbüs-ü Ģahsî ve adem-i merkeziyet‖ fikri 

oluĢturmakta idi. Yani, ―hürriyetlere geniĢ yer vermek ve mahalli yetkileri geniĢletmek.‖ 

Kurucuları Celaleddin Arif, Ahmet Fazıl, Mahir Said, Nihat ReĢat gibi önde gelenlerdi. Prens 

Sabahattin‘e parti genel baĢkanlığını teklif ettikleri halde o dıĢarıdan destek vermeyi 

yeğlemiĢtir. Parti ilk olarak 1908 yılındaki seçimlere sadece Ġstanbul‘dan katılmıĢ ama 

parlamentoya hiçbir milletvekili sokamamıĢtır. Seçimlerden sonra Ġttihat ve Terakkinin 

tutumundan hoĢlanmayan bazı parlamenterler Ahrar Fırkası‘na geçerek mecliste bir gurup 

oluĢturmuĢlardır ve etkin rol de oynamıĢlardır. Ancak 31 Mart olayı bahane edilerek parti 

kapatılmıĢtır. Bundan sonra Ahrar Fırkası mensupları bir kısmı yurt dıĢına çıkmıĢ bir kısmı da 

Hürriyet ve Ġtilaf fırkasında yerini almıĢ, ama kendilerini tam olarak ifade etme imkânını 

bulamamıĢlardır. Cumhuriyet döneminde ise Demokrat Parti ile kendilerini daha iyi ifade 

etme imkanı bulmuĢlardır.
9
 

6 ġubat 1906 tarihinde Ġbrahim Temo, Abdullah Cevdet gibi fikir adamları da ―Osmanlı 

Demokrat Fırkası‖ nı kurarak cemiyetten ayrıldılar. 1906 yılında M. Kemal‘in siyasi 

faaliyetlerinden dolayı sürgüne gönderildiği ġam‘da ―Vatan ve Hürriyet Cemiyeti‖ adında bir 

cemiyet kurduğunu görmekteyiz.  

Ġttihat ve Terakki genelde ordu içinde ve bürokraside teĢkilatlandı. 1908 yılına 

gelindiğinde Balkanlardaki 3. Ordunun tüm subayları Ġttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi 

olmuĢlardı. Posta Telgraf kâtibi Talat Bey, (PaĢa) BinbaĢı Enver Bey (PaĢa) ve kolağası 

(YüzbaĢı) Niyazi bey cemiyetin ileri gelenleri idiler. O zaman Ġstanbul‘da bulunan ve 

siyasetle ciddi alakadar olan Bediüzzaman askerlerin muhtelif cemiyetlere girmelerini 

tehlikeli buluyordu. Gazetelerde askerlere hitaben ―En mukaddes cemiyet ehl-i iman 

askerlerinin cemiyetidir.‖ Bunun için onların askeriye dıĢında bir cemiyete girmelerinin doğru 

olmadığını söylüyordu. ―Askerler merkezdir. Birlik beraberlik askere intisap iledir. Asker 

baĢka cemiyete girmez‖ diyordu.
10

 

Ġttihatçılar önceleri liberal ve ılımlı fikirlerle çıktılar. Said Halim PaĢa ve Kâmil PaĢa 

gibi sadrazamlar ile Osmanlı hürriyetperverlerinin desteğini aldılar. Sloganları ―Hürriyet, 

Adalet, Müsavat ve Uhuvvet‖ idi. Ġttihat ve Terakki içindeki Jön Türkler iyi niyetli ve 

hamiyetli olmalarına rağmen zaman ve Ģartlar onları hayal kırıklığına uğrattı. Plan ve 

programlarını uygulama imkânı bulamadılar. Ġçeride ve dıĢarıda pek çok sıkıntı ile 

karĢılaĢtılar ve darbelere maruz kaldılar. BaĢarısızlıkları fikirlerinin yanlıĢlığından değil, 

Ģartların el vermediğinden dolayı idi.  

 

4. II. MeĢrutiyetin Ġlanından Sonra Ġttihat ve Terakki Partisi:  

                                                 
8
 Büyük Osmanlı Tarihi, Heyet, 12: 67 

9
 Emirdağ Lahikası, (1998-Ġst) 271, 423–424; Beyanat ve Tenvirler (1995-Ġst) 201–202  

10
 Divan-ı Harb-i Örfi, 30–31  
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23 Temmuz 1908 tarihinde II. MeĢrutiyet ilan edilince ―Ġttihat ve Terakki Fırkası‖ adı 

ile siyasi hayatta yerini aldı.  

Henüz Meclis- Mebusan açılmadan 5 Ekim 1908 de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 

6 Ekimde Avusturaya ve Macaristan, Bosna-Herseki ilhak ettiğini duyurdu. Girit Yunanistan 

ile birleĢtiğini ilan etti.  

Ordu içerisinde de Ġttihat ve Terakki mensupları bulunduğu gibi onları dinsizlikle itham 

eden ve Ģeriatın elden gittiğini iddia eden ―Alaylı Zabitler‖ vardı ve onlar medreseliler ile 

mekteplilerin birbirlerine düĢmeleri gibi hasım iki gurubu oluĢturmuĢlardı. Hatta iki alay 

―ġeriat isteriz!‖ diyerek isyan etmiĢti ama kısa sürede bastırılmıĢtı.     

17 Aralık 1908 tarihinde yapılan seçimlerde ―Ġttihat ve Terakki Fırkası‖ mensupları 

―Hürriyet Kahramanı‖ olarak ―Meclis-i Mebusan‖da yerlerini aldılar ve iktidar oldular. 

Meclisi yine PadiĢah Sultan Abdülhamit açtı. Meclis-i Mebusan‘da 142 Türk, 60 Arap, 25 

Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 de Ulah olmak üzere 275 

temsilci bulunuyordu.  

Meclis-i Mebusan‘ın çalıĢmaya baĢlamasından sonra 5 Nisan 1909 tarihinde DerviĢ 

Vahdeti, Süheyl PaĢa, Mehmet Sadık, Ferik Rıza PaĢa gibi ileri gelenler ―Ġttihad-ı 

Muhammedi‖ adını verdikleri bir cemiyet kurdular. Amaçları müslümanları peygamberimizin 

etrafında toplayarak bölünmeyi önlemekti. DerviĢ Vahdetî ―Volkan‖ gazetesi baĢmuharriri 

idi. Gazetedeki ateĢli ve tahrikkar yazıları ile ortalığı ayağa kaldırdı. Bediüzzaman Said Nursi 

bu cemiyetin siyasete karıĢmaması ve peygamberin sünnetine uymaya önem vermesi gerektiği 

konusunda yazılar yazarak
11

 siyasi bir olayın olmaması için gayret gösteriyordu. DerviĢ 

Vahdeti‘ye de kendi gazetesi olan ―Volkan‖da ―Edipler edepli olmalılar, hem de edeb-i 

islamiye ile müteeddip olmalılar‖
12

 diye ikaz ediyordu. Ancak çok zamandır çeĢitli sebeplerle 

beslenen ve gerek Abdülhamit, gerekse meĢrutiyet aleyhine bir araya gelen iç ve dıĢ 

düĢmanların kurdukları tuzaklar halkı içine almaya devam ediyordu.  

13 Nisan 1909 (Rumi 31 Mart 1325) tarihinde ordudan, medreselerden ve halktan 

katılanların bir araya gelmesi ile isyan baĢladı. Askerler, medreseliler ve halk ―ġeriat isteriz!‖ 

diye ayaklandılar. Ġttihatçıların matbaaları yağmalandı. Bediüzzaman bilhassa askerlerin 

isyandan vazgeçmeleri ve kumandanlarına itaat etmeleri için gazete dili ile ve isyancılara 

yaptığı sözlü uyarılarla asayiĢin sağlanması için çalıĢıyordu. Bunların bir kısmı tesir etti ve 

sekiz tabur isyandan vazgeçerek kıĢlalarına döndüler.
13

 

23–24 Nisan gecesi Selanik‘ten gelen Mahmut ġevket PaĢa komutasındaki ―Harekât 

Ordusu‖ Ġstanbul‘a girdi. Bu ordu içinde yüzbaĢı rütbesinde M. Kemal de vardı. Mazlum ve 

Ģefkatli padiĢah Abdülhamit kendi askerlerine ve orduya kan dökülmemesi ve orduya 

müdahale edilmemesini istedi. Ġstanbul‘da sıkıyönetim ilan eden ve yönetimi ele geçiren M. 

ġevket PaĢa 27 Nisan 1909 tarihinde Sultan Abdulhamid‘i tahttan alarak yerine V. Mehmet 

ReĢat‘ı geçirdi. Ġstanbul‘da 2 yıl boyunca sıkıyönetim ilan edildi. ―Divan-ı Harb-i Örfi‖ 

kuruldu ve ―ġeriat istiyoruz!‖ diyerek ayaklanan ileri gelenler yakalanarak idam edilmeye 

baĢlandı. Bediüzzaman Said Nursi de divan-ı harbe sevk edilenler arasında idi. Yaptığı eĢsiz 

ve benzersiz müdafaa sonucu beraat ettiği gibi kendisinden sonrakileri de idamdan kurtardı.
14

 

Bu mahkeme sonunda Ġttihad-ı Muhammedi cemiyeti kapatıldı ve DerviĢ Vahdeti idam edildi.   

Mahmut ġevket PaĢa ―Harekât Ordusunun‖ bu hareketinin Ġttihat ve Terakki lehine 

olmadığını, amacının kanun ve nizamı sağlamak olduğunu duyurmuĢtu. Ancak bu harekâtın 

Ġttihat ve Terakki‘nin iĢini kolaylaĢtırdığı kesindir.
15

 PadiĢahın yetkilerini de kısıtlayan ve 

Kanun-u Esasiye bunun ile ilgili maddeler ekleyen M. ġevket PaĢa‘nın bu tutumu Ġttihat ve 
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 Hutbe-i ġamiye, 109 
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 Divan-ı Harb-i Örfi, 26, 31-33 
14

 Divan-ı Harb-i Örfi, 17–54; Tarihçe-i Hayat, 53 
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 Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin DoğuĢu, (Ank-1984) 213–214  
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Terakkinin atamalar konusundaki sıkıntısını hafifleterek orduda ve bürokraside rahat atama 

yapmasına yol açmıĢtır. Bundan dolayı 31 Mart‘ı takip eden süreçte Meclis-i Mebusan iyice 

etkin olmuĢtur.  

27 Ağustos 1909‘da Meclis-i Mebusanın I. dönemi kapandı. Bu dönemin en olumsuz 

yönü 31 Mart olayı dıĢında maliyenin bozulmuĢ olmasıdır. Hükümet kredi almak için 

Ġngilizlere, Fransızlara ve Almanlara müracaat etmiĢ, ancak Almanlardan alabilmiĢti.  

21 Kasım 1911 yılında Ġttihat ve Terakki içindeki ―Ahrarlar‖ iktidar partisinin hak ve 

hürriyetler konusundaki tutumlarını beğenmeyerek yeni bir parti kurma çalıĢmalarına ihtiyaç 

duydular. Amasya mebusu Ġsmail Hakkı PaĢa, Sivas mebusu Dr. Dagaveryan, Tokat mebusu 

Mustafa Sabri, Damat Ferit PaĢa, Dr. Rıza Nur Ģair Rıza Tevfik gibi ileri gelenler ―Hürriyet 

ve Ġtilaf Fırkası‖ adında yeni bir parti kurarak Aralık ayındaki seçimlere katıldı.  

Aralık 1911 yılında yapılan seçimlerde Ġstanbul‘da Hürriyetçi Tahir Hayrettin Bey 

Ġttihatçı Dâhiliye Nazırı Memduh Bey‘i bir oy farkı ile mağlup edince Ġttihatçılar endiĢeye 

kapıldılar ve Hürriyetçilere karĢı tutumlarını sertleĢtirme yoluna girdiler.  

1912 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Ġstanbul‘da bir kısım subay ―Halaskaran-ı 

Zabitan‖ gurubu oluĢturdular. Bunlar Ġttihat ve Terakkinin tutumunu eleĢtirerek olaylar 

çıkarttılar. Mahmut ġevket PaĢa bunlara karĢı baĢ edemeyip istifa etmek durumunda kaldı. 

Yine bu gurubun çalıĢmaları üzerine Meclis-i Mebusan çalıĢmalarına ara vermek zorunda 

kaldı. Sait PaĢa hükümeti dağıldı. Onun yerine Gazi Ahmet Muhtar PaĢa hükümeti kuruldu. 

Bu hükümet Arnavut isyanını bastırınca güçlendi ve bu güçle ―Asker ve memurların siyasetle 

uğraĢmasının yasak olduğuna dair‖ kanun çıkarttı.  

1 Ekim 1912 tarihinde Balkan Harbi çıktı. Bunun sonucu olarak Osmanlı orduları 

savaĢta yenilgiye uğrayınca Gazi Ahmet Muhtar PaĢa istifa etti. Kâmil PaĢa hükümeti 

kuruldu. 3 Aralık 1912‘de düĢman Edirne yakınlarına geldiler. 16 Aralık 1912 tarihinde 

Londra BarıĢ Konferansı toplandı. Burada Ege adları ve Edirne istendi. ġeyhu‘l-Ġslam 

Cemalettin Efendi devletin ileri gelenlerinden bir Ģura oluĢturdu ve meseleyi müzakere etti. 

M. ġevket PaĢa ve Prens Sabahattin bu kurula katılmadılar. Kuruldan barıĢın sağlanması için 

Edirne‘nin verilmesi kararı çıktı. Karar henüz resmiyet kazanmadan Ġttihat ve Terakki ileri 

gelenleri baĢta Enver PaĢa olarak meĢhur ―Bâb-ı Âlî Baskınını‖ düzenleyerek 23 Ocak 1913 

tarihinde iktidarı ele geçirdiler. Harbiye Nazırı Nazım PaĢa öldürüldü. Kâmil PaĢa hükümeti 

düĢtü. Mahmut ġevket PaĢa hükümeti kuruldu. Balkanların notasına olumsuz cevap verildi ve 

savaĢ yeniden baĢladı. 26 Mart 1913 tarihinde Bulgarlar Edirne‘yi iĢgal ettiler.   

11 Haziran 1913 tarihinde Sadrazam Mahmut ġevket PaĢa otomobilinde bir siyasi 

cinayete kurban giderek öldürüldü. Sait Halim PaĢa hükümeti kuruldu. Enver PaĢa Edirne‘yi 

geri alınca Ġttihatçılar daha da güçlendiler ve tam bir istibdada yöneldiler.  

20 Eylül 1913 tarihinde 5. kongresini yapan Ġttihat ve Terakki Fırkası bu kongrede 

―Ġttihad-ı Ġslam‖ tezini benimsediğini ilan etti ve böyle bir politika izleyeceğinin iĢaretlerini 

verdi. Ülkede tek muhalefeti Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasını da tamamen sindiren Ġttihat ve 

Terakki Fırkası 14 Mayıs 1914 tarihinde yapılan seçimlerde ülkenin tek hâkimi oldu. 

Seçimden sonra Said Halim PaĢa kabinesi kuruldu. Enver Bey (PaĢa) Kurmay Yarbay 

rütbesinde idi Harbiye Nazırı oldu. Ekim 1914 tarihinde BaĢkumandan vekili olarak tüm 

Osmanlı orduları kumandanı oldu. Orduyu gençleĢtirmek amacı ile binlerce Alaylı zabitin 

görevine son vererek yerlerine mektepli genç subayları atadı. Ordu genç subayların elinde 

kaldı.  

28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya veliahdı bir Sırplı talebe tarafından vurularak 

öldürülünce I. Dünya SavaĢı baĢladı. 2 Ağustos 1914 tarihinde Alman-Osmanlı Ġttifakı 

imzalandı. Alman zırhlı gemileri ―Goben‖ ve ―Breslav‖ Fransız sahillerini bombalayarak 

Çanakkale boğazından geçip Osmanlıya sığındı. Osmanlı da bu gemileri satın aldığını 

duyurdu. Ġsimlerini de ―Yavuz‖ ve ―Midilli‖ zırhlıları koydu. Bu gemiler Karadeniz‘de 

Osmanlı bayrağı ile Rus sahillerini vurmaya baĢlayınca Osmanlı da kendisini ister istemez 
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savaĢın içinde buldu. Osmanlı bunda sonra kendisini altı ayrı cephede düĢmana karĢı 

savaĢmak durumunda kaldı.  

Galiçya cephesinde Almanlar ile beraber savaĢan Osmanlı askerleri Ruslara karĢı büyük 

baĢarılar elde ettiler. Çanakkale‘de Ġngiliz-Fransız ittifakının boğazı geçmesi engellendi ve 

büyük zaferler elde edildi. Burada ―Çanakkale Destanı‖ yazıldı ve dünyaya Çanakkale‘nin 

geçilemeyeceği mesajı verildi. 26 Eylül 1914 tarihinde denizde baĢlayan savaĢ 3 Kasım 

1914‘de kara saldırısına dönüĢtü. ġubat 1915‘de asıl büyük savaĢ baĢladı ve 18 Mart 1915 

tarihinde düĢman çok büyük bir bozgun yaĢadı. Bütün zırhlıları batırıldı ve askerleri geri 

püskürtüldü. 23 Mart 1915‘de Alman General Liman Von Sandres 5. orduyu kurdu. 80.000 

kiĢilik bu ordu içinde 19. Tümen komutanı olarak M. Kemal‘de vardı. 25 Nisan 1915 

tarihinde Akdeniz BirleĢik Kuvvetler komutanı J. Hamilton 75.000 asker ile kara savaĢını 

tekrar baĢlattı. SavaĢ 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam etti ama hiçbir baĢarı elde 

edemediler. Mağlubiyeti kabul ederek geri çekilmek durumunda kaldılar. Ancak sadece 

burada 250.000 askerimiz Ģehit oldu. 

1915 yılında Doğuda Ermeniler müthiĢ katliamlara baĢladılar. Ruslar Erzurum, MuĢ, 

Bitlis, Trabzon ve Erzincanı iĢgal ettiler. Bu cephede talebeleri ile savaĢa katılan ve gönüllü 

milis alay komutanı olarak görev yapan Bediüzzaman Said Nursi de bütün talebelerini 

cephede Ģehit verir ve kendisi de Ruslara esir düĢer. Ruslar ancak 14 Mayıs 1917 de Rusya‘da 

Komünist ihtilali olunca geri çekildiler. Irak cephesinde Ġngilizler Basra körfezine asker 

çıkardılar 1917 yılında Bağdadı ve Kudüs‘ü, 1918 yılında da Musul ve Kerkük‘ü iĢgal ettiler. 

Hicaz ve Yemen cephesinde ise Ġngilizlerin tahriki ve Arapları aldatması sonucu Mekke ġerifi 

Hüseyin Ġngilizler ile anlaĢarak bağımsızlık ilan etti.  

3 Temmuz 1918‘de PadiĢah Sultan V. Mehmet ReĢat vefat etti. Yerine VI. Mehmet 

Vahdettin geçti. Bu arada Suriye cephesinde Ġngilizlerle savaĢ devam ediyordu.   

Suriye ve Filistin‘de 31 Ağustos 1918 tarihinde Mustafa Kemal‘in de içinde bulunduğu 

Suriye Cephesi çöktü ve müthiĢ bir bozguna uğradı ve 70.000 askerimiz Ġngilizlerin eline esir 

düĢtü. 1 Ekim‘de ġam, 8 Ekimde Beyrut, 26 Ekimde Halep düĢtü.
16

  

14 Ekim 1918 tarihinde Ġttihatçılar hükümetten çekildiklerini duyurdular. Kabineyi 

Kafkas cephesi komutanı Ahmet Ġzzettin PaĢa kurdu. Bundan sonra Ġttihat ve Terakki Fırkası 

dağıldı ve 3 Kasım 1918‘de Ġttihatçıların lideri Talat, Enver ve Cemal PaĢalar Ġstanbul‘u terk 

ettiler. 5 Temmuz 1919 tarihinde iĢgal altındaki Damat Ferit PaĢa‘nın kurduğu hükümetin 

kurduğu ―Divan-ı Harp‖ (Askeri Mahkeme) Ġttihat ve Terakki Partisi kurucular olan Enver, 

Cemal ve Talat PaĢa‘lar ile Dr. Nâzım Bey hakkında gıyaben idam kararı veridi.   

KurtuluĢ savaĢı yıllarında bu üç kahraman paĢa düĢmana karĢı savaĢmaya devam ettiler. 

Her ne kadar Ġstanbul‘u terk etmiĢlerse de düĢmanla mücadeleyi terk etmemiĢlerdi. 

Anadolu‘da kurtuluĢ savaĢı verenler gibi onlar da gittikleri yerlerde kurtuluĢ savaĢını 

ateĢleyen liderler oldular. Bunun için üçü de düĢman tarafından Ģehit edildiler. Talat PaĢa 15 

Mart 1920 tarihinde Berlin‘de bir ermeni fedaisi tarafından Ģehit edildi. 21 Temmuz 1922 

tarihinde Cemal PaĢa Tiflis‘te yine Ermenilerce Ģehit edilir. 4 Ağustos 1922 tarihinde Enver 

PaĢa Buhara‘da Ruslara karĢı savaĢırken cephede Ģehit olur.  

30 Ekim 1918 tarihinde padiĢah Vahdettin ―Mondros Mütarekesini‖ imzalamak zorunda 

kaldı. Bu bakımdan Osmanlı devletinin en Ģanssız padiĢahı Vahidüddin‘dir. Mondros 

mütarekesinin müsebbibi değildir, ancak kendini bu Ģartların içinde bulmuĢtur. Vahdetinin 

garipliği her yöndedir. Doğduğu 1861 senesinde babasını ve küçük yaĢta annesini kaybederek 

hem yetim hem de öksüz kaldı. 4 Temmuz 1918 de tahta cülus etti. Tahta çıktığı zaman I. 

Cihan Harbi bitmiĢti. Ancak ülke mağlup olduğundan iĢgale maruzdu. KurtuluĢ savaĢını 

baĢlattı. Kongrelere gizli destek verdi. M. Kemal‘i 18 arkadaĢı ile Ordu MüfettiĢi sıfatı ile 

Samsun‘a gönderdi. BaĢlattığı savaĢ zaferle neticelenmiĢti. 22 Ağustos 1922 tarihinde düĢman 

                                                 
16

 Sina AkĢin, Jön Türkler ve Ġttihat Terakki Cemiyeti, (Remzi Kitabevi, Ġst–1987); Hamza Eroğlu, Türk Ġnkılâp 

Tarihi (SavaĢ Yay, Ġst–1990)   
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denize dökülmüĢtü, ama o yine de ―Vatan Haini‖ ―Ülkeyi Sattı‖ ithamları ile yurdu terk 

etmeye zorlandı. 1 Kasım 1922 tarihinde ―Hilafetin ve Saltanatın Kaldırılması‖ ile 17 Kasım 

1922 tarihinde yurt dıĢına gönderildi. Yine yalnızlığa terek edildi. Kurulmasına hizmet ettiği 

devlete hâkim olan CHP zihniyeti kendisine bir kuruĢ yardım etmedi. Üstelik ―Vatan Hâini‖ 

damgasını vurdu.  

 

Ġttihat ve Terakki Partisi ve Döneminin Değerlendirilmesi: 

Ġttihat ve Terakki meĢrutiyete ilk geçiĢ döneminde kurulan ilk siyasi yapılanmadır. Bu 

itibarla ilk siyasi deneme sayılabilir. Böyle olduğu için partinin sloganı ―Hürriyet, adalet, 

müsavat ve Uhuvvet‖ idi. Ancak bunların henüz içleri dolu olmadığı için her fikir kendini 

ifade zemini bulabilme ümidi ile Ġttihat ve Terakki‘ye dâhil olmuĢtur. Bundan dolayı içlerinde 

hürriyetçiler, Türkçüler, komitacılar, devletçiler, masonlar, vatanperverler, dindarlar ve 

dinsizler partiye üye oldular. Kendini ifade edemeyenler partiyi terk ederek yeni partiler 

kurarak ayrıldılar. Ġstibdada yönelme eğilimi gösterince de ―Hürriyetçiler‖ ayrılarak kendi 

partilerini kurdular. Zamanla parti de görüĢ değiĢtirme durumunda kaldı. Dolayısıyla parti 

içinde fikir birliği olmadığı gibi fikri bir insicam da yoktu. Bir kısmı da Sultan Abdülhamit‘e 

muhalif olduğu için Ġttihat ve Terakkiyi tercih etmiĢti. Bu açıdan Ġttihat Terakki ―tüm 

eğilimleri birleĢtiren‖ bir parti görünümünde idi. Bunun için tutarlı bir politika 

izleyemedikleri gibi, aralarında birliği de koruyamadılar. Pek çok muhalif sesi susturabilmek 

için de diktaya yönelmek mecburiyetinde kaldılar.  

Ġttihat ve Terakki ―Ülkeyi savaĢa sokan ve Osmanlı devletinin yıkımına sebep olan 

parti‖ damgasını yediği için de yaptığı müspet icraatlar hiçbir zaman öne çıkmadı. Zamanla 

liberaller ve Hürriyetçiler partiden ayrıldıkları için parti ―Türkçüler ve Devletçiler‖ elinde 

kaldı. Bu yüzden de son zamanlarda ―Turancı‖ bir görünüme büründü. Ancak bunların hepsi 

de birer vatanperverdi. Bir kısmı da ―istibdat taraftarı ve laik kanadı‖ temsil ediyordu. Daha 

sonra bu kanadı temsil edenler kendilerini ―Kuvay-ı Milliyeci‖ ilan ederek CHP‘yi kurdular 

ve Cumhuriyeti ilan ettiler. CHP daha sonra ―Devrimci ve Lâik‖ kimliğine bürünerek 30 yıl 

tek baĢına iktidar oldu ve istibdadın en dehĢetlisini bu millete yaĢattı. Bu husus yeri gelince 

izah edilecektir. 

 

6. II. MeĢrutiyet Döneminde Kurulan Fırkalar: 

1908 yılında Kanun-u Esasinin 120. Maddesine yapılan ek bir madde ile siyasi fırkaların 

kurulmasına müsaade edilmesinden sonra kurulan fırkalar Ģunlardır: 

1. İttihat ve Terakki Fırkası: Ġttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında ikinci 

meĢrutiyetin ilanı ile siyasi parti Ģekline girmiĢ, Mondros Mütarekesine kadar 

iktidarda kalmıĢ Osmanlı‘nın son yirmi yılına damgasını vurmuĢtur. 1913–1918 

yılları arasında ülkeye mutlak hâkim olmuĢtur. Bu dönemde muhalefet tanımaz 

bir iktidar olarak merkeziyetçi, milliyetçi ve otoriter bir politika izlemiĢtir. Türk-

Ġslam sentezine dayalı bir fikir yapısı gösterse de Türkçülük ön planda yer 

almıĢtır. 1914 yılında Ġttihad-ı Ġslam tezini benimsediğini duyurmuĢ olsa da bunu 

uygulamaya fırsat bulamamıĢtır. Ġttihat ve Terakki ‗ülkenin tek hâkimi benim‘ 

‗ülkeye ne lazımsa ben karar veririm‘ düĢüncesinde idi. Muhalefete fazla imkân 

tanınmadığı için de her fikri bünyesinde barındıran bir yapıya da sahip idi. Bu 

yönü ile bütün muhalif gurupları da bünyesine kabul ediyordu.   

2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 21 Kasım 1911 yılında Amasya mebusu Ġsmail Hakkı 

PaĢa, Sivas mebusu Dr. Dagaveryan, Tokat mebusu Mustafa Sabri, Damat Ferit 

PaĢa, Dr. Rıza Nur Ģair Rıza Tevfik gibi ileri gelenler ―Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası‖ 

adında yeni bir parti kurdular. ‗Mutedil Hürriyetperveran Fırkası‘ da kendilerine 

katıldı. 1912 yılında Kanun-u Esasinin değiĢiklikleri görüĢülürken ortaya çıkan 

―Hizb-i Müstakil‖ (Bağımsızlar) katılımı ile de güçlenmiĢtir. Meclis dıĢındaki 
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―Osmanlı Demokrat Fırkası‖ ve Ahrarların desteğini de almıĢtır. Aralık 1911 

yılında yapılan ara seçimlerde Ġstanbul‘da Hürriyetçi Tahir Hayrettin Bey 

Ġttihatçı Dâhiliye Nazırı Memduh Bey‘i bir oy farkı ile mağlup edince Ġttihatçılar 

endiĢeye kapıldılar ve Hürriyetçilere karĢı tutumlarını sertleĢtirme yoluna 

girdiler ve meclisi feshederek genel seçimlere gittiler. 1912 yılında yapılan bu 

baskın seçimde Hürriyet Ġtilaf Fırkası meclise 6 temsilci sokabilmiĢtir. 1912 

yılında Arnavut ayaklanması sonucu ‗Halaskaran-ı Zabitan Gurubu‘ oluĢtu. 

Bunların iktidara karĢı tutumu üzerine Ġttihat ve Terakki yönetimden uzaklaĢtı. 

Ancak Ġttihatçılar 23 Ocak 1913 tarihinde düzenledikleri ‗Bâb-ı Âli Baskını‘ ile 

yönetime el koydular. 14 Haziran 1913 tarihinde Sadrazam Mahmut ġevket 

PaĢa‘nın öldürülmesi ile Ġttihat ve Terakki Hürriyetçileri ve Halaskaran gurubu 

üyelerini tutukladılar. Ancak partinin kapatılması ile ilgili bir durum oluĢmadı. 

Mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası 

liderlerinden Damat Ferit PaĢa 5 kez hükümet kurdu. Böylece seçimle olmasa da 

Osmanlı yönetiminde etkin oldu. Mecliste bulunmasa da mecliste gibi saygınlık 

gördü. Mayıs 1919 yılında kendini feshederek Anadolu KurtuluĢ mücadelesinde 

yerini aldı.    

3. Osmanlı Demokrat Fırkası: (Fırka-i Ġbad) 1906 yılında çalıĢmaya baĢlayan 

Selamet-i Umumiye Kulübü‘nün siyasal bir yapıya kavuĢması ile 6 ġubat 1909 

tarihinde siyasi bir fırka olarak ortaya çıktı. Dr. Abdullah Cevdet, Ġbrahim Temo, 

Ġbrahim Naci, Giritli Ali, Dr. Rıza Abut gibi etkin isimler partinin kurucuları 

idiler. 1910 yılına kadar liderliğini Dr. Abdullah Cevdet yürüttü. Partinin üyeleri 

zamanla Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasına kayınca parti 5 Aralık 1911 yılında kapandı.  

4. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti: 5 Nisan 1909 (23 Mart 1325) tarihinde 

ġeyhülislam Feyzullahzâde ġeyh Mehmet Sadık, Volkan Gazetesi muharriri 

DerviĢ Vahdeti tarafından kurulmuĢtur. Amacını ―ġeriat-ı Gara-i 

Muhammedi‘nin muhafızlığı‖ olarak ilan ettiler. Cemiyet henüz parti haline 

gelmeden 31 Mart hadisesi vukua geldi. Hadiseden bu cemiyeti sorumlu 

tuttukları için cemiyet kapatıldı ve DerviĢ Vahdeti idam edildi.  

5. Osmanlı Sosyalist Fırkası: 1910 Eylülünde Sosyalist Hüseyin Hilmi 

baĢkanlığında kurulan bu fırkada Baha Tevfik, Hamid Suphi, Pertev Tevfik, 

Namık Hasan gibiler vardı. ĠĢçi hakları ve özel kuruluĢların devletleĢtirilmesi ve 

eğitimin parasız olması gibi temel ilkeleri, yani sosyalizmi savunuyordu. 

Meclisteki Ermeni milletvekillerinin partiyi savunmaları üzerine Ġttihat ve 

Terakki bu partiyi sıkı takibe aldı. Partinin bir kısım mensupları da 

Hürriyetçilere kayınca parti iĢlevini kaybetti.   

6. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti: M. Kemal‘in 1906 yılında sürgüne gönderildiği 

ġam‘da kurduğu gizli ve siyasi bir cemiyettir. Mustafa Kemal bu cemiyetin 

Ģubelerini Beyrut, Yafa ve Kudüs‘te kurmuĢ, daha sonra Makedonya‘da daha 

etkin çalıĢacağı ümidi ile gizlice Selanik‘e gelerek dört ay burada kalıp Ģube 

açmıĢtır. Ancak bu cemiyet daha sonra Ġttihat ve Terakki içinde erimiĢtir. 31 

Mart hadisesinde M. Kemal, Mahmut ġevket PaĢa komutasındaki Harekât 

ordusunda Ġstanbul‘a gelmiĢtir. Zamanla fikirleri yüzünden Ġttihat ve Terakkiden 

uzaklaĢtırılmıĢtır. O da bağlarını tamamen koparmıĢtır.  

 

B. OSMANLI DEVLETĠNĠN SONU VE KURTULUġ SAVAġI YILLARI: 

(30 Ekim 1918- 23 Ekim 1923) 

 

Bu beĢ yıllık dönemi de ikiye ayırmak mümkündür. Osmanlı Meclis-i Mebusanın 

çalıĢmaları dönemi. Bu dönem 11 Nisan 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan‘ın kendini 
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feshetmesine kadardır. Anadolu‘ya gizlice geçerek ―KurtuluĢ SavaĢını‖ ateĢleyenler yine 

bunlardır. Ġkinci dönem ise 23 Nisan 1920 den 29 Ekim 1923 tarihine kadar olan TBMM‘nin 

KurtuluĢ SavaĢı verdiği ve zafere ulaĢtığı dönemdir. KurtuluĢ savaĢından sonraki dönem ise 

Ġttihat ve Terakki içindeki Lâik kanadın kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF/CHP) 

dönemidir. Bu dönemleri ayrı ayrı ele almamız daha sağlıklı bir değerlendirme yapmamız 

açısından yerinde olacaktır. 

 

1. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın ÇalıĢmaları: (30 Ekim 1918–18 Mart 1920) 

14 Ekim 1918 tarihinde Ġttihatçılar hükümetten çekilince padiĢah Sultan Vahdettin 

kabineyi kurma görevini Ahmet Ġzzet PaĢaya verdi. 30 Ekim 1918 tarihinde ―Mondros 

Mütarekesi‖ imzalanmak zorunda kalındı. 25 maddelik bu mütarekeyi Meclis-i Mebusanın 

gizli oturumunda okununca büyük bir üzüntü ve endiĢe ile karĢılanmıĢtır. Buna göre 

―Boğazlar itilaf devletlerine açılacak, Osmanlı orduları feshedilecek, itilaf devletleri 

diledikleri yerleri iĢgal edecekler ve limanlar, demiryolları kontrol altına alınacaktı. ‖  

21 Aralık 1918 tarihinde Meclis-i Mebusan feshedildi. Yeniden seçimlerin yapılarak 

Meclis-i Mebusanın toplanması zaman aldı. Bunun üzerine I. Dünya SavaĢı esnasında 5 

Ağustos 1914 tarihinde Enver PaĢa‘nın emri ile kurulan ―TeĢkilat-ı Mahsusa‖ adındaki gizli 

örgüt yeniden hayata geçti. SavaĢ yıllarında ―Cihat Fetvasını‖ yaymak ve halkı örgütlemek ile 

görevini en iyi Ģekilde yapan teĢkilat, bundan sonra kurtuluĢ mücadelesi için halkı 

örgütleyecekti. Bu teĢkilat 1919–1923 yıllarında ―Karakol Cemiyeti‖ ve ―Mim Mim‖ 

gurubunu oluĢturacak ve Anadolu‘ya silah ve mühimmat göndermek ve halkı örgütleyecek 

kiĢileri Anadolu‘ya kaçırmak gibi önemli iĢleri yapacaktı. SavaĢ sonrasında ―Milli Emniyet 

Hizmetleri TeĢkilatı‖ adını alacak olan bu kuruluĢ 6 Temmuz 1965 de ―Milli Ġstihbarat 

TeĢkilatı‖ (MĠT) olacaktı.  

 

2. Anadolu’da KurtuluĢ Mücadelesinin BaĢlaması: (ĠĢgaller ve Kongreler) 

Mütarekenin hemen akabinde Kars, Ardahan ve Batum yöresinin boĢaltılması istenince 

ilk milis güçleri oluĢturuldu. 5 Kasım 1918 tarihinde Kars‘ta bir ―Ġslam ġurası‖ toplandı ve 

―Kars Kongresi‖ kararı alındı. 30 Kasım 1918 tarihinde kongre toplandı. Batum, Ahıska, 

Ardahan, Oltu, Kağızman, Kars, Iğdır, SarıkamıĢ ve Nehcivan‘dan gelen 60 delege burada 

―Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi‖ adında bir hükümet teĢkil etmiĢ 17 

Ocak 1919 tarihine kadar da Anayasa‘sını hazırlamıĢtır. Bu hükümetin reisi Cihangiroğlu 

Ġbrahim Bey 17 Mayıs 1920‘de TBMM‘ye katılmıĢtır.  

 Ġstanbul‘da düĢman iĢgalcilerine karĢı mücadele eden 70 kadar cemiyet teĢekkül 

etmiĢtir. Bunlar Kasım 1918‘de bir araya gelerek bir ―Milli Kongre‖ toplamıĢlardır. 12 Ocak 

1920 tarihinde toplanan Meclis-i Mebusanın ―Misak-ı Milli‖ kararları almasında bu kongrenin 

çok büyük payı vardır. 16 Mayıs 1920‘de Ġstanbul‘un resmen iĢgal edilmesinden sonra hep 

beraber ―Kuvay-ı Milliye‖yi destekleme kararı almıĢlardır. 

Albayrak Gazetesi sahibi Necati Bey ve Alay Müftüsü Hoca Nusret Efendi önderliğinde 

24 ġubat 1919 tarihinde Ġstanbul‘da ―Vilayât-ı ġarkıye Müdafa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti‖ 

kuruldu ve 10 Mart 1919 tarihinde Erzurum‘da Ģube açtı. Kazım Karabekir PaĢa 10 Nisan 

1919 tarihinde Harbiye Nazırı Fevzi PaĢayı (Çakmak) ve 11 Nisan‘da padiĢah Vahdettin‘i 

ziyaret ederek onların muvafakatini ve duasını alır. Sonra M. Kemal ve Ġsmet PaĢa ile 

görüĢerek onları da Anadolu‘da Milli Mücadele saflarına davet eder ve 12 Nisan 1919 

tarihinde Gülcemal Vapuru ile Ġstanbul‘dan ayrılır. Zonguldak, Sinop ve Samsun‘a uğrayarak 

halka moral verir ve Trabzon‘a gider. Burada 11 gün kalarak ġubat 1919‘da kurulan 

―Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti‖ni sevk eder. 3 Mayıs 1919 tarihinde Erzurum‘a giderek Milli 

Mücadeleye baĢlar. Erzurum Kongresine kadar olan süreçte kongrenin toplanması 

çalıĢmalarını yürütür.  
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17 Mart 1919 tarihinde Ġzmir‘de Müdafaa-i Hukuk- Osmaniye Kongresi‖ toplanır. Ġzmir 

Müftüsü Hoca Rahmetullah Efendi baĢkanlığında 70 kadar müftü ve din adamı ―Cihat 

Fetvası‖ yayınlanır. Milli Mücadele için ilk verilen toplu fetva budur. 15 Mayıs 1919 

tarihinde Ġzmir Yunanlılarca iĢgal edilince Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi bu cihat 

fetvasını her tarafa dağıtır.  

PadiĢah Sultan Vahdettin Harbiye Nazırı Fevzi PaĢa, sadrazam Damat Ferit PaĢa ve 

Ferik Cevat PaĢa ile görüĢerek Anadolu‘ya M. Kemal‘i göndermeye karar verdi. 30 Nisan 

1919 tarihinde ferman çıkarttı ve ―Yaver-i ġehriyari‖ olarak 18 arkadaĢı ile gönderdi. M. 

Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna çıktı. 21–22 Haziran‘da Amasya‘da Ali Fuat 

(Cebesoy) PaĢa ve Rauf (Orbay) Bey ile buluĢarak Amasya kongresine katıldı. Oradan 

Erzurum‘a geçen M. Kemal 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 tarihlerinde Erzurum Kongre 

çalıĢmalarında bulundu. 4–12 Eylül 1919 tarihlerinde Sivas Kongresine katıldı ve 18 Aralık 

1919‘da Ankara‘ya doğru yola çıktı.   

15 Mayıs 1919 tarihinde Ġzmir‘in Yunanlılar tarafından iĢgali üzerine 17–19–24 Mayıs 

1919 tarihlerinde Ġstanbul‘da büyük mitingler düzenlendi. Fatih, Kadıköy ve Sultanahmet 

meydanlarında düzenlenen bu mitinglere yüz binlerce vatandaĢ katıldı.  

Görüldüğü gibi Vatanın iĢgal edildiği ve meclis-i Mebusanın düzgün çalıĢamadığı ve 

Ġngilizlerin arzularına uymadığı için her üç ayda bir hükümetin değiĢtirildiği bir ortamda 

millet askeri, mülki ve dini erkânın birlikte gayreti ile Milli Mücadeleyi baĢlatmıĢtı. PadiĢah 

ve ―Meclis-i Mebusan‖ da daima halkın emrinde hareket ediyor bunun için Ġngilizlerin 

baskısından kurtulamıyor ve rahat hareket edemiyorlardı.    

 

3. Meclis-i Mebusanın Yeniden Açılması: (12 Ocak 1920) 

Meclis ancak 12 Ocak 1920 tarihinde 168 üye ile toparlanabildi. Bu arada Damat Ferit 

PaĢa hükümet kurmuĢtu. 30 Eylül 1919 tarihinde istifa etmiĢ ve yerine eski harbiye nazırı Ali 

Rıza PaĢa 2 Ekim 1919 tarihinde hükümet kurmuĢtu. Ali Rıza PaĢa Ġstanbul‘daki Ġtilaf 

Devletleri mümessillerine bir muhtıra vererek 1918 yılında galip devletlerin tanıdığı Wilson 

prensiplerine uyularak ―Osmanlı‘nın istiklal ve bütünlüğüne dokunulmaması istendi.‖  

11 Ocak 1920 tarihinde resmi gazete Takvim-i Vekayi‘de hükümet programı açıklandı. 

Bu programda Erzurum ve Sivas kongrelerinin beyannamelerine uygun ifadeler yer alıyordu. 

12 Ocak 1920 tarihinde meclisin açılıĢında padiĢah Vahdettin hasta olduğu için katılamadı. 

PadiĢahın hazırladığı açılıĢ konuĢmasını Dâhiliye Nazırı Damat ġerif PaĢa okudu. Sadrazam 

Ali Rıza PaĢa da padiĢaha vekâleten hazır bulundu. PadiĢah burada milletvekillerine ―Bütün 

gayretlerinin felah-ı vatan için çalıĢılması gereği üzerinde duruyor ve hükümetin muhtırası 

aleni olarak destekleniyordu.‖
17

 

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ―Ahd-ı Milli‖ ve ―Misak-ı Milli‖ denilen ―Milli 

KurtuluĢ Programını‖ tam bir hukuk ve siyaset anlayıĢı ile hazırlayarak oy birliği ile kabul 

etti. Bu kararlar özetle: 

1. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile iĢgal edilen topraklarda halkoyuna 

gidilmesi ve buna göre davranılması, 

2. Marmara ve Ġstanbul‘un güvenliğinin sağlanması, 

3. Osmanlıdaki azınlıkların haklarının komĢu devletlerdeki Müslümanların haklarına 

eĢit olması, 

4. Siyasi ve Ekonomik kapitülasyonların kaldırılması, (Borçlar taahhüt edilmiĢtir.)
18

 

Meclis-i Mebusan ayrıca Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları 28 Ocak 1920 

tarihinde oybirliği ile kabul ederek bunu 7 ġubat 1920‘de gazeteler ve ajanslar yoluyla ilan 

etti. Böylece ―Milli Mücadeleye‖ alenen destek verdi. Bunun üzerine Ġngilizler Ali Rıza PaĢa 

hükümetini istifaya zorladılar. Hükümet baskılara dayanamayarak nihayet 3 Mart 1920 

                                                 
17

 Doç. Dr. Mehmet Alpagu vd. Türk Ġnkılâp Tarihi ve Atatürk Ġlkeleri, (Ankara–1995) s. 96 
18

 Age, 97 
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tarihinde istifa etti. 7 Mart 1920 tarihinde Bahriye Nazırı Salih PaĢa Sadrazam oldu ve kendi 

hükümetini kurdu. Fevzi (Çakmak) PaĢa da bu kabinede Harbiye Nazırı oldu.  

Ġngilizler 15 Mart 1920 tarihinde 150 aydını tutukladı. 16 Martta yağma ve soygunlara 

baĢladılar. ġehzadebaĢı Karakolunu basarak silahsız beĢ askeri kurĢunladılar. Posta-Telgraf 

dairesini basarak hatları kestiler. Bu olaylar üzerine 18 Mart 1918 tarihinde Meclis-i Mebusan 

24. ve son oturumunu yaparak Ġngilizlerin baskısına dayanamadılar ve oy birliği ile meclisi 

tatil ederek Ankara‘da toplanma kararı aldılar.  

Meclis-i Mebusan Reisi Celalettin Arif Bey Ġstanbul‘dan gizlice Düzce‘ye geldi. Ankara 

ile irtibat kurarak meclisin Ankara‘da toplanması için çalıĢmalara baĢladı. 19 Mart 1920 

tarihinde bir çağrı ve seçim talimatı hazırlayarak telgraflar ile valilere gönderildi. Bu çağrıyı 

―Ankara Heyet-i Temsiliye‖ namına M. Kemal imzaladı. Ġstanbul‘dan ayrılabilen mebuslar ve 

vilayetlerden kongreler aracılığı ile seçilen milletvekilleri Ankara‘da toplanmaya baĢladılar.  

2 Nisan 1920 tarihinde Damat Ferit PaĢa tekrar sadaret getirildi, hükümet kurdu ancak 

iĢgalcilerin arzularına uygun hareket etmediği için 31 Temmuz 1920 tarihinde istifa ettirdiler.  

10 Ağustos 1920 tarihinde itilaf devletleri tarafından Sevr AnlaĢmasını imzalamaya 

zorlandı. Fakat kimseye imzalatamamıĢtır. PadiĢah Vahdettin bu anlaĢmayı imzalamayarak 

reddetmiĢtir. Tek imzalayan devlet Yunanistan olmuĢtur. Bunun için hiçbir hukuki geçerliliği 

olmamıĢtır.
19

 

 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin AçılıĢı ve ÇalıĢmaları: (23 Nisan 1920) 

 

Ġstanbul'un resmen iĢgalinden üç gün sonra, Meclis-i Mebusan Reisi Celalettin Arif 

Bey‘in Düzce‘den Ankara ile irtibatı sonunda ―Heyet-i Temsiliye‖ namına Atatürk‘le 

görüĢerek 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımlattı. Bildiride,"Olağanüstü yetkiler taĢıyan bir 

Meclisin Ankara'da toplanacağı, Meclis'e katılacak üyelerin nasıl seçilecekleri, seçilerin en 

geç on beĢ gün içinde yapılması gereği, kesin ve kararlı ifadelerle yer alıyordu.  

Ayrıca, dağılan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri de Ankara'daki Meclis'e katılabileceklerdi. 

Ġllerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebusan'ın bir kısım üyeleri Ankara'ya geldiler.  

Ankara'nın o günkü Ģartları içinde Meclis'in toplanabileceği elveriĢli bir bina yok gibiydi. 

Sonunda, II. MeĢrutiyet döneminde, Ġttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak Enver PaĢa 

tarafından yapılmıĢ tek katlı bir bina uygun görüldü. Eksik kalmıĢ yapı tamamlandı, 

okullardan toplanan ve halkın katkısıyla sağlanan eĢyalarla donatıldı. Bir kürsü yaptırıldı ve 

kürsünün arkasına herkesin görebileceği Ģekilde Âl-i Ġmran Suresi 159. ayet asıldı. Bu ayet 

―ĠĢlerde meĢveret usulünü tavsiye ediyor ve meĢveretle alınan kararların Allah‘a güvenilerek 

azimle uygulanması emrediliyordu.‖  

Ġstanbul‘daki iĢgalci Ġngilizler durumu endiĢe ile takip ediyor, ellerinde esir bulunan 

Halife Vahdettin ile ġeyhu‘l-Ġslam Dürrizâde Abdullah Efendi adına Anadolu‘ya tesir etmeye 

çalıĢıyordu. 10 Nisan 1920 tarihinde ġeyhul-Ġslam adına, Kuvây-ı Milliye aleyhine bir fetva 

yayınlattılar. Fetvada ―PadiĢaha ve halifeye itaatsizliğin ve toplum düzenini bozmanın büyük 

günah olduğu ve uymayanların ihanet içinde olduğu‖ vurgulanıyordu. Bu fetvaya ilk tepki 

Ġstanbul‘da bulunan ve ―Hutuvât-ı Sitte‖ eseri ile Ġngilizler aleyhine çalıĢan ve milli 

Mücadeleyi ateĢleyen Bediüzzaman Said Nursi‘den geldi. Bediüzzaman ―ĠĢgal altındaki bir 

memlekette Ġngilizlerin emri ve tazyiki altındaki bir idarenin ve meĢihatın fetvasının muallel 

olduğu ve cumhur-u nasın iradesini yansıtmadığından mesmu olamayacağı ifade edilerek, 

fetvanın geri alınmalıdır‖ diyordu.
20

  

16 Nisan 1920‘de Ankara‘da müftü Rıfat Börekçi baĢkanlığında toplanan 150 kadar 

ulema cihat için ―Fetvây-ı ġerif‖ hazırladılar. Bu fetva milli mücadeleyi zafere taĢıyan en 

büyük güç olmuĢtur.  

                                                 
19

 Age, 133–134  
20

 Tarihçe-i Hayat, 123 
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Hazırlıklar tamamlanınca, Atatürk 21 Nisan'da yayınladığı ikinci bir bildiri ile 

―Meclis'in 23 Nisan günü toplanacağı ilan edilerek, açılıĢ törenine kadar hatimler okunması 

ve Buhar-i ġeriflerin okunması isteniyor, Cuma namazında dua yapılacağı ve kurbanlar 

kesilerek TBMM‘nin açılacağı duyuruluyordu.   

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde, Ankara'da bulunan herkes Meclis Binası 

çevresinde toplandı. Halk, kendi kaderine sahip çıkmanın coĢkusu içindeydi. Hacı Bayram 

Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra, Meclis binası giriĢinde gözleri yaĢartan 

muhteĢem bir tören yapıldı. Saat 13.45'de, Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis 

salonunda toplandı.  

Parlamento geleneklerine göre, en yaĢlı üye olan Sinop Milletvekili ġerif Bey BaĢkanlık 

kürsüsüne çıktı konuĢma yaparak Meclis'in ilk toplantısını açtı. KonuĢmasında Ģöyle diyordu: 

―Ġstanbul‘un geçici kaydiyle yabancı kuvvetler tarafından iĢgal olunduğu ve bütün temelleri 

ile halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepimizce 

bilinmektedir. Bu duruma baĢ eğmek, milletimizin, teklif olunan yabancı köleliğini kabul 

etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaĢamak için kesin olarak kararlı bulunan ve 

ezelden beri hür ve baĢına buyruk yaĢamıĢ olan milletimiz, kölelik durumunu son derece ve 

kesinlikle reddetmiĢ ve hemen vekillerini toplamaya baĢlıyarak Yüksek Meclisimizi meydana 

getirmiĢtir.  

 

Bu Yüksek Meclisin en yaĢlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dıĢ tam 

bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini 

yönetmeye baĢladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.‖ 

Bu açıĢ konuĢmasında, parlamentosunun adı da "Büyük Millet Meclisi" olarak 

konulmuĢtu. Bu ad herkesçe benimsedi. 8 ġubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararnamesinde de yazılı olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" (TBMM) adı kalıcı hale 

geldi.  

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal PaĢa'yı baĢkan 

seçti. Mustafa Kemal bu baĢkanlık sıfatını CumhurbaĢkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 

tarihine kadar sürdürdü. Bütün icraatlarını da Meclis BaĢkanı sıfatı ile meĢrulaĢtırdı.   

25 Nisan 1920‘de 8 bakanlıktan oluĢan geçici bir hükümet kuruldu. Daha sonra kısa bir 

hükümet programı hazırlanarak meclisin onayına sunulmuĢtur. Yine aynı gün ―Hıyanet-i 

Vataniye kanunu‖ taslağı görüĢüldü. 29 Nisan 1920 günü meclisten geçti. Bu kanunu 

uygulamak amacı ile de 11 Eylül 1920 tarihinde ―Ġstiklal Mahkemeleri‖ kuruldu. 

TBMM'nin açılıĢı ile birlikte, millî egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuĢ 

oluyordu. Birinci TBMM'nin iki temel hedefi vardı. Bunlar kesin zaferi kazanmak ve yeni 

devletin otoritesini güçlendirmekti. Bunun için öncelikle, ülke topraklarının yabancı 

iĢgalinden kurtarılması gerekiyordu.  

1923 yılında kurulan ―Halk Fırkası‖ (Daha sonra CHP adını aldı.) Ankara‘da toplanan 

bu meclisi kurucu bir meclis olarak görürler. Ancak bütün temsilcilerin gerek Meclis-i 

Mebusan‘dan gelenler, gerekse kongrelerde seçilerek gelenlerden teĢekkül ettiği için tam 

demokratik bir meclis olduğu açıktır.
21

 

 

4. 1. TeĢkilât-ı Esâsiye Kanunu: (1921 Anayasası) 

Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe girdi. "Kanun-i 

Esasi" (Temel Kanun) adını taĢıyan bu anayasa "Genç Osmanlılar" adı verilen aydınların 

padiĢah üzerinde yaptıkları oldukça güçlü bir etki yoluyla gerçekleĢmiĢti.  

                                                 
21

 Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet, (Ankara-Dil Tarih Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi) s.29 
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TBMM'nin yaptığı ilk Anayasanın görüĢmeleri, 19 Kasım 1920'de baĢladı ve 20 Ocak 

1921 günü yapılan oylamayla kabul edildi. Böylece millî egemenlik ilkesine dayalı ilk 

Anayasa yürürlüğe girdi. 

1921 Anayasası 23 maddeden oluĢan oldukça kısa bir metindi. Ġlk dokuz maddesi 

devletin dayandığı temel ilkeleri sayıyordu. TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl 

yürürlükte kaldı. Ġlk dört maddesi aĢağıdaki Ģekildedir.  

 

Kanun Numarası  : 85 

Kabul Tarihi   : 20.1.1337 (1921) 

 

Madde 1.- Hâkimiyet bilâ kaydü Ģart milletindir. Ġdare usulü halkın mukadderatını 

bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 

Madde 2.- Ġcra kudreti ve teĢri salâhiyeti milletin yegâne ve hakikî mümessili olan 

Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

Madde 3.- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti 

―Büyük Millet Meclisi Hükümeti‖ unvanını taĢır.  

Madde 4.- Büyük Millet Meclisi vilâyetler halkınca müntahap âzadan mürekkeptir. 

 

 

4.2. KurtuluĢ SavaĢı ÇalıĢmaları: 

18 Haziran 1920 tarihinde TBMM Ġstanbul Meclis-i Mebusanı‘nın Ocak ayında oy 

birliği ile kabul ettiği ―Misak-ı Milli‖yi kabul ederek üzerine yemin içti. Böylece bu meclisin 

Ġstanbul Meclis-i Mebusanı‘nın devamı olduğunu tescil etti.  

25 Ocak 1921‘de ―Londra Konferansı‖ düzenlenmiĢti. Burada Osmanlı padiĢahı Sultan 

Vahdettin‘in temsilcisi olan Sadrazam Tevfik PaĢa Ġngiliz baĢ delegesi Lloyd George‘ye ―Ben 

Osmanlı delegesiyim, ancak memleketimin gerçek temsilcisi Ankara‘daki TBMM‘dir. 

Kalbimiz onlar ile beraberdir‖ diyerek TBMM‘yi ve Kuvay-ı Milliye‘yi savunmuĢtur.  

Bu arada TBMM ve hükümeti aralıksız çalıĢıyordu. Bir taraftan düzenli ordu kuruluyor, 

diğer taraftan meclisten kanunlar çıkarılıyordu. 12 Mart 1921 tarihinde ―Ġstiklal MarĢı‖ kabul 

edildi. 21 Mart tarihinde Ruslar ile ilk anlaĢma yapılarak meĢruiyetini tescil ettirdi. 5 Ağustos 

1921 tarihinde meclis baĢkanı olarak M. Kemal‘e ―BaĢkomutanlık‖ yetkisi verilerek Umumi 

taarruzu idare etme ve düĢman ile savaĢma kararı çıkarıldı. Bir sene boyunca yaptığı 

çalıĢmalar ile gerçek savaĢa hazırlandı ve nihayet 26 Ağustos 1922 tarihinde ―Büyük Taarruz‖ 

baĢladı. 30 Ağustos 1922 tarihinde kahraman ordumuz Ġzmir‘de Yunan‘ı denize dökerek 

büyük bir zafer kazandı.  

23 Nisan 1920 tarihinde seçilmiĢ milletvekilleri ile açılan ve ―TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu‖ nu çıkararak kanun çerçevesinde iĢleyen ve milli iradenin tam olarak yansıdığı ve 

hürriyetin en genmiĢ Ģekilde kullanıldığı bu meclis, Milli Mücadeleyi zafere ulaĢtıran 

demokratik bir meclis olarak tarihteki müstesna yerini almıĢtır.  

 

4.3. Zaferden Sonra: 

9 Kasım 1922 tarihinde Bediüzzaman M. Kemal‘in ve dostlarının ısrarlı davetleri 

üzerine Ġstanbul‘dan Ankara‘ya geldi.  

21 Kasım 1922‘de Hariciye Vekili Ġsmet PaĢa baĢkanlığında bir heyet Lozan 

görüĢmelerine baĢladı. Bu görüĢmeler 4 ġubat 1923 tarihine kadar sürdü; ama bir sonuç 

alınamadı.  

M. Kemal kendine bağlı bir gurup ile istediğini yapmaya çalıĢıyor ve muhalefete asla 

tahammül edemiyordu. Kafasında 7 Ağustos 1919 tarihinde Erzurum Kongresinin kararlarını 

alıp dağıldığı gece Süreyya Bey ve Mazhar Müfit‘e yazdırdığı inkılâpları yapma fikri vardı. 

―Cumhuriyet kurulacak, PadiĢahlık ve hilafet ortadan kaldırılacak, tesettür kalkacak, Latin 
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alfabesi kabul edilecek ve Ģapka giyilecekti.‖
22

 Muhalifler ise bunların engeli olarak 

görüyordu.  

M. Kemal istediği inkılâpları yapabilmek için bir parti kurma fikrini etrafındakiler ile 

paylaĢtı ve kendine bağlı bir gurup ile 6 Aralık 1922 tarihinde ―Halk Fırkası‖nı kurdu. 

Devrimleri yapacak ve istediği ülkeyi oluĢturacak kadroları parti çatısı altında bir araya 

getirmeye baĢladı.  

Bediüzzaman 19 Ocak 1922 tarihinde on maddelik bir beyanname hazırladı. Kazım 

Karabekir PaĢa bu beyannameyi TBMM kürsüsünden okudu. Bunun üzerine M. Kemal ile 

münakaĢaları oldu.  

27 Mart 1923 tarihinde TBMM‘de Mustafa Kemal‘in muhaliflerinden ve meclisteki 

muhalefetin sesi olarak bilinen Trabzon mebusu Ali ġükrü Bey öldürüldü. Ali ġükrü Bey 

gerek ―Misak-ı Milli‖nin kabulünde gerekse ―Men-i Müskirat (Ġçki Yasağı) Kanunu‖ 

kabulünde M. Kemal ile karĢı karĢıya gelmiĢti.  Arkasından Topal Osman cinayeti iĢlenir.  

Bu cinayet bahane edilerek meclisteki huzursuzluğu gidermek, istediği devrimleri 

yapabilmek ve kilitlenen Lozan görüĢmelerini yeni seçim ve hükümet ile bir neticeye 

bağlamak amacı ile 1 Nisan 1923 tarihinde ―Halk Fırkası‖ içinde meclisin feshine ve 

yenilenmesine karar verdi. 16 Nisan 1923 tarihinde meclis feshedilir.  

Bundan sonra ―Halk Fırkası‖ vardır ve mecliste sadece bu fırka temsil edilecektir.  

29 Nisan 1923 tarihinde Bediüzzaman Ankara‘dan ayrılarak Van‘a gider. 

 

C. CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ DÖNEMĠ 

1. Halk Partisinin KuruluĢu: 

KurtuluĢ savaĢını yapan ve Anadolu birliğini sağlayan ve hiçbir partiye bağlı olmayan 

ve 23 Nisan 1920 yılında açılan birinci meclis üyelerinin çoğu meclisi ―Hilafetin temsilcisi‖ 

ve ―Halife ve PadiĢaha niyabet eden bir organ‖ gibi görmekte idiler. Bu meclise hâkim olanlar 

genellikle ―Osmanlı Meclis-i Mebûsanı‖ndan gelen milletvekilleri ve 11 Eylül 1919‘da 

kurulan ―Anadolu ve Rumeli Müdafâ-i Hukuk Cemiyeti‖ meclis temsilcileri ve Amasya, 

Sivas, Erzurum, Balıkesir, Ġzmir ve Trabzon Kongresinden seçilen azalardan oluĢmaktaydı. 

Bunlar da iki ayrı görüĢü temsil etmekte idiler. M. Kemal ve arkadaĢları gibi yenilikçi ve 

devrimci olanlar azınlıkta kalıyordu.  

Bu durumun kendi amaçları ile çeliĢtiğini gören ve bu meclis ile devrimleri 

yapamayacağını anlayan M. Kemal, meclis baĢkanı sıfatı ile 6 Aralık 1922 günü Ankara‘da 

basına bir demeç verdi. Türkiye‘nin sosyal, kültürel ve siyasi durumunu özetledikten sonra 

Ģöyle dedi. ―Bana milletimin gösterdiği teveccühten dolayı, hayatımın sonuna kadar vatanın 

hayrına vakfeylemek emeliyle, barıĢtan sonra ―Halkçılık‖ esasına dayanan ve ―Halk Fırkası‖ 

adıyla bir fırka kurmak niyetindeyim.‖  

Daha sonra M. Kemal meclisli yenileme kararı aldı. 8 Nisan 1923 tarihinde ―Anadolu ve 

Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti BaĢkanı‖ sıfatı ile bir nevi parti programı niteliğinde dokuz 

umdelik bir metin yayınladı. Bu metin Ģunları ihtiva ediyordu:  

1- Millî hâkimiyet esasına bağlılık  

2- Saltanatın kaldırılması kararının değiĢmezliği, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

dayanan Halifeliğin Müslümanlar arası yüksek bir makam olduğu,  

3- Ġç güvenlik ve asayiĢin sağlanması  

4- Mahkemelerin hızlı iĢlemesi. Yeni kanunların çıkartılması.  

5- Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler Ģunlar olacaktır:  

a) AĢarın sakıncalarının düzeltilmesi  

b) Tütün tarım ve ticaretinin desteklenmesi  

c) Tarım, Endüstri ve Ticaret kredilerinin sağlanması  

                                                 
22
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d) Ziraat Bankası‘nın sermayesinin artırılması  

e) Tarım makinelerinin geliĢtirilmesi  

f) Endüstrinin teĢviki  

g) Demiryolları yapımının hızlandırılması  

h) Ġlkokullarda öğretimin birleĢtirilmesi ve bütün okulların geliĢtirilmesi  

ı) Genel sağlık ve toplumsal yardımlaĢmanın sağlanması  

i) Orman, madencilik ve hayvancılığın geliĢtirilmesi  

6. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması, okuryazarlığa göre, daha azaltılması. Orduda 

görevli kiĢilerin güvenliklerinin sağlanması  

7. Yedek subaylara, malul gazilere, emeklilere, dul ve yetimlere yardım yapılması.  

8. Bürokrasinin düzeltilmesi, aydınlardan kamu görevlerinde yararlanılması.  

9. Bayındırlık iĢleri için ortaklıklar kurulmasının sağlanması, kiĢisel giriĢimlerin 

kollanması.  

Atatürk‘ün fikirlerini benimseyen bir gurup milletvekili de tüzük ve program çalıĢması 

yaptılar. Partinin ilk kurucuları Ģöyle belirlendi. Reis-i Umumi M. Kemal Atatürk, Katib-i 

Umumi Recep Peker, Refik Saydam, Celal Bayar, Münir Hüsrev Göle, Cemil Uybadın, 

Kazım Hüsnü, Saffet Arıkan ve Zülfi Tiğrel beylerdi. Bunların hepsi de milletvekili idiler. 

Parti resmen 9 Eylül 1923 de kuruldu. (KuruluĢunda adı ―Halk Fırkası‖ idi.  10 Kasım 1924 

de ―Cumhuriyet Halk Fırkası‖ ve 1935 yılında ―Cumhuriyet Halk Partisi‖ oldu.)  

49 gün sonra seçim yapıldı ve bu seçim birinci meclisteki tüm muhalif milletvekillerinin 

tasfiyesi ile sonuçlandı. 13 Ekim 1923'de Ankara'nın baĢkent olması kararı alındı.  29 Ekim 

1923'de Atatürk ve arkadaĢlarının, Anayasanın bazı maddelerini değiĢtiren teklifi TBMM'de 

alkıĢlarla ve oybirliği ile kabul edildi.  

Halk Fırkası‘nın ilk icraatı 23 Ağustos 1923 tarihinde Lozan AnlaĢması ve eklerini 

imzalayarak kabul etmek olmuĢtur. AnlaĢma 6 Haziran 1924 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Buna göre ―TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‖ (Anayasa) birinci maddesinde, "Türkiye Devletinin 

hükümet biçimi, Cumhuriyettir. Hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi, Mustafa Kemal PaĢa, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk CumhurbaĢkanlığına seçildi.  

Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı ile sistem içinde varlığını sürdüren 

"Halifelik" de gereksiz ve iĢlevsiz bir duruma gelmiĢti. 3 Mart 1924'de Urfa Milletvekili ġeyh 

Saffet Efendi ve arkadaĢlarının verdikleri kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek, hilafet 

kaldırıldı, halifelik de tarihe karıĢtı. Yine 3 Mart 1924 tarihinde ―Tevhid-i Tedrisat Kanunu‖ 

kabul edilerek Medreseler kapatıldı.  

Karar hemen yeni Halife Abdülmecit Efendiye bildirildi ve yurt dıĢına çıkması istendi. 5 

Mart 1924 tarihinde 150 Osmanlı hanedanı yurtdıĢına apar topar gönderildi. Ġki gün içinde 

yanlarına alabildikleri eĢyaları ile sürgün edildiler. Bir ay sonra da ―ġer‘iye ve Evkaf 

Vekâleti‖ kaldırıldı. Yerine BaĢbakana bağlı ―Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‖ kuruldu. 

BaĢkanlığına da Rıfat Börekçi getirildi. Börekçi 1942 yılına kadar Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

görevini yürüttü.  

20.4.1924 tarihinde Yeni TeĢkilatı Esasiye Kanunu kabul edildi. Böylece yeni Anayasa 

kabul edilmiĢ oldu. Bu Anayasa yapılan çeĢitli değiĢikliklerle beraber 27 Mayıs 1960 

ihtilaline kadar yürürlükte kaldı.  

 

Yeni TeĢkilat-ı Esasiye Kanununun (1924 Anayasası)  ilk maddeleri Ģunlardı:  

 

Kanun Numarası  : 491 

Kabul Tarihi   : 20.4.1340 (1924) 

 

BĠRĠNCĠ FASIL 

Ahkâmı esasiye 
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Madde 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

Madde 2.- Türkiye Devletinin dini, Dini Ġslâmdır; resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara 

Ģehridir. (Ġlk DeğiĢiklik: 10.4.1928 – 1222 S. Kanun/md. 1) Türkiye Devletinin resmî dili 

Türkçedir; makarrı Ankara Ģehridir. (Son DeğiĢiklik: 5.2.1937 – 3115 S. Kanun/md. 1) 

Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili 

Türkçedir. Makarrı Ankara Ģehridir. 

Madde 3.- Hâkimiyet bilâ kaydü Ģart Milletindir. 

Madde 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakikî mümessili olup Millet 

namına hakkı hâkimiyeti istimal eder. 

Madde 5.- TeĢri salâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

Madde 6.- Meclis, teĢri salâhiyetini bizzat istimal eder. 

Madde 7.- Meclis, icra salâhiyetini, kendi tarafından müntahap Reisicumhur ve onun tayin 

edeceği bir Ġcra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal eder. 

 

Yeni seçilen milletvekilleri arasında da BaĢbakan Ġsmet Ġnönü‘ye muhalefet baĢ 

gösterdi. Ġnönü 17 Kasım 1924 de güvenoyu tazelemek durumunda kaldı. Hükümete 

güvensizlik oyu veren 19 muhalif milletvekili partiden dıĢlandı. Bunun üzerine onlar da aynı 

gün Kazım Karabekir baĢkanlığında ―Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‖nı kurdular. (17 

Kasım 1924) yeni kurulan parti temel ilkelerini ―Cumhuriyetçilik, Halkçılık ve Milliyetçilik‖ 

olarak belirlediler. Bunun üzerine Halk Fıkrası da tüzüğünde bir değiĢiklik yaparak bu ilkelere 

kendilerinin de sahip olduklarını göstermek amacı ile ismini ―Cumhuriyet Halk Fırkası‖ 

olarak değiĢtirdi. (10 Kasım 1924) Ġsmet Ġnönü muhalefetin ortaya çıkmasından endiĢelenir ve 

tedbir olarak da ―Takrir-i Sükûn Kanunu‖nu meclisten geçirir. 13 ġubat–31 Mayıs 1925 

tarihlerinde ġeyh Sait ayaklanması olur.  Bunun üzerine Ġstiklal mahkemeleri devreye girer ve 

―Takrir-i Sükûn‖ ilan edilir. 1 Haziran 1925 tarihinde ―Hıyanet-i Vataniye suçlaması ile 

150‘liklerin listesi Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklandı.  Nihayet 3 Haziran 1925 tarihinde 

ġeyh Sait isyanının geniĢlemesinden sorumlu tutarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını 

kapattırır. 29 Haziran 1925 tarihinde ġeyh Said 46 arkadaĢı ile idam edildi.   

 

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Kapatılması:  

Türkiye Cumhuriyeti‘nde ilk teĢkilatlı muhalefet hareketi Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası‘dır. Meclis‘te ―Ġkinci Grup‖ muhalefetinin varlığı ve ―Halk Fırkası‘nın 

kurulmasından‖ sonra da devam etmiĢ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın oluĢmasına 

zemin hazırlamıĢtır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‘nin merkeziyetçi-

hiyerarĢik bir yapıya bürünmesi, 1923 seçimlerinde Ġkinci Grup‘un tasfiyesi ancak tamamen 

meclis dıĢında kalmayarak CHF içinde meclise girmesi ve Ekim 1923‘te Cumhuriyetin 

ilânından sonra Halk Fırkası içinde doğan görüĢ ayrılıklarına sebep olması ve dıĢlanmaları 

partinin kuruluĢ sebebi olmuĢtur. Cumhuriyet‘in bir grup önde gelen partilinin Ankara‘da 

bulunmadığı bir sırada ilân edilmesi bazı tepkilere yol açmıĢtı. Rauf Bey‘in liderliğinde bu 

grup, Cumhuriyet‘in ilânını, Atatürk‘ün gittikçe artan iktidarının daha da güçlenmesine 

yönelik bir hareket olarak görüyorlardı.  

Yine Halifeliğin kaldırılmasına, Mustafa Kemal PaĢa‘nın yakın arkadaĢlarından Rauf 

Bey, Adnan Bey (Adıvar), Refet Bey, Ali Fuat PaĢa, Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar 

PaĢa‘lar olumsuz tepki göstermiĢlerdi. Özellikle 1924 Anayasası‘nın görüĢüldüğü günlerde 

Meclis içindeki kaynaĢmalar ve muhalefet, kendini iyice hissettirmiĢti. Buradaki tartıĢmaların 

odak noktasını da CumhurbaĢkanının yetkileri konusu oluĢturmuĢtur.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın kurulmasına yol açan son olay, 20 Ekim 1924 

tarihinde MenteĢe milletvekili Esat Efendi‘nin Mübadele Ġmar ve Ġskan Vekili Refet Bey‘e 

yönelttiği soru önergesi ve beraberindeki geliĢmeler olmuĢtur. 26 Ekim 1924‘de de Kâzım 

Karabekir PaĢa, ―ordunun geliĢtirilmesi için verdiği raporların göz önüne alınmadığını‖ ileri 
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sürerek milletvekilliği görevine döneceğini bildirerek ordu müfettiĢliğinden istifa etmiĢtir. 

Onu 30 Ekim 1924 tarihli istifasıyla Ali Fuat PaĢa izlemiĢtir. 8 Kasım 1924‘de hükümet için 

yapılan güven oylamasında, Hükümet 19 güvensizlik oyuna karĢılık 148 oyla güvenoyu almıĢ 

ve 41 milletvekili de oylamaya katılmamıĢtır. Bu olaylar üzerine Hükümete güvensizlik oyu 

verenlerin Halk Fırkasında kalamayacağı söyleniliyor ve yeni bir partinin kurulmasına kesin 

gözüyle bakılıyordu. Bu geliĢmeler sonunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 

1924 günü resmen kurulmuĢtur.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası baĢkanlığına Kâzım Karabekir PaĢa, BaĢkan 

yardımcılıklarına Dr. Adnan (Adıvar) ve Hüseyin Rauf Bey‘ler, Genel Sekreterliğine Ali Fuat 

PaĢa getirilmiĢti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına katılan milletvekili sayısı 29‘dur. Parti 

ilk Ģubesini Urfa‘da açmıĢ, bunu Sivas, Ġstanbul, Ġzmir, Ordu ve Trabzon izlemiĢ ve daha 

sonrada diğer vilayet ve Ģehirlerde teĢkilatlanmasını sürdürmüĢtür.  

Cumhuriyet döneminin bu ilk muhalefet partisini kuran kadroların tamamı Birinci 

Meclis döneminde Mustafa Kemal PaĢa‘nın yakın çalıĢma arkadaĢlarıydı ve hemen hemen 

tamamı, o dönemde Birinci Grup içerisinde etkin rol oynamıĢlardı. Yeni parti halktan geniĢ 

bir destek gördüğü gibi, üyelerinin büyük bir kısmı 1923 seçimleriyle meclis dıĢında kalan 

Ġkinci Grup‘un da desteğini kazanmıĢtı. Ġkinci Grup‘un meclis dıĢında kalmıĢ olan bütün önde 

gelen isimleri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girmiĢlerdir. Kendi yayın organı olmayan 

bu partiye Ġstanbul basını yakın bir alaka göstermiĢ ve geniĢ ölçüde desteklemiĢtir.  

Çoğu yüksek öğretim görmüĢ olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın mensupları 

aynı zamanda devlet memuriyetinden gelmiĢlerdi. Parti programının 6.ncı maddesi her ne 

kadar ―parti efkâr ve itikad-ı diniyyeye hürmetkârdır‖ demekte ise de, birçoklarının dediği 

gibi ne dini bir parti denemesi, ne de gerici muhafazakâr bir partidir.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın beyannamesi ve programı incelendiğinde, siyasal 

ve ekonomik alanda liberal demokrasiyi savunduğu görülecektir.  

Partinin kuruluĢundan kısa bir süre sonra -üç gün- Halk Fırkası‘nın meclis grup 

toplantısında Ġsmet PaĢa Hükümeti‘nin ülkede sıkıyönetim ilân edilmesi konusundaki 

isteğinin reddedilmesi üzerine, Ġsmet Ġnönü hükümetten ayrılır ve yerine Fethi (Okyar) Bey‘in 

baĢkanlığında yeni bir hükümet kurulur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri 

Fethi Bey Hükümeti‘ne güvenoyu verirler ve aynı zamanda da ülke çapındaki 

teĢkilâtlanmalarını hızlı bir Ģekilde sürdürürler.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın kurulmasıyla baĢlayan geliĢmeler, doğuda ġeyh 

Sait‘in önderliğinde bir isyanın patlak vermesiyle yeni bir boyut kazanır. Doğu isyanı 13 

ġubat 1925 tarihinde Bingöl‘ün Ergani ilçesinin Piran köyünde baĢlamıĢ ve çok kısa bir 

sürede Doğu ve Güneydoğu illerine yayılan hem etnik hem de dini yönü bulunan bir isyana 

dönüĢmüĢtür. Ġsyanın geliĢmesine karĢılık yeterli sert önlemleri almamakla suçlanan Fethi 

Bey Hükümeti, düĢürülerek yerine sertlik yanlısı politikalarıyla tanınan Ġsmet Ġnönü 

Hükümeti kurulur.  

Ġsmet Ġnönü Hükümeti, Meclisten güvenoyu aldığı gün, ilk tedbir olarak ―Takrir-i Sükûn 

Kanunu‘nu‖ çıkarmıĢtır. Bu kanunla birlikte ―Ġstiklâl Mahkemeleri‖de yeniden kuruluyordu. 

Hükümet Takrir-i Sükûn Kanunu‘na dayanarak Ġstanbul‘da bir dizi muhalif gazete ve dergileri 

kapatmıĢ ve dolaylı olarak Doğu Ġsyanı‘nı kıĢkırttıkları gerekçesiyle bazı gazetecileri de 

tutuklamıĢtır.  

Halk Fırkası içindeki ―muhalefete sıcak bakmayan‖ bazı müfrit milletvekilleri 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nı kapattırmak için doğudaki isyanla bu partiyi 

iliĢkilendirmeye çalıĢmaktaydılar. Nitekim Halk Fırkası‘ndan gelen baskılar üzerine Fethi 

Bey, hükümeti adına Kazım Karabekir PaĢa‘dan partilerini kapatmalarını istemiĢti. Bu öneriyi 

Kazım Karabekir PaĢa reddetmiĢti.  

Diğer taraftan muhalefet hareketini sindirmek ve yeni partiyi isyanın teĢvikçisi olarak 

görmek anlayıĢının bir sonucu olarak ―ġark Ġstiklâl Mahkemesi‖ partinin Urfa ve bazı doğu 
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Ģubelerinin ve yöneticilerinin ġeyh Sait Ġsyanı‘nın geniĢlemesinde rol oynadığı Ģeklindeki 

kararını Ankara‘da bulunan Ankara Ġstiklâl Mahkemesine göndermiĢ, bu mahkemede 

Terakkiperver Fırka‘nın kapatılmasını sağlayacak alt yapıyı oluĢturmuĢtu. Bunun üzerine 

Ġsmet PaĢa Hükümeti, 3 Haziran 1925‘te Takrir-i Sükûn Kanunu‘na dayanarak Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası‘nın kapatılması konusunda bir karar almıĢtı. Böylece Cumhuriyet 

Türkiyesi‘nin ilk teĢkilâtlı muhalefet hareketi bu Ģekilde tasfiye edilmiĢti.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın kapatılmasından sonra bu partiyi kuran Milli 

Mücadele Hareketi‘nin önde gelen paĢaları ve diğer milletvekilleri, önce 1925 Ġzmir Suiskasti 

Davaları ve daha sonra da 1926 Ankara yargılamaları ile değiĢik Ģekillerde cezalandırılmıĢlar 

ve aktif siyasi hayattan uzaklaĢtırılmıĢlardır.
23

   

 

3. Halk Partisinin Yaptığı Devrimler: 

Halk Fırkasının hâkim olduğu ve muhalefetin olmadığı bu ikinci meclis yeni 

Cumhuriyetin devrimlerini gerçekleĢtirdi. 1927 yılına kadar Cumhuriyet ilan edildi, hilafet 

kaldırıldı, tekkeler, türbeler, zaviyeler kapatıldı, ġer‘iye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) 

kaldırıldı.  

Takrir-i Sükûn ve muhalefetin de kapatılması ile CHP devrimlere hız verdi. Partinin 

genel baĢkanı M. Kemal 24 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu‘ya gitti. Burada yaptığı açık 

hava ve kapalı toplantılarda ―Kılık kıyafet ve ġapka‖ devriminden bahsetti. Tarikatların, tekke 

ve türbelerin gereksizliği ve beyinleri uyuĢturduğunu anlattı. Halkın tepkisini ölçtü. Yapacağı 

yenilikler hakkında bilgi verdi. 2 Eylül 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ―Tekke ve 

Türbeleri‖ kapattı. 25 Kasım 1925‘te de ―ġapka Kanunu‖nu çıkarttı. Giymeyenler ―Takrir-i 

Sükûn‖ kanunu çerçevesinde ―Ġstiklal Mahkemeleri‖nce idam edildiler. Aynı kanun ―Kılık ve 

Kıyafeti‖ belirlediği için çarĢaf giymek de yasaklandı.  

30 Kasım 1925 tarihinde TBMM duvarına asılmıĢ olan ―MeĢveret‖ ayeti kaldırıldı ve 

yerine ―Hâkimiyet kayıtsız Ģartsız milletindir‖ logosu asıldı. 26 Aralık 1925 tarihinde uluslar 

arası takvim ve saatler kabul edildi. 17 ġubat 1926 yılında Ġsviçre medeni kanunu kabul edildi 

ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.   

15 Ekim 1927 yılında partinin II. Kongresi yapıldı. Bu kongre parti devlet ve TBMM ile 

özdeĢleĢtiği için meclis salonunda yapıldı. 6 gün süren bu kongrede M. Kemal Atatürk altı 

gün boyunca ―KurtuluĢ SavaĢı‖nın kendisinin içinde bulunduğu safhalarını anlatıldığı 

―Nutuk‖ isimli konuĢmasını yaptı. Böylece bu konuĢmasını partinin kongresi ve partinin 

temel düĢüncesini parti kongresinde dile getirmiĢ oldu. Daha sonra partinin tüzük ve programı 

ayrı metinler halinde tespit edildi. 7 maddelik ―Genel Esaslar‖ belirlendi. Genel Kurul 

toplantılarının adı ―Kurultay‖ olarak değiĢtirildi. Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkasının ―Banisi 

ve Umumi Reisi‖ ilan edildi.  

M. Kemal‘in direktifi ile 1927 yılından itibaren ciddi bir çalıĢma baĢlatılır. ġuray-ı 

Devlet (DanıĢtay) kuruldu ve 6 Temmuz 1927 yılında göreve baĢladı. 28.5.1927‘de kitabeler 

ve Kur‘an harfleri ile yazılı tuğra ve methiyeler kaldırıldı. 15.12.1927 tarih ve 846 sayılı 

ġuray-ı Devlet (DanıĢtay) kararı ile ―Din adamlığı devlet memurluğu olmaktan çıkarıldı.‖ 3 

ġubat 1928‘de Ġstanbul‘da ilk Türkçe hutbe okundu ve bu yaygınlaĢtırıldı. Böylece Türkçe 

ibadetin ilk adımı atıldı. 5 Nisan 1928 tarihinde Anayasa‘nın 2. Maddesinde bulunan ―Türkiye 

devletinin dini, din-i Ġslamdır‖ ibaresinin kaldırılması teklif edildi. 10 Nisan 1928 tarihinde 

meclis 122 sayılı kanun ile kabul etti. Bu ibare Anayasa‘dan çıkarıldı. Bunun ile beraber 

Anayasa‘daki tüm dini terimler kaldırıldı. 

 9 Ağustos 1928‘de ―Türk Harfleri‖ adı verilen ―Latin Alfabesi‖nin kabul edileceğini 

duyurur. 3 Kasım 1928 de yeni harf kanunu kabul edilir ve Türçe artık Latin harfleri ile 
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yazılmaya baĢlanır. 24 Kasım 1928 yılında Atatürk‘e yeni harfleri öğrettiği için 

―BaĢöğretmen‖ unvanı verilir. 1 Ocak 1929 yılında Arapça harflerle kitap basımı ve okunması 

yasaklandı. Bu kanun maddesine dayanarak Arapça olduğu için Kur‘an okuyanlar ve Latin 

alfabesi dıĢında kitap okuyanlar karakol dayağı ve hapis ile cezalandırıldı. 1 Eylül 1929 

yılından itibaren ilk ve Ortaöğretim kurumlarından Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. Bu 

kanuna dayanarak tüm dini terimler ve din dersleri Milli Eğitimden çıkarıldı.  

CHP‘ye göre ―Dinler iĢlerini bitirmiĢ, vazifeleri tükenmiĢ, yeniden uzviyet ve hayatiyet 

bulamayan müesseselerdir.‖
24

 Bundan dolayı ―Tevhid-i Tedrisat Kanunu‖ ile kapatılan 

Medreselerde okuyan ve din eğitimi alanlar için açılmıĢ bulunan ―Ġmam-Hatip Mektepleri‖ 

1931 yılında tamamen kapatıldı ve bu okullara hiçbir yerde talebe alınmadı. Bizzat CHP‘nin 

genel baĢkanı olan ―M. Kemal hiçbir dine inanmazdı. Dinin yerini milliyetin dolduracağına 

inanıyordu.‖
25

 Bunun için M. Kemal ―Türk Ocakları‖nı açtırmaya baĢladı. 23 Nisan 1927 

tarihinde Türk Ocakları toplantısına katıldı. 12 Nisan 1931‘de Türk Tarih Kurumu‖nu ve 12 

Temmuz 1932 tarihinde de ―Türk Dil Kurumu‖nu kurdurttu. 4 Mart 1934 tarihinden itibaren 

de ―Türk Ġnkılâp Tarihi‖ derslerini okullarda okutmaya baĢladı. M. Kemal ― Türk soyunu, 

tarihini ve milli kahramanlarını ve uygarlığa katkı sağlayan müesseselere ihtiyacımız vardır. 

Böylece milletimizin manevi temelleri sağlamlaĢır, morali yükselir, büyük hamlelere giriĢiriz. 

Tarihimize ve dilimize önem vermek zorundayız‖
26

 diyordu. M. Kemal‘in amacı dinin yerine 

milliyeti ikame etmekti. 26 Ağustos 1936 yılında toplanan 3. Türk Dil Kurultayı‘nın gündemi 

―GüneĢ Dil Teorisi‖ idi. Buna göre tüm diller Türk dilinden türemiĢti. Türk dili bütün dillerin 

anası idi. Bu teori 18 Eylül 1937 tarihinde BükreĢ‘te tüm dünyaya ilan edildi. 

 

4. Devletin Kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası: 

1930 yılının en önemli hadiselerinden birisi Cumhuriyet döneminin ikinci önemli 

muhalefet partisi gibi görünen ve devlet eli ile kurdurulan ilk muvazaa partisi Serbest 

Cumhuriyet Fırkası‘dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın birçok nedenlerden dolayı bizzat 

CumhurbaĢkanının emri ile kurdurulmuĢtur.  

1. Meclis içinde Hükümet denetimi sağlamak ve böylece iktidarların keyfi ve yanlıĢ 

politikalar ve uygulamalar yapmalarına mani olmak.  

2. Cumhuriyetin ve çok partili demokrasinin gereğini yerine getirmek, böylece ülkenin 

dıĢarıdaki görünümünü değiĢtirmek. Avrupalı ve Amerika‘lı yazarların ve gazetecilerin öne 

sürdürdükleri ―Türkiye‘de yeni rejimin görünürde demokrasi olmasına karĢın aslında bir 

diktatörlük olduğu‖ yolundaki haksız ithamlarına da cevap verilmiĢ olunacaktı.  

3. Ġnkılâpların halk tarafından benimsenme düzeyini ölçmek için muhalif bir partinin 

kurulmasının bizzat Mustafa Kemal PaĢa tarafından istenilmiĢti. Ülkeyi idare eden tek bir 

partinin yanı sıra muhalif bir partinin olması, o zamana kadar çeĢitli nedenlerle suskunluk 

içerisinde bulunan halk kitlelerinin suskunluklarını bozacak, böylece inkılâpların halk 

arasında ne ölçüde benimsenmiĢ olduğu anlaĢılacaktı. Ayrıca o güne kadar ortaya çıkmamıĢ 

olan problemlerde ortaya çıkacak ve çözüm yolları aranacaktı.  

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın kurulmasıyla ilgili bir baĢka nedende, Mustafa Kemal 

PaĢa‘nın, Meclis, parti ve memleket içinde Ġsmet PaĢa‘nın elde ettiği nüfuzu kırmak ve onu 

devre dıĢı bırakmak isteğiyle ikinci bir muhalefet partisinin kurulmasını istediğidir.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930‘da resmen kurulmuĢtur. Yeni partinin 

siyasal yelpazedeki yeri Atatürk ile Fethi Bey arasına da konuĢulup kararlaĢtırılmıĢtı. Hatta 

partiye ―Serbest Cumhuriyet Fırkası‖ adı da M. Kemal PaĢa tarafından verilmiĢti. M. Kemal 

PaĢa güvendiği arkadaĢlarının yönetiminde Mecliste hükümet denetimi yapacak ve ülkeyi çok 

partili hayata hazırlayacak olan Serbest Cumhuriyet Fırkası‘na, teĢkilatlanması için gerekli 
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parayı ve yeterli sayıda milletvekili vereceğini belirtmiĢti. Gerçekten de Mustafa Kemal PaĢa, 

yeni partiye oldukça önemli miktarda para verdirmiĢ, Serbest Cumhuriyet Fırkasına katılacak 

milletvekillerinin bazılarını bizzat Mustafa Kemal PaĢa 40 kiĢi olarak belirlemiĢti.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası‘na geçen milletvekili sayısı belirlendiği gibi olmamıĢ ve bu 

partiye geçen milletvekili sayısı 15‘de kalmıĢtır. Partinin BaĢkanlığı‘na Ali Fethi Bey, Genel 

sekreterliğine ise Nuri (Conker) Bey getirilmiĢti. Ayrıca Kars Milletvekili Ağaoğlu Ahmet 

Bey, Erzurum Milletvekili Tahsin Bey, Niğde Milletvekili Dr. ReĢit Galip Bey, 

ġebinkarahisar Milletvekili Mehmet Emin Bey (Yurdakul) gibi önemli isimler vardı. Serbest 

Cumhuriyet Fırkası‘nın Aydın il baĢkanlığını bilahare Demokrat Parti‘nin kurucularından biri 

ve 1950–1960 döneminin BaĢbakanı olan Adnan Menderes üstlenmiĢti.  

Liberal bir üslupla kaleme alınan ve liberalizmi savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın 

programı 11 maddeden oluĢuyordu. On bir maddelik bu kısa programın ilk maddesi, Fırkanın 

―Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik‖ esasına bağlı kalacağını açıklıyordu. Ayrıca 

anayasada belirtilen hakların herkes için eĢit olarak hayata geçirileceği belirtilmekteydi. 

Ülkenin kalkınmasında yabancı sermayeye gerek olacağı savunuluyordu. Ekonomik anlayıĢta 

ve giriĢimlerde liberalizmin benimseneceği ve ferdi giriĢimlerin destekleneceği açıklanıyordu. 

Cumhuriyet Halk Fırkası‘yla program açısından benzerlikler görüldüğü gibi ekonomide ve 

siyasi özgürlükler konusunda daha geniĢ bir hürriyet ve serbestlik yanlısı olarak Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ön plana çıkmaktaydı.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın kendine özgü bir yayın organı olmamıĢ, Ġstanbul‘da 

çıkan Yarın ve Son Posta ile Ġzmir‘de çıkan Halkın Sesi gazeteleri tarafından desteklenmiĢtir.  

1930 Ekim‘inde yapılan yerel seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası oldukça baĢarılı 

sonuçlar almıĢtır. Resmi açıklamalara göre yeni parti, 502 belediyeden 22‘sinin baĢkanlığını 

kazanmıĢtı.  

Serbest Fırka‘nın seçim öncesi Ġzmir ve çevresinde halkın geniĢ destek verdiği bir parti 

olarak ortaya çıkmıĢ olması ve Ali Fethi Bey‘in olaylarla geçen Ġzmir ve Ege seyahati 

esnasında halkın bu partiye ve liderlerine gösterdiği coĢkulu tezahüratlar, Cumhuriyet Halk 

Fırkası‘nın müfrit kesimlerince hoĢ karĢılanmamakta ve hatta endiĢe duyulmaktaydı.  

ĠĢte yeni partinin görevi muhalefet yapmak olmasına rağmen, iktidar alternatifi 

olduklarını açıklaması ve halkın gösterdiği destek ve Ġzmir olayları bu partinin kapatılmasının 

temel sebepleridir. Halkın bu partiye olan desteğini çok abartılı Ģekilde M. Kemal PaĢa‘ya 

aktaran Cumhuriyet Halk partililer M. Kemal PaĢa‘yı de ikna etmiĢler ve bu partinin 

kapatılmasını istemiĢlerdi. Bunun üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın BaĢkanı Ali Fethi 

Bey‘le görüĢen Mustafa Kemal PaĢa, bu görüĢmede ondan partisini kapatmasını istemiĢti.  

Bunun üzerine parti yöneticileri fesih kararı almıĢ 17 Kasım 1930 günü kamuoyuna 

açıklamıĢ ve parti baĢkanı Ali Fethi Bey, ĠçiĢleri Bakanlığına bir dilekçe ile baĢvurarak 

partisinin kapandığını bildirmiĢtir.  

Serbest Fırka denemesinin yarattığı tedirginlikle ve iktidarı elinden kaybetmemek 

düĢüncesiyle Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticileri 1945 sonlarına kadar ülkede yeni bir 

partinin kurulmasına müsaade etmemiĢ ve daha katı bir tek parti anlayıĢıyla ülkeyi idare 

etmiĢtir.
27

  

 

5. Halk Partisinin Ġlkeleri ve Laiklik Uygulamaları:  

Parti 3. Kurultayını 17 Mayıs1931 yılında gerçekleĢtirdi. Burada da partinin dayandığı 

temel ilkeler üçten altıya çıkarıldı. Bunlar ―Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, 

Devletçilik, Lâiklik ve Ġnkılâpçılık.‖  Daha sonra 5.2.1937 tarih ve 3115 S. Kanun‘un 1. 

maddesi ile Anayasa‘nın 2. Maddesi ―Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, 
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devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı Ankara Ģehridir‖ Ģeklinde 

değiĢtirildi.  

Bu 3. kongrede ayrıca BaĢbakanın Parti Genel Sekreteri ve il valilerinin de parti 

teĢkilatlarında Cumhuriyet Halk Partisi il idare heyeti baĢkanı olması kabul edilir. Kültür 

faaliyetlerinin düzenlenmesi ve inkılâpların halka daha kolay kabul ettirilmesi için daha önce 

Atatürk‘ün emri ile kurulmuĢ olan ―Türk Ocakları‖nın feshine ve Cumhuriyet Halk Partisine 

devrine ve onların yerine Halkevlerinin kurulmasına karar verilir.  

Parti 4. Kurultayını 9 Mayıs 1935‘de toplar. Bu kurultay partinin bir dönüm noktasını da 

teĢkil eder. Parti Genel Sekreteri Recep Peker‘in ortaya attığı ―Türkiye Cumhuriyeti bir parti 

devletidir. Parti devleti ile beraber çalıĢır‖ görüĢü kurultayda benimsenir ve onaylanır. 

Liberalizm tenkit edilir ve ―Halk tarafından halk için‖ prensibi benimsenir.  

Parti ilk olağanüstü Kurultayını Atatürk‘ün ölümü üzerine 26 Aralık 1938 yılında 

Ankara‘da Celal Bayar‘ın baĢvekilliğinde, onun konuĢması ile toplanır. Ġsmet Ġnönü 

CumhurbaĢkanı seçilmiĢtir. Bu kurultayda Atatürk ―partinin bânîsi ve ebedi baĢkanı‖ Ġsmet 

Ġnönü ise ―partinin değiĢmez genel baĢkanı‖ olarak tüzüğe tescil edilir.  

CHP‘nin beĢinci Kurultayı 29 Mayıs 1939 tarihinde CumhurbaĢkanı ve partinin 

değiĢmez genel baĢkanı Ġsmet Ġnönü‘nün açılıĢ konuĢması ile toplanır. Ġsmet Ġnönü bu 

kurultayda dünya dengelerinin değiĢmesi ve demokrasiye geçilmesi üzerine Türkiye‘nin 

kayıtsız kalamayacağı tezinden yola çıkarak ―güdümlü bir muhalefet teĢkiline karar verdiğini‖ 

açıklar. Daha sonra kurultay ―Halk Odaları‖nın ve ―Köy Enstitüleri‖nin açılmasına ve 

buralarda halkın ve aydınların eğitilmesine karar verir.   

Bu dönemde II. Dünya SavaĢı patlak verir. Bundan dolayı CHP‘nin siyasi 

faaliyetlerinde bir yavaĢlama görülür. Parti 6. Kurultayı 10 Mayıs 1943 tarihinde toplanır. 

GörüĢmelerin seyri savaĢ ile sınırlı kalır. Alınan tek karar Atatürk‘ün ―Yurtta sulh, cihanda 

sulh‖ ilkesinin benimsenmesi olur. 

10 Mayıs 1946 yılında toplanan ikinci olağanüstü kurultayda değiĢen dünya düzeni ve 

geliĢen demokrasi ile batının ―DemokratikleĢme baskıları‖ etken olur. Bu kongre bu açıdan 

CHP için de bir ıslahat toplantısı olur. Bu arada ―Dörtlü Takrir‖ sahipleri olan Celal BAYAR, 

Adnan MENDERES, Fuat KÖPRÜLÜ ve Tevfik KORALTAN‘ın ―DemokratikleĢme‖ 

talepleri CHP tarafından reddedilmiĢ ve bu talep sahipleri de CHP‘den ihraç edilmiĢ, onlar da 

―DEMOKRAT PARTĠ‖yi kurmuĢ bulunuyorlardı. Rusya‘nın yayılma politikalarına karĢı 

Batı‘dan destek arayıĢları CHP‘yi NATO‘dan yardım istemeye itmiĢ, onlar da yardımı 

―Demokrasiye ve çok partili hayata geçiĢ‖ Ģartına bağlamıĢlardı. Ġster istemez CHP‘de 

kendisini demokratikleĢme yoluna girmek mecburiyetinde hissetmiĢti. Bu kurultayda bu 

konular müzakere edildi. Bizzat partinin ebedi genel baĢkanı, ülkenin CumhurbaĢkanı ve 

―Milli ġef‖ Ġsmet ĠNÖNÜ kurultaya bir önerge vererek partide değiĢmez genel baĢkanlık 

sistemine son verilmesine ve genel baĢkanın kurultayca seçilmesini istedi.  

Parti bu kurultayda Laiklik konusuna da önemli yer verdi. Halk Partisinin ―Din ĠĢleri 

Reisliği‖ tarafından alınan 17.4.1945 tarihli kararlara yer verildi. Buna göre ―Lâik bir ülkede 

―Diyanet ĠĢleri Reisliği‖ adı altında bir dini teĢkilata yer olmadığı için kaldırılmasına, 

Kur‘anın ve tüm ibadetlerin Türkçe olarak tanzim edilmesine, (Ezan ve Kamet‘in Türkçe 

okunmasına 30 Ocak 1932 yılından itibaren baĢlanmıĢtı) Ġbadet yerlerinin ―Halkevleri‖ gibi 

tanzim edilerek Türk geleneğine uygun hale getirilmesine, Ruhbanlığı çağrıĢtıran bilcümle 

dini kisvelerin (cübbe, sarık, takke, tespih gibi) dini andıran kisvelerin kaldırılmasına, Ġbadet 

usul ve zamanlarının yeniden düzenlenmesine‖ karar verilir.  

CHP bundan sonra demokratikleĢmenin önemini kavramıĢ, ama kendine özgü bir 

demokrasiyi geliĢtirme çabasına düĢmüĢlerdi. Bu da ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖nin içinde 

olmadığı bir demokrasi Ģekli idi. Bu durum sadece partinin kongresinden kaynaklanmıyordu. 

Partinin iĢ baĢına getirdiği bürokratları da dini asla kabul etmiyorlardı. Nitekim ―Matbuat 

Umum Müdürü‖ Vedat Nedim Tör, 17 Mayıs 1942 yılında bütün gazetelere gönderdiği bir 
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genelgede bütün din ile ilgili yazılara on gün içinde son verilmesi emrediliyor ve gerekçe 

olarak da ―Biz her ne suretle olursa olsun memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir 

atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar 

değiliz‖ demiĢti.  

Dinin içinde olmadığı bir demokrasinin önünü açmak için bizzat CumhurbaĢkanı Ġsmet 

ĠNÖNÜ‘nün verdiği önerge kabul edilerek partide ―değiĢmez genel baĢkanlığa‖ son verildi. 

Genel baĢkanların kurultayca seçilmesi kabul edildi. Seçim kanununda değiĢiklik yapılarak 

―Açık oy, gizli tasnif‖ esası ile kendine özgü bir seçim kanunu çıkarılması kararlaĢtırıldı.  

CumhurbaĢkanı Ġnönü 17 Temmuz 1946 tarihli seçim beyannamesinde ―Hür 

vatandaĢların serbest oylarının açığa çıkması, kanuni ve vicdani borcumuzdur. Milletin rızası 

ile tayin olunmayan iktidar mevkiinin hiçbir kıymeti ve hiçbir meĢru tarafı yoktur‖ 

demekteydi. Devleti gücü ile yapılan ve ―Açık oy, gizli tasnif‖ esasına dayanan 21 Temmuz 

1946 seçimlerinden CHP zaferle çıktı. KesinleĢen seçim neticelerine göre CHP 396, DP 62 

milletvekili meclise soktu. Bağımsızlar da 7 sandalye ile mecliste temsil edildiler. Bütün 

bunlara rağmen muhalefet bu seçimleri ―hileli‖ olmakla niteledi.  

Yedinci Kurultay 17 Kasım 1947 yılında çok partili demokratik hayata uyma 

tartıĢmaları içinde geçti. ―Gizli oy açık tasnif‖ esasına göre seçimin yapılması kararlaĢtırıldı. 

Çünkü batı yapılan 1946 seçimlerini demokratik bulmuyordu. Muhalefet de bu konuyu 

devamlı gündemde tutuyordu. Yapılacak yeni bir seçimi batının meĢru kabul etmeyeceği 

endiĢesi vardı. Kurultayda yine parti genel baĢkanının CumhurbaĢkanı olması halinde genel 

baĢkanlığı vekiline bırakması konusunda tüzük değiĢikliği yapıldı ve 30 kiĢilik bir parti divanı 

kuruldu.  

 

6. 1950 Demokrasi Sonrası Muhalefette Halk Partisi: 

14 Mayıs 1950 seçimleri ile muhalefete düĢen CHP yeni Ģartlar içinde takip edeceği 

yolu araĢtırma devresine girdi. Her ne kadar iktidarda DP var ise de, CHP devlet partisi olarak 

Orduya, Bürokrasiye ve Devlete hâkimdi. Üniversiteler ve Basın zaten tamamen CHP 

zihniyetinin arka bahçeleri idi. ―Gizli oy, açık tasnif‖ usulüne göre yapılan bu seçimde DP 

393 ve CHP 69 milletvekili çıkarmıĢtı. Ġsmet ĠNÖNÜ CumhurbaĢkanlığından istifa etti. 

Yerine Demokrat Parti genel baĢkanı Celal BAYAR cumhurbaĢkanı oldu. Adnan 

MENDERES de DP genel baĢkanı ve BaĢbakan oldu.  

CHP sekizinci kurultayını 28 Haziran 1950 tarihinde yapıldı. Ġsmet ĠNÖNÜ bu 

kurultayda muhalefeti tahlil eden ve görevlerini belirleyen bir konuĢma yaptı. Parti genel 

sekreterinin de seçimle getirilmesi kurulca kabul edildi. Bu ilk seçimi Kasım GÜLEK 

kazandı. Parlamentoda çetin bir iktidar ve muhalefet çatıĢması baĢladı. 

DP iktidarı CHP‘ye yönelik olarak yaptığı icraatlarda öncelikli olarak kanuna aykırı 

yanlıĢ uygulamaları görüldüğü için ―Halkevleri‖ni kapatarak CHP ye bir darbe vurdu. 

Ardından CHP‘nin yayın organı olan ―Ulus‖ gazetesini ve matbaasın elinden aldı. (12 Aralık 

1953)  

1954 seçimleri CHP için ikinci büyük darbe oldu. DP 488 milletvekiline karĢılık CHP 

ancak 30 milletvekili çıkarabildi. Parti ancak 1957 seçimlerinde 178 milletvekili çıkararak 

parlamentoda kendisini güçlendirdi. Ancak Ordu, Bürokrasi ve CHP‘nin oluĢturduğu Sivil 

Toplum KuruluĢlarının da baskısı ile 27 Mayıs 1960‘da darbe sonucu DP‘yi iktidardan 

indirdi. Vatana ihanetten iktidar mensuplarını yargılamaya baĢladı. DP kapandı. Anayasa 

değiĢti. Bütün bunları yapanlar Askerler ve CHP‘li bürokratlardı. 

Ġhtilalden sonra teĢekkül ettirilen Kurucu Meclise hâkim olan CHP hazırlanan 

Anayasa‘da kendi görüĢlerinin hâkim olmasını sağladı. Meclisin üzerinde bir ―Senato‖ 

kurulması ve ihtilali yapanların da ―Temelli Senatör‖ olması sağlandı. Ġhtilalin gölgesinde 

yapılan 1961 seçimlerinde mecliste çoğunluğu kazanarak iktidar oldu.  
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CHP içinde görüĢ ayrılıkları 1964 kurultayından sonra baĢladı. Kurultayda ―Ġleri 

Türkiye Ülkümüz‖ adıyla bir reform bildirisi yayınladı. 1965 seçimlerine ―Ortanın Solu‖ 

sloganı ile girdi. Genel BaĢkan Ġsmet ĠNÖNÜ bunu CHP‘nin kimliği olarak belirlediğini ilan 

etti. Genel Sekreter Bülent ECEVĠT ise Ortanın Solunun ilkelerini Ģöyle belirlemiĢtir:  

1. Halkçılık,  

2. Ġnsancıl olmak,  

3. Sosyal adaletçilik,  

4. Ġlerici, devrimci ve reformcu olmak, 

5. Devletçiliğe inanmak, 

6. Plan fikrine bağlı olmak, 

7. Hürriyeti ve Sosyal Demokrasiyi savunmak,  

Ancak 1965 seçimlerinde büyük bir yenilgi ile yine muhalefete düĢünce parti içinde 

büyük bir muhalefet baĢladı. Bunun sonucu olarak Turhan FEYZĠOĞLU baĢkanlığında 43 

parlamenter CHP‘den ayrılarak Güven Partisi (GP) yi kurdular.  

KuruluĢundan 1972 yılına kadar partinin iki genel baĢkanı oldu. M. Kemal ATATÜRK 

(1923–1938) ve Ġsmet ĠNÖNÜ (1938–1972) 14 Mayıs 1972 yılında yapılan kurultayda CHP 

Genel sekreteri olan Bülent ECEVĠT Milli ġef Ġsmet ĠNÖNÜ‘ye rakip aday olarak çıktı ve 

Genel BaĢkanlığı kazanarak CHP‘nin 3. Genel baĢkanı oldu. Bu görevi 12 Eylül 1980 Askeri 

darbesine kadar sürdü. Darbeden sonra CHP kapatıldı ama Bülent ECEVĠT 31 Ekim 1981 

tarihinde Genel baĢkanlığından istifa etti. (1972–1983)  

CHP 12 Eylül 1980 darbesinden sonra diğer partiler gibi kapatıldı. (15 Eylül 1981) 

Ancak 9 yıl sonra 9 Eylül 1992 tarihinde ―Cumhuriyet Halk Partisi‖ adında yeniden 

örgütlendi. CHP Genel baĢkanı olarak Deniz BAYKAL seçildi (1992–1995)   

CHP‘nin kapalı kaldığı bu 9 yıl zarfında CHP geleneğinden gelen 3 parti kuruldu. 

Halkçı Parti (HP), Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Demokratik Sol Parti (DSP). HP ve 

SODEP 1985 yılında birleĢerek SHP adını aldı.  

CHP‘nin yeniden açılmasından sonra 1995 yılında SHP ve CHP, CHP çatısı altında 

bütünleĢti. Bu birleĢmede Deniz BAYKAL yerini Hikmet ÇETĠN‘e bıraktı. (14 ġubat 1995 – 

9 Eylül 1995) ) Eylülde yapılan ilk Genel Kongrede Deniz BAYKAL tekrar Genel baĢkan 

seçildi. CHP bu güçle 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde % 11 oy oranı ile 49 

milletvekili çıkardı.  

18 Nisan 1999 yılında yapılan genel seçimde barajı aĢamayarak Meclis dıĢında kalınca 

Deniz BAYKAL CHP Genel baĢkanlığından istifa etti. 22–23 Mayıs 1999 tarihinde yapılan 

Olağanüstü Kurultayda 3. turda 521 oyla seçilen Altan ÖYMEN CHP‘nin genel baĢkanı oldu. 

BaĢkanlığı ancak 15 ay sürdü. Parti meclisinde yapılan seçimlerde 20 üyelik MKYK listesine 

yalnızca 5 adamını sokabildi. Bu durumda daha fazla duramayan A. ÖYMEN 30 Eylül 2000 

tarihinde tekrar Kurultaya gitme gereği duydu. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan CHP‘nin bu 

11. Genel Kurulunda Deniz BAYKAL Altan ÖYMEN, Sefa SĠRMEN, H. Fehmi GÜNEġ 

karĢısında fark atarak yeniden CHP Genel BaĢkanlığına seçildi.  

CHP 3 Kasım 2002 seçimlerinde ise % 19.4 oy oranı ile 178 Milletvekili çıkararak 

Meclise girdi.   

 

CHP DÖNEMĠNĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

CHP Kendisini ―Cumhuriyeti kuran ve devrimleri yapan parti‖ olarak görmektedir. 

Gerçekte ise ―devrimleri yapan‖ partidir. Cumhuriyeti kuranlar ise CHP‘nin henüz 

kurulmadığı bir dönemde Osmanlı aydınları, Meclis-i Mebusan ve KurtuluĢ savaĢını 

hazırlayan ve baĢarıya ulaĢtıran tüm dini, askeri ve mülki erkân ve topyekûn Anadolu 

halkıdır. CHP, KurtuluĢ savaĢının zafere ulaĢtığı 30 Ağustos 1922 tarihinden 1 sene 40 gün 

sonra 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuĢtur. KuruluĢundan sonra bir ay içinde seçimleri 

yenileme kararı aldı ve CHP tek baĢına girdiği seçimlerden bütün muhalif milletvekillerini 
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meclisten tasfiye ederek tek baĢına meclise girdi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul 

etti ve ilk olarak 23 Ağusto1923 tarihinde Lozan AnlaĢmasını ve eklerini imzalayarak kabul 

etti ve kendini dünyaya kabul ettirdi. Böylece Batının desteğini de arkasına alarak icraata 

baĢladı.  

CHP‘nin icraatı ―Devrimlerin yapılmasıdır.‖ 1937 yılına kadar CHP devrimleri yapan 

partidir. 1937 senesinden sonra da devrimleri korumayı ve kollamayı kendisine vazife 

bilmiĢtir. O günden bu güne kadar da ―devrimleri koruyan parti‖ olarak kendini ifade 

etmektedir.  

Atatürk devrimleri, Atatürk‘ün düĢünce ve inançları ve CHP kurultayları ―Kemalizm‖in 

ilkelerinin doğmasını sağlamıĢtır. Kemalizm‘in temel ilkeleri, Cumhuriyet Halk Fırkasının 10 

Mayıs 1931 tarihli Büyük kongresinde kabul edilmiĢ, 1937 yılında ―TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu‖nun 2. maddesine aktarılarak değiĢmezliği sağlanmıĢtır. Kemalist devrimleri ifade 

eden Kemalizm ilkeleri aynı zamanda CHP‘nin temel ilkelerini ve M. Kemal‘in 

gerçekleĢtirmek istediği hedefleri de ifade ediyordu. Bu ilkeler ―Cumhuriyetçilik, 

Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Ġnkılâpçılık ve Laiklik‖tir. CHP amblemini de bu ilkeleri 

simgeleyen ―Altı Ok‖ olarak parti bayrağına koymuĢtur.   

CHP‘nin devrimlerinin en önemlisi ―Laiklik‖tir. Bunun için Laiklikten ödün vermesi 

mümkün değildir. Çünkü varlık sebebidir. CHP‘nin laikliğinde ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ 

yoktur. Çünkü ona göre din diye bir müessese yoktur. Olmayan bir müessesenin hürriyeti de 

olamaz. CHP‘nin kurucusu ve genel baĢkanı M. Kemal 15–20 Ekim1927 yılında Halk Partisi 

Kurultayında okuduğu ―Kemalist Ġdeolojinin Açıklaması‖ Ģeklinde olan ―Nutuk‖ta ifade ettiği 

gibi ―Ġlhamını gökten almıyordu.‖ ―Dünyada her Ģey için, medeniyet için, hayat için, baĢarı 

için en gerçekçi yol gösterici ilimdir, fendir. Ġlim ve fennin dıĢında yol gösterici aramak,  

gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sağmaktır‖ diyordu.  

TBMM 30 Nisan 1920 tarihinde KurtuluĢ savaĢına karĢı çıkanları cezalandırmak amacı 

ile çıkarılan ―Hıyanet-i Vataniye Kanunu‖na 1926 yılında ilave edilen bir madde CHP‘nin 

Laiklik anlayıĢını göstermesi açısından enteresandır. Bu maddeye göre ―Dini veya dini 

hissiyatı veya dinen mukaddes tanınan Ģeyleri alet ederek, her ne suretle ve sıfatla olursa 

olsun, devletin emniyetini ihlal edebilecek harekete halkı teĢvik veya bu babda cemiyet teĢkil 

edenler…‖ ―Hıyanet-i Vataniye Kanunu‖ ile yargılanabilecekti. Daha sonra bu madde ―Türk 

Ceza Kanunu‖nun 163. maddesine temel teĢkil edecekti. Bu maddelere göre kendine bağlı 

olmayan tüm din adamları ve dini müesseseler devletin emniyetini ihlal edebilir. Bunun için 

potansiyel suçludur ve devamlı takibat altına alınması gerekli, Ģüpheli Ģahıs ve kurumlardır.  

1924 yılında ―ġer‘iye ve Evkaf Vekâleti‖ kaldırılarak yerine ―Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‖ 

ve ―Evkaf Umum Müdürlüğü‖ kuruldu. 1927 yılında devlet din adamlarına maaĢ ödemeyi 

bıraktı. Bunu bir müddet ―Evkaf Umum Müdürlüğü‖ devam ettirdi. Diyanetin amacı dini ve 

din müesseselerini kontrol altına almak ve yönlendirmekti. Yani dini devletin kontrolüne 

almaktı. CHP‘nin Lâikliği böyle kendine özgü idi. Ankara‘da bir Ġlahiyat Fakültesi açıldı. 

Bunun da amacı ―Dinde Reform‖ çalıĢmaları yapmaktı. Nitekim amacına uygun olarak 

yaptıkları bir reform çalıĢma paketi 1928 yılında yayınladığı rapor ile ―dini topumsal bir 

kurum‖ olarak gördüklerini ifade etmiĢler ve geliĢen topluma ayak uyduracak Ģekilde bilimsel 

esaslara uydurmayı amaç edinmiĢlerdir.‖ Onlar camiyi kiliseye çevirmeyi amaçlıyorlardı. 

Tabii ki bu imkânsızdı. 1929 yılında Arapça ve Farsça yasaklandı, ―Türkçe Ġbadet‖ de 

uygulanamayınca 1933 yılında Ġlahiyat Fakültesi kapatıldı ve onun yerine Edebiyat 

Fakültesinde ―ġarkiyat Enstitüsü‖ açıldı. Kendi istedikleri gibi modern din adamı yetiĢtirme 

imkânsız olunca resmi dini eğitim de tamamen terk edildi.
28

  

CHP bu gün de aynı Ģekilde Laiklik adına ve devrimleri korumak adına hareket 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman CHP‘nin iki yönünü görürüz. Birincisi Lâiklik adına 
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her nevi dini geliĢmeye karĢı çıkmak ve kendine özgü bir Lâiklik anlayıĢı ile de devletin 

güdümünde bir din ile toplumu kontrol atında tutmaktır; ikincisi ise milliyetçilik ve ırkçılık 

fikrini öne çıkararak dinin yerine ikame etmeye çalıĢmaktır.  

Liderler yönünden ele alacak olursak CHP‘nin üç önemli lideri olmuĢtur. Birincisi ve en 

önemlisi CHP‘nin kurucusu ―Ebedi Genel BaĢkan‖ M. Kemal ATATÜRK‘tür. 1923 yılında 

Halk Fırkası‖nın kurulmasından ölüm tarihi olan 10 Kasım 1938 tarihine kadar 15 yıl CHP 

genel baĢkanı, CumhurbaĢkanı olarak Recep Peker‘in 1935 yılında partinin 4. Kurultayında 

ortaya attığı ―Parti Devleti‖ni kurmuĢtu. Bunun için tartıĢmasızdı. Her dediği kanun ve her 

söylediği Ģey ilke oluyordu. ―Atatürk Ġlkeleri‖ onun fikirlerinin sloganlaĢmıĢ Ģekli idi. Diğer 

liderlerin ve parti devleti olduğu için de tüm devletin bu ilkeleri savunması gerekiyordu.  

Partinin ikinci Lideri ―Milli ġef‖ unvanı ile anılan Ġsmet Ġnönü‘dür. Ġnönü Laikliğin en 

önemli uygulayıcısı olarak kendini kabul ettirmiĢti. 10 Kasım1938 yılından 14 Mayıs 1972 

yılına kadar CHP genel baĢkanı olarak 34 yıl partinin baĢında bulundu. Bunun 12 yılı 

CumhurbaĢkanı olarak 22 yılı da tartıĢmasız parti genel baĢkanı olarak görev yaptı. Bu gün 

liderlerin partileri istedikleri gibi yönetmelerinden ve lider hegemonyasından bahsediliyor. O 

gün neden bunlar tartıĢılmıyordu?  

Partinin üçüncü lideri ise Bülent Ecevit‘tir. Bülent Ecevit ―Ortanın Solu‖ sloganı ile 

CHP‘yi sola taĢıdığı ve Kemalist ilkelerden ödün vererek Komünizme kapı açtığı için 1980 

Askeri Darbesi ile parti kapatılarak genel baĢkanlığına son verildi. Ecevit dönemi Türk solunu 

temsil eden CHP‘nin komünizme yöneldiği dönemdir. Bu bağlamda Ecevit model olarak 

kendisine Bulgaristan‘ı Romanya‘yı ve Sovyet Rusya‘yı örnek alıyordu. Bundan dolayı tüm 

komünistler CHP‘yi destekleme ve ele geçirme kararı almıĢlardı. CHP‘nin gençlik kolları 

Dev-Genç ve Dev-Sol gibi yıkıcı ve bölücü örgütlerin yuvalandığı yerler haline gelmiĢti. 

Ecevit 21 Mayıs 1976 tarihli Milliyet gazetesinde Yugoslavya‘yı örnek gösterirken, 9 Ocak 

1977 yılında Yeni Asır gazetesindeki demecinde ise Bulgaristan‘nın çiftliklerini kendi ―Köy-

Kent‖ projesine örnek aldığını ifade ediyordu. ―Atatürk ve Devrimcilik‖ kitabında ―Che 

Guevare ve Castro‘nun önünde kilitli kapılar olduğunu ve kendisinde bulunan olanakların 

olmadığını‖ söylüyordu. 70‘li yılların Ecevit dönemde CHP sol örgütlerin ve sol tandanslı 

sendikaların yuvalandığı bir parti haline gelmiĢtir. Komünist partisi yasaklanmıĢtı ama CHP 

vardı. Komünist güçler bu partinin çatısı altında vatana hâkim olmaya çalıĢıyorlardı.
29

 

DĠSK‘in eylemlerine destek veriyordu. Onlar da 1 Mayıs eylemleri ile anarĢiye zemin 

hazırlıyordu. 

Ekonomik olarak CHP dönemi incelenmeye alındığı zaman 1923–1929 yılları arasında 

dıĢa açılım yaĢanmıĢtır. Ancak sanayi yerine tarım sektörüne önem verilmiĢtir. 1923 yılında 

Atatürk‘ün Ġzmir Ġktisat Kongresini toplaması içe dönük sanayileĢme ve ekonomik kalkınma 

amacını taĢıyordu. Ġlk olarak ĠĢ Bankası kuruldu.  

1927 yılında ―TeĢvik-i Sanayi Kanunu‖ çıkarılarak yatırımcılar desteklenmiĢ ama 1929 

yılı dünya krizi Türkiye‘yi de vurarak yapılan teĢvikler sonuçsuz kaldığı için 1930‘lu 

yıllardan itibaren ―Devletçilik‖ ilkesi devreye sokulmuĢtur. 1930–1939 döneminde devlet 

eliyle milli sanayileĢmeye önem verilmiĢ ve devlet dıĢa kapanmıĢtır. Ġktisat Vekili (Sanayi 

Bakanı) Celal Bayar ―Memleketin nimetlerini ecnebilere kaptırmayız‖ diyerek dıĢarıya 

kapıların kapandığını ilan etmiĢtir. CHP bu dönemde demir yollarına önem vermiĢtir. 9 Eylül 

1927‘de Samsun Havza Demiryolu, 21 Kasım 1927‘de Samsun Amasya demiryolu hizmete 

girdi. 23 Ağustos 1928 yılında Samsun-Zile ve 2 Eylül 1928 yılında da Kütahya-TavĢanlı 

demiryolu açıldı. 1 ġubat 1930 yılında da Kayseri-ġarkıĢla demiryolu açıldı ve 30 Ağustos 

1930 tarihinde Kayseri-Ankara-Sivas demiryolu hattı açılmıĢ ve hizmete girmiĢ oldu. Daha 

sonraları Malatya-Fırat demiryolu hattı açıldı. 1933 yılında EskiĢehir ve Alpullu ġeker 

fabrikalarının temeli atıldı. 16 Temmuz 1934 yılında Bursa‘da ilk süt fabrikası kuruldu. 13 

                                                 
29

 Emirdağ Lahikası, 422; ĠĢte CHP, (Mayıs–1977-Ġst) 10–20 



 115 

Ağustos‘da Ġstanbul Bakırköy‘de Bez fabrikası açıldı. 19 Ekim 1934 yılında Turhal ġeker 

Fabrikası hizmete girdi. 16 Eylül 1935 yılında Kayseri Bez fabrikası açıldı. 29 Kasımda 

Ġstanbul PaĢabahçe ġiĢe ve Cam Fabrikası açıldı. 3 Kasım 1936‘da Ankara Çubuk Barajı 

hizmete girdi ve 6 Kasım 1936 yılında Ġzmir Kâğıt ve Karton Fabrikası açıldı.  

1940–1945 yılları ile SavaĢ dönemidir. Dünya buhranlı bir döneme girmiĢtir. Türkiye‘de 

bu dönemden savaĢa katılmadığı halde gerileyerek çıkmıĢtır. 1920–1930 yılları içinde 

Türkiye‘nin 116 milyon dolarlık ihracatı ve 113 milyon dolar ithalatı varken 1931‘den 1945 

yılına gelene kadar büyük bir düĢüĢ yaĢanmıĢ ve ihracat 66 milyon dolara, ihracat ise 78 

milyon dolara gerilemiĢtir.
30

 Bu arada ithalatın ihracattan daha fazla olduğu da gözlerden 

kaçmamaktadır. 

1946‘dan sonraki yıllar ise dünyanın yeniden Ģekillenmesine paralel olarak yeni bir 

döneme girilmiĢtir. Evvela çok partili hayata geçilmiĢtir. Dünyaya yeniden entegre olmaya 

baĢlanmıĢtır. 1946 yılı 16 yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dıĢ dengeye dayalı 

politikaların adım adım gevĢetilmesi, ithalatın serbestleĢtirilerek büyük ölçüde arttırılması, dıĢ 

açıkların kronikleĢmeye baĢlaması, dolayısıyla dıĢ yardım, kredi ve yabancı sermaye 

yatırımları ile ayakta duran bir ekonomik yapının yerleĢmesinin baĢlangıcı olarak hem 

ekonomik, hem de siyasal anlamda tam bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde borçlanmanın 

adresi ABD‘dir ve Türkiye ilk olarak Recep Peker hükümeti döneminde ABD‘den 615 

milyon dolar kredi talebinde bulunmuĢtur. Ancak 50 milyon dolar civarında borç alabilmiĢtir. 

Yine bu dönemde CHP Rusya‘nın yayılmacı politikalarından dolayı Kars ve Ardahan‘da hak 

talep etmesi üzerine NATO‘ya girme talebinde bulunmuĢ ve bunun için de 50 bin dolar 

civarında bir katılım payı ödemiĢtir. 

 

 

DEMOKRAT PARTĠ: 

 

1. Demokrat Partinin KuruluĢu: 

1945 yılında çok partili siyasi hayata geçimle kararı alındı. 1940‘ların tek partili 

diktatörlerinin dünya milletlerini II. Dünya savaĢına götürmesi ve felaketlerini hazırlaması 

Avrupa‘da ve Türkiye‘de ―Çok Partili‖ hayata geçilmesine zemin hazırladı.   

7 Haziran 1945 te CHP içinde LiberalleĢme ve DemokratikleĢme isteyen Celal Bayar, 

Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan bir önerge hazırladılar. Ġstedikleri Ģeyler, 

―Parti içi demokrasi, hür ve serbest seçimler, meclisin hükümeti denetimi ve 

DemokratikleĢme‖ idi. Buna daha sonra ―Dörtlü Takrir‖ adı verildi.
31

 12 Haziran 1945 

tarihinde bu önerge CHP meclis gurubunda yedi saat tartıĢıldı ve önergeye imza koyan dört 

kiĢi dıĢında tüm CHP‘liler ret oyu verdiler.  

Menderes ve Köprülü‘nün ―Vatan‖ gazetesinde fikirlerini yayınlamaya devam etmeleri 

üzerine CHP 21 Eylül 1945‘de Köprülü ve Menderes‘i partiden ihraç etti. Bunun üzerine 26 

Eylül‘de Celal Bayar milletvekilliğinden istifa kararı aldı, Refik Koraltan da ihraçları basın 

yoluyla eleĢtirince 27 Kasım‘da o da ihraç edildi.
32

 

Bu dört arkadaĢ 7 Ocak 1946 tarihinde ―Demokrat Parti‖ yi resmen kurdular. Partinin 

kuruluĢundan sonra CHP‘den istifa eden Antalya milletvekili Dr. Cemal Tunca ile EskiĢehir 

milletvekili Emin Sazak DP‘ye katılarak mecliste temsilini sağladı. Üç ay içinde 26 Ġl ve 75 

ilçede teĢkilatlanarak siyasi hayata adımını atmıĢ oldu. CHP bunun üzerine milletvekillerini 

23 bölgeye göndererek DP aleyhine kampanya baĢlattı. Onlar gittikleri yerlerde ―DP iktidarın 
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teĢviki ile kuruldu. Bir müddet sonra ―Serbest Fırka‖ gibi kapatılacak ve DP‘ye girenler 

―Ġhanet-i Vataniye‖ suçundan yargılanacaklar‖ diyorlardı.
33

 

2. 1946 Seçimleri: 

21 Temmuz 1946 da yapılacak olan seçimlere DP katılarak mitingler yaptığı için seçim 

hareketli geçiyordu. DP mitinglerde halka yol, su ve iĢ vaadinde bulunuyordu. Bu durum 

CHP‘yi korkuttu. Falih Rıfkı ATAY ―DP parti olmaktan çıkmıĢ, bir intikamcılar ve yıkıcılar 

hareketi olmaya baĢlamıĢtır‖
34

 diye beyanatlar veriyordu. 

21 Temmuzda yapılan seçim ―Ġttihat ve Terakki Partisi‖nin 1912 yılında yaptığı ―Sopalı 

Seçim‖ den farksızdı. ―Gizli oy, açık tasnif usulü‖ ile yapılan seçim tarihe bir kara leke olarak 

geçti. Seçim sonucunda ―Seçimi Demokratlar, mazbataları ise Halkçılar aldı.‖
35

 

DĠE 1950 sonrası kurulduğu için elimizde 1946 seçimlerine ait sağlam veriler yok. 

Ancak ĠçiĢleri Bakanı Hilmi URAN‘ın açıkladığı resmi rakamlara göre 8.551.549 seçmenden 

6.373.543 oy kullanıldı. Sonuçta ise CHP 394, DP 65, Bağımsızlar 7 sandalye kazandılar.
36

 

1946 seçimlerinde DP adayları arasında daha sonra Türkiye ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı 

olan M. Ali AYBAR ve Nazım Hikmet‘in avukatı olan M. Ali Sebük gibi sosyalistler de 

vardı.
37

  

Seçimden sonra DP seçimleri protesto mitingleri düzenledi. Ġlk miting Ġzmir‘de yapıldı 

ve 40.000 kiĢi katıldı. Ġstanbul DP milletvekili MareĢal Fevzi ÇAKMAK Ankara‘ya geliĢini 

30-40 bine yakın büyük bir kalabalık karĢıladı. Bursa, Ankara, Adana ve Konya‘da yapılan 

mitingler CHP‘yi fevkalade korkuttu. Bunun üzerine DP yanlısı yayınlarından dolayı ―Yeni 

Sabah‖ ve ―Gerçek‖ gazeteleri kapatıldı.
38

 

Seçim sonucunda Recep PEKER hükümeti kuruldu. 18 Aralık 1946 tarihinde yapılan 

Bütçe Müzakerelerinde DP-CHP arasındaki ipler koptu. CHP bundan sonra DP‘yi bölme ve 

birbiri ile mücadeleye sokma çalıĢmalarına baĢladı. DP‘nin muhalefetinden kurtulmanın 

baĢka çaresi yoktu.  

3. DP’nin Bölünmesi: 

CumhurbaĢkanı Ġsmet ĠNÖNÜ 12 Temmuz 1947‘de bir beyanname yayınlayarak 

―Ġktidar-Muhalefet ĠliĢkileri‖nin düzenlenmesini istedi. Bu her iki partide de sıkıntı oluĢturdu. 

Bunun üzerine BaĢbakan Recep PEKER istifa etti. DP içerisinde de ―Müstakil Demokratlar 

Gurubu‖ meydana çıktı. Böylece DP içinde ―Ilımlılar‖ ve ―AĢırılar‖ diye iki guruba ayrılmıĢ 

oldu. AĢırılar DP‘yi muvazaa partisi olmakla suçlamaya baĢladılar. Bu sürtüĢme sonucu 

aĢırılar DP kurucularınca ihraç edildiler. Bazı aĢırı milletvekilleri de istifa etme cihetine 

gittiler. Daha sonra bunlar bir araya gelerek 6 Temmuz 1948 tarihinde ―Millet Partisi‖ni 

kurdular.   

Millet Partisi‘nin Kurucuları: ―MareĢal Fevzi ÇAKMAK, Enis AKAYGEN, Prof. Dr. 

Hikmet BAYUR, Av. Kenan ÖNER, Dr. Mustafa KENTLĠ, Osman BÖLÜKBAġI, Osman 

Nuri KÖNĠ‖ gibi ileri gelenlerdi.
39

 

1946–1950 yılları arasında birkaç ara seçim yapıldı; ancak DP Seçim Kanununu bahane 

ederek hiçbir seçime katılmadı.  

4. 1950 Genel Seçimleri:  

Bu genel seçimlerde Ġsmet ĠNÖNÜ CumhurbaĢkanı sıfatı ile il il gezerek CHP lehine 

konuĢmalar yaptı ve oy istedi. KonuĢmalarında genellikle Ģu hususlara vurgu yapıyordu: 
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―Ülkeye demokrasiyi ben getirdim.‖ ―2. Dünya savaĢına girmekten ülkemi ben korudum.‖ 

―Ben diktatör değilim. Sizden oy istiyorum. Hiç oy isteyen diktatör olur mu?‖ 

Seçim stratejisi de diğer seçimlerden farklı idi. CHP Ģahıs odaklı siyaset yaparken DP 

―Millet iradesi‖ni savunuyordu. CHP kendini anlatırken DP halkı dinliyor ve dertlerine çare 

olacağını söylüyordu. Halkın Ģikâyetleri de Ģu Ģekilde dile geliyordu: 

 Ġhtiyaç maddelerinin karaborsaya düĢmesi, 

 Zora dayanan eğitim ve okul yapımı, 

 Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerinin tutumu, inançsızlığı ve halkın inançları 

ile alay etmeleri ve öğrencileri kendi iĢlerinde çalıĢtırmaları, 

 Okula gitmeyenlere verilen yüksek cezalar, 

 Kaymakam ve memurların, bilhassa tahsildar ve ormancıların zulmü, 

CHP ye en büyük zararı CHP nin bürokratları olan memurlar veriyordu.
40

  

DP 24 Nisan 1950‘de Milletvekili Aday Listesini açıkladı. Buna göre Hakkâri dıĢında 

tüm illerde seçime katılıyordu. 14 Mayıs 1950 de seçim yapıldı. Seçime katılım %89.37 gibi 

çok yüksek bir oranda gerçekleĢmiĢti. Oy dağılımı ise aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢti: 

 

1950 GENEL SEÇĠMĠ OY DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 

PARTĠLER OY YÜZDESĠ ALDIKLARI OY MĠLLETVEKĠLĠ 

DP % 53.3 4.241.393 408 

CHP % 39.9 3.176.561 69 

MP % 3.1 250.414 1 

Bağımsızlar % 4 383.282 9 

 

Seçimimin olduğu akĢam bazı komutanlar CHP‘yi ve Ġsmet ĠNÖNÜ‘yü ziyaret ettiler. 

Meclisi dağıtmak ve seçimi geçersiz kılmak için emir beklediklerini ifade ettiler. Ġnönü 

onların tekliflerini kabul etmedi. Dünyanın Ģartları değiĢti. 16 Mayıs 1950‘de Salı günü 

yayınladığı bir bildiride istifa edeceğini açıkladı. Daha sonra Celal BAYAR‘ı çağırdı. Onun 

ile konuĢtu. TBMM 22 Mayıs 1950 günü toplanarak Celal BAYAR‘ı CumhurbaĢkanı seçti ve 

Meclis BaĢkanı‘nı seçtiler. Yemin törenine gelen Celal BAYAR‘ı Demokrat Partililer ve Halk 

Partililer ayakta karĢıladılar ancak Halk Partililer alkıĢlamadılar.  

Celal BAYAR Adnan MENDERES‘i hem parti baĢkanı hem de BaĢbakan olmaya ikna 

etti. Böylece MENDERES DEVRĠ baĢlamıĢ oldu.  

5. Menderes Devri:  

DP halkı jandarma dipçiğinden ve Kaymakam kamçısından kurtardı. Din ve Vicdan 

Hürriyetini getirdi. Siyasete yeni isimler kattı. DP‘nin bürokratları CHP bürokratlarını 

gölgede bıraktı. Halk ile bütünleĢti.
41

 Demokrat parti iktidarı ekonomik alanda büyük atılımlar 

yapmaya baĢladı. Bayındırlı alanında köy ve kent yollarının yapımına önem verdi. Tarımda 

makineleĢmeye gidildi. Sanayi alanında geliĢmeyi sağlamak için Ģeker, çimento ve kumaĢ 

fabrikaları kuruldu. Tüm bu yatırımlar memleket ekonomisinde bir canlılık getirdi.  

O dönemde Ġman ve Kur‘an hizmeti yaptığı için Halkçılar tarafından sürgünden sürgüne 

ve hapisten hapise gönderilen Bediüzzaman hazretleri ―MeĢrutiyet‖ ve ―Ġttihat ve Terakki‖ 

döneminde ortaya koyduğu siyasi ve içtimai fikirlere ―Demokrat Parti‖sinin sahip çıktığını 

icraatları ile gösterdiği için DP‘ye sahip çıktı ve Ģöyle dedi: 

―Ġttihat ve Terakki Fırkası içinde dinsizlik hesabına çalıĢanlarla beraber, ayrıca gizli 

farmasonlara muhalif ve muarız; manen Ġttihad-ı Muhammedi ile beraber olan ―Ahrarlar‖ otuz 

beĢ sene sonra yeniden uyanarak ―Demokrat Parti‖ Ģeklinde çıktığını gördüm.‖
42

 Yine 
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Bediüzzaman topluma ve vatana zararlı olarak gördüğü CHP‘nin iktidara gelmemesi için 

―Vatan, Kur‘an ve Ġslamiyet namına ―Demokrat Parti‖yi iktidarda tutmaya‖ çalıĢtığını açıkça 

ifade eder.
43

 

6. Demokrat Parti’nin Ġlk Ġcraatları: 

Maddeler halinde sıralayacak olursak: 

1. Kore‘ye Asker Göndermesi ve NATO‘ya Girmesi: Ġlk icraatlarından birisi 25 

Haziran 1950 tarihinde ABD‘nin yanında yer alarak Güney Kore‘ye asker 

göndermesi olmuĢtur. Kahraman askerlerimizin orada kendilerini ispat etmeleri 

sonucu 16 ġubat 1952 tarihinde Komünizme karĢı kurulan Kuzey Atlantik 

Ġttifakı olan NATO‘ya dâhil edildi. Böylece dünya devletleri nezdinde büyük bir 

itibar kazandı. YaklaĢık 3 yıl süren savaĢ 27 Temmuz 1953‘te son bulmuĢtur.  

2. Ekonomik GeliĢmeler: Türkiye NATO‘ya girdikten sonra 1952–1953 yıllarında 

büyük yardımlar aldı. Bu da ekonomide büyük bir canlanmaya sebep oldu.
44

 

AlmıĢ olduğu yardımları da yerinde harcayan ve yatırıma dönüĢtüren ve bütçenin 

%25 ile 30‘unu yeni yatırımlara ayırtan Menderes bunun ile Barajlar, yollar ve 

köprüler yaptı, köylere içme suları getirdi. 27 yıldır %3‘lerden yukarı çıkmayan 

kalkınma hızı %12‘lere kadar yükseldi. Bu geliĢmeleri örnek gösteren DP 1954 

seçimlerinde oyunu %3.3 artırarak %56.6‘ya çıkarmıĢtır.  

3. Din ve Vicdan Özgürlüğü, Hak ve Hürriyetler: Bu konuyu müstakil olarak 

―DP‘nin Dine Yaptığı Hizmetler‖ olarak ele aldığımız için oraya havale 

ediyoruz. Ancak Ģu kadarını söyleyelim ki CHP döneminde satılan ve amacı 

dıĢında ticari iĢler için kullanılan 800 camiye mukabil 15.000 cami yapmıĢ, 19 

Ġmam-Hatip Lisesi ve 2 Ġslam Enstitüsü açmıĢtır. Bu hadise bile halkın ―Din ve 

Vicdan Hürriyetini‖ kullanmada ne derece rahat ettiğini göstermeye yeter de 

artar bile. Böylece DP, CHP‘nin ―Din düĢmanlığı terörüne‖ son vermiĢtir.  

 

7. 1954 Genel Seçimleri: (2 Mayıs 1954) 

DP 2 Mayıs 1954 yılında yapılacak olan genel seçimlere Ģu hususları dile getirerek 

halktan oy talebinde bulundu: 

 Limanlar, barajlar, köprüler, yollar ve içme sularını getirmiĢ olması, 

 Partinin köy politikası ile köylülere verdiği zirai krediler ve ―TraktörleĢme‖ 

 Kore savaĢı ile dıĢ politikada elde ettiği baĢarı ve ―Yabancı Sermaye Kanunu‖
45

 

ile yabancı sermayenin Türkiye‘ye gelmeye baĢlaması. 

DP seçimden oylarını artırarak çıktı. Seçim sonuçlarına göre DP oyların %56,6‘sını 

almıĢtı. Böylece 1950 seçimlerine göre oylarını %3,3 oranında artırmıĢtı. CHP‘nin oyu ise 

%39,9 dan %34,8‘e gerilemiĢti. CHP‘nin DP aleyhindeki politikaları ve muhalefetteki 

çalıĢmaları halkta kabul görmediği gibi, oy kaybına da sebep olmuĢtu.  

DP bundan sonra iktidara ısınmıĢ, halktan aldığı büyük destek rehavetine sebep olmuĢ 

ve ilk dört yılın muhteĢem mirasını yemeğe baĢlamıĢtı. CHP‘nin muhalefeti ise daha da hırçın 

bir hal almıĢtı. DP de bazı yanlıĢları yapmaya baĢlamıĢtı. Bunlardan biri KırĢehir‘in oylarını 

CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) ye verdiği için 30 Haziran 1954 tarihinde cezalandırarak 

ilçe yapmasıdır.
46

 

8. CENTO (Merkezi ĠĢbirliği TeĢkilatı) 

1954‘den Sonraki Ġcraatların baĢında Ģüphesiz Türkiye‘nin Ortadoğu‘da daha aktif bir 

politika izlemesinin önünü açan CENTO gelmektedir. Menderes 1955 yılında Ortadoğu‘da bir 
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savunma birliği çalıĢmalarına girdi. Bunun için Irak, Lübnan ve Suriye‘ye resmi ziyaretlerde 

bulundu.  

24 ġubat 1955‘te Türkiye-Irak iĢbirliği anlaĢması imzalandı. ―Bağdat Paktı‖ olarak 

tarihe geçen bu anlaĢmaya 4 Nisan‘da Ġngiltere, 23 Eylül‘de Pakistan ve 3 Kasım‘da ise Ġran 

katıldı. Günümüzde Irak‘ın iĢgalini yaĢıyoruz. Menderes‘in o gün kurduğu bu ―Savunma 

ĠĢbirliği‖ devam etmiĢ olsaydı belki de bu iĢgal yaĢanmayacaktı. Ortadoğu‘da Ġsrail istediği 

gibi at oynatamayacaktı. ―Hizbullah‖ vb. hareketlere fırsat verilmeyecekti. Ortadoğu bir barıĢ 

adası olabilecekti.  

Ne var ki Ortadoğu‘da barıĢ ve huzur istemeyen güçler 1958 yılında Irak‘ta bir darbe 

gerçekleĢtirdiler. Bu darbe sonucu Irak 24 Mart 1959‘da ―Bağdat Paktı‖ndan çekildi. Böylece 

bu pakt fonksiyonunu yitirdi. Zaten 1960 Yılında Türkiye‘de yapılan darbe ile de tamamen 

sahipsiz kalmıĢ oldu.  

9. Türkiye’nin Eisenhower Doktrini’ne Katılımı: 

DP 22 Mart 1957 yılında ―Eisenhower Doktrini‖ne katıldığını açıklayarak Amerika‘dan 

―Askeri ve Ekonomik‖ yardım almaya baĢladı. Bu hususta CHP‘de hükümete destek 

vermiĢtir.
47

 Bütün bunlara rağmen DP basından, üniversiteden ve askeriyeden asla yardım 

görmemiĢ, bu üç kurum da DP‘yi ve politikalarını asla desteklememiĢlerdir; ancak DP‘ye 

yapılan darbede devamlı olarak CHP ve askerler beraber hareket etmiĢlerdir. Hatta ―Ordu-

CHP Elele‖ sloganının en hararetli savunucuları olmuĢlardır.
48

 

10. 1957 Genel Seçimleri: (7 Ekim 1957) 

1954 seçimlerinden sonra yaĢanan olaylar ve muhalefet ile beraber muhaliflerin aĢırı 

baskı ve propagandaları ve yıpratma çabaları DP hükümetinin moralini bozmuĢtu. Menderes 

de aĢırı derecede sinirli ve kırıcı olmaya baĢlamıĢtı. Normalde 1958 yılında yapılması gereken 

seçimlerde CHP, CMP ve Hürriyet Partisi tek liste olarak ittifakla girmek için çalıĢmalara 

baĢlamıĢlardı. DP muhalefete bu imkânı vermemek için seçimleri 27 Ekim 1957 tarihine aldı.  

CHP de hemen 9 Eylül 1957 de kurultayını toplayarak ―Partiler arası ittifak‖ kararı 

çıkarttı. CMP ve HP de GĠK toplantısında ittifak kararlarını geciktirmeden aldılar. Ancak DP 

13 Eylül 1957 de Seçim Kanununu gündeme getirdi ve yaptığı bir değiĢiklik ile ―Seçime 

katılan tüm partilerin tüm seçim bölgelerinde aday listelerini tam olarak yapmaları‖ 

mecburiyeti getirildi. Bununla ittifaklar engelleniyordu.
49

 

Bu Ģekilde girilen seçimde DP tek baĢına iktidar olmuĢtu; ancak oylarının %9‘unu 

kaybederek ancak %47,7 oy alabilmiĢti. DP arka arkaya üç seçimi kazanarak tek baĢına 

iktidar olmuĢtu; ama iktidarın dezavantajı vardı ve yıpranma payı DP‘yi de etkilemiĢti. 

Demokrasi ve hür seçim ortamında arka arkaya üç seçimi de tek baĢına iktidar olacak Ģekilde 

kazanan baĢka bir parti de yoktu. 

DP‘nin oy kaybının sebeplerini de Ģu Ģekilde sıralamak mümkün: 

 Cam, lastik, pil, inĢaat malzemeleri, çay, kahve ve ilaç gibi temel maddeler 

karaborsaya düĢmesi,  

 1946–1950 arasında DP‘nin baĢlattığı ―DemokratikleĢme Çabaları‖ndan 

vazgeçmesi ve mevcutla iktifa etmeleri, yeni atılımlar yapamaması, 

 Osman BölükbaĢı‘nın memleketi olan KırĢehir‘in önce ilçe yapılıp sonra 12 

Haziran 1957‘de il yapmaları ve Osman BölükbaĢı ile uğraĢmaları, DP‘ye 

hakareti sonucu dokunulmazlığının kaldırılarak hapse girmesine sebep olmaları 

da muhaliflerini ezmeye çalıĢan baskıcı bir DP görüntüsü vermesi,  

 Aday listelerinde yaptıkları hatalar, 
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 Yeni simaları görmek isteyen halkın eskilerden bıkmıĢ ve onların da çeĢitli 

sebeplerle yıpranmıĢ ve yıpratılmıĢ olmalarıdır.
50

 

11. 1957 Seçimleri Sonrası: 

1958 yılından itibaren DP ile Ordu arasında gerilim baĢladı. Ordu içinde DP muhalefeti 

arttı. Artık subaylar sözle muhalefeti bırakmıĢlar iĢi eylem boyutuna taĢımaya baĢlamıĢlardı. 

1958‘de 9 subay resmen tutuklandı ve soruĢturmaları 4 ay sürdü. Tümgeneral Cemal TURAL 

baĢkanlığındaki askeri mahkeme 26 Mayıs 1958 de 9 subayı da beraat ettiren kararını verdi. 

Muhbir BinbaĢı Samet KuĢçu hakkında orduyu isyana teĢvikten iki yıl hapse mahkûm etti.
51

   

1958 yılında yine ―DıĢ Ticaret Açığının Artması‖ Tarım ve Hayvancılıkta krizin 

tırmanması sonucu TL‘nin değeri ABD doları karĢısında düĢürülerek bir dolar 2.82 TL‘den 

9.45 TL‘ye indirilerek devalüe edildi. Merkez Bankası kredilerde ciddi kısıtlamalar getirdi. 

KĠT‘ler zam yapmaya baĢladı ve böylece ekonomide durguluk dönemi baĢladı.
52

 

Kıbrıs meselesi için Londra‘ya gitmekte olan Menderes‘in uçağı Bulgaristan üzerinde 

düĢtü. Herkes bu kazadan kurtulamayarak öldü. Yalnızca Adnan MENDERES kurtuldu. Öldü 

sanılan Menderesin garip bir Ģekilde mucizevî kurtuluĢu ülkede büyük bir bayram havası 

meydana getirdi. Menderes‘in dönüĢünde havaalanında coĢkulu bir karĢılama töreni 

düzenlendi. Ancak bu olay bile Ġhtilale doğru gitmekte olan Türkiye‘yi ve götürmek isteyen 

DP muhaliflerini durdurmaya yetmedi.   

12. Ġhtilal Hazırlıkları: 

Düğmeye basılmıĢtı. Ankara ve Ġstanbul‘da öğrenci gösterileri baĢladı. 21 Mayıs 

1960‘da bu gösterilere ―Harp Okulu‖ öğrencileri de katıldı. Muhaliflerin en çok üzerinde 

durdukları husus Menderes‘in Konya mitinginde dile getirmiĢ olduğu laiklik tanımı ve ―Türk 

milleti Müslüman‘dır, Müslüman kalacaktır‖ ―Laikli Din ve Vicdan Hürriyetinin 

kullanımıdır‖ anlamına gelen sözleri ve gençlere din eğitimi vermek üzere Konya Ġmam-Hatip 

Lisesi benzeri ileri seviyede din tahsili veren müesseselerin yurtta fazlalaĢtırılması
53

 ile ilgili 

sözleri idi. Bunun sonucu olarak Menderes okullarda din derslerinin resmen konması için 

çalıĢmaların baĢlatılmasını istemiĢti.  

Menderes son olarak 25 Mayıs 1960 tarihinde EskiĢehir Mitingine katıldı. Bu mitinge 

100 binin üzerinde büyük bir katılım oldu. Miting alanına büyük bir sevgi seli hâkimdi. 

Ancak bütün bunlar onu iktidarda tutmaya yetmemiĢti. 

13. 27 Mayıs 1960 Darbesi:  

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra TSK adına geçici olarak iktidara el koyan güçler Milli 

Birlik Komitesi (MBK) adında bir komite kurdular. 38 KiĢiden oluĢan bu komite 12 Haziran 

1960 günü açıklandı. Cemal GÜRSEL hem bu komitenin baĢkanı hem de Devlet ve Hükümet 

BaĢkanı oldu. Darbeyi yapan komiteciler DP‘nin yaptığı tüm cinayetlerin (!) hesabını 

soracaklarını halka deklare ettiler.
54

 Komite daha sonra Ankara ve Ġstanbul‘da birbiri ile 

eĢgüdüm içinde çalıĢacak ―Cunta‖lar kurdu. Komite‘nin görevi 25 Ekim 1961 yılında 

TBMM‘nin yeniden açılması ile sonra erdi. MBK ―KardeĢ kavgasını önlemek amacı ile 

iktidara el koyduklarını ilan etmiĢlerdir. Bu komitenin sözcüsü Alparslan TÜRKEġ idi. 

Radyodan bildirileri o okuyordu. Daha sonra yeni bir anayasa ile Atatürk Devrimlerini 

güvence altına almayı amaçladılar. Bunun için Cemal MADANOĞLU Ankara‘da hukukçu 

bilim adamlarından bir kurul oluĢturdu. Bu kurulun teklifi ile iktidardan uzaklaĢtırılanların 

serbest bırakılmamaları ve derhal tutuklanmaları ve yeni bir anayasal düzen kurulana kadar 

ülke yönetimine bir kurulca el konulması kararı alındı. Darbecilerin kurmuĢ olduğu  ―Yüksek 
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Adalet Divanı‖ 14 Ekim 1960 / 15 Eylül 1961 tarihleri arasında çalıĢtı. 592 sanık hakkında 19 

ayrı davaya baktı.  

13 Kasım 1960 yılında MBK üyeleri arsında iktidar, seçim ve reformlar konusunda 

önemli görüĢ ayrılıkları doğdu. Bunun üzerine ―On dörtler Hareketi‖ adı verilen 14 üye 

Alparslan TÜRKEġ ve Dündar TAġER gibi üyelerle beraber MBK‘ dan uzaklaĢtırılarak yurt 

dıĢında çeĢitli görevlere gönderildiler. 1961 Anayasa‘sının Halkoyu ile kabul edilerek 

yürürlüğe girmesi ile de komite üyeleri ―Tabii Senatör‖ unvanı ile Cumhuriyet Senatosu 

üyeliğine atandılar. Bunlardan hayatta kalanlar 12 Eylül 1980 tarihinde Kenan EVREN 

baĢkanlığında yapılan ―12 Eylül Askeri Ġhtilaline‖ kadar Cumhuriyet Senatosu üyeliğine 

devam ettiler.  

14. Yassıada Davaları: 

Darbecilerin kurduğu ―Yüksek Adalet Divanı‖ Yassıada‘da çalıĢmaya baĢladı. 

Demokrat Partinin bütün milletvekilleri, il ve ilçe baĢkanları tutuklandı ve yargılandı. Bu 

davaların hepsini burada yer vermemiz imkânsız; ancak baĢbakan ve bakanlar hakkında açılan 

bazı davaları vermekle yetineceğiz. Davaların bir kısmı Ģunlardır:   

1. Köpek Davası: (14–24 Ekim 1960) CumhurbaĢkanı Celal BAYAR ve Tarım 

Bakanı Nedim ÖKMEN Afgan Kıralının hediye ettiği köpeği hayvanat 

bahçesine satmaktan yargılanarak beraat ettiler.   

2. Bebek Davası: (31 Ekim 21 Kasım 1960) BaĢbakan Adnan MENDERES gayr-ı 

meĢru çocuğunu öldürmekten yargılandı ve beraat etti.  

3. 6–7 Eylül Olayları Davası: 1955 yılında Ġstanbul‘da Rumlar aleyhine halkı 

ayaklandırmaya azmettirmek, cana ve mala zarar vermekten dolayı Menderes ve 

Zorlu yargılanarak mahkûm oldular.  

4. Vinileks ġirketi Davası: (4–26 Kasım 1960) Hasan Polatkan Ģahsi çıkarları için 

Ģirkete usulsüz kredi vermekten yargılandı ve mahkûm oldu. 

5. Dolandırıcılık Davası: (8 Kasım–3 Aralık 1960) Hayrettin Erkmen ve Zeyyat 

Mandalinci ABD gezisinde artan dövizleri vermemekten yargılandı ve beraat 

ettiler.  

6. Arsa Davası: (11 Kasım 1960 – 19 Ocak 1961) Tarım Bakanı Nedim ÖKMEN 

hükümeti eĢine ait tarla ve arsaları fahiĢ fiyata satın almaya zorlamaktan 

yargılandı ve mahkûm oldu.  

7. Örtülü Ödenek Davası: (25 Kasım 1960 – 2 ġubat 1961) BaĢbakan Adnan 

MENDERES‘i örtülü ödeneği yasalara aykırı kullanmaktan yargıladı ve 

mahkûm etti.  

8. Radyo Davası: (29 Kasım–26 Aralık 1960) Adnan Menderes ve yedi bakanı 

Devlet Radyosunu siyasi çıkarlarına alet etmekten yargılayarak mahkûm etti.  

9. Topkapı, Çanakkale ve Kayseri Olayları Davası: CHP‘li milletvekillerinin ve 

Ġsmet ĠNÖNÜ‘nün seyahat Hürriyeti‘ni kısıtlamak, ĠNÖNÜ‘ye su-i kast 

düzenlemeye teĢvik etmekten yargılayarak mahkûm etti. 

10. Üniversite Olayları Davası: (2 ġubat–27 Temmuz 1961) 28–29 Nisan 1960 

Ġstanbul ve Ankara‘da meydana gelen olaylarda üniversite basmak, ateĢ etmek, 

yasalara aykırı sıkıyönetim ilan etmek suçlarından 118 sanık yargılandı, 84‘ü 

mahkûm oldu, 34‘ü beraat etti. 

11. Ġstimlâk Davası: (17 Nisan–12 Haziran 1961) baĢbakan Adnan Menderes ve 9 

devlet memuru araziyi istimlâk etmek ve bedelini tam olarak ödememek 

suçlarından yargılanarak mahkûm oldular.  

12. Vatan Cephesi Davası: (27 Nisan–21 Haziran 1961) 22 DP milletvekili ―Vatan 

Cephesi‖ kurmak ve Türk halkını bölmek suçlarından yargılandılar. Menderes ve 

19 sanık mahkûm olurken 3 sanık da beraat etti.  
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13. Anayasa’yı Ġhlal Davası: (11 Mayıs – 5 Eylül 1961) Adnan Menderes 

Anayasa‘yı ihlal etmek suçundan 8 ayrı davadan yargılandı. Bu davalarda 400‘ü 

aĢkın sanık yargılandı ve hepsi de mahkûm oldu.
55

  

1 Eylül 1960 tarihinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesi DP‘yi faaliyetten men ederek 

kapatma kararı aldı. 29 Eylül 1960‘ta ise tamamen feshetti. Böylece Yassıada da kurulmuĢ 

olan ―Yüksek Adalet Divanı‖ 20 ayrı davadan dolayı DP‘yi yargıladı ve birçoğundan dolayı 

mahkûm etti. Celal BAYAR, Adnan MENDERES, F. RüĢtü ZORLU ve Hasan 

POLATKAN‘ın idamına karar verdi; ancak Celal BAYAR 65 yaĢını geçtiği için idamını 

onamadı. 11 sanık için de ömür boyu hapis cezası verdi. 16 Eylül 1961 tarihinde F. RüĢtü 

Zorlu ve Hasan Polatkan‘ın idamı infaz edildi. Bir gün sonra 17 Eylül 1961‘de ise BaĢbakan 

Adnan Menderes‘in idam kararı infaz edildi.  

Ġdam edilenler dıĢında içeride mahkûm olan DP‘liler 8 Ağustos 1966 yılında AP 

Hükümeti ve BaĢbakan Süleyman DEMĠREL‘in çıkardığı af kanunu ile serbest bırakıldılar.  

27 Mayıs 1960 ihtilali Türkiye‘yi 100 sene geriye götürmüĢtür. Devlet gemisi iskelede 

torpil yemiĢ, yana yatmıĢ ve ondan sonra bir türlü doğrulamamıĢtır. Bu günkü halin sebebi de 

budur. 3 Ağustos 1960 tarihinde 5.000‘e yakın subay emekliye sevk edilmiĢtir. 27 Ekim 1960 

tarihinde ise 147 Üniversite Öğretim Görevlisi görevinden alınmıĢtır. Bunların bu 

müesseseleri ne derece tahrip ettiği tartıĢma götürmez. 

Ġhtilal ihtilali doğurur. 27 Mayıs, Talat AYDEMĠR hadisesini, Aydemir hadisesi, 12 

Mart 1971 muhtırasını, o da 12 Eylül 1980 ihtilalini, o hadise de maalesef 28 ġubat 1997 

örtülü darbesini doğurmuĢtur. Maalesef bu ihtilal ve muhtıralara aydınlar, gazeteciler, 

üniversiteliler ve hukukçular hiçbir tepki göstermemiĢler, bilakis teĢvikçi ve tetikçi rolünü 

üslenmiĢlerdir. Resmi rakamlara göre 30.000 kiĢinin katili olarak bilinen ―Apo‖ya ―Ġnsan 

Hakları‖ adına gösterdikleri tepkinin milyonda birini 10 yıl BaĢbakanlık yapmıĢ ve millete 

sayısız hizmetlerde bulunmuĢ olan Sayın Adnan MENDERES‘e göstermemiĢlerdir. 

 ―Dün bir yumurta yedim de kendimi kuzu yemiĢ gibi tok hissettim‖ diye iĢkenceye 

maruz kaldığını zarif bir ifade ile dile getiren Adnan MENDERES idam edilmeden önce her 

gün idamdan çok fazla iĢkencelere maruz bırakılıyordu.
56

 Fatin RüĢtü ZORLU da çok metin 

bir insandı. Ġdam sehpasına çok emin adımlarla gitmiĢtir. Ġdam sehpasına çıkarken makamına 

giden bir bakan gibi ütülü elbise giyerek ve kravat takarak gitmiĢtir. Kimseye minnet etmeden 

idam sehpasına çıkmıĢ, boğazına ipi kendi geçirmiĢ ve sandalyeye kendisi tekme vurmuĢtur.
57

  

14 Mayıs 1950 öncesini yaĢamayan 60‘lı yılların nesli DP‘yi anlayamaz. Hele bu 

günün nesli hiç anlayamaz. 14 Mayıs 1950 Türkiye‘de CHP diktasının yıkılma tarihidir. DP 

bu tarihte %53.3 oy oranı ile CHP‘nin 69 milletvekiline karĢılık 408 milletvekili çıkararak 

CHP diktasına son vermiĢtir. Millet o gece CHP hükümetine ―Siz seçimi kaybettiniz; seçimi 

millet kazanmıĢtır‖ mesajını vermiĢtir. Millet bu seçim ile sevinmek ne kelime bayram 

etmiĢtir. 1950 öncesi milletin söz ve konuĢma hakkı yoktu. DP milleti söz sahibi ederek, halka 

insan olduklarını hatırlattı ve insan gibi konuĢma hakkına sahip olduklarını gösterdi. Bunun 

için seçim sloganı olarak ―Yeter söz milletindir‖ ifadesini kullandı.  

 ―Menderes Devri‖ devletin demokratikleĢmesinin halkın ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ni 

kullanmasının ve fakirlikten kurtulmasının adı oldu. Köylüler ormancı ve tahsildar zulmünden 

kurtulmuĢtu. 27 yıldır %3‘ün üzerine çıkmayan kalkınma hızı DP ile %12‘lere kadar çıkmıĢtı. 

Her yerde fabrika, baraj, cami, yol ve okul inĢaatları beraber yürüyordu. 25 kuruĢ değerinde 

olan bir hayvana 400 kuruĢ vergi alınıyordu, bu zulme son verildi. 20 kuruĢa satılan bir çinik 

buğday 45 kuruĢa çıktı. Buğday üretimi %230, pancar üretimi % 190 arttı. 42 yeni baraj 

yapılmıĢ, 21.500 köye içme suyu götürülmüĢ, 20.000 köye okula kavuĢturulmuĢtu. Keyfi 

harcamalar kısılmıĢ, bütçenin %25-30‘u yatırıma yönlendirilmiĢti.  
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DP‘nin iktidara gelmesiyle 17 yıllık ezan yasağı kalktı, CHP‘nin kapattığı ve sattığı 

800 camiye bedel 15.000 cami yapıldı. 19 Ġmam-Hatip Lisesi, 2 Ġlahiyat Fakültesi açıldı. 

Böylece DP din düĢmanlığı terörüne son verdi.  

Bütün bunlar halkı memnun ederken Halk Partisini fevkalade mahzun etmekteydi. 

Çünkü CHP‘ye göre kendisine oy vermeyen millet ―Nankör Milletti.‖ ―DP dıĢarıdan borç para 

aldı ve milleti rezil etti‖ diyorlardı. Hâlbuki Amerika‘dan borç alan ilk hükümet 1946 yılında 

CHP hükümeti idi. CHP‘ye göre ―ġartlar müsait olunca ihtilal meĢru olurdu.‖  

Nihayet seçimden ümidini kesen ―Halkçılar‖ ―Irkçılarla‖ iĢbirliği içine girdi. Ġhtilal 

için anlaĢtılar. 27 Mayıs 1960‘ta ihtilali gerçekleĢtirdiler. Ġhtilalin kudretli albayı Alparslan 

TÜRKEġ idi.  

Ġhtilalin ilk icraatı ―yatırımları durdurmak‖ idi. O günlerin gazete baĢlıkları Ģunlardı:  

 ―Fuzuli yatırımlardan vazgeçiliyor: Soma Termik Santralinin faaliyeti 

durduruldu.‖ 

 ―Ġstanbul Boğaziçi‘ne yapılması planlanan asma köprünün yapımından 

vazgeçildi.‖ 

Ġhtilalden hemen sonra ABD Devlet BaĢkanı Esinhower MBK BaĢkanı, Devlet 

BaĢkanı, BaĢbakan ve Milli Savunma Bakanı Cemal Gürsel‘e memnuniyet ve destek mesajı 

gönderiyordu. Ayrıca Türkiye‘ye 400 Milyon dolarlık mali destek de veriyordu. 21 Ocak 

1972 tarihli ―The Daily Telegraph‖ ihtilalde CIA parmağı olduğunu açıklayacaktı.  

17 Eylül 1961‘de Adnan MENDERES idam edildi. Saat 13.21 de son sözü ―Allah!‖ 

kelimesi oldu.  

Demokrat Partinin Genel Ġcraatları:  
Demokrat Partinin 10 yıllık iktidarı boyunca Türkiye‘nin sosyal ve iktisadi yapısını 

değiĢtirmiĢtir. Bu dönem halk ile hükümet arasında buzların eridiği bir dönem olmuĢtur. Bu 

dönemde: 

 Ġstihsal, mal ve kıymetlerin tedavülünde müthiĢ geliĢmeler olmuĢtur.  

 Tarımda verim artmıĢ, kara sabandan makineli tarıma geçilmiĢtir.  

 En küçük köylere kadar yollar yapılmıĢ, binlerce köy içme suyuna kavuĢturulmuĢtur.  

 Limanlar yapılmıĢ son olarak 27 Nisan 1960 tarihinde Mersin Limanı hizmete 

girmiĢtir.  

 Dev barajlar inĢa edilmiĢtir. 3 Haziran 1955 Elmalılı Barajı, 8 Nisan 1956 Seyhan 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 2 Aralık 1956 Sarıyer Barajı, 31 Aralık 1858 

Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı ve 8 Ocak 1960 tarihinde açılan Hirfanlı 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 6 Nisan 1956 Tunçbilek 

Elektrik Santralı açılmıĢtır. 

 11 Ekim 1953 Adapazarı, 19 Eylül 1953 Konya, 24 Kasım 1953 Kütahya31 Temmuz 

1955 Adapazarı, 23 Eylül 1955 Burdur, 28 Eylül 1955 Susurluk, 6 Kasım 1955 

Kayseri ġeker Fabrikaları açılmıĢ ve faaliyete geçmiĢtir. 30 Eylül 1956 tarihinde 

Erzincan ve Erzurum‘da, 1 Ekim 1956 tarihinde ise Malatya ve Elazığ ġeker 

Fabrikaları hizmete girmiĢtir. Yine 29 Ekim 1962 tarihinde Menderes‘in temelini attığı 

Ankara ġeker Fabrikası açılmıĢtır. 

 21 Nisan 1953 yılında Ġzmit‘te 3 Kâğıt Fabrikası faaliyete geçmiĢtir. 20 Eylül 1953 

tarihinde ise Ereğli Bez Fabrikası açılmıĢtır. 

 5 Nisan 1956 Ankara, 4 Nisan 1957 EskiĢehir, 26 Mayıs 1957 Adana, 11 Ekim 1957 

Tarsus, 26 Temmuz 1958 Balıkesir, 27 Kasım 1958 Pınarhisar Çimento Fabrikaları 

kurulmuĢtur.  

 25 Nisan 1956 tarihinde Ġstanbul Tuzla Jeep Montaj Fabrikası hizmete açılmıĢ, özel 

teĢebbüs teĢvik edilmiĢ, büyük Ģehirler çamurdan kurtarılmıĢtır.  

 Ġzmir‘de bir üniversite ve 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum Üniversitesi açılmıĢtır.  
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 31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye Avrupa Birliğine (AET) girmek için teĢebbüse 

geçilmiĢtir ve üyelik baĢvurusu yapılmıĢtır.  

 23 Nisan 1953 tarihinde Batman Petrol Rafinerisi faaliyete geçmiĢtir. Menderes‘in 

yaptırdığı Ġzmir AtaĢ Rafinerisi 24 Eylül 1961 tarihinde, Mersin AtaĢ Rafinerisi ise 3 

Aralık 1961 tarihinde ihtilalciler tarafından açılmıĢtır.  

 27 Ağustos 1956 tarihinde ―Atom Enerji Komisyonu‖ kurularak bu nevi çalıĢmaların 

temeli atılır. 

DEMOKRAT PARTĠNĠN DĠNE HĠZMETĠ: 

Demokratlar Bediüzzaman hazretlerinin duasın almıĢlar ve dine pek büyük 

hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak: 

1. Müslümanların üzerinden baskının kaldırılması ve Ezan-ı Muhammedi’nin 

aslına uygun okunması.  

Atatürk Cumhuriyeti kurarken üç temel müessese oluĢturdu: Meclis-Ordu-Diyanet. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 3 Mart 1924 de çıkarılan 429 No‘lu kanun ile birlikte kurulmuĢtur.
58

 

18 Temmuz 1932‘de Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yayınladığı bir tamim ile ezan ve kametin 

Arapça ibadet dili ile okunması yerine Türkçe olarak okunması tavsiye edilmiĢti. Arapça 

ibadet dili ile ezan okuyup kamet getirenler yakalanarak tutuklanıp mahkemelere 

çıkarılıyordu. Gerçi mahkeme beraat kararı veriyordu ama bu halk üzerinde büyük bir baskı 

unsuru oluĢturuyordu. Ancak 2 Haziran 1941 tarihinde CHP‘nin çıkardığı 4055 sayılı kanun 

ile Arapça ezan ve kamet tamamen yasaklandı.  

DP iktidarı 15 gününü doldurmadan bu kanunu değiĢtirme çalıĢmalarına baĢladı. 13 

Haziran 1950 de konu DP gurubunda görüĢüldü. Ramazan ayının arifesine rastlayan 16 

Haziran 1950 Cuma günü tekrar ibadet dili ile okunmaya baĢladı.
59

 8 Temmuz 1950 tarihinde 

ilk olarak Türkiye radyolarından ilk kez Kur‘an-ı Kerim okunmaya baĢladı. Bu da DP‘nin 

dine yaptığı hizmetlerinden birisidir.  

Bediüzzaman hazretleri ―Menderes‘in Konya Nutkuna Dair Açıklaması‖na yazdığı bir 

mektubunda Ģöyle der: ―Ġslamiyet‘in bir kanun-u esasisi olan ‗Memuriyet, emirlik ise, reislik 

değil; millete hizmetkârlıktır.‘ Demokratlık ve Hürriyet-i Vicdan Ġslamiyet‘in bu kanun-u 

esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa Ģahsa geçer, istibdat mutlak keyfî 

olur.‖
60

 Bediüzzaman Demokratlardan Ģunu ister: ―Nasıl Ezan-ı Muhammedî‘nin neĢri ile on 

derece kuvvet buldukları gibi, öyle de Ayasofya‘yı da 500 sene devam eden vaziyet-i 

kutsiyesine çevirmeleri ve Âlem-i Ġslamda hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i 

Ġslâm‘ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran Risale-i Nur‘un resmen serbestiyetini dindar 

demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya merhem vurmalı. O vakit âlem-i Ġslâm‘ın 

teveccühünü kazandıkları gibi, baĢkalarının zalimane kabahati onlara yüklenmez 

fikrindeyim.‖
61

 

Ancak DP Bediüzzaman‘ın bu tavsiyelerini uygulama fırsatı bulamaz. Bediüzzaman‘ın 

23 Mart 1960 tarihinde vefatından sonra manevî desteğinden mahrum kaldığı için iki ay gibi 

kısa bir süre içinde 27 Mayıs 1960 ihtilaline maruz kalarak yıkılır.  

 

2. Ġmam- Hatip Liselerinin Açılması: 

DP‘yi iktidara getiren halk ondan en fazla dini konularda icraat bekliyordu. DP 

Kastamonu milletvekili Muzaffer Ali Mülka mecliste Ģöyle sesleniyordu: ―Bizler DP‘den 
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milleti refaha kavuĢturmasını değil, bizleri dini ve manevi sahada hürriyet ve refaha 

kavuĢtursun bu kâfidir‖
62

 diyor, halkın bu beklentisini dile getiriyordu.  

8 Eylül 1951 tarihinde Ġmam-Hatip Okullarının açılması konusunda bir komisyon 

kurulmasına karar verilir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Eyüp Sabri HAYIRLIOĞLU 

baĢkanlığındaki komisyonda Yusuf Ziya Yörükhan, H. Fikri Kanat, Hasan Hüsnü Erdem, 

Kamil Su, (Talim Terbiye Üyesi) Faik Binal (Özel Okullar Müdürü) bulunmaktadır. Bu 

komisyon ilk devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan ve Ġlkokullara dayalı olarak açılacak olan 

Ġmam-Hatip Okullarına karar vermiĢlerdir.
63

  

Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu 13.10.1951 de toplanmıĢ 

ve müfredatını hazırlayarak 17.10.1951 tarihinde 601 sayılı kararı ile Ankara, Adana, 

Ġstanbul, Isparta, KahramanmaraĢ, Konya ve Kayseri‘de 7 yıllık Ġmam-Hatip Liselerinin 

açılmasına karar vermiĢlerdir. Karar aynı gün Milli Eğitim Bakanı Tevfik Ġleri‘nin imzasından 

çıkarak uygulamaya konulmuĢtur. 6 Mart 1957 tarihinde Ġmam-Hatip Okulları resmi okul 

sınıfına sokulmuĢtur. DP 1960 yılına kadar 22 Ġmam-Hatip Okulu açmıĢtır. 12 Mart 1971 

muhtırasına kadar AP Ġmam-Hatip Okullarının sayısını 72‘ye çıkararak her vilayette bir ĠHL 

açılmasını sağlamıĢtır. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra bu okulların orta kısmı kapatılmıĢ 

ve Ġmam-Hatip Lisesi haline getirmiĢtir. Daha sonra DP – AP ve DYP hükümetleri Ġmam-

Hatip Liseleri‘nin orta kısmını da açarak sayısını 605‘e kadar çıkarmıĢtır. Ancak 28 ġubat 

1997 tarihinden sonra bu okulların orta kısmı tekrar kapatılarak gerileme sürecine 

sokulmuĢtur. 

3. Yüksek Ġslam Enstitülerinin Açılması: 

Ġmam Hatip Mektepleri‘nin açılmasından sonra bu okulda okuyarak mezun olan 

öğrencilerin yüksek seviyede eğitimlerini tamamlayabilecekleri Yüksek Ġhtisas Mekteplerinin 

açılmasına ihtiyaç doğmuĢtur. Bunun için DP, 7344 sayılı kadro Kanunu ile 1959 yılından 

itibaren Yüksek Ġslam Enstitülerinin açılmasına karar vermiĢtir. Ġlk olarak 19.11. 1959 

tarihinde Ġstanbul Ġslam Enstitüsü açılmıĢtır. Daha sonra AP 1976 yılına kadar Konya, 

Kayseri, Ġzmir, Erzurum, Bursa ve Samsun‘da 6 Ġslam Enstitüsü daha açarak DP misyonunu 

devam ettirmiĢtir.   

4. Okullara “Din Dersleri”nin Konulması: 

1924 yılında çıkan ―Tevhid-i Tedrisat Kanunu‖ sonucu medreseler kapatıldı. Yeni açılan 

okullarda ise ―Din Dersi‖ yoktu. Medreselerde okuyan öğrenciler ―Ġmam-Hatip Mektebine‖ 

alınmıĢlardı. Bunların geleceğinin olmamasından dolayı 1930 yılına kadara kademeli olarak, 

öğrenci yetersizliğinden kapatıldı. Mevcut mekteplerdeki ―Din Dersleri‖ de 1927‘de 

Ortaokulların 1931‘de ise Ġlköğretmen (Muallim) mekteplerinden kaldırılmıĢtı. Böylece 20 yıl 

bu milletin evladı ―Din Dersleri‖nden mahrum kaldı. 

1950 de DP‘nin iktidarı ve Demokrasiye geçiĢ ile beraber 13 Eylül 1956 tarihinde Ġlk ve 

Ortaokullara ―Din Bilgisi‖ dersi konuldu. Daha sonra DP‘nin devamı olan AP 1967 yılında 

Liselere seçmeli Din Dersleri koydu. Tabii ki bu dersler uzun tartıĢmalar ve mücadeleler 

sonucu okullara konulabilmiĢtir. 

5. Mukaddes Emanetlerin Depolardan Çıkarılarak Layık Olduğu Mevkie 

Konması:  

Mukaddes Emanetleri depodan çıkararak bu günkü yerine koyan, sırtında taĢıyarak 

getiren, bizzat BaĢbakan Adnan MENDERES‘tir. MuĢ Milletvekili Gıyasettin Emre‘nin 

anlattığına göre, BaĢbakan Adnan MENDERES bir gece Topkapı Müzesi Müdürü‘nü yanına 

alarak müzeye gider. Saat gecenin 22–23 sularındadır. Abdestini alır ve müzenin deposundan 

çıkarır. Bu günkü yerine koydurur.  

15 Haziran 1960‘da Eyüp Sultan Camii yanına nakletmek için hazırlıklar yaptırır. Ancak 

27 Mayıs 1960 darbesi ile bu teĢebbüsü akim kalır.  
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Daha sonra DP‘nin mirasına sahip çıkan AP, 1980 yılında Ramazan ayında 

Ayasofya‘nın hünkâr Mahfilini ibadete açar ve Ayasofya‘nın minarelerinden ezan okutmaya 

baĢlar. ―Mukaddes Emanetler‖ bölümünde de devamlı Kur‘an okuma geleneğini yeniden 

baĢlatır; ancak 12 Eylül 1980 ihtilali ile bu teĢebbüsü de akim kalır.  

Bütün bu manevi hizmetleri yapmalarından dolayı Bediüzzaman hazretleri kendi fikrine 

sahip çıkan ve uygulamaya çalıĢarak samimiyetini gösteren Demokratlara desteğini vermiĢ ve 

―ĠnĢallah o Ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i ġer‘iyeye vesile olacaklar‖ 

demiĢtir.
64

   

 

DEMOKRAT PARTĠSĠ DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

DP II. Dünya savaĢı sonrasının çok partili siyasetinin gündeme girmesi ile Türkiye‘de 

yaĢanan siyasi oluĢumun sonucu kurulmuĢtur. Esasen Osmanlı MeĢrutiyet idaresinde birden 

fazla parti vardı. Cumhuriyette devlet ile halk arasında köprü olacak partilere ihtiyaç vardı. 

Tek parti ile Cumhuriyet olurdu, ama ―Demokratik Cumhuriyet‖ olmazdı. Cumhuriyetin 

hedefi ―Demokratik Cumhuriyet‖ idi. Bunu Demokrat Parti baĢarmıĢtır.  

Cumhuriyet döneminde Kâzım Karabekir PaĢa, Ali Fuat PaĢa, Cafer Tayyar PaĢa gibi 

değerli askerler TCF (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) nı kurmuĢlardı. Ancak ―Ġrticaya 

taviz veriyor‖ bahaneleri ile ġeyh Said olayı sonunda kapatıldı. Sonraları bizzat Atatürk 

tarafından kurdurulan ―Serbest Fırka‖ da sonuçta M. Kemal PaĢa‘yı devirme hareketi olarak 

görülmüĢ ve o da kapatılmıĢtır.  

1945 sonrası Komünist idareler dıĢındaki tüm ülkelerde çok partili hayata geçilmesi 

sonucu DP kurulmuĢtur. Kuranlar da Celal Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Koraltan ve Fuat 

Köprülü gibi siyasetçiler olmuĢtur. Nedense asker kökenlilerin kurduğu siyasi partiler 

yaĢamazken sivillerin kurduğu partiler siyasi hayatta meyve vermiĢ ve devam etmiĢlerdir.  

DP o günkü iktidara karĢı halkın sıkıntılarını dile getirme hareketidir. Halkın bağrından 

çıkmıĢ ve halka önderlik yapmıĢtır. Bu herhangi bir ideolojik hareket olmayıp tamamen sivil 

bir harekettir ve halkın hukukunu koruma ve hakkını arama hareketi olarak kendini ortaya 

koymuĢtur. BaĢarısının altında bu vardır.  

1946 seçimlerinde DP ―Açık oy gizli tasnif‖ sisteminden dolayı 66 milletvekili ile 

kendini koruyabilmiĢ ve varlığını ispat etmiĢtir. Ġki sene sonra iktidar olan CHP‘nin bir oyunu 

ile BaĢında yine MareĢal Fevzi Çakmak gibi bir paĢanın kurduğu MP (Millet Partisi) ile ikiye 

bölünmüĢtür. Fevzi PaĢa baĢta DP‘ye destek verir konumda gözükmüĢ ve DP Ġstanbul 

Milletvekili olarak meclise girmiĢtir; ama iki sene sonra MP‘yi kurarak DP‘yi ikiye 

bölmüĢtür. Böylece DP ile ipleri koparmıĢtır.  

Menderes bütün bunlara rağmen 1950 seçimlerine kadar direnmiĢtir. Yüreklidir, 

cesurdur, yiğittir, bilgili ve gayretlidir. Partisini 1950 yılında iktidara taĢımıĢ ve 27 Mayıs 

1960‘a kadar partisini iktidarda tutmasını bilmiĢ ve her girdiği seçimde oyunu artırarak 

çıkmıĢtır. Muhalefet askerler, üniversite, bürokrat ve basın ile iĢbirliği yaparak ihtilal 

yapmaktan baĢka çare bulamamıĢtır.  

Ġhtilalden sonra DP ve Menderes‘i seçen halk AP‘yi kurmuĢ ve genel baĢkanlığına 

Süleyman Demirel‘i gererek tekrar iktidar olmuĢtur. Böylece Menderes‘in halkın üstün 

iradesini ülkeye hâkim kılma, hâkimiyeti kayıtsız Ģartsız halka verme idealini devam 

ettirmiĢtir.  

Her iki parti de bir taraftan idarede halkı hâkim kılma, diğer taraftan refahı sağlama 

mücadelesini yapmıĢlardır. Çünkü bunların her ikisi de birbirinden ayrılamayan siyasi 

unsurlardır. Ne zaman halk idareye hâkim olursa ülkeye de refah hâkim olmaktadır. Ne zaman 

halk idareden uzaklaĢırsa ülkeye kara bulutlar çökmektedir. ĠĢte Demokrat Partilerin ideali ve 

misyonu budur.   
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Bunun için Ġhsan Sabri Çağlayangil, ―Menderes bir Ģahıs değil, bir zihniyettir‖ der. 

Hüsamettin Cindoruk da ―Menderes hâkimiyeti millete verdi‖ demektedir. BaĢarısının 

temelinde de bu vardır.  

Süleyman Demirel de ―Menderes bir cinayetin kurbanı olmuĢ ve Ģehit edilmiĢtir. Masum 

ve mağdurdur. Devletin gücü zora kullanılarak idam edilmiĢtir. Devlet bundan dolayı  

milletten özür dilemelidir. Bu yapılmadığı müddetçe Türkiye‘de hep ikilik olacaktır. 

Görünürde olmasa da vicdanlarda olacaktır‖
65

 demektedir. 

Demokrat Partisi bir anlayıĢtır. Bu anlayıĢın temelinde ―Halka Hizmet‖ ve ―Din ve 

Vicdan Hürriyeti‖ vardır.  Bu bir hizmet zihniyetidir. ―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ 

temel yaklaĢımının siyasetteki versiyonu ―Demokrat Zihniyettir.‖ CHP zihniyeti ise 

―Memuriyeti bir ağalık ve halka baskı aracı yapma‖ zihniyetidir ve bir nevi istibdattır. 

Demokrat zihniyet ihtilaller ile ve bölünmelerle siyasi hayattan uzaklaĢtırılarak siyaset 

yozlaĢtırılınca yerini siyaseti menfaat aracı olarak gören bir zihniyete terk etti. Türkiye‘nin 

―Temiz Siyaset Özlemi‖nin altında ―Demokrat Misyon‖ özlemi vardır. Çünkü Türkiye 

―Hürriyet‖ ve ―Hürriyet içinde Refahı yakalamayı‖ Demokrat zihniyet ile öğrendi. 

 

 

ADALET PARTĠSĠ 

1. Adalet Partisinin KuruluĢu: 

Demokrat Parti (DP) 27 Mayıs 1960 Devrimi sonucu mahkeme kararı ile kapatılmıĢtı. 

Siyasal partilerin kurulmasına müsaade edilmesinden sonra DP‘nin kurucuları ve teĢkilatı 

onun devamı olmak üzere Adalet Partisi‘ni (AP) 11 ġubat 1961 tarihinde kurdular. Kurucuları 

Ģu isimlerden oluĢmaktaydı. Emekli Orgeneral Ragıp GÜMÜġPALA, Tahsin Demiray, 

Ethem Menemencioğlu, Nemci Öktem, Cevdet Perin, Emin Acar, ġinasi Osman, Muhtar 

Yazır, Kamuran Evliyaoğlu. 

AP Devrimden sonraki ilk seçimlere katılarak (15 Ekim 1961) oyların %34‘ünü alarak 

450 kiĢilik Millet Meclisi üyesinin 158‘ini kazandı. Senatoya 71 üye ile temsil edilmeye 

baĢladı. CHP ile devrim sonrası ilk hükümette yer almayı baĢardı. Ancak ―Siyasi Aflar‖ 

konusunda anlaĢmazlığa düĢerek koalisyondan ayrıldı. 1963 yılında CHP‘yi saf dıĢı bırakarak 

diğer partilerle koalisyon kurdu.  

Ġlk genel baĢkan Ragıp GümüĢpala‘nın vefatı üzerine 29 Kasım 1964‘de yapılan genel 

baĢkanlık yarıĢını milliyetçi kanadın adayı ―Saadettin Bilgiç‖ karĢısında Liberallerin adayı 

olan ―Süleyman Demirel‖ kazanarak AP genel baĢkanı seçildi.  

1965 yılında yapılan Genel Seçimlerde Süleyman Demirel baĢkanlığındaki AP oyların 

%52,9‘unu alarak 254 milletvekilliği kazanarak tek baĢına hükümet kurma sayısını elde etti. 

Senatodaki üye sayısını 97‘ye çıkardı. 28 Ekim 1965‘de ilk hükümeti kurdu. 9 Kasım 1969 

tarihine kadar istikrarlı bir hükümet kurarak güzel icraatlara imza attı. 1968 yılındaki kısmî 

senato seçimlerinde senatodaki üye sayısını 101‘e çıkardı. Milletvekili sayısına 5 milletvekili 

daha katarak 261‘e çıkardı. Yerel seçimlerde ise 40 il belediyesini ve 1238 ilçe ve beldeden 

703‘ünü kazandı.  

1965–1969 dönemi AP‘nin en güçlü dönemi olmasına karĢın 1968 den sonra parti içinde 

baĢ gösteren mücadele partiyi zaafa uğratmaya baĢladı. 1965 yılında Genel baĢkanlık yarıĢına 

giren ―Bilgiçler Gurubu‖ seslerini yükseltmeye baĢladılar. 1969 genel seçimine bu sancılarla 

giren AP seçimde oylarını %47‘ye düĢürerek 256 milletvekilliği kazandı. Hükümet kurma 

çalıĢmalarında parti içi sorunlar su yüzüne çıktı. Demirel kabineye kendine muhalif 

olanlardan kimseyi almadı.  

1970 yılında yapılan 5. Olağan kongrede parti içi muhalefetle tam bir hesaplaĢma 

yaĢandı. Süleyman Demirel yine büyük bir çoğunluk ile Genel BaĢkan seçildi. 26 milletvekili 
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haysiyet divanına verildi. Bunun üzerine 15 milletvekili daha ayrılarak ―41‘ler Harekâtı‖ 

baĢlamıĢ oldu. 9 Kasım 1969 yılında kurulan AP hükümeti ise iktidarda kalmaya devam etti. 

Ancak Adalet partisinden ayrılan 41 kiĢiye meclis baĢkanı olan Ferruh BOZBEYLĠ‘nin de 

katılması ile 18 Aralık 1970 yılında Demokratik Parti (DP) kurularak AP bölündü ve siyasi 

olarak büyük güç kaybına uğradı. Ġktidarda kalmaya devam etmesi üzerine AP‘yi yıkmak için 

yeni planlar yapılmaya baĢlandı. 

Bu defa da devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi. 12 Mart 1971‘de TSK adına 

CumhurbaĢkanı Cevdet SUNAY‘a ve hükümete muhtıra verildi. Bu muhtıra üzerine AP 

hükümeti istifa etti. (19 Mart 1971) 

 

2. 12 Mart 1971 Muhtırası:   

―BaĢka ülkeler kuvvetli ve güçlü bir Türkiye istemez. Türkiye‘nin Jeopolitik durumu 

fevkalade önemlidir. ĠlerlemiĢ ve güçlenmiĢ bir Türkiye pek çok memleketin iĢine gelmez‖ 

diyordu Süleyman Demirel. BaĢkalarına muhtaç olmayan bir Türkiye elbette ki dünyada 

siyasi ağırlığı çok fazla olacaktı ve onu hiçbir devlet siyasi emellerine alet etmeye cesaret 

edemeyecekti. 

1948 yılında 27,4 milyar olan Gayri Safi Milli Hâsıla 1950‘de 28,4; 1960 yılında 49,9 

ve 1967 yılında 72 milyar liraya çıkmıĢtı. 1950 yılında milli gelirin %9,5‘uğunu yatırıma 

ayıran Türkiye 1970 yılında % 20‘sini ayırır duruma gelmiĢti. Bankalardaki mevduat 10 

milyardan 40 milyara çıkmıĢ, çimento üretimi 4 katına, elektrik üretimi 4 katına ve gübre 

üretimi 10 katına çıkmıĢtı. Türkiye ilerliyor ve kalkınıyordu.  

BaĢbakan Süleyman Demirel 1967 yılında Rusya ile anlaĢma imzalayarak ―SeydiĢehir 

Alüminyum Tesisleri, Ġzmir Aliağa Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası, Ġskenderun 

Demir Çelik Fabrikası, Çanakkale Çan Linyit Tesisleri, Bursa Orhaneli Linyit Tesisi ve 

Seyitömer Transmisyon hattı‖ gibi tesislerin yapımı için anlaĢtı.
66

 Zamanın basını Türkiye 

komünist olacak diye propaganda yapmaya baĢladı. AP‘li Seyfi Öztürk ―Biz ideoloji değil 

teknoloji alıyoruz‖ Ģeklinde cevap verdi. Demirel de ―Elektrik üreteceğiz. Elektriğin 

komünisti olmaz‖ diyordu. 12 Mart ile bir kısım yatırımlar durdu. Demirel 1976 yılında 10 

yıllık bir sürede tamamlanmak üzere 20 adet iĢletme, fabrika ve baraj inĢaatı için anlaĢtı.
67

  

Ayrıca 1970 yılında Türkiye ―Avrupa Ortak Pazar‖ için anlaĢma imzalamıĢtı. Bu 

ABD‘nin hoĢuna gitmedi. ABD Türkiye‘yi kaybediyordu.
68

 Yine Demirel Türkiye‘de HaĢhaĢ 

üretimini yasaklatmak için küstahça konuĢan ABD büyükelçisi William J. Handley‘e kapıyı 

göstermiĢti.
69

 1967 yılında baĢlayan Arap Ġsrail savaĢında Türkiye Arapların yanında yer 

almıĢtı. Bu da Ġslam dünyasını Türkiye‘ye yakınlaĢtırmıĢ Arapların güvenini kazandırmıĢtı.
70

 

Bir Ġngiliz filozofunun ―Uyuyan Dev‖ dediği ülkemiz atağa kalkacağı zamanlarda 

beynelmilel ifsat komiteleri harekete geçer ve bir takım oyunlar sergilenmeye baĢlar. Buna 

uçağın havalanacağı ―Take-off‖ noktası denilmektedir. Bunu güçlü devletler Atatürk ilke ve 

Ġnkılâpları‖ adına orduyu devreye sokarak, sanal tehlikeler üreterek ve korkuları iyi 

kullanarak yaparlar. Ordunun anayasal olarak kendilerine verilmiĢ ―devleti koruma ve 

kollama görevi‖ vardır. Atatürk‘ün  ―Ey Türk Gençliği‖ diye birinci derecede hitap ettiği 

―Harp Okulu Öğrencileri‖ ve mezun subayları‖ bunu kendilerine birinci görev bilirler. Çünkü 

onlara göre Atatürk‘ün mezkûr hitabesinde dediği gibi ―Ġktidara sahip olanlar gaflet, dalalet 

ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri Ģahsi menfaatlerini, 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.‖ Dolayısıyla ―birinci vazifeleri olan Türk 

istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdaffa‖ etmek için iktidarı devirmek ve 
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cumhuriyetin kurucusu ve devrimlerin yapıcısı ve laikliğin muhafızı ve uygulayıcısı olan 

CHP‘ye idareyi vermek görevini yerine getirirler. CHP‘nin ikinci lideri ve 33 yıl CHP‘yi 

idare eden Ġsmet Ġnönü‘ye göre de ―Ģartlar müsait olunca ihtilal meĢru olur.‖ Ülkemizdeki 

darbelerin altında yatan felsefe budur. Bunun için ihtilaller Demokrat hükümetlere yapılır. 

12 Mart 1971 muhtırasın veren Faruk Gürler, Memduh Tağmaç ve Muhsin Batur gibi 

generaller CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘ı da devreden çıkararak hükümetin istifasını 

istemiĢler ve doğrudan meclise müdahale etmiĢlerdir. Bu müdahaleyi ilk alkıĢlayanlar TĠP-

DĠSK-TÖS, Sosyal Demokratlar ve Kemalistler olmuĢtur. Müdahale doğrudan Hürriyetçi 

Demokratlara ve Demokrasiye olmuĢtur. Cumhuriyet Gazetesi baĢyazarı Nadir Nadi 

―Özlediğimiz düzen gelmiĢtir‖ diyordu. ―Ülkü Ocakları‖ ve ―Milli Mücadele Birliği‖ de 

müdahaleyi destekleyenler arasına katılmıĢlardı.  

BaĢbakan Demirel durumu CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay ile görüĢtü. ―Süleyman Bey 

muhtıracılar beni de devreden çıkarmıĢlar. Ġstifa etsen iyi olur‖ demesi üzerine durumun 

vahametini anlayarak hiç olmazsa parlamento‘nun açık kalmasını sağlamak amacı ile istifa 

etti. 60 ihtilalini yaĢadığı için ihtilalin ne demek olduğunu biliyordu. 80 ihtilali de ihtilalin ne 

derece ülke için tehlikeli olduğunu gösterdi. Bundan dolayı 28 ġubat‘ta Demirel yine 

parlamento‘nun açık kalması yönünde iradesini koyacaktı.  

Ġsmet Ġnönü ―Demirel‘in istifası demokratiktir‖ derken,‖Kumandanların kontrolünde 

hükümet icraat yapamaz‖ diyerek, ―partiler üstü hükümet‖ modelini ortaya koyuyordu. 

Anayasa‘nın öngördüğü reformları yapmak için Atatürkçü bir görüĢle icraat yapacak bir 

hükümet kurulmasını istiyordu. 18 Mart 1971‘de CHP‘den istifa eden Prof. Dr. Nihat Erim 

―Partiler üstü hükümet‖ kurmak üzere 19 Mart günü ―Ģartsız desteklenmek üzere‖ 

görevlendirildi. Nihat Erim‘de ―Reformları yapmak baĢlıca görevimizdir‖ ―Kabinem beyin 

takımı olacak‖ diyerek 25 üyeli Bakanlar Kurulunu 11 üyesini parlamentodan diğerlerini 

uzmanlardan olmak üzere TBMM dıĢından seçti.  

―Demirel gider, her Ģey düzelir‖ diyen Nihat Erim, Demirel‘in ―Bu Anayasa icraatın 

önünde engeldir; değiĢtirilmelidir‖ sözüne karĢılık da ―Anayasa‘nın kılına dokundurmayız‖ 

diyerek iĢe baĢladı. Ama bir sene içinde Anayasa‘nın birçok maddesini değiĢtirmeye 

kendilerini mecbur hissettiler. Sonunda CHP zihniyetinden cesaret alan ve artan anarĢi 

karĢısında 26 vilayette sıkıyönetim ilan ederek asayiĢin teminini askerlere yıktılar. Artık 

askerler idareye hâkim olmuĢlardı.  

Halledecekleri meseleler arasında Süleyman Demirel‘in Ģahsını çürüterek AP Genel 

baĢkanlığından etmek de vardı. Bunun için hemen ―AP Genel baĢkanı hakkında kayırma 

iddiaları‖ ortaya attılar. Bu iddialara göre devlet bankalarından kardeĢleri için çok büyük 

miktarlarda haksız krediler sağlanmıĢtı. CHP‘li bakanlardan Ġsmail Arar ―Artık Demirel bir 

daha baĢbakan olamaz. Olursa ben bıyıklarımı keserim‖ diyordu. Demirel bütün bu iddiaları 

mecliste çürüttü ve aklandı. Bununla kalmadılar 6 Kasım 1971‘de 13.00 haberlerinde 

―Demirel dört ay izin alarak AP Genel baĢkanlığından çekileceğini‖ duyurdular. Demirel 

bunu hemen yalanladı. Hürriyet ve Günaydın gibi yüksek tirajlı gazeteler her gün Demirel‘in 

yolsuzluklarını yazıp çizerek Ģaibeli olduğunu bilgiler ve belgelerle kamuoyuna anlatıyorlardı. 

Bu iddiaları da Demirel‘e muhalif olan partiler doğru imiĢ gibi yayarak kendilerine oy 

toplamaya çalıĢıyorlardı. Bunların baĢında da ―Demirel‘in masonluğu‖ geliyordu. Hala daha 

öyledir. Sağcı olduğunu iddia eden gazeteler aynı Ģeyleri hala daha gerçek belgeler imiĢ gibi 

yazarlar ve siyasi felsefelerini ―Demirel‘in masonluğu‖ üzerine kurarlar.  

Erim hükümeti 4 Ağustos 1971‘de tarihinde 314/6033 sayılı kararı ile Ġmam-Hatip 

Liseleri‘nin orta kısmını kapattı. Sağcı gazeteler ve MSP sonradan bunu ―Ġmam-Hatip 

DüĢmanı Demirel Ġmam-Hatipleri kapattı‖ Ģeklinde yaydılar. Erim Hükümeti‘nin ikinci icraatı 

Amerika‘nın baskısı ile ―HaĢhaĢ ekimini yasaklamak‖ olmuĢtur. BaĢka icraat yapamayacağını 

anlayan Prof. Dr. Nihat Erim 19 Nisan 1972 tarihinde istifa etti. Yerine ―Atatürkçü Atılım 
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Hükümet i‖ iddiası ile Ferit Melen baĢbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu hükümet de 

hiçbir kalıcı icraat yapamayarak tarihteki yerini aldı.  

Cevdet Sunay‘ın görev süresi bitince yerine muhtıranın en güçlü ismi Faruk Gürler aday 

oldu. Herkes Faruk Gürleri muhtıranın en güçlü generali olarak destekliyor, geleceğin 

CumhurbaĢkanı olarak görüyordu. Hatta gazeteler onun cumhurbaĢkanlığını ilan etmiĢlerdi. 

Ancak AP ve Süleyman Demirel‘in politikaları ile seçilemedi. Demirel kendi adayını son 

anda açıkladı: Tekin Arıburun. 13 Mart 1973 günü yapılan oylamada bütün tehditlere ve 

korkutmalara rağmen AP gurubu dik durdu. Sabit Osman Avcı sonuçları açıkladı. ―Tekin 

Arıburun 282, Faruk Gürler 175, Ferruh Bozbeyli 45.‖ Ġhtilalci Gürler yıkılmıĢtı.
71

 Böylece12 

Mart‘ın rövanĢı alındı. Bu durum o günün Ģartlarında fevkalade büyük bir siyasi baĢarı ve 

parlamentonun açık kalmasının en güzel meyvesi olmuĢtur. Bu olay bile Demirel‘in 

parlamentonun açık tutulması için istifa kararının ne derece isabetli olduğunu göstermeye 

yeterlidir. Nihayet 6 Nisan 1973 tarihinde TBMM anlaĢarak Fahri Korutürk‘ü CumhurbaĢkanı 

seçtiler.  

12 Mart Muhtırasından sonra Demirel hükümetinin istifasından sonra Nihat Erim 

(19.3.1971–17.4.1972) Ferit Melen (19.5.1972–6.4.1973) Naim Talu (13.4.1973–26.1.1974) 

hükümetleri kuruldu ve devamlı olarak AP‘nin desteğine ihtiyaç duydular. 

 

3. 12 Mart Muhtırasından Sonra AP’nin Ġkinci Kez Bölünmesi:  

AP 1972 yılında yapılan 6. Büyük Kongrede birlik ve beraberliği tekrar sağladı. 1973 

yılında yapılan genel seçimlerde 12 Eylül sonrası kurulan MSP ve AP‘den arılan 41‘lerin 

kurduğu DP hareketinin AP oylarını bölmesi sonucu oy oranı % 29,8‘e düĢtü. Bu durumda 

ancak 149 sandalye kazanabildi. CHP‘nin Koalisyon önerisini kabul etmeyerek muhalefette 

kalmayı yeğledi.  

12 Mart Muhtırası sonrası yapılan 1973 seçimleri sonrası ilk olarak partiler üstü CHP-

MSP hükümeti kuruldu. Bu hükümet ―AnarĢistlerin Affı‖ meselesi ve diğer sebeplerden 

dolayı bozulunca partiler üstü hükümet kurma çalıĢmaları yapıldı. Ġlk olarak Sadi Irmak 

Hükümeti kurulması denendi. (17.11.1974) ancak bu hükümet meclisten güvenoyu alamadı. 

Bunun üzerine Demirel AP-MHP-GP ve MSP den oluĢan I. MC Hükümetini kurdu.  

5 Haziran 1977 tarihinde erken genel seçim yapıldı. Bu seçimde AP oyların %36,9‘unu 

alarak 189 milletvekilliği kazandı. MSP‘nin oyları yarı yarıya düĢtü. DP tarihe gömüldü. CHP 

213 milletvekilliği kazandı. Seçim sonrasında CHP tek baĢına hükümet kuramayınca II. MC 

Hükümetine yol açıldı. 1 Ağustos 1977 tarihinde AP-MHP-MSP den müteĢekkil II. MC 

hükümeti kuruldu. 11 Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AP oylarını %38‘e 

çıkararak artırmıĢ oldu. 1978 yılında AP‘den pazarlık sonucu ayrılan 11 milletvekili ile CHP 

hükümeti kuruldu. Bu hükümet ülkeyi iyi idare edemeyerek anarĢi, yokluk ve kıtlıklara 

mahkûm etti. Ülkede büyük bir kargaĢa havası hâkim oldu. 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan 

kısmî senato ve 5 milletvekili için yapılan ara seçimde AP oyların %52‘sini ve 5 

milletvekilinin beĢini de aldı. Bunun üzerine ―Milletin iradesi AP lehine tecelli etmiĢtir‖ diyen 

Bülent Ecevit 16 Ekim 1979 tarihinde istifa etti. Süleyman Demirel meclisteki diğer siyasi 

partilerin hükümete girmeden dıĢarıdan desteği ile 12 Kasım 1979 tarihinde 43. Hükümet olan 

―AP Azınlık Hükümetini‖ kurdu.  

AP azınlık hükümeti almıĢ olduğu 12 Ocak 1980 Ekonomik kararları ile 100 gün 

içerisinde enflasyonu kontrol altına aldı ve yoklukları, kuyrukları ve kıtlıkları kaldırdı. Buna 

karĢın Ocak ayı içinde Ordu adına CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk‘e ―Anayasal KuruluĢların 

bir araya gelmeleri için‖ bir uyarı mektubu verildi. CumhurbaĢkanı bu mektup ile ilgili olarak 

BaĢbakan Süleyman Demirel‘i kabul ederek bilgi istedi. Demirel mektubun muhatabının 
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kendisi olamayacağını ifade ederek kabul etmedi. Henüz bir aylık bir hükümetin hiçbir 

meseleden sorumlu tutulamayacağını belirtti.  

CumhurbaĢkanlığı seçimi geldi. Süleyman Demirel vekâleten Ġhsan Sabri 

ÇAĞLAYANGĠL‘i teklif etti ve meclis kabul etti. 114 tur oylama yapılmasına rağmen yeni 

CumhurbaĢkanı seçilemedi. Meclis ve AP hükümeti içerden dıĢardan sıkıĢtırılmaya çalıĢılınca 

Demirel meclisten güvenoyu istedi. 2 Temmuz 1980 tarihinde yapılan Güven Oylamasında 

214 ret oyuna karĢı 227 oy ile güven tazeleyerek bir takım oyunları boĢa çıkardı. CHP Genel 

BaĢkanı Bülent Ecevit ile anlaĢarak ―Erken Seçim‖ yapılması ve yeni CumhurbaĢkanının bu 

yeni meclis tarafından seçilmesini önerdi ise de kabul ettiremedi. B. Ecevit bir türlü diyaloga 

yanaĢmıyordu. CumhurbaĢkanı vekili Ġ. Sabri ÇAĞLAYANGĠL‘in liderleri bir araya 

getirerek çözüm araması da fayda vermedi. AnarĢi ise gittikçe tırmanıyordu. MSP‘nin 

Konya‘da yaptığı miting ve çıkan olaylar da iĢin tuzu biberi oldu. Ordu ―AnarĢi ve Ġrtica‖ 

bahanesi ile 12 Eylül 1980 tarihinde darbe yaparak meclise el koydu.  

12 Eylül Askeri hareketi AP Hükümetinin görev yapmasına ve çalıĢmasına engel oldu. 

Anayasa‘yı yürürlükten kaldırdı. Meclisi kapattı. Partileri, Sendikaları, Dernek ve Vakıfları 

kapatarak çalıĢmalarına son verdi. AP Genel BaĢkanı ve Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı‘nı 

11 Eylül gecesi evinden alarak Çanakkale‘de bulunan Hamzakoy‘a sürgüne gönderdi. Ekim 

1981‘de AP kapatıldı ve mal varlıklarına el konuldu ve hazineye devredildi.  

Türk siyasi hayatına 1946 yılında baĢlayan DP‘nin devamı olan AP‘de askeri bir darbe 

ile siyasi hayattan uzaklaĢtırıldı. Bunun tek bir sebebi vardı. O da DP‘nin devamı olması idi. 

AnarĢi, Terör ve Ekonomik istikrarsızlık olsaydı CHP yüz defa daha ihtilali hak etmiĢti. Ama 

O Cumhuriyetin kurucusu ve Atatürk devrimlerinin muhafızı olduğu için ihtilalciler devamlı 

onu korunmuĢlar, hatta ihtilali ―Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarını ihlal etmek, devrimlerden 

uzaklaĢmak ve Atatürkçü yoldan ayrılmak‖ bahanelerine bina edilmiĢtir. Bunun suçlusu da 

elbette CHP değil, DP ve AP olacaktı. Bunun için darbeler AP‘yi iktidardan uzaklaĢtırmak 

için yapılacaktı. Ve öyle oldu.  

 

1965–1980 AP DÖNEMĠ YAPILAN HĠZMETLER: 

Türkiye 1965 yılından sonra Planlı Kalkınma Dönemine girmiĢtir. BeĢer yıllık kalkınma 

planları yapılmıĢ ve bunlar baĢarı ile uygulanmıĢ, böylece devamlı bir kalkınma sağlanmıĢtır. 

Bu dönemde yıllık %5 enflasyon ve % 7 kalkınma hızı ile dünyada örnek bir ülke olmuĢtur.  

10 Ekim 1965 genel seçimleri ile AP % 53 oy ile tek baĢına iktidara gelince Türkiye 

DP‘nin 1950 yıllarında izlediği ekonomi siyasetine yeniden döndü. 12 Haziran 1966 tarihinde 

Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı‘nın temeli atıldı. 5 Ekim 1967 tarihinde Tokat Almus 

Barajı hizmete girdi. 29 Aralık 1966 tarihinde Ambarlı Santralı hizmete açıldı. 29 Mayıs 1967 

tarihinde Kesikkaya Baraj ve Santralı hizmete girdi. 5 Ağustos 1967 tarihinde Altınapa Barajı 

hizmet vermeye baĢladı.  

Bu dönemde özel sektöre öncelik tanıyan, ancak kamu sektörünü de yer yer devreye 

sokan bir büyüme ve yatırımı hedef alındı. ―Büyük Türkiye‖ AP ve onun genel baĢkanı 

Demirel‘in temel sloganı oldu. AP hükümetinin ilk dört yıllık dönemi ekonomik bakımdan 

ülkenin hızlı bir kalkınma içinde olduğu bir dönemdir. Bu dönemde pek çok yatırım yanında 

20 ġubat 1970 yılında Ġstanbul Boğaz köprüsünün temeli atıldı.  

En önemlisi de 14 Mayıs 1969 tarihinde DP‘nin iktidara geldiği gün DP‘lilerin hakları 

geri verildi.   

Yine bu dönemde AP 12 Mart 1971 muhtırası ile hükümetten uzaklaĢtırılmıĢ ve 

istikrarsız partiler üstü hükümet denemelerine sahne olmuĢ ve 1974–75 yılı CHP-MSP 

koalisyonu ve 1978 hileli CHP (Ecevit) hükümeti kurulmuĢ ise de plan ve program olarak AP 

programı uygulanmıĢtır. S. Demirel‘in baĢlatmıĢ olduğu ―Planlı Kalkınma Modeli‖ döneme 

damgasını vurmuĢtur. ―Devlette devamlılığın esas olması‖ da bu modelin devamını 

sağlamıĢtır. Ecevit‘in devamlı olarak vurguladığı ―Köykent Projelerinin‖ bu kalkınma 
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dönemine sağladığı bir artısı olmadığı gibi yatırımlara sekte vurmanın ötesinde bir faydası da 

olmamıĢtır. Diğer koalisyon partilerinin beylik sloganlar dıĢında ne projeleri ne de planları 

yoktu. 1971 yılında I. Boğaz Köprüsünün temeli atıldığı zaman Ecevit‘in ―Boğaz köprüsü 

lükstür. Buradan zenginler geçecektir‖ diyerek ―Zap suyuna köprü yapalım‖ kampanyası 

baĢlatması gibi komik icraatlarının ne derece ülke kalkınmasına fayda sağladığı ve 

sağlayacağı düĢünülmelidir. 

1965 yılında Türkiye‘nin 3 barajı vardı. 1980 yılına gelince 150 büyük baraj ve 200 

küçük baraj (Gölet) yapılmıĢtır. Bunlar hem sulama, hem de elektrik üretimi sağlamıĢlardır. 

1965 yılında Türkiye‘nin 508 köyünde elektrik varken bu sayı 1980 yılında 18.345‘e çıkarak 

köylerin %80‘ine ulaĢmıĢtır.  

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı planlanan GAP PROJESĠ dünyanın 

önemli projelerinden birisi olma özelliğini hala daha korumaktadır. Bu proje Cumhuriyet 

döneminin ihmal edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınmasında ilk ciddi projedir. 

Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, ġanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt illerinin tamamını 

kapsamaktadır. 22 baraj, 19 hidroelektrik santral yapımı ile sulama ve enerji ihtiyacı yanında 

ulaĢım, havaalanı, tarım, eğitim, sağlık ve inĢaat sektörünün motorunu teĢkil etmektedir. Ġlk 

olarak 18 Ekim 1976 yılında Keban barajı ile yapımına baĢlanmıĢtır. 3 Nisan 1977 yılında ise 

Urfa Harran Ovasına su götürecek Urfa Tünelleri‘nin temeli atılmıĢtır. Burada 1.693.027 

hektar arazi sulanacak ve 27 milyar 345 milyon kilovat/saat elektrik üretilecektir.  

Bu gün ―Atatürk Barajı‖ adı verilen ―Karababa Barajının‖ inĢaatına 24 ġubat 1980 

tarihinde baĢlama talimatı verilmiĢ ve 4 milyar liralık kredi bulunarak 23 Temmuz 1980 

tarihli Resmi Gazete ile ilan edilmiĢtir. Ancak 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra ihtilalcilerin 

―Biz borç ödeyemeyiz‖ demesi ile rafa kaldırılmıĢtı. 3 Kasım 1983‘de aynı kararlara 

dayanılarak yeniden inĢasına baĢlanmıĢ ama aradan geçen 22 yıldır yapımı devam etmektedir.  

Bir ülkenin kalkınmasında altyapı asla inkâr edilemez. Altyapısı olmayan bir ülke önce 

bu altyapıyı oluĢturması gerekir ki buna dayanarak kalkınma trendine geçsin. Altyapı yoldur, 

barajdır, elektriktir, üniversitedir. Almanya‘nın, Japonya‘nın, Fransa‘nın altyapısı vardı. 

Bunun için 1945 yılında savaĢla yerle bir olsa da kısa zamanda kalkındı. Çünkü yolu vardı, 

üniversitesi vardı ve mühendisi vardı. Bir insan en az 40 senede yetiĢir. Yol olmadan hiçbir 

Ģey yapılamaz, ticaret olmaz, madenler iĢlenmez, dolaĢım olmaz, üretim olmaz. 1965 yılına 

kadar Türkiye‘de yol yoktu, okul yoktu ve üniversite yoktu. Sadece 3 üniversite ve 3 tane 

barajı vardı. Enerjisi yoktu ve yetiĢmiĢ mühendisi yoktu. Önce bunların oluĢması gerekiyordu.  

1950 yılında her Ģeyi dıĢarıdan alan Türkiye 1980 yılına gelince 600 kalem mal üretip 

dıĢarıya ihraç edecek seviyeye çıkmıĢtır. Buna göre de ihracatta ilerleme kaydetmiĢtir. 1965 

yılında I. Plan döneminde 2 milyar dolar ihracat öngörülmüĢtü. Bu rakam 1980 yılına gelince 

20 milyar dolara çıkmıĢtır.  

1950 yılında 400 bin ton çimento üreten Türkiye 1980 yılına gelince 20 milyon ton 

çimento üretmeye baĢlamıĢtır. 1950 yılında 100 bin ton olan demir üretimi 1980 yılına 

gelindiğinde 3 milyon 100 bin tona çıkmıĢtır.
72

 Bunun sebebi yapılmıĢ olan yeni 50 çimento 

fabrikasıdır.  

Eğer 12 Eylül 1980 ihtilali yapılarak yatırımlar durdurulmamıĢ olmasaydı GAP, DAP 

(Doğu Anadolu Sulama Projesi) Büyük Konya Ovası Sulama Projesi, Iğdır, ÇarĢamba, Bursa, 

Manisa, Antalya, Aksaray, Aras Ovası, Menderes Havzası ve Ceyhan Ovası Sulama Projeleri 

hayata geçecekti.  

1923 yılında Türkiye‘de bir Üniversite mevcut. 1950 de 3 üniversite varken 1980 yılına 

gelince bu sayı 57 ye çıkıyor. Daha bunlar gibi yapılan yatırımlar ile büyük bir imar ve inĢa 

hareketine baĢlanmıĢ ve bitirilmiĢtir. Türkiye‘nin her yeri yol ağları ile örülmüĢtür. 
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Türkiye‘de gidilemeyen yer kalmamıĢtır. Bu döneme Türkiye‘nin kalkınma dönemi denebilir. 

1980 sonrası elle tutulur bir yatırım hamlesi yapılamamıĢ yapılanların gelirleri bölüĢülmüĢtür. 

Dini Hizmetler olarak bu dönemde diyanete bütçeden büyük paylar ayrılmıĢ ve yüzlerce 

Kur‘an kursu açılmasına müsaade edilmiĢtir. Yine binlerce Cami yapılmıĢ ve yapılan her 

camiye kadro tahsis edilerek 60.000 camiye kadro verilmiĢtir. Bu dönem içinde cami sayısı 

okul sayısını aĢmıĢtır. Ġmam-Hatipler kadrolarına kavuĢturulmuĢtur. Ġmam-Hatip Liselerinin 

sayısı 450‘ye çıkarılmıĢtır. 10 adet ―Ġslam Enstitüsü‖ açılmıĢ Ġmam-Hatip Lisesi öğrenci 

mezunlarına ihtisas yapma ve yüksek okul mezunu olma imkânı sağlanmıĢtır. 12 Eylül 

sonrasında bunların ikisi Yozgat Ġslam Enstitüsü ve Erzurum Ġslami Ġlimler Akademisi 

kapatılmıĢtır.  

AP‘nin dine yaptığı hizmetlerin en büyüğü 1979 Ramazan ayında Ayasofya‘nın 

―Hünkâr Mahfili‖ni ibadete açarak minarlerinden Ezan okutması ve ―Hırka-i ġerif‖te 24 saat 

Kur‘an okutma geleneğini yeniden baĢlatmıĢ olmasıdır. 12 Eylül ihtilali ilk olarak bunu 

kapatmıĢtır.  

DP lideri Menderes ―Bu millet Müslüman‘dır, Müslüman kalacak‖ diyordu. Süleyman 

Demirel ise ―Herkes göğsünü gere gere, ‗Ben Müslümanım!‘ diyecektir‖ diyerek Laiklik 

politikasını bu sloganlar üzerine bina etmiĢtir. Bunda da baĢarılı olmuĢlardır. 

Sosyal güvenlik bakımından ―Bağ Kur‖ müessesesi ile esnafların emekli olmaları 

sağlanmıĢtır. Yine kimsesiz dul ve garipleri korumak amaçlı olarak ―65 YaĢ MaaĢı‖ 

bağlanmıĢtır. Bu hizmetlerle milyonlarca insana devletin Ģefkat eli uzatılarak sosyal devlet 

anlayıĢı yaĢatılmıĢtır.  

DıĢ politikada AP Ġslam Ülkelerine dostane münasebetleri geliĢtirmeye yönelik bir 

politika izlemiĢtir. 1969 Arap-Ġsrail savaĢında Müslüman Arapları açıktan destekleyerek 

Müslüman devletlerin sempatisini kazanmıĢ, 22–25 Eylül 1969 tarihinde ilk olarak Fas‘ın 

baĢkenti Rabat‘ta toplanan Ġslam Devletleri Zirvesinde ülkemizi DıĢ ĠĢleri Bakanımız Ġhsan 

Sabri ÇAĞLAYANGĠL temsil etmiĢtir.
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 Bu da bizi Ġslam dünyasına yaklaĢtırmıĢtır.  

AP Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli‘nin TBMM‘de yapmıĢ olduğu bir konuĢmayı 

kendisini rahmetle ve minnetle anmak açısından takdim etmekte fayda gördüğümüz için 

aĢağıya alıyoruz.  

 

Sayın Milletvekilleri, 

Milletin iktisadi ve içtimai kalkınmasında dinin ve din görevlilerinin önemi inkâr 

edilemez. Ancak bunu yanlıĢ olarak yorumlayanlar da olabilmektedir. Din adamını hor ve 

hakir görmek dine hakaret etmek demektir. 

Dinin vazı-ı hakikisi Allah‘tır. Muhatabı insandır. Mübelliği peygamberlerdir. Mükellefi 

hür ve akıllı tüm insanlardır. Din insanların fıtratında kalp gibi, ruh gibi mevcut olan bir 

duygudur. Ġnsanla beraber vardır. Ġnsanın insanlık sıfatını kazanması ile tezahür etmiĢtir. 

Peygamberler insan fıtratındaki din duygusunun nasıl inkiĢaf ettirileceğini, nasıl tatbik 

ettirileceğini, insanların dinden nasıl istifade edeceklerinin yollarını göstermiĢlerdir. 

Din insanların insani varlıklarını korumalarını sağlar. Peygamberler dinin mucidi değil 

mübelliğidirler. Din insanların manevi ihtiyaçlarından dolayı zaruri olarak sonradan icat 

edilmiĢ bir bilim de değildir. Din Cenab-ı Allah‘ın insanlar için vücuda getirdiği hava, su ve 

güneĢ gibi insanların müstağni kalamayacağı inanılması, uyulması ve tatbik edilmesini 

emrettiği, fonksiyonu bitmeyen, eskimeyen, akla hitap eden, hükümleri ebedi, kaynağı ezeli, 

nuru sönmeyen, ilahi emirler ve nehiyleri de içine alan Allah‘ın insanlara mesajıdır.  

Din içtimai kanunlardan ve ihtiyaçtan doğmuĢ değildir. Bilakis içtimai kanun ve 

nizamlar dinin emri olarak dinden doğmuĢtur. Dinin prensipleri ile kanunlar vücuda 

gelmiĢlerdir. Dolayısı ile din, içtimai bir netice değil, içtimai bir amildir. Ġnsanlığın gerek 
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ferdi gerekse içtimai hayatında dinin izlerini ve rollerini görmemek ve bunu silmek mümkün 

değildir. Tarafsız ve gerçekçi bir nazarla araĢtırılma yapılırsa beĢeriyette asalet taĢıyan bütün 

tarihi hadiselerin bu asaletini dinden ve dini kaynaklardan aldığı mutlaka görülecektir. 

Bir garp mütefekkiri bakınız ne diyor: “Cemiyet din ile kurulur, ilimle terakki ve 

tekâmül eder.  Bir milletten Allah fikrini ve inancını kaldırırsanız o millet menfaat ve 

korku üzerine kurulmuĢ bir topluluktan ibaret kalır. Böyle bir toplumun fertleri kardeĢ 

değil, menfaatin müĢterek ortaklarıdır.”  

Din bir bütündür. Bu dinin Allah‘ı, kitabı, peygamberi, ibadeti ve kuralları vardır. Hiçbir 

akıl ve ilim adamı Allahsız, kitapsız,  peygambersiz, bir din tanımaz ve tanınmaz. Dolayısıyla 

―Din bir vicdan iĢidir‖ diyerek Kur‘ana, peygambere dinin kaide ve Ģartlarına iltifat etmeyen 

yanılmıĢtır, yanlıĢ yol ve inanç içindedir.   

Ġslamiyet ise cihanĢümul bir dindir. Bu yüce din beĢer hayatının tüm yönlerini bir güneĢ 

gibi kuĢatır. Ġlimlere mevzu, sanatlara model bahĢeder. Hem ölüye, hem de diriye hitap eder. 

Hem dünya hem de ahireti kucaklar. Cesaret, çalıĢma, temizlik, intizam, ıslah, adalet, 

medeniyet, dostluk, muhabbet, doğruluk ve ilmi emreder.  

Dine sahip çıkmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın adıdır.  

 

                                                                                                        Feyzullah DEĞERLĠ 

(20 Mayıs 1974 TBMM) 

 

 

 

DOĞRU YOL PARTĠSĠ (DYP) 

 

1. DYP’nin KuruluĢ Macerası:  

DP ve AP‘nin devamı olup ―Demokratik Misyonun‖ partisidir. Demokrat Parti 

demokratik taleplere cevap vermek üzere 7 Ocak 1946 tarihinde kurulur. 14 Mayıs 1950‘de 

büyük bir halk desteği ile iktidara gelir. 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri bir darbe ile 

kapatılarak iktidardan uzaklaĢtırılır. Ġhtilalciler devrimin yapıldığı 27 Mayıs‘ı ―Ulusal 

Egemenlik Bayramı‖ ilan ederler. Bu kutlamalar 1980‘de yapılan ikinci bir darbe ile kaldırılır. 

Parti yöneticileri 11 ġubat 1961 tarihinde Adalet Partisini (AP) kurarlar. Adalet Partisi de 

kuvvet komutanlarının önce 12 Mart 1971 muhtırasına, daha sonra 12 Eylül 1980 askerî 

darbesine maruz kalırlar. Bu darbeler doğrudan Demokratik idarelere yapılmıĢtır. Demokratik 

idarenin temsilcileri de DP ve AP olduğu için bittabi onların iktidarı döneminde olup, iktidar 

gücü Demokrat Parti ve Adalet Partisinin elinden alınarak devrimlerin yapıcısı olan CHP ve 

bu zihniyetin temsilcilerine verilmiĢtir. Darbelerin bahanesi kardeĢ kavgası, irtica ve Atatürk 

ilkelerinden uzaklaĢmadır. Ama ne gariptir ki bu suçlamaların hedefinde hep ―Demokratlar‖ 

vardır ve iktidar onlardan alınmaktadır.   

12 Eylül 1980 ihtilalini yapanlar ―ülkeyi uçurumun kenarından kurtararak huzur ve 

güven ortamına‖ getirmeyi amaçlamıĢlardır. 12 Eylülün Kenan Evren, Nejat Tümer, Nurettin 

Ersin, Tahsin ġahinkaya ve Sedat Celasun ekibinden oluĢan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

anayasayı da rafa kaldırarak bildirilerle ülkeyi idare etmeye baĢlamıĢlardı. MGK 7 nolu 

bildirisi ile ―Siyasi Faaliyetler‖ yasaklandı. 5 Haziran 1981 tarih ve 52 nolu bildiri ile de 

siyasi parti liderlerine 10 yıl siyaset yapma yasağı kondu. 16 Ekim 1981 tarihinde 2533 sayılı 

kanun ile siyasi partilerin feshine karar verildi. 7 Kasım 1982 tarihinde ―Kurucu Meclisin‖ 

yaptığı ve 6 Kasım 1982 Pazar günü ―Evet!‖ demeye mecbur olunan ve demeyenin vatan 

haini ilan eden yeni ―Anayasa‖  % 92 ―Evet!‖ oyu ile yürürlüğe girdi. Böylece ihtilalin lideri 

Kenan Evren de otomatikman % 92 oy oranı ile halkın seçtiği ―BaĢkanlık Sisteminde‖ imiĢ 

gibi ―CumhurbaĢkanı‖ ilan edildi. 24 Nisan 1983 tarihinde ―Siyasi Partiler Kanunu‖ çıkarıldı. 

16 Mayıs 1983 tarihinde ―Siyasi Partilerin‖ kurulmasına izin verildi.  
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Ġlk olarak 20 Mayıs 1983 de Ali Fethi ESENER, Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet 

Gölhan tarafından ―Büyük Türkiye Partisi‖ (BTP) kuruluĢ dilekçesi verildi. 10 gün içinde tüm 

Türkiye‘de teĢkilatını kurar. Ancak bu parti konseyce AP ve Demirel‘in devamı olarak 

algılanılarak Konseyin 79 sayılı bildirisi ile 31 Mayıs‘ta re‘sen kapatılır. Demokratlar Turgut 

Özal‘ın 20 Mayıs‘ta kurduğu ANAP‘a yönlendirilmek istenir.  

BTP‘nin kapatılmasından sonra S. Demirel, H. Cindoruk, Mehmet Gölhan, Ġ. Sabri 

Çağlayangil, Yiğit Köker, Saadettin Bilgiç, Ekrem Ceyhun ve Nahit MenteĢe, ―Zincirbozan‖ 

da ikamet etmek üzere evlerinden alınır ve gözetim altında tutulurlar. Siyasi yapılanma içinde 

olunmasına, hatta fikirlerinin alınmasına engel olunur. Ancak Süleyman Demirel kendisini 

Zincibozan‘a uğurlamaya gelen Necmettin Cevheri‘ye ―Yeni Kurulacak partinin adı ‗Doğru 

Yol Partisi‘ olmalıdır‖ diyerek DYP‘nin kurulması talimatını verir.  

Yeni CumhurbaĢkanı halkı aydınlatmak üzere yollara çıkar ve 1 Haziran 1983 tarihinde 

Çorum‘da toplanan kalabalığa ve TRT aracılığı ile tüm Türkiye‘ye BTP‘nin kapatılmasını 

Ģöyle yorumlar: ―BTP adında bir parti kurmuĢlar. Amblemi de ―El iĢareti.‖ Oy vermeye 

gidenler demir mührü ellerine alacaklar ve el‘e basacaklar. Böylece ―Demirel‖ olacak. Biz 

bunu anlamıyor değiliz. 12 Eylül öncesinde tencereyi kirletenler ve ülkeyi uçurumun kenarına 

getirenler yeniden söz sahibi olacaklar. Biz bunu engellemek için BTP‘ yi kapattık‖ diyecekti.   

23 Haziran 1983 tarihinde 34 kurucu iye ile tüzel kiĢilik kazanan Doğru Yol Partisi 

(DYP) kurulur. Demokratlar DYP çatısı altında birleĢirler.  

DYP‘nin ilk kurucu üyeleri Genel baĢkanı Ahmet Nusret TUNA dâhil 30 kurucu üye 7 

Temmuz 1983 tarihinde MGK vetosu ile parti kuruculuğundan uzaklaĢtırıldı. Bunun üzerine 

Dr. Yıldırım AVCI baĢkanlığında bir diğer liste çıkarıldı. Bu listede 30 Temmuz 1983 

tarihinde 15 üyesi veto edilerek kuruluĢuna müsaade edilmedi. Listenin yarısına yakını 

konseyin vetosuna takılarak elendi. 6 Kasım 1983 tarihinde seçim yapılacaktı. Bunun için 

parti kuruluĢunu tamamlayarak teĢkilatlarını kurup seçimlere hazırlanması gerekiyordu. Veto 

edilenlerin yerine yenileri ilave edilerek 19 Ağustos1983‘de yeniden müracaat edildi ancak bu 

listenin de 9 üyesi veto edildi. 8 Eylül 1983 tarihinde 3 üyesi daha veto edildi. 29 Eylül 1983 

tarihinde yeni listenin 2 üyesi daha veto edilince DYP 1983 seçimlerine girme hakkını 

kaybetti. Yıldırım Avcı Manisa‘da ―Türk Demokrasi tarihinde iki kara leke vardır. Birisi 1946 

seçimleri, diğeri 6 Kasım 1983 seçimleri‖ diyince soluğu mahkemede aldı.  

Nihayet konseyin istediği liste 29 Eylül 1983 tarihinde MGK‘nın uygun gördüğü 32 üye 

ile kuruluĢunu tamamlayabildi. Böylece DYP‘nin 91 kurucu üyesinden 59 üyesi sakıncalı 

görülerek MGK vetosuna takılmıĢ oluyordu. Seçime sokulmayan DYP ile Demokrat oylar 12 

Eylül partilerine yönlendirilmiĢ ve geri dönülmesi imkânsız bir hale getirilmesi amaçlanıyor 

ve Demokrat zihniyet eritilmek isteniyordu. 

Zincibozan‘a sürgün edilerek ikamete mecbur tutulan Süleyman Demirel, 

Zincirbozan‘dan komutanlara Ģöyle bir mektup göndermiĢti. Tarihi bir vesikadır. Bu belge 

―Ġnsan Hakları‖ adına nesillere dehĢet ve ibret belgesi olarak intikal edecektir. Bunun için 

buraya almayı uygun gördük.  

 

…………….. 
―YetmiĢ günü aĢan bir süredir hak ve hürriyetlerden mahrum ve ihtilattan men edilmiĢ bir 

halde bulunmaktayız. Bu durum yargısız, süresiz, sınırsız bir cezanın infazından baĢka bir Ģey değildir.  

Hak arama yolları kapatılmıĢtır. Kamuoyuna ―Ġkamete tabi tutulma‖ gibi gösterilmek istenen 

bu olay, emsali görülmemiĢ (Sui generis) bir tutukluk halidir. Söylenen baĢka, yapılan baĢkadır. 

Savunma hakkı ise söz konusu değildir.  

―Ġhtilaldir, olur böyle Ģeyler‖ diyenler çıkabilir. Onlara ―Ġhtilal mi? Kendi iddiasıyla 

haksızlıklar yaratmak olmayıp, haksızlıkları önlemek değil mi idi?‖ demek gerekecektir. Üstelik 

üzerinden otuz beĢ ay geçtikten sonra, referandumla yürürlüğe giren yeni bir Anayasa yapıldıktan 

sonra hala ihtilal Ģartları içinde yaĢandığını, haksızlıkların gerekçesi yapmak müĢkülatı ortadadır.  



 136 

Kendilerinden rahatsız olunanları, öfke veya haset duyanların ya da jurnalcilerin etkisiyle, 

suça ve yargıya dayanmadan, siyasi hayatın dıĢına itmek sürgünden baĢka bir Ģey değildir. Bu yol bir 

kere açıldı mı her siyasetçinin, her yöneticinin baĢına günün birinde böyle bir akıbetin gelmesi 

mukadderdir. Bu haliyle ―Taif‖ ve ―Fizan‖ vakalarının yeni bir halkası olarak Türk siyasi tarihinde yer 

alacaktır. 

Zincirbozan‘a itibarlardan rahatsız olmayı önlemenin çaresi diye bakmak da son derece 

muhataralıdır.  

Böyle bir yolu kendileri için yararlı sayanları, bir gün aynı biçimde öz itibarlarını yitirdikleri 

görülmemiĢ değildir.  

Zincirbozan vakası, Atatürk ilkeleriyle de bağdaĢtırılamaz. Ülkenin en zor Ģartlarında bile 

Atatürk‘ün kendine muarız saydıkları kimseleri askeri bir garnizona kapattığı görülmemiĢtir.  

Devlet yönetimini ellerinde tutanların taraf olmamaları, devletin gücünü keyfiliğe kaçmadan 

adil ölçüler içinde kullanmaları, husumet ve garazdan uzak kalmaları gerekir.  

Bu hem yeminlerinin, hem de vicdanlarının icabıdır. Yargının tatbiki dıĢındaki siyasi akımlar 

arasında tefrik ve tercih yapma hakkına yalnız millet sahiptir. Millet iradesine baskı ile yön verme 

halinde, bu yolla oluĢturulacak parlamentonun çıkaracağı hükümetin baĢının dik ve ömrünün uzun 

olacağı söylenemez. Zincirbozan Olayı‘ndan beklenen bu ise, fevkalade yanlıĢtır.  

Yapılanların bir haksızlık olduğu, Anayasa‘nın sarih bir ihlali bulunduğu açıktır. Ülkenin 

yönetimini elinde tutanların bu kadar kısa bir sürede kendi yaptıkları Anayasa‘nın dıĢına çıkmaları 

hazindir. ―Devlet biziz, istediğimizi yaparız‖ zihniyetinin bu ülkeyi Tanzimat Fermanı‘ndan önceki 

devirlere iteceği muhakkaktır. Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘ni, Anayasa ve hukuk 

devleti olmaktan çıkaracaktır.  

Hür, demokrat, adaletin ve hukukun hâkim olduğu, müreffeh, mamur, birlik, beraberlik içinde 

milli ve manevi eğerlere sahip, güçlü ve kudretli büyük Türkiye‘ye mutlaka ulaĢacağına olan 

inancımızdan hiç bir Ģey kaybetmedik.  

Zincirbozan bizi ne Türkiye‘den, ne de inançlarımızdan koparamaz.  

Zincirbozan‘da tel örgü içinde kafese konan bizler değil, Anayasa, hak hukuk ve adalettir.  

Haksızlık ve adaletsizlik karĢısında sessiz kalmak, ona ortak olmak demektir. GörüĢlerimizi 

dile getirmek ihtiyacı, bu inançtan doğmuĢtur.  

Bu ülkenin ömrünü milletin refahına harcamıĢ bir kiĢi olarak, vicdanımın sesini, halin icabı 

ölçüsünde değerlendirmeyi, gerçek bildiklerimi söylemeyi milli bir görev saydım.  

Ülkeyi idare etme hakkı kendisine ait olan Türk milletinin rızasına ve hür iradesine 

dayanmayan hiçbir iktidarın payidar olamayacağı kanaatimi muhafaza ediyorum. Türkiye muhakkak 

velayet ve vesayetten arınmıĢ bir idare altında yaĢayacaktır. Millet sağ olsun, Allah devlet ve millete 

zeval vermesin.  

ġerre maruz kalanların Allah‘a sığınmak ve millete güvenmekten gayri yapacakları hiçbir Ģey 

kalmamıĢ demektir.  

Allah‘a ve millete sığınırım. 

Saygılarımla...‖ 

Süleyman DEMĠREL    

 

13 Haziranda 1983 tarihinde çıkartılan Seçim Kanunu MGK‘ya seçime katılacak 

partileri belirleme ve kurucuları denetleme hakkını verir. MGK da buna dayanarak 6 Kasım 

seçimlerine DYP ve SODEP‘in girmesini veto ederek engellemiĢ oldu.  

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan icazetli üç 12 Eylül Partisinin oy oranı Ģöyle idi: ANAP 

%45.15 oy oranı ile birinci parti olurken HP ise %31.58 oy oranı ile ikinci, MDP % 23,27 oy 

oranı ile 3. parti konumunda kalmıĢtı. Oyların partilere dağılımı ise Ģöyle idi: ANAP 7 823 

817 oy almıĢtı. HP, 5 472 872 oy almıĢtı ve MDP 4 032 046 oya sahip olmuĢtu.  

 

 

2. DYP’nin Ġktidar Mücadelesi:  

5 Ocak 1984‘de DYP, SODEP ve RP‘nin 25 Mart 1984 yerel seçimlerine katılmasını 

öngören bir yasa teklifinde bulunuldu. Bu teklif kabul edilerek seçime katılmaları lütfedildi. 
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DYP 25 Mart seçimlerine girerek 13,2 oy alarak 3. parti konumuna yükseldi. Ama mecliste 

temsil edilmiyordu.  

6 Nisan 1984 tarihinde DYP‘nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava 

açılır. Anayasa Mahkemesi iddiaları geçerli görmeyerek 28 Eylül 1984 tarihinde kapatılmayı 

reddederek davayı kapadı. Ancak ―DYP‘nin siyaset yapmasına ve TBMM‘ye girmesine asla 

müsaade edilmeyecek‖ propagandası ile kitleler DYP‘den uzaklaĢtırıldı.  

DYP bütün bu yıpratma politikaları içinde geçirdiği iki sene içinde büyük yaralar aldı. 

1985 yılında yapılan ilk büyük kongresinde Hüsamettin CĠNDORUK partinin Genel 

baĢkanlığına getirildi. DYP bundan sonra bütün politikalarını ANAP‘ı yıpratmak ve siyasi 

yasakları kaldırmak üzerine kurdu. Bunda baĢarılı da oldu. 1982‘de konulan bu yasaklar 

ANAP‘ın baĢını ağrıtır duruma gelince BaĢbakan Turgut ÖZAL konuyu meclise taĢıdı ve eski 

siyasilerden tamamen kurtulmak için yasakları halkoyuna, yani referanduma götürme kararı 

aldı. Amacı kamuoyunu ikna ederek yasakların devamını sağlamaktı. Devlet gücünü ve 

imkânlarını da kullanarak ―yasakların kaldırılmasına hayır‖ dedirtmekti. Böylece halk sizi 

istemiyor, öyle ise bu iĢ burada bitmiĢtir‖ diyerek iĢi demokratik bir Ģekilde halletmiĢ 

olacaktı. Böylece Özal ―AP‘yi ben bitiririm, Demirel‘in hakkından ben gelirim‖ diye Konseye 

vermiĢ olduğu sözü de yerine getirmiĢ olacaktı. Bunun için ―Yasakların kalkmasına hayır 

mitingleri düzenledi. DYP de Süleyman Demirel ile beraber yasakların kalkması ve 

Demokratik yapının tekrar iĢlemesi için yurt gezilerine çıktı. Ancak her gittiği yerde savcılık 

tarafından dava açıldı. Çünkü konuĢması yasaktı. Ama o konuĢuyordu. ―KonuĢan Türkiye‖ 

istiyordu. Nihayet 6 Eylül 1984 tarihinde yapılan Referandumda Demokrasi aĢığı Türk halkı 

tercihini yasaklardan yana değil, Hürriyetten yana kullandı. %51 oy oranı ile kıl payı yasakları 

kaldırdı. Bunun üzerine DYP ve Demirel hakkında açılan davalar düĢmüĢ oldu.  

DYP 1986 yılında 11 milletvekilliği için yapılan ara seçimde 4 milletvekilliği kazandı. 

24 Eylül 1987 tarihinde olağanüstü kongreye gitti. Hüsamettin CĠNDORUK adaylıktan 

çekilerek emaneti Süleyman DEMĠREL‘e devretti. 1987 yılında yapılan baskın seçimde ise 

DYP 59 milletvekilliği elde ederek parlamentoya girdi ve etkin muhalefet görevini yerine 

getirdi.  

DYP 20 Ekim 1991 milletvekilliği seçimlerinde 182 milletvekili kazanarak TBMM de 

birinci parti konumuna yükseldi. Süleyman Demirel baĢbakanlığında DYP-SHP hükümetini 

kurarak 21.11.1991- 25.6.1993 tarihleri arasında hükümet oldu.  

8. CumhurbaĢkanı Turgut Özal‘ın ölümü üzerine 16 Mayıs 2003 tarihinde meclis 

tarafından CumhurbaĢkanı seçilince 13 Haziran 1993 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede 

Prof. Dr. Tansu Çiller diğer adaylardan (Köksal Toptan ve Ġsmet Sezgin) daha fazla oy alarak 

DYP Genel baĢkanı seçildi. Böylece DYP ilk olarak bir kadın adayı genel baĢkanlığa ve 

BaĢbakanlığa taĢıyarak kadına verdiği değeri gösterdi.  

Tansu Çiller 25 Haziran 1993 tarihinde SHP ile yeniden koalisyon oluĢturdu. 24 Aralık 

1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde % 19.20 oy oranı ile mecliste 135 milletvekili ile yer 

aldı. Önce ANAYOL hükümeti kuruldu. Ancak 3 ay sürdü. Sonrasında REFAHYOL 

hükümeti kuruldu. Ancak MGK‘nın ―Ġrtica‖ bahanesi ile baĢlattığı 28 ġubat 1997 sürecinde 

iktidar nimeti elinden zorla ve meclise yapılan baskılar sonucu alındı. Eski genel baĢkan 

Hüsamettin Cindoruk‘a Demokrat Türkiye Partisi (DTP) kurdurularak DYP bölünme süresine 

sokuldu. ANAP-DTP-DSP hükümeti kurduruldu.  

Bu yıpratılma sürecinde 18 Nisan 1999 seçimlerine giren DYP % 12.01‘lik oy oranı ile 

85 milletvekili çıkarabildi. Yine muhalefette kalmak durumunda kaldı. ANA-SOL-D ve 

ANA-SOL-M hükümetleri döneminde devamlı olarak ekonomik ve siyasal yönden irticaya 

taviz vermek, irticayı artırmakla suçlanarak linç edilme süresine sokuldu. Bütün 

olumsuzlukların müsebbibi olarak ilan edildi.  
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DYP bu Ģartlarda yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde % 9.55 oy oranı ile meclis dıĢında 

kaldı. Bunun üzerine genel baĢkan Tansu Çiller istifa etti. Parti genel kongreyi toplayarak 

Mehmet AĞAR‘ı yeni genel baĢkan ilan etti.  

DYP‘nin kısa süre ve koalisyon dönemlerindeki icraatlarına kısa bir göz atacak olursak 

biri sosyal devlet açısından ―YeĢil Kart‖ uygulaması getirilerek hiçbir güvencesi olmayan en 

az 2,5 Milyon vatandaĢa devlet imkânı ile tedavilerinin sağlanması Türk vatandaĢına yapılan 

en büyük hizmetlerden birisidir. Böylece fakir fukara hastane kapılarından kovulmaktan ve 

hastanelerde rehin tutulmaktan kurtarılmıĢtır. Ġkincisi de 150 Ġmam-Hatip Lisesi açılarak bu 

milletin evlatlarına devlet eliyle ―Din Eğitimi‖ verilmiĢtir. Böylece Ġmam-Hatiplerin sayısı 

450‘den 605‘e çıkarılmıĢtır.  

 

 

 

DP-AP-BTP-DYP GENEL BAġKANLARI 

 

Celal BAYAR    (1946–1950)  DP 

Adnan MENDERES  (1950–1960)  DP 

Ragıp GÜMÜġPALA  (1961–1964)  AP 

Süleyman DEMĠREL  (1961–1981)  AP 

Ali Fethi ESENER   (1983- On gün) BTP 

Ahmet Nusret TUNA  (1983- Bir ay)  DYP 

Yıldırım AVCI   (1983–1985)   DYP 

Hüsamettin CĠNDORUK (1985–1987)  DYP 

Süleyman DEMĠREL  (1887–1993)  DYP 

Mehmet GÖLHAN  (1993 Bir ay)  DYP 

Prof. Dr. Tansu ÇĠLLER (1993–2002)  DYP 

Mehmet AĞAR   (2002 -  ?  )  DYP 

 

MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ (MHP) 

27 Mayıs ihtilalinden bir süre sonra (13 Kasım 1960) Milli Birlik Komitesi‘nden ihraç 

edilen ve yabancı ülke temsilciliklerinde danıĢman olarak görevlendirilen bir kısım komite 

üyelerinden olan 14‘lerden bazıları yurda döndükten sonra (1963) liderleri olan Alparslan 

TÜRKEġ‘in baĢkanlığında kendi düĢüncelerine uygun buldukları Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi‘ne (CKMP) girdiler. Partide huzursuzluk oldu ve partinin genel baĢkanı Osman 

BÖLÜKBAġI ve bazı üyeler partiden ayrıldılar.  

30 Temmuz 1965 tarihinde yapılan kurultayda parti genel baĢkanlığına Alparslan 

TÜRKEġ getirildi. Partinin ―Dokuz IĢık‖ adı verilen ilkeler ―1. Milliyetçilik, 2.Ülkücülük, 3. 

Ahlakçılık, 4. Özel TeĢebbüsçülük, 5. Ġlimcilik, 6. Hürriyetçilik, 7. Köycülük, 8. GeliĢmecilik 

ve Halkçılık, 9. Endüstricilik ve Teknikçili.‖ Ģeklinde belirlendi.  

Yeni bir ideoloji ve harekete kavuĢan CKMP 1969 yılında Adana‘da yapılan genel 

Kurulda adını ―Milliyetçi Hareket Partisi‖ (MHP) Ģeklinde değiĢtirdi.  10 Ekim 1965 tarihinde 

yapılan genel seçimlerde parlamentoya 11 milletvekili ile kendini temsil etti. 1969 

seçimlerinde ise Adana‘dan aday olan partinin genel baĢkanı Alparslan TÜRKEġ tek baĢına 

girebildi. Bunun üzerine kendini toparlama ve gençlere ideolojisini anlatma yoluna gitti. 

Okullara ve üniversitelere Milliyetçilik Akımı ile giren parti gençlerin eğitimi için ―komando‖ 

adı verilen parti militanları yetiĢtirmek amacı ile Ülkü Ocakları (ÜO) ve ―Ülkücü Gençlik 

Dernekleri‖ (ÜGD) kurma yoluna gitti.  

1973 seçimlerinde meclise 3 milletvekili sokan MHP Ülkü Ocakları aracılığı ile  

―Türkiye‘de Komünizm‘le ve Sol ideoloji ile mücadele adına pek çok eylemlere katıldı.  
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1974 yılında CHP-MSP Koalisyonunun yıkılmasından sonra Süleyman Demirel‘in 

ortaya attığı ―Milliyetçi Cephe‖ fikrini en çok o desteklerdi.  31 Mart 1975 yılında AP-MSP-

CGP-MHP den oluĢan Milliyetçi Cephe hükümetinde 3 parlamenterinden Genel BaĢkan 

Alparslan TÜRKEġ BaĢbakan Yardımcısı ve Mustafa Kemal ERKOVAN da Devlet Bakanı 

oldu. Bundan sonra devlet imkânlarını da kullanarak çok hızlı bir yükselme sürecine girdi. 

Birçok devlet kurumunu ve okulunu ―Ülkücü Gençler‖in denetimine sokarak etkinliğini 

artırdı. Anayasa Mahkemesinin itirazı sonucu Almanya‘daki örgütünü kapatmak zorundan 

kaldı.  

5 Haziran 1977 seçimlerinde büyük bir baĢarı kazanarak oyların % 6,42 sini alarak 

(951.544 oy) 16 milletvekili çıkardı. Mecliste dördüncü parti konumuna yükseldi. CHP 

azınlık hükümeti güvenoyu alamayınca S. Demirel baĢkanlığında 21 Temmuz 1977 de 

kurulan II. MC Hükümetinde (AP-MSP-MHP) 5 bakanlık ve bir baĢbakan Yardımcılığı elde 

etti. Koalisyonun 31 Aralık 1977 tarihinde düĢmesi ile devlet desteğinden mahrum kaldı. 5 

Ocak 1978‘de pazarlıklı kurulan CHP ağırlıklı Ecevit Hükümeti döneminde zor durumda 

kaldı. MHP ve MHP‘yi destekleyen Kurum ve kuruluĢlar (MĠSK, Ülkü-Bir ÜO) silahlı 

mücadele içine girdiler. Cinayet sanığı birçok Ülkücü eylemci yakalandı. Sağ-Sol çatıĢmaları 

baĢladı. 12 Eylül 1980 askeri ihtilali bu eylemeleri ve mecliste CumhurbaĢkanının seçimini 

bahane ederek yapıldı. Ġhtilalden sonra parti kapatıldı ve malvarlığı hazineye devredildi.  

 

MĠLLĠ NĠZAM PARTĠSĠ (MNP) 

1970 yılında kuruldu. 1969 seçimlerinde Konya‘dan bağımsız olarak seçilen Prof. Dr. 

Necmettin ERBAKAN ve 17 arkadaĢı tarafından kuruldu. Mukaddesatçılığı ve Dini değerleri 

hayata geçirmeyi esas aldı. ġeriatçı görüĢleri aĢırı dillendirdiği için 12 Mart 1971 

muhtırasından sonra hakkında dava açıldı. 21 Mayıs 1971 de Anaysa Mahkemesince 

kapatıldı. 

Milli Selamet Partisi (MSP) 

Milli Nizam Partisi‘nin kapatılmasından sonra aynı düĢünceyi paylaĢan Süleyman Arif 

Emre ve kapatılan MNP genel baĢkanı Necmettin ERBAKAN tarafından 1973 yılında 

kuruldu. Ġlk olarak ERBAKAN‘ın davası ve yasağı devam ettiği için genel baĢkanlığa S. Arif 

EMRE getirildi. 1973 seçimlerine katılan parti oyların %11‘ini alarak 48 Milletvekili ve 3 

Senato üyesi ile TBMM‘ye girdi. Böylece parlamentonun üçüncü büyük partisi oldu. Seçim 

sonrası yapılan ilk kongresinde genle baĢkanlığa yeniden Necmettin ERBAKAN getirildi. 

Hiçbir partinin tek baĢına iktidar olma Ģansı olmadığı için koalisyona gidilmesi gerekiyordu. 

AP-CHP bir araya gelmediği için CHP-MSP koalisyonu kurulması zorunlu oldu. Nihayet 

CHP Genel baĢkanı Bülent ECEVĠT baĢkanlığında koalisyon hükümeti kurdular. Bu arada 

Kıbrıs Harekâtı yaĢandı. Cumhuriyetin 50. Yıldönümü münasebeti ile ―Genel Af‖ ilan edildi. 

Bu durumda AnarĢistlerin de affı söz konusu oldu. Erbakan‘a rağmen bundan rahatsız olan 

MSP milletvekilleri MSP‘den ayrıldı. Koalisyon da yıkıldı. 

1975 yılında AP, MSP, CGP, MHP‘den oluĢan ilk ―Milliyetçi Cephe‖ hükümeti 

kuruldu. Burada AP 16, MSP 8,  CGP 4, MHP 2 bakanlık aldı. Yapılacak Senato üçte bir 

yenilenme seçimlerinde büyük ortak AP‘ye büyük oranda yüklendi. BaĢka isteklerde bulundu. 

Seçim sonuçlarında büyük değiĢim olmadı.  

5 Haziran 1977 yılında AP CHP ile anlaĢarak Erken Seçim kararı aldı. Yapılan 

seçimlerde MSP ancak 24 milletvekili çıkarabildi. Seçimlerden sonra kurulan CHP azınlık 

hükümeti güvenoyu alamayınca Süleyman DEMĠREL MHP ve MSP‘yi yanına alarak II. MC 

Hükümetini kurdu. Bu hükümet ancak 5 ay dayanabildi. 31 Aralık 1977 de düĢtü. Ocak 

1978‘de CHP pazarlıklar sonucu AP‘den 11 milletvekilini kopararak hükümet kurdu.  

2 yıl boyunca muhalefette kaldı. 12 Eylül 1980 Askeri harekâtından sonra kapatıldı. 

12 Eylül harekâtından sonra MSP‘nin devamı olarak Refah Partisi kuruldu. Kapatılınca 

Fazilet Partisi olarak yoluna devam etti. 28 Sürecinde hakkında açılan davalar sonucu Adalet 
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ve Kalkınma Partisi ve Saadet Partisi olarak ikiye bölündü. DeğiĢimci Adalet ve Kalkınma 

Partisi (AKP) iktidar oldu; ama tutucu SP meclise bile giremedi.  

 

DEMOKRATĠK PARTĠ 

Adalet partisinden ayrılan 41 kiĢiye meclis baĢkanı olan Ferruh BOZBEYLĠ‘nin de 

katılması ile 18 Aralık 1970 yılında kuruldu. Seçime girmediği halde mecliste kurulduğu için 

meclisin 4. partisi durumunda idi. Uzun süre AP‘de çatıĢmalara konu olan ―Bilgiççiler 

Gurubu‖ olarak göründü. 1969 da Bilgiç gurubundan ayrılarak 41‘ler diye anılan bir gurup 

olarak doğdu. AP içinde ―Yeminliler‖ denilen merkeze bağlı milletvekili ve senatörlerin 

yoğun baskıları ile karĢılaĢtılar.  

17 Ocak 1970 tarihinde ―Bilgiççilerin‖ de desteğini alarak 41 milletvekili ve 31 

senatörden oluĢan 72 imzalı bir bildiriyi Genel BaĢkan Süleyman Demirel‘e verdiler. Demirel 

bildiriyi nazar-ı itibara almaması üzerine 1970 bütçe oylamasında kendi hükümetinin 

bütçesine ―RET‖ oyu kullandılar. (11 ġubat 1970) AP hükümeti bu durumda görevden 

ayrılmak durumunda kaldı.  

AP kendi hükümetine ret oyu vererek düĢmesine sebep olan bu milletvekillerini haysiyet 

divanına verdi. Bunun üzerine partilerinden ayrılan milletvekilleri yeni parti kuracaklarını 

duyurdular. 19 Ekim 1970 tarihinde meclis baĢkanlığından ayrılan Ferruh BOZBEYLĠ‘de 

kendilerine katıldı. 18 Aralık 1970 tarihinde Ferruh BOZBEYLĠ‘nin Genel BaĢkanlığında ve 

Saadettin BĠLGĠÇ ile Yüksel MENDERES‘in genel baĢkan yardımcısı olduğu ―Demokratik 

Parti‖ resmen kuruldu. Parti muhtıra ile AP‘nin hükümetten uzaklaĢtırıldığı 12 Mart 1971 

tarihine kadar 46 ilde örgütlendi.  

DP eski DP‘lilerin haklarının geri verilmesi, milli ve manevi değerlere daha fazla değer 

verilmesi konularını ve milliyetçi-maneviyatçı kalkınmayı savunmaya baĢladı. Ġçinden çıktığı 

AP‘ye karĢı sert ve köklü muhalefeti ile tanınan DP, 12 Mart hükümetine katılmadı. Eski 

Demokrat Partinin kurucusu olan Celal BAYAR ve Adnan MENDERES‘in üç oğlunun destek 

verdiği 16–17 Aralık 1972 deki kongresi eski DP‘lilerin sempatisini çekti.   

1973 seçimlerinde Celal BAYAR açıktan DP‘ye destek verdi ve lehinde siyasi 

konuĢmalar yaptı. DP bu seçimde halktan %11,9 oy alarak 45 milletvekilliği kazandı. 

Koalisyon hükümetlerine katılmadı. 26 Mart 1975 tarihinde Ferruh Bozbeyli ile anlaĢamayan 

Saadetin BĠLGĠÇ, Celal BAYAR‘ın kızı Nilüfer GÜRSOY ve Mutlu MENDERES‘in de 

içinde bulunduğu 12 milletvekili tekrar yuvaları olan AP‘ye döndüler. Demirel‘in I. MC 

Hükümeti kurma çalıĢmalarına destek vererek ―MC Hükümetlerinin‖ kurulmasına katkıda 

bulundular.  

5 Haziran 1977 seçimlerinde % 1,86 oy oranı ile ancak Faruk SÜKAN‘ı meclise 

sokabilen DP genel baĢkanını dahi meclise taĢıyamayarak tarihteki yerini aldı. Faruk Sükan 

da 4 Ocak 1978‘de Bülent ECEVĠT‘in kurduğu CHP azınlık hükümetine destek vermek 

amacı ile hükümette yer aldı. 18 Aralık 1978 tarihinde Ferruh Bozbeyli parti genel 

baĢkanlığını bıraktı. Faruk Sükan yönetimi üslendi.  

1980 Mayıs ayında yapılan 4. parti kongresinde 3‘e karĢılık 401 oy ile partinin 

kapatılmasına karar verildi. Buna itiraz edenler daha sonra ―Hür Demokratlar Partisi‖ adında 

bir parti kurdularsa da parti 12 Eylül harekâtı ile tamamen kapanarak tarihteki yerini aldı.   

 

12 EYLÜL PARTĠLERĠ 

12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra parlamento ve siyasi partiler kapatıldı. Demokrasi rafa 

kaldırıldı ve ülkedeki anarĢinin, terörün ve ekonomik istikrarsızlığın suçlusu olarak 

Demokrasi, TBMM ve Siyasi Partiler kabul edildi. Tüm siyasi partiler kapatıldı.  

Süleyman Demirel ―Bu Anayasa askeri bir anayasadır. Bu anayasa ile ülke idare 

edilemez. Ya ilgi maddeleri hür parlamentonun değiĢtirmesi gerekir veya atama ile değil 

seçimle gelen bir hür parlamento yeni bir Anayasa yapmalıdır‖ diyordu. Ama ―Bu Anayasa 
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ile ülke bal gibi idare edilir‖ diye muhtıra verenler, sıkıntının Anayasa‘dan kaynaklandığını 

görünce o zamanın ihtilal hükümetleri olan Nihat Erim ve Sadi Irmak hükümetleri 

Anayasa‘nın 50 maddesini değiĢtirme gereği duymuĢlardı. 12 Mart döneminde de ―Bu 

Anayasada pek çok boĢluk var. Öyle ise Anayasayı baĢtan sona değiĢtirmek için 1960 

Anayasa‘sını da rafa kaldırdılar.  

Ġhtilalciler Bülent ULUSU‘nun BaĢbakanlığında bir de hükümet kurdular. Bu hükümetin 

üç BaĢbakan yardımcısı vardı. Birisi sivil kanadı temsil eden Turgut ÖZAL, diğerleri ise 

askeri kanattan emekli generaller Turgut SUNALP ve Necdet CALP. Anayasayı yapmak 

üzere de atanmıĢlardan oluĢan bir Kurucu Meclis oluĢturuldu. Anayasa 6 Kasım 1980 

tarihinde Referandum‘a sunuldu. Bu Referandumun da garip bir tarafı vardı. ―Evet‖ demek 

mecbur, ―Hayır‖ demek yasaktı. Köy muhtarları karakollara çağrılarak ―Anayasa‘ya hayır 

dediğiniz takdirde size hizmet olmadığı gibi, Komünistler ve vatan hainleri ile aynı duruma 

düĢmüĢ olursunuz. Çünkü onlar bu Anayasa‘ya hayır diyorlar‖ Ģeklinde gizli tehdit 

ediliyorlardı. Anayasaya hayır diyenler bizzat Devlet BaĢkanı sıfatı ile Kenan EVREN 

tarafından vatan haini ilan ediliyordu. Bu Ģartlarda Anayasa % 92 ―Evet‖ oyu ile kabul gördü.  

Daha sonra siyasi partilerin kurulmasına müsaade edildi. ―Tencereyi kirleten‖ eski 

siyasilere 10‘ar yıl yasak getirildi. Her Ģey sil baĢtan yeniden baĢlayacaktı. Bunun için her Ģey 

ülke menfaatlerini düĢünen kurtarıcı konsey üyeleri tarafından çok ince ayrıntıları ile 

planlanıyor ve denetleniyordu. Ġlk olarak ―Büyük Türkiye Partisi‖ kuruldu. Askerlerden 

baĢkasına pek güvenilmediği için bu partinin kurucusu da asker kökenli Ali Fethi ESENER 

PaĢa idi. Ancak eski AP il baĢkanları ve AP mensupları yoğun olarak bu partide toplandığı 

konseyin gözünden kaçmadı. Bir de amblemi önemliydi. Eskiyi çağrıĢtırmamalı idi. Bu 

partinin amblemi ise ―El‖ iĢareti idi. Konsey baĢkanı Kenan EVREN halkı bilgilendirme 

gezileri yapıyor ve mitinglerle halka mesajlar veriyordu. ―Eskilere rağbet olsa bitpazarına nur 

yağardı‖ diyor ve rağbet etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyordu. Bir bilgilendirme 

mitinginde halkın BTP‘ye yönelmemeleri için Ģöyle demiĢti. ―Bu parti aklı sıra güya bizi 

kandıracak. Amblemini ―El‖ iĢareti koymuĢ. Bununla size mesaj vermek istiyor. Seçim 

sandığına oy vermeye gittiğiniz zaman demir mührü elinize alacaksınız ve ele vuracaksınız. 

Böylece ―Demirel‖ diyeceksiniz.‖  Bu garip gerekçe ile konseyde alınan bir karar ile BTP‘ yi 

süresiz bir Ģekilde kapatırlar.  

Daha sonra kurulacak partilere böylece bir gözdağı verildikten sonra Ġhtilal hükümetinin 

üç baĢbakan yardımcısına ―Partileri siz kurun, biz baĢkasına müsaade etmeyeceğiz; ancak 

bizim onayımızdan geçmeyen hiç kimseyi partiye kurucu üye yapmayacaksınız‖ vaadi 

verilerek Turgut ÖZAL, Necdet CALP ve Turgut SUNALP‘a parti kurma müsaadesi verilir.   

Bunun sonucu olarak zaten 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlere bu üç parti 

dıĢında hiçbir parti sokulmaz. Parti kurmak serbesttir. Ancak kimin kuracağı, kimlerle 

kuracağı ve seçimlere girip girmeyeceği Milli Güvenlik Konseyi ve Konseyin baĢkanı sıfatı 

ile Anayasa‘nın kabulü sonucu otomatikman CumhurbaĢkanı olan Kenan EVREN 

belirleyecektir.  

Bu gerekçelerden dolayı 6 Kasım 1983 seçimlerine girme müsaadesi verilen partilere 

―12 Eylül Partileri‖ denilmektedir.  

 

1. Milliyetçi Demokrasi Partisi: (MDP) 

12 Eylül 1980 askeri darbeden sonra kurulmasına müsaade edilen üç partiden birisi. 16 

Mayıs 1983 tarihinde kuruldu. Emekli General Turgut SUNALP baĢkanlığında 8‘i 82 

Anayasasını yapmak üzere seçilmiĢ olan  ―DanıĢma Meclisi Üyesi‖ 41 kurucu tarafından 

kuruldu. 67 il 500 ilçede örgütlenmesini tamamlayarak ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından 

veto edilen üyelerin yerine yenilerini seçerek nihayet 24 Ağustos 1983‘e kadar onaylatarak 6 

Kasım 1983 seçimlerine katılma hakkı kazandı.  



 142 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlerde katılma hakkını elde eden üç partiden 

biri olan MDP oyların % 22,1 i olan 4.036.970 oy alarak 71 milletvekili çıkardı. Meclisteki 

sandalyelerin %17‘sini kazandı. 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 649 seçim 

çevresinden ancak 3 il, 35 ilçe ve 67 beldede toplam 105 belediye baĢkanlığı kazanabildi.  

13–14 Temmuz 1985 tarihinde Ankara‘da yapılan birinci büyük kongrede Turgut 

SUNALP genel baĢkanlığı KahramanmaraĢ milletvekili Ülkü SÖYLEMEZOĞLU‘na bıraktı. 

Nihayet 14 Nisan 1986 tarihinde Merkez Yönetim Karar Kurulu (MKYK) aldığı oy çokluğu 

kararı ile partiyi feshetti.   

 

2. Halkçı Parti: (HP) 

22 Nisan 1983 tarihinde benimsenen Seçim Yasasına göre Milli Güvenlik Konseyi‘nin 

(MGK) kurulmasına onay vermesi ile 19 Mayıs 1983 tarihinde kuruldu. Necdet CALP 

baĢkanlığında 32 kurucu üyeden oluĢmaktaydı. Kurucu üyelerinin 7‘si MGK tarafından veto 

edildi. Yerine seçilenlerden 4‘ü yine veto yedi. Yerine seçilenlerden 1‘i daha veto yedi ve 

nihayet MGK istediği Ģekilde üyelerini tamamlayınca 21 Temmuz 1983‘te resmen kurulmuĢ 

oldu.  

48 il ve 214 ilçede örgütlenmesini tamamlayınca 6 Kasım 1983 seçimlerine katılma 

hakkı kazanan 3 partiden birisi oluverdi. Seçimlerde oyların 30,4 ü ile 117 milletvekilliği 

kazanarak meclise girdi. Ġkinci büyük parti oldu. 25 Mart 1984 yerel seçimlerinde oylarını 

büyük ölçüde Anavatan Partisine kaptırdı. % 9 oy oranı ile baraj altında kaldı ve hiçbir ilde 

belediye baĢkanlığını alamadı. Bunun üzerine parti içinde büyük huzursuzluk yaĢandı. 1985 

yılında yaptığı büyük kurultayda Aydın Güven GÜRKAN partinin seçime giremeyen Sosyal 

Demokrat Parti (SODEP) ile birleĢmeyi savunarak partiye genel baĢkan seçildi. Temmuz 

1985‘te toplanan Ġl baĢkanları kurultayında SODEP ile birleĢmesi kararı alındı. SODEP‘in de 

aynı doğrultuda karar alması üzerine Kasım 1985 tarihinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti 

(SHP) adı altında bir araya geldi. Böylece 12 Eylül partilerinden biri daha tarihe karıĢtı.  

 

3. Anavatan Partisi: (ANAP) 

12 Eylül Hükümetinin BaĢbakan yardımcılarından birisi olan Turgut ÖZAL tarafından 

20 Mayıs 1983 tarihinde konseyin onayı ve desteği ile kuruldu. KuruluĢ amacı ―Ülkede 

bulunan sağ, sol, milliyetçi ve dinci kanadı‖ birleĢtirmekti. Ġhtilalcilerin hesaplarına göre solu 

temsil eden ―Halkçı Parti‖ sağın temsilcisi Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olacaktı. 

Anavatan Partisi (ANAP) ise dört eğilimi birleĢtirerek tam bir ―12 Eylül Partisi‖ olacaktı. 

Öyle de oldu.  

6 Kasım 1983 seçimlerinde ―dört eğilimden‖ de gösterdiği adaylar sayesinde oy aldı. 

Konseyce seçime sokulmayan DYP, SODEP gibi partilerin boĢluğuna oturarak seçimden % 

45 oy oranı ile birinci parti olarak çıkmayı baĢardı. 13. 12. 1983 tarihinde Hükümet kurdu. I. 

Özal Hükümeti 21. 12. 1987 tarihine kadar sürdü.  

Çıkardığı kendine has seçim kanunu ile oy oranını azaltırken mecliste sandalye sayısını 

çoğaltarak tek baĢına hükümet olmayı sürdürdü. 9 Kasım 1989 tarihinde yapılan 

CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde Turgut ÖZAL CumhurbaĢkanı seçildi. Bunun üzerine 

Yıldırım Akbulut ANAP Genel BaĢkanı ve BaĢbakan olur.  

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan ANAP kongresinde Mesut YILMAZ genel baĢkan 

seçilir.  20 Ekim 1991 seçimlerinde birinciliği DYP‘ye kaptıran ANAP artık muhalefete 

düĢmüĢtür. 24 Aralık 1995 seçimlerinde de %19.66 oy oranı ile 131 milletvekili çıkaran 

ANAP aynı oranda oy alarak meclise giren DYP ile hükümet ortağı olarak 6. 3. 1996 

tarihinde Mesut Yılmaz‘ı BaĢbakan yaptı.  Bu koalisyon Mesut Yılmazın ortaklık Ģartlarını 

istismar etmesi ve DYP genel baĢkanı Tansu Çiller‘i hafife alması sebebi ANAYOL hükümeti 

ancak 3 ay sürdü. Koalisyon 28 Haziran 1996 da dağıldı. DYP bu defa da REFAHYOL 

hükümeti kurunca ANAP muhalefette kaldı.  
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28 ġubat 1997 tarihinde baĢlayan süreçte ANAP güdümlü bir 12 Eylül partisi olduğunu 

gösterdi. Seçime katılmayan ve halktan hiç oy almayan ve belli bir amaç için kurdurulan, 

pazarlıklar ve tehditlerle partilerinden ayrılan milletvekillerinin kurduğu güdümlü DTP ve 

Türk solunun temsilcisi olan CHP‘den ayrılan DSP ile hükümet kurarak 28 ġubat sürecini 

baĢlatan çoğunluğu askerlerden oluĢan ―Milli Güvenlik Kurulu‖ kararlarının taĢeronluğunu 

üslendi. 20. 06. 1997 de kurduğu hükümeti ile ―Siyasi hayatıma mal olsa da reform niteliğinde 

bu kanunları çıkaracağım‖ dedi. Sadece ―Sekiz Yıllık Temel Eğitim Kanununu‖ çıkarabildi ve 

uygulamaya koydu. Bu da ANAP‘ın siyasi hayatına mal oldu.  

Kapalı rejimlerin özelliği olan yolsuzluklara bulaĢtı. Çünkü kapalı rejimlerin 

taĢeronluğunu yapanlar ülkenin geleceğini değil de kendi geleceklerini düĢündükleri için 

yapacakları baĢka Ģeyleri yoktur. ―Bu fırsat bir daha elimize geçmez, öyle ise kesemizi 

doldurmaya bakalım‖ derler.  

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde iktidar nimetleri ve devlet imkânları ile % 

13.22‘lik oy oranı ile Meclise 86 milletvekili sokabilen ANAP en % 21 oy alan DSP Lideri 

Bülent ECEVĠT‘in BaĢbakanlığındaki ANA-SOL-M Hükümetinde % 18 oy alan MHP ile 

beraber bulunarak BaĢbakan Yardımcılığını kaptı.  

3 Kasım 2002‘de yapılan seçimlerde ise % 5.12 oy alarak Meclis dıĢında kaldı. Ġktidar 

nimetinden uzaklaĢınca ANAP Genel baĢkanı olan Mesut YILMAZ baĢkalarını suçladığı 

yolsuzluk iddialarından dolayı kendisi Yüce Divan‘a gitmek ve mahkemelerle uğraĢmak 

durumunda kaldı. ANAP‘tan ayrıldı. Bunun üzerine Ali Talip ÖZDEMĠR ANAP genel 

baĢkanlığına seçildi. Partinin yolsuzluk iddialarına daha faza dayanamayarak istifa etti. 

Yerine Nesrin NAS seçildi. O da partisinin bittiğini görünce istifa ederek partisinden ayrıldı.  

2005 yılında bitmiĢ gibi görünen ANAP daha önce ANAP‘lı olan ve ANAP döneminde 

bakanlık yapan, AKP‘den Isparta milletvekili olarak seçildiği ve AKP‘de Bakanlık yaptığı 

halde bakanlıktan ve AKP‘den istifa ederek tekrar ANAP‘a dönen Erkan MUMCU ile yeni 

bir arayıĢın içine girdi.  Erkan MUMCU‘yu kongrede Genel BaĢkan seçti. Mumcu da 

AKP‘den getirdiği milletvekili arkadaĢları ve CHP‘den istifa edenler ile ANAP‘ı tekrar 

mecliste temsil edilir hale getirdi.  Hazineden milyarlar lira parti yardımı alarak partiyi 

yeniden diriltme veya yeni kombinezonlara aday haline getirmiĢ oldu.        

  

ĠHTĠLALLERĠN SEBEBĠ, HEDEFĠ VE AMAÇLARI: 

―Bu vatanı CHP kurtarmıĢ ve Devrimleri CHP yapmıĢtır. Türk milletini medenileĢtiren 

CHP‘dir. Bundan geriye dönüĢ mümkün olmaz ve olmayacaktır.‖ Darbelerin altında yatan 

temel felsefe budur.   

CHP bürokrasiye dayanır ve güvenir. Bundan dolayı CHP iktidarı 1923–1950 yılları 

boyunca kendi müesseselerini kurdu ve kendi bürokratlarını yetiĢtirdi. DP iktidarı zamanında 

da bürokratları sayesinde iktidar olmaya devam etti. En önemlisi ―Anayasa‖dır. Bunun için 

Anayasayı kimse değiĢtiremez ancak Ordu ihtilali yapar ve Kemalist-CHP zihniyetine sahip 

hukukçular ―Anayasa‖ yaparlar. Ġhtilalin Kurucu Meclisleri buna göre teĢkil edilir.  

CHP‘nin kurduğu üç temel müessese vardır: ―Ordu, Meclis ve Diyanet.‖ CHP Diyaneti 

devlete bağlayarak, orduya özel statü vererek, meclisi de kurduğu meclis üstü müesseseler 

yoluyla kontrol altında tutmaya devam etti.  

Devletçi zihniyet kendisini bu kurumlar ve yetiĢtirdiği bürokratları ile muhafaza 

etmekteydi. 1950 ―Beyaz Ġhtilal‖ ile DP iktidara gelerek meclisi ele geçirince CHP yetiĢtirdiği 

bürokratları ile daha güçlü bir sosyal baskı gurubu kurmayı denemiĢ ve bunlarla hükümeti 

kontrol altında tutmuĢ, kendisine bağlı ordu ile 1960 darbesini yapmıĢtır.  

1960 Darbesi askeri ve sivil ittifak sonucudur. Yani ―Ordu CHP el ele‖ sloganı altında 

yatan zihniyet. Yoksa milletin ordusu, milletin seçimle iktidara getirdiği hükümete darbe 

yapar mı? Anayasa ve yasaları uygulamakla yükümlü olan bürokrasi iĢe anayasa, kanun ve 

müesseseler açısından yaklaĢmıĢtır. Ġhtilalden sonra yapılan 1960 Anayasa‘sı meclis üzerinde 



 144 

―Senatörlük‖ müessesini getirmekle kalmamıĢ ―Tabii ve Temelli Senatör‖ gibi bir uygulamayı 

da getirmiĢtir. Ayrıca ―Anayasa Mahkemesi‖ ve ―Milli Güvenlik Kurulu‖ gibi iki müessese 

kurmuĢtur.  Üniversitenin ve TRT‘nin özerkliği gibi özerk kuruluĢlar oluĢturarak bundan 

sonra da iĢleri ellerinde tutmaya devam etmiĢ, hatta daha da pekiĢtirmiĢlerdir. Ġsmet ĠNÖNÜ 

bunun için ―Davul DP‘nin boynunda olacak ama çomak bizim elimizde olmalı‖ demiĢtir. 

Bunun en sağlam ayağı da ―Askerler görüĢlerini ve tavsiyelerini hükümete ulaĢtırmak ve 

siyasete karıĢmalarını önlemek bahanesi ile ―Milli Birlik Komitesinin‖ devamı mahiyetinde 

her ay CumhurbaĢkanı ile toplantı yapacak olan ―Milli Güvenlik Kurulu‖nun kurulmasıdır.  

12 Mart Muhtırası DP‘nin devamı olan AP‘nin ve onun lideri S. Demirel‘in siyasi 

hayattan silinmesi ve Demokratların bölünerek oyların dağılması için yapılan bir müdahaledir. 

CumhurbaĢkanlığı seçimi öncesinde olması da anlamlıdır. O günkü Ģartları iyi bilenler bunu 

daha iyi anlayacaklardır. Bunun en bariz örneği o zaman Antalya‘nın Serik ilçesinde 

kaymakam olarak görev yapan Ġlhan Sözgen‘in hatıralarında mevcuttur. Serik DP ve AP‘nin 

çok güçlü olduğu bir ilçedir. 12 Mart 1971 sonrası Mayıs ayı içinde ilçeye Jandarma 

Tümgeneral H. Ġ. gelir. Kaymakam‘a yemek esnasında ilçenin siyasi yapısını sorar. AP‘nin 

güçlü olduğu cevabını alınca ―Önemli değil, bundan sonra AP asla güçlü olarak gelemez. 

Çünkü biz sağı böleceğiz. Bir daha Türkiye‘de sağ asla tek baĢına iktidar olamayacaktır‖ 

der.
74

  Gerçekten de olamaz. 1979 yılında AP tekrar güçlenerek çıkınca seçime müsaade 

etmeyerek 12 Eylül 1980 tarihinde yeni bir ihtilal daha yapıldı.  

Demokrasiye geçerken hem anayasal olarak hem de siyasi olarak DP, AP ve devamının 

bir daha güçlü olmaması için gereken her Ģey yapıldı. 12 Eylül Ġhtilal partileri olan ANAP, 

HP ve MDP dıĢında partileri seçime sokmadı. Yeni bir siyasi oluĢum olsun istediler. Hatta 

ANAP ve MDP gibi iki sağ bir de sol HP‘yi kurdurarak siyaseti daima kontrol altında tutmayı 

amaçladılar. Sonra da ihtilalin lideri Kenan Evren Erdal Ġnönü‘nün ―Neden SODEP‘in seçime 

girmesine müsaade etmediniz‖ sorusuna ―Biz sağda iki parti kurdurarak sağı bölmek ve solda 

da bir partiye müsaade ederek solun bölünmesini önlemek istedik‖ Ģeklinde cevap vermiĢtir.
75

  

1960–1980 dönemi halk ile bürokrasi mücadelesi dönemidir. Bu bürokrasi 1977 yılında 

213 sandalye ile CHP‘yi birinci parti yaptı. Ecevit de yaptığı pazarlıklar sonucu AP‘den 11 

milletvekili transfer etti ve onlara bakanlık vererek iktidara geldi. 1978 Ecevit iktidarı dönemi 

en karmaĢık ve baĢarısız dönemdir. AnarĢi ve terörden 1977 yılında 157 kiĢi öldürülmüĢken 

1978 yılında bu sayı 625‘e çıkmıĢtır. Ġktidar ancak ―Bunlar anarĢinin son çırpınıĢlarıdır‖ 

nutukları atmaktaydı. Öte yanda ekonomi %70–80 enflasyon ile tanıĢtı. Kalkınma hızı sıfırın 

altına düĢtü. Türk parası itibar kaybetti ve döviz fırladı.  

14 Ekim 1979 yılında yapılan kısmî Senato ve boĢ olan 5 milletvekili seçimlerinde AP 

beĢ milletvekilinin beĢini de aldı, senato da ise ilk olarak çoğunluğu yakaladı. Oyların % 

52‘sini aldığı için Ecevit istifa etti. Demirel AP azınlık hükümetini kurdu. Enflasyonu kontrol 

altına aldı, yoklukları ve kuyrukları kaldırdı. Durum düzelince Senato‘da çoğunluğu ele 

geçirilmesi ve dönemin Genel Kurmay Genel Sekreteri Haydar SALTIK‘ın ifadesi ile ―AP 

yeni bir seçimde Anayasa‘yı değiĢtirecek sayıya ulaĢtığı‖ için devrimlerin tehlikeye girmesi 

üzerine, AnarĢi ve CumhurbaĢkanlığı seçimi bahane edilerek 12 Eylül 1980 ihtilali yapıldı.  

Bu darbe de Ordu-Bürokrat ittifakının sonucudur.  

12 Eylül darbesi bürokrat yetiĢtiren Üniversiteleri kontrol altına almak amacı ile YÖK 

namında bir müessese kurmuĢtur. Amacı bürokrat yetiĢtiren üniversiteleri kontrol altına almak 

ve kendi zihniyeti dıĢında insan yetiĢmemesini sağlamaktır.  

12 Eylül ihtilali tamamen iktidara göz diken Ordu-Kemalist zihniyetin iktidar hırsından 

baĢka bir Ģey değildir. Bahane üretmek gerekiyordu. AnarĢi ve Enflasyon bahane edilmiĢtir. 

Bu bahaneyi kullanmak için de AnarĢiye seyirci kalınmıĢtır. Zamanın BaĢbakanı Süleyman 

Demirel vazifesinin gereğini yapmıĢ ve ―Sıkıyönetim‖ ilan ederek anarĢiden Ģikâyet eden 
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komutanlara vazifelerinin gereğini ve ―dâhilde asayiĢe temin etme‖ görevini yapmalarını 

emretmiĢtir. Sıkıyönetim görevini yapmamıĢtır. 12 Eylül‘de durdurduğu anarĢiyi aynı 

Ģartlarda meĢru hükümetin emrinde yapmamıĢtır. Hatta 2. Ordu komutanı Bedrettin 

Demirel‘in itirafı ile ―Ġhtilal olgunlaĢsın diye bir sene beklenilmiĢtir.‖
76

  TC‘nin asayiĢi 

korumak için kurduğu BaĢbakanın emrinde ikinci bir ordusu yoktu. Peki, anarĢi bahanesi ile 

ihtilal yapan ve Anayasayı değiĢtirenler anarĢi için bir tedbir almıĢlar mıdır? Hayır! Nitekim 

―5000 genç öldürüldü‖ diyerek ihtilal yapanlar daha sonra anarĢi için hiçbir tedbir almayarak 

30.000 asker ve vatan evladının ölümüne sebep olacak PKK ve Hizbullah terörünün zeminini 

hazırlamıĢlardır.  

12 Eylülün diğer bir bahanesi  ―Ekonomik Bunalım ve Enflasyon‖ idi. Hâlbuki 12 Ocak 

1980 Kararları ile Enflasyon kontrol altına alınmıĢ %30‘a indirilmiĢ ve ―Yokluklar, kuyruklar 

ve kıtlıklar‖ ortadan kalkmıĢtı. Ġhtilalden sonra bu konuda hiçbir tedbir alınmadığı için 

Enflasyon 1984‘de % 52, 1985‘de %40, 1986‘da % 35, 1987‘de %60, 1988‘de % 87,5 olmuĢ 

ve 20 sene bu milleti yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntıya mahkûm etmiĢtir. Sayın Turgut 

Özal da ―Enflasyon zammı, zam ise hesapsız ekonomiyi getirir. Öncelikli hedefimiz 

enflasyonu yenmektir‖ dediği halde bunu asla baĢaramamıĢtır.  

12 Eylül 1980 ihtilalinin en büyük zulüm ve haksızlığı ise Ġhtilal Hükümeti olan Bülent 

ULUSU hükümetinin Bakanlar Kurulu‘nun çıkartmıĢ olduğu ―BaĢörtüsünü yasaklayan‖ 

―Kılık Kıyafet Yönetmenliği‖dir. Devlet Bakanı ve baĢbakan Yardımcısı olarak Turgut 

Özal‘ın da imzaladığı iki ayrı yönetmenlikten birincisi 7 Aralık 1981 tarihinde Resmi 

Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren ―Milli Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklara Bağlı 

Okullarda Görevli Personel ve Öğrenci Kılık ve Kıyafetlerini Düzenleyen Yönetmenlik‖, 

diğeri ise 25 Ekim 1982 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren ―Kamu 

Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmenliği‖dir. 28 ġubat 

1997 Postmodern darbesi bu yönetmenliklerin uygulanmasını sağlayarak çok büyük 

haksızlıklara ve mağduriyetlere sebep olmuĢtur. Yüz binlerce üniversite öğrencilerinin zorla 

baĢları açılmıĢ ve on binlerce memur ve üniversite öğrencisi okulundan ve iĢinden olmuĢtur. 

Hanımlarının baĢları örtülü diyerek yüzlerce subay astsubay ordudan atılmıĢtır.        

Türkiye‘de her ihtilal ve muhtıranın sahneye sürdüğü partiler vardır. Amaç siyaseti 

düzenlemek ve ―Toplum Mühendisliği‖ yani toplumu yönlendirme olunca böyle olması 

gerekirdi ve olmuĢtur. 1960 ihtilalinden sonra daha önce DP‘yi bölmek amacı ile kurulan ve 

kurucuları arsında MareĢal Fevzi Çakmak ve Osman BölükbaĢı‘nın olduğu Millet Partisi 

(MP)‘nin devamı olan ve liderliğini yine Osman BölükbaĢı‘nın yaptığı Cumhuriyetçi Köylü 

Millet Partisi (CKMP)‘dir. Bu parti daha sonra Milli Birlik Komitesinden ayrılan Alparslan 

TürkeĢ ve ekibi tarafından ele geçirilmiĢ ve 1965 Adana Kongresinde aldığı karar ile 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olmuĢ ve AP tabanındaki milliyetçi oylara gözünü dikerek 

onları ayırmıĢ ve AP‘yi bölmüĢtür. Bu gün de aynı felsefe ile devam etmektedir. 

1971 muhtırasından sonra ise Prof. Necmettin Erbakan‘ın kurduğu ―Siyasal Ġslamı‖ 

temsil eden Milli Nizam Partisi (MNP) önce ihtilalciler tarafından kapatılmıĢ ama DP-AP 

oylarını bölmek için ihtiyaç görülerek Muhsin Batur ve muhtıracılar tarafından Ġsviçre‘den 

ikna edilerek getirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan‘a Milli Selamet Partisi (MSP) 

kurdurulmuĢtur. Kendilerine siyasi garantiler verilirken partinin yayın organı olacak ―Milli 

Gazete‖ yi kurması için de mali destek sağlanmıĢtır. Ayrıca CHP ile mücadele etmemesi 

istenmiĢ ve kendisine hedef olarak AP ve DP gösterilmiĢtir. O parti de görevini tam olarak 

yapmıĢ ve bu istikamette hala daha devam etmektedir.  

1980 ihtilali sonrası tüm siyasi partiler kapatılarak siyasi sahaya yeni partiler 

sürülmüĢtür. Bu ihtilalin en önemli partisi ANAP olmuĢ ve bir ihtilal partisi olarak kendisine 
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verilen rolü çok güzel oynamıĢtır. ġu anda da kendisine biçilecek yeni rollere talip olarak bir 

kenarda durmaktadır. 

28 ġubat 1997 Postmodern darbesi yine DYP‘ye baĢbakanlık vermemek için yapılmıĢtır. 

Ġhtilal ürünü olan ANAP iktidara getirilmiĢtir. Bu örtülü darbe için ise irticayı körüklediği 

iddia edilen Refah Partisi Genel baĢkanı ve koalisyonun BaĢbakanı Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan bahane edilecekti. Bu harekât 1980 ihtilali gibi planlanmıĢtı, ancak kurt politikacı 

Süleyman Demirel CumhurbaĢkanı idi. Süleyman Demirel 12 Mart 1971 muhtırası ve 12 

Eylül 1980 ihtilalini bizzat kendisine yapıldığı ve ülkeye çok zarar verdiği için çok iyi 

biliyordu. Askerleri ikna etti ve doğrudan askeri müdahaleyi önledi. Bunun için 28 ġubat 

Anayasal çerçevede kaldı. Ġlk kez mevcut parlamenter ve siyasal sistem içerisinde bir değiĢim 

sağlandı. Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı Karadayı‘yı ikili görüĢmelerde ikna ederek 

parlamento içinde değiĢimi sağladı ve ülkeyi salimen yeni bir seçime götürdü. DYP içinde 

Yalım Erez ve Yıldırım Aktuna gibi isimlerle temasa geçerek önce 18 Haziran 1977 tarihinde 

Erbakan ile Tansu Çiller‘in bir ittifak zaptı imzalamasının ardından Erbakan‘ın istifasını aldı. 

Zapta göre Çiller‘in BaĢbakan olması ile koalisyonun devamı Ģartı vardı. Ancak yetki 

CumhurbaĢkanı Demirel‘in eline geçince hükümeti kurma görevini beklenenin aksine 20 

Haziran 1977 tarihinde ANAP Genel baĢkanı Mesut Yılmaz‘a verdi. Böylece Demirel 

askerlerin fiili darbesini ―Bu iĢi parlamenter sistem içinde çözeriz‖ diyerek önlemiĢti ve öyle 

de yapmıĢtı. Demirel tecrübesine dayanarak siyasi ince hesaplarla, hissi davranmayarak devlet 

baĢkanlığı sorumluluğu ile darbeyi önlemiĢti.  

Darbeciler Demirel‘in bu manevrası ile emellerine ulaĢamayınca ―Orgeneral Çevik Bir 

liderliğinde ve 4.Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Erol Özkasnak‘ın koordinatörlüğündeki 

Amerikan yanlısı cunta, MĠT MüsteĢar Yardımcısı Mikdat Alpay ve Yekta Güngör Özden 

gibi Mason ―Atatürkçüler‖ ile birlikte 21 Aralık 1998 tarihinde darbe planladılar.‖
77

  Her Ģey 

planlanmıĢtı. Bunun için Genelkurmay 2. BaĢkanı olan Org. Çevik Bir‘in Genelkurmay 

BaĢkanı olması hesaplanıyordu. Bunun için de Pentagon‘un desteğini umuyorlardı. Ancak 

hesapları tutmadı. Orgeneral Karadayı ile CumhurbaĢkanı 1977 Askeri ġurasında Ordu içinde 

olağan terfi sistemine bağlı kalarak Çevik Bir‘in Genelkurmay BaĢkanlığı planını etkisiz 

bıraktı. 1999 Askeri ġurasında ise Çevik Bir ve ekibini Genelkurmay ve CumhurbaĢkanı 

Demirel emekliye ayırdı ve bir kısmını da pasif görevlere kaydırdı. Geri kalanlar da 2000 

Ağustosunda emekliye ayrıldı. Böylece ABD ve Ġsrail ile çok sıkı bağları olan Çevik Bir 

cuntası tasfiye edilmiĢ oldu.    

28 ġubat sonrası ise konjöktör gereği milletin kendisine rağbet edebileceği görülen 

Tayyib Erdoğan parlatılıp öne sürülerek 28 ġubatın devamını sağlamak amacı ile AKP 

kurdurulmuĢ ve kendisine yeni bir rol biçilmiĢtir. Oda bu rolünü güzelce oynamaya devam 

etmektedir. Bütün bunlar senaryo değil birer vakıadır. Her Ģey demokratik ama ―bize has‖ 

demokratik bir Ģekilde cereyan etmektedir.  

28 ġubat Asker, Bürokrat ve Anayasal KuruluĢlar ile YÖK‘ün idare ettiği 

Üniversitelerin ortak hareketinin eseridir. 28 ġubat‘ın en büyük mağdurları Meslek Liseleri, 

bilhassa Ġmam-Hatip Lisesi öğrencileri ve dini hayatı referans alan, hiçbir anarĢi ve teröre 

karıĢmamıĢ devletine bağlı ve millete hizmeti hayatının gayesi bilen mazlum Müslümanlar 

olmuĢtur. Zulme ve haksızlığa maruz kalanların sayısı ise milyonlardır. Ancak 

vatanperverliklerinden, dâhilde anarĢi ve kargaĢa istemedikleri için sesleri çıkmamıĢtır.  

Ġhtilaller her ülkede olduğu gibi ülkemizde de pek çok hukuk ihlallerine ve haksızlıklara 

sebep olmaktadır. TeĢkilatlanmıĢ siyasi partilerin kapatılması ve kadrolarının dağıtılmasına, 

ülkenin yetiĢmiĢ tecrübeli bürokrat ve siyasilerinden mahrum olmasına da sebep olmaktadır. 

Bunun için ihtilallere en baĢta hukukçuların karĢı çıkması, baroların tepki göstermesi gerekir. 

Ġkinci olarak da halkın aydınları ve ilim adamları ve bunların yetiĢtiği ilim ve irfan 
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müesseseleri olan Üniversitelerin karĢı çıkması ve tepki göstermesi gerekir. Bunun dıĢında 

halkı aydınlatmakla görevli olan Basın ve Yayın kurumlarının ihtilallere karĢı çıkması 

gerekir. Ancak ülkemizde bunun tersi olmaktadır. Ġhtilali isteyen ve destekleyen hukukçular, 

barolar; ihtilalcilere akıl veren üniversite hocaları; halka siyasileri kötüleyen ve ihtilalcileri 

Ģirin göstermeye çalıĢan basın olmaktadır.  

Ne gariptir ki halka doğru bilgi vermek, hak ve hukuku savunmak amacı ile yayın 

hayatına giren basın, devamlı olarak ihtilallere zemin hazırlamıĢ ve destek vermiĢ, sonra da 

siyasileri yeri gelince ―Ģapkayı alıp gitmek ve ihtilalcilere karĢı çıkmamak‖ ile suçlamıĢtır. 

Sanki demokrasi sadece kendilerine ihtilal yapılan siyasilere lazım olan, ama kendilerine ve 

ülkeye gerekmeyen bir sistem.  

Ülkede demokrasinin yerleĢmemesi ve demokratik geleneğin oluĢmamasının en büyük 

sebebi hukukçuların, üniversitelerin ve basının yakıĢık almayan ve asla etik olmayan bu 

ikiyüzlü tutumudur. Demokrasinin yerleĢtiği ve gelenek halinle geldiği ülkelerde de bunun en 

önemli müsebbibi yine bu üç temel kurumdur.   

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(SĠYASĠ PARTĠLER VE SEÇĠM YASALARI) 
 

 

A. ÜLKEMĠZDEKĠ SĠYASĠ PARTĠLER VE SEÇĠM YASALARI


 

 

 Demokratik sistem; Anayasa, seçim yasası ve siyasi partiler yasasından oluĢan bir 

sacayağı üzerine oturmaktadır. Biz burada ―Genel ve Siyasi Partiler Seçim Yasası‖ üzerinde 

duracağız. Yerel Seçimler konumuzun kapsam alanı dıĢındadır.  

Siyasi partiler, vatandaĢların siyasi hayata doğrudan katılım araçlarıdır. ÇağdaĢ 

demokrasiler, ―Partiler Demokrasisi‖ olarak adlandırılmaktadır. Anayasanın 68. maddesi, 

―VatandaĢların siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma 

hakkına sahip olduğu‖ ifade edilmekte ve ―siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın 

vazgeçilmez unsurları olduğu‖ belirtilmektedir. 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 

3.maddesi, siyasi partileri: ―Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli 

idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüĢleri doğrultusunda 

çalıĢmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluĢmasını sağlayarak demokratik bir 

Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢması amacını güden 

ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teĢkilatlanan tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar‖ Ģeklinde 

tanımlar.  

1923 ile 1945 arasında sürekli olarak siyasi faaliyetlerde bulunan tek parti, Cumhuriyeti 

ve Devleti yapılandıran ve 1950‘ye kadar iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP)‘dir. Bu dönemde CHP dıĢında bazı partilerin kurulmasına izin verilmiĢse de bunlar ya 

iktidarda olan ve devlet gücü elinde bulunan CHP tarafından muhaliflerini tanımak ve 

sindirmek amacı ile kurdurulmuĢ güdümlü partilerdir veya CHP‘ye muhalif olarak kurulan ve 

muhalefet istenmediği için kendini devlet olarak gören CHP tarafından kapatılan partilerdir. 

Bundan dolayı 1923–1945 dönemine ―Tek Parti Dönemi‖ adı verilmektedir. 

Türkiye‘de çok partili hayat, 1945 yılında baĢlamıĢtır. Dolayısıyla Demokrasi de 

Demokrat Parti (DP) ile gelmiĢtir. Çok partili dönemde CHP‘den sonra yer alan ilk parti, 18. 

07. 1945‘te kurulan ―Milli Kalkınma Partisidir.‖ Bu parti hiçbir varlık gösterememiĢtir. 1950–
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1960 arasındaki on yıllık dönemin iktidar partisi olan ―Demokrat Parti‖ ise 07. 01. 1946 

tarihinde kurulmuĢtur. 1945‘ten günümüze kadar, Demokratik rejim, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 

1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde askeri müdahalelerle kesintiye uğramıĢtır. 1960 ve 

1980‘de parlamentolar feshedilmiĢ, anayasalar yenilenmiĢtir. 1961 ve 1982 ihtilallerinden 

sonra ihtilalleri yapanlar ―Kurucu meclisler‖ teĢekkül ettirerek kendilerine uygun ve 

beklentilerine cevap verebilecek nitelikte ―Anayasa‖lar yaptırarak ―Referandumlar‖ ile halka 

kabul ettirmiĢlerdir. Bu müdahalelerin siyasal partiler sistemi üzerinde doğrudan ve dolaylı 

yansımaları olmuĢtur. 1960 ve 1971 müdahalelerinde siyasal partilere doğrudan müdahale 

edilmemiĢ, 1980 müdahalesi sonrasında ise, çıkarılan bir yasayla, o tarihte var olan bütün 

partiler kapatılmıĢtır. 

Siyasal partiler sistemi üzerinde etkili olan bir önemli unsur da, kuĢkusuz seçim 

sistemleridir. Çok partili dönemin baĢlangıcında uygulanan ―Liste usulü çoğunluk sistemi‖, 

1960‘dan sonra terk edilmiĢ ve yerine ―Nispi seçim sistemi‖ne geçilmiĢ ve o tarihten 

günümüze kadar, bu sistem 6 defa değiĢtirilmiĢtir.  

1. Siyasal Partilerin Yasal Çerçevesi: 

1946 yılında çok partili döneme girildiğinde siyasal partilerle ilgili özel bir yasal 

düzenleme yapılmamıĢ, bu dönemde siyasal partiler, genel hükümler ve dernekler kanununa 

tabi olmuĢtur. Siyasal partilerin özel hukuk alanından kamu hukuku alanına taĢınması ve 

temel unsurlarının yasayla düzenlenmesi, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle 

gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra 1982 Anayasasında da tekrarlanacak olan ―siyasi partilerin 

demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu ve parti içi çalıĢmaların demokrasi 

esaslarına aykırı olmayacağına‖ dair ilkeler ilk kez 1961 Anayasasında yer almıĢtır. 

Ülkemizde vatandaĢların seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, Anayasanın 

güvencesi altındadır. 1982 Anayasasının 67.maddesi ―vatandaĢların kanunda gösterilen 

Ģartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi 

faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip oldukları‖ belirtilmektedir. 

2. Anayasada Siyasal Partiler: 

Siyasal partilere iliĢkin özel hükümler, 1982 Anayasasının 68. ve 69. Maddelerinde yer 

almaktadır. Bu maddelerde de – 1961 anayasasında olduğu gibi – siyasi partilerin tüzük, 

program ve eylemlerinde uyacakları esaslar belirlenmektedir. 68. maddenin 2. fıkrasında 

―siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları‖ olarak tanımlanmakta, 69. 

maddenin son fıkrasında ise ―Siyasi partilerin kuruluĢ ve çalıĢmaları, denetleme ve 

kapatılmaları ile siyasi partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usullerinin anayasada 

belirtilen esaslar çerçevesinde kanunla düzenleneceği‖ belirtilmektedir. 

3. Siyasi Partiler Yasası: 

Siyasal partiler için düzenlenen ilk yasa, 1965 yılında yürürlüğe giren 648 sayılı yasadır. 

12 Eylül sonrasında yapılan düzenlemelerde, 648 sayılı yasanın yerine, 22. 04. 1983 tarih ve 

2820 sayılı siyasi partiler yasası çıkarılmıĢtır. Halen bu yasa yürürlüktedir. Yasa 124 madde, 6 

ek madde ve 18 geçici maddeden oluĢmaktadır. 2820 sayılı Siyasal Partiler Yasasında, 

baĢlangıçtan günümüze dek 17 kez değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikler içerisinde en 

kapsamlı ve dikkate değer olanı, 1995 yılında yapılmıĢ olan anayasa değiĢikliklerinin gereği 

olarak, 1999‘da Meclisten geçirilen 14.08.1999 tarih ve 4445 sayılı değiĢiklik paketidir. 1982 

Anayasası, siyasal partilerin kadın ve gençlik kolları kurmalarını, oda, sendika, dernek, vakıf 

gibi örgütlü toplum kesimleriyle ve üniversiteleriyle iliĢki içinde olmalarını yasaklamaktaydı. 

1995 yılında yapılan Anayasa değiĢiklikleriyle bu yasaklar kaldırılmıĢ, böylece partilerle 

örgütlü toplum kesimleri ve üniversiteler arasındaki kanallar açılmıĢtır. Bu Anayasa 

değiĢikliklerini hayata geçirmek üzere 20‘ye yakın yasada değiĢiklik yapılmıĢ ve ―uyum 

yasaları‖ olarak adlandırılan bu yasaların yürürlüğe girmesiyle, siyasal partiler sisteminin 

daha demokratik bir iĢleyiĢe kavuĢturulması yolunda önemli bir adım atılmıĢtır. Bugüne kadar 
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yapılmıĢ olan değiĢikliklere rağmen, 2820 sayılı Yasada, demokrasiye uygunluk açısından, 

yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

 

B. SĠYASAL PARTĠLER SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġĠNDEKĠ ARIZALAR  

 

Parti Ġçi Demokrasi ĠĢletilemiyor: Siyasi partilerde parti içi demokrasi hayata 

geçirilememiĢ, oligarĢik yapılanma ve liderler sultası egemen hale gelmiĢtir. Bir baĢka 

söyleyiĢle, ülkede ―Parti BaĢkanlıkları Sistemi‖ yürürlüktedir. Adayları da delegeleri de 

büyük ölçüde parti içi oligarĢi belirlemekte, o nedenle parti içi yarıĢ eĢit koĢullarda cereyan 

etmemektedir. Bütün mekanizmalar, genel baĢkanlar ve yakın çevrelerinin parti içi 

iktidarlarını güvenceye alacak biçimde iĢletilmektedir. 

 

Üyelik Kurumu Sağlıklı ÇalıĢmıyor: Üyelik kurumuna, öncelikle parti içi iktidar 

yarıĢının bir aracı olarak bakılmaktadır. Üyeden partiyi geliĢtirme ve büyütme yolunda hizmet 

beklenmemekte, üye profili de buna göre Ģekillenmektedir. Nitelikli kadroların partilere 

girmeleri özendirilmemekte, aksine caydırıcı önlemler alınmaktadır. Partilerdeki üye kayıtları 

sağlıklı değildir. Siyasi Partiler Yasasının 10. Maddesinde, üye kayıtlarının Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına bildirileceği ve burada dosyalanacağı belirtilmektedir. Ancak bu kayıtların 

düzenli olarak tutulması sağlanamamıĢtır. O nedenle partilerin genel merkezleri ile 

BaĢsavcılıktaki kayıtlar birbirini tutmamaktadır. Aynı tutarsızlık, partilerin genel merkezleri 

ile il ve ilçe örgütleri arasında da mevcuttur. Sağlıksız kayıt düzeni ve çarpık particilik 

anlayıĢının doğal sonucu olarak, partilerde üyelik hakları da güvence altında değildir. Üye 

kayıtlarında aile, hemĢerilik ve parti yönetimine yakınlık gibi bağlar, partiye olan inançtan 

önde gelmektedir. Kongrelerin ve önseçimlerin kazanılmasına yönelik yığma kayıtlar ve 

naylon üyelikler azımsanmayacak düzeydedir. Bazı seçim çevrelerinde partilerin aldıkları 

oyların, o çevredeki üye sayılarının altında kalması, üyelik kurumunun ciddiyeti hakkında 

fikir vermektedir. Üye kayıt düzeninin her türlü manipülasyona açık olması, mevcut 

yönetimlere parti içi yarıĢta büyük haksız bir avantaj sağlamaktadır. Parti içi muhalefetin yarıĢ 

olanaklarının sınırlandırılması, parti içi iliĢkilerdeki gerilimi arttırmakta, parti içi 

demokrasinin gerçekleĢmesini daha baĢtan engellemektedir.  

 

Aday Belirleme Sistemi Sağlıklı Değildir: Adayların belirlenmesi amacıyla uygulanan 

yöntemlerden birisi, adayların ve liste sıralamasının partinin yerel örgütlerince belirlenmesini 

sağlayan  ―ön seçim‖, diğeri de bu iĢlevin partilerin merkez organlarınca yerine getirilmesini 

ifade eden ―merkez yoklaması.‖ Ön seçimler parti üyelerinin ya da daha önce belirlenmiĢ olan 

delegelerin katılımıyla yapılmaktadır. 1980 öncesinde yürürlükte olan 648 sayılı siyasi partiler 

yasasında, adayların belirlenmesi için ön seçim yapma zorunluluğu getirilmiĢ, ancak bir seçim 

çevresinde yeterli sayıda aday bulunamadığı takdirde merkez yoklamasına baĢvurulabileceği 

belirtilmiĢti. Oysa yürürlükteki 2820 sayılı yasa, siyasi partileri merkez yoklaması ya da ön 

seçim usullerinden birisini tercihte serbest bırakmaktadır. Partilerin bu tercih hakkını yoğun 

bir biçimde merkez yoklaması lehinde kullanmakta olduğu görülmektedir. Öyle ki, 

günümüzde merkez yoklaması bilhassa baskın seçimlerde zamanın kısıtlı olması bahanesi ile, 

olağan uygulama haline gelmiĢ ve ön seçim çok sınırlı bir kapsamda uygulanır olmuĢtur. 

Yasanın merkez organlarına tanımıĢ olduğu merkez yoklaması yetkisi, pratikte genel 

baĢkanlar eliyle kullanılmaktadır. Örgütlerin görüĢleri alınarak ve kamuoyunun eğilimleri 

hesaba katılarak yapılması gereken merkez yoklamaları, parti yararından ziyade genel 

baĢkanlara bağlılığı ödüllendirme mekanizması haline dönüĢmüĢtür. Böyle bir imkân genel 

baĢkanların otoritesini olağanüstü ölçülerde arttırmaktadır. Parti içi demokrasiyi yok eden 

liderler sultasının ardındaki en önemli güç budur. Bu uygulamanın yol açtığı tepkiler, yasada 

yapılacak değiĢikliklerin, neredeyse, sadece aday belirlenmesi usulleri ile sınırlı hale 
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gelmesiyle sonuçlanmıĢtır. Merkez yoklamasının alternatifi olan ön seçim; parti örgütlerinin 

ağırlığını öne çıkaran, parti baĢkanlarının aĢırı yetkilerini ve otoritesini törpüleyerek parti içi 

demokrasiyi iĢler hale getiren, milletvekilinin ve örgütün genel baĢkanlar karĢısındaki 

ağırlığını arttıran bir özelliğe sahiptir. Ancak, önseçimden alınacak sonuçlar üyelik 

kurumunun yapısıyla yakından iliĢkilidir. Üyelik kurumunun bugünkü yapısıyla yapılacak ön 

seçimlerden sağlıklı sonuçlar alınamayacağı da bilinmelidir.  

 

Partilerle Toplum Arasındaki ĠliĢkiler Kopuktur: Parti içi siyasete öncelik veren 

partilerin toplumla bağları kopmuĢtur. Toplumun örgütlü kesimleriyle ve üniversitelerle 

düzenli iliĢkiler kurulamamaktadır. Bu alandaki yasal engellerin kalkmıĢ olması bile partilerin 

tutumunda gözle görülür bir değiĢikliğe yol açmamıĢtır. Parti örgütleri, bugünkü yapılarıyla 

kamuoyu ile partiler arasındaki aktarma organı iĢlevini yerine getirememektedir. 

 

Partiler Alternatif Politikalar Üretememektedir: Enerjinin büyük bölümü parti içi 

iktidar yarıĢına dönük olarak kullanıldığı için partilerde program ve ideoloji çalıĢmaları 

yapılamamakta, politika üretilememektedir. O kadar ki siyasal parti kongrelerinde, hatta 

Meclis Gruplarında bile ülke sorunları konuĢulmamaktadır. O yüzden partiler gündem 

oluĢturamamakta, günübirlik politikalarla yetinmektedir. Uzmanlık komisyonları, danıĢma 

kurulları gibi mekanizmalar iĢletilmemektedir. Oysa bu kurumlar, partiler için üretim, katılım 

ve kadrolaĢma araçlarıdır. Partilerde düzenli bir eğitim kurumu yerleĢtirilememiĢtir. Sonuç 

olarak partiler, alternatif programlar oluĢturamayan, toplumun önüne hedef koyamayan ve bu 

yapılarıyla topluma umut ve güven veremeyen kurumlar haline gelmiĢtir. 

 

Partilerle Toplum Arasında Güven Bunalımı YaĢanıyor: Partiler sisteminin içinde 

bulunduğu durum nedeniyle, partilerle toplum arasında ciddi bir güven bunalımı 

yaĢanmaktadır. Bu güven bunalımı nedeniyle, son iki genel seçimde siyasal partilerin oy 

oranları % 20‘leri aĢamamıĢ ve siyasal partiler yelpazesi aĢırı parçalanmaya uğramıĢtır. 

Birbiri ardına yapılan kamuoyu yoklamalarında, kararsız olduklarını ya da hiçbir partiye oy 

vermeyeceklerini belirten seçmenlerin oranının giderek arttığı gözlenmektedir. Son kamuoyu 

yoklamalarına göre bu oran % 50‘leri geçmekte ve neredeyse partilerin çoğu % 10 oranındaki 

ülke barajının altında kalmaktadır. Bir partiye oy vereceğini ifade eden seçmenlerin önemli 

bir bölümü de, o partinin ülke sorunlarını çözeceğinden emin değildir. Ülke ciddi iç ve dıĢ 

sorunlarla karĢı karĢıyadır ve sorunların çözümü sistemin vazgeçilmez unsurları olan siyasal 

partilerden beklenmektedir. Oysa partiler sisteminin kendisi sorunludur. Öncelikle bu sistemin 

köklü bir düzenlemeye, değiĢime ihtiyacı vardır. Bu değiĢim, hem yasal açıdan hem de siyaset 

anlayıĢı ve siyaset yapma biçimi açılarından gereklidir. 

 

C. SĠYASĠ PARTĠLER YASASINDA DEĞĠġĠKLĠK ĠHTĠYACI: 

Siyasi partiler yasası; geniĢ yasaklarla donatılmıĢ, partilerin tüzüklerinde yer alması 

gereken ayrıntılara yasada yer verilmiĢtir. Yasa partilerin tarihi geliĢimi, ortaya çıkıĢ 

nedenleri, oy tabanlarının farklılığı, kitle partisi veya marjinal – radikal olup olmadıkları vb. 

gibi nitelikleri göz önünde tutulmadan, bütün partiler için tek tip örgütlenme modelini 

öngören bir yaklaĢımla düzenlenmiĢtir. Bu model toplumun bugünkü çoğulcu yapısına 

uymamaktadır. Yasa bütünüyle elden geçirilmeli ve çoğulcu, katılımcı demokrasinin 

gereklerine uygun hale getirilmelidir. Ancak sorunlar yalnızca yasal engellerle sınırlı değildir. 

Asıl engel, siyasal kadrolara egemen olduğunu gördüğümüz demokrasi anlayıĢı ve siyaset 

yapma biçimidir. Kuralların var olması yetmiyor, uygulanması gerekiyor. 

Siyasi partiler yasasının 4. maddesinde, ―siyasi partilerin kuruluĢu, organlarının seçimi, 

iĢleyiĢi, faaliyetleri ve kararlarının, anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı 

olamayacağı‖ belirtilmektedir. Anayasada da yer alan bu hükümler, yani Anayasal ve yasal 
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güvenceler bile, parti içi demokrasinin iĢler hale gelmesini sağlayamamıĢtır.  Anayasa ve 

siyasal partiler yasasının bazı hükümleriyle partilere verilen bir kısım görevler yerine 

getirilmemekte, imkânlar kullanılmamaktadır. Yasada yer alan Üyelik, DanıĢma ve AraĢtırma 

Kurulları‘na iliĢkin hükümlerin yerine getirilmemesi, Meclis Gruplarında Milletvekillerine 

katılım imkânı verilmemesi, Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin uyum yasalarının 

çıkarılmasındaki isteksizlik, bunun en çarpıcı örnekleridir.  

DeğiĢiklik Önerileri: Siyasi Partiler Yasası, yeni düzenlemelerle, daha az madde içeren 

bir çerçeve yasa niteliğine kavuĢturulmalıdır. Anayasa ve diğer yasalarda bulunan hususların 

yasada tekrarına gerek olup olmadığı düĢünülmeli, parti tüzüklerine bırakılacak konular 

yasada yer almamalıdır.  

Yasada yapılmasını gerekli gördüğümüz baĢlıca değiĢiklikleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

1. Örgütlenme Modeli: Bugünkü yasa, bütün partiler için, belde ve ilçeden genel 

merkeze doğru, ülkenin idari yapılanmasına paralel bir hiyerarĢik örgütlenme 

modelini öngörmektedir. Böyle bir örgütlenme modeli, çoğulcu toplum yapısının 

ve katılımcı siyaset anlayıĢının gereklerine cevap verememektedir. 1999‘da 

yapılan yasa değiĢiklikleri ile gençlik ve kadın kolları ve benzeri örgütlenmelere 

izin verilmekle birlikte bunun yeterli olmadığı açıktır. Partilere örgütlenme 

modellerini seçmede özgürlük tanınmalı, parti örgütlerinin köy ve mahallere 

kadar uzanmasına ve düĢey örgütlenme yanında yatay örgütlenmelere de imkân 

verilmelidir. 

2. Yargı denetimi: Yürürlükteki yasaya göre ön seçimler ve parti kongreleri yargı 

denetimine tabidir. O nedenle bu uygulamalara iliĢkin parti içi tartıĢmalar önemli 

ölçüde azalmıĢtır. Oysa parti içi yarıĢın temelinde bulunan üyelik kurumuna 

iliĢkin tartıĢmaların önü alınamamıĢtır. Sağlıklı iĢleyen bir üyelik kurumu, parti 

içi demokrasinin temel taĢıdır. O nedenle üyelik kurumunu güvence altına almak 

ve bu süreçteki meĢruiyet tartıĢmalarını azaltmak üzere, üyelik kurumu da yargı 

denetimine tabi tutulmalıdır.  

3. Parti içi seçimlerde uygulanacak usul: Parti içi seçimlerde uygulanmakta olan 

liste usulü çoğunluk sistemi, parti içi iliĢkilerdeki gerilimi artırmaktadır. Parti içi 

seçimlerde nispi temsil usulünün uygulanması, parti içi uzlaĢma kültürünün 

geliĢmesi açısından yararlıdır. Böyle bir geliĢmenin parti içi demokrasiye 

yapacağı katkılar azımsanmamalıdır. 

4. Adayların Belirlenmesi: Ön seçim zorunlu hale getirilmeli, merkez 

yoklamasına ancak özel hallerde baĢvurulmalıdır. Ancak ön seçimlerden 

beklenen sonuçların alınabilmesinin, sağlıklı iĢleyen bir üyelik kurumunun 

varlığına bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

5. Tercihli Oy: Parti örgütleri, bir seçim çevresinde çıkarılacak milletvekili 

sayısının birkaç katı aday belirlemeli, seçmenler oy verecekleri partilerin 

listesinden tercih edecekleri adayları iĢaretleyebilmelidir. Böylece bugün 

çoğunlukla parti baĢkanları eliyle kullanılmakta olan aday belirleme yetkileri 

örgütlere ve bir ölçüde seçmenlere aktarılmıĢ ve siyasal katılımı artırır.  

6. Parti Yasakları: Yasadaki yasakların kapsamının ve sınırlarının yeniden gözden 

geçirilmesi gereklidir. 

7. Harcamaların Denetimi: ġimdiye kadar üzerinde yeterince durulmamıĢ olan 

husus; partilerin gelir kaynaklarının ve harcamalarının denetimidir. Özellikle 

seçim dönemlerinde partilerin ve adayların gelirlerinin ve harcamalarının 

denetim altına alınması ayrıca önem kazanmaktadır. Siyasetin pahalı hale 

geldiği, yolsuzlukla mücadele isteklerinin yoğunlaĢtığı bir önemde bu konuya 
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yönelik düzenlemeler önem kazanmıĢtır. Özellikle seçim dönemi harcamaları, 

siyasi partiler yasasının dıĢında, ayrı bir yasayla da düzenlenebilir. 

 

D. DAR BÖLGE SEÇĠM SĠSTEMĠ  

Ülkemizde henüz denenmemiĢ seçim sistemlerden birisi de ‗Dar bölgeli seçim 

sistemi‘dir. Dar bölge sistemi, özellikle partilerdeki lider sultasının yok edilebilmesine imkan 

sağlaması açısından kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Buna istikrarlı hükümetlerin 

kurulmasına yönelik beklentileri de eklemek gerekiyor. Bu sistemde ülke toplam milletvekili 

sayısı kadar seçim çevresine bölünmekte, böylece her bir seçim çevresi bir milletvekili 

çıkarmaktadır. Bir seçim çevresinde en çok oyu alan adayın milletvekili seçildiği dar bölge 

sistemi, tek turlu ya da iki turlu olarak uygulanabiliyor.  

Dar bölge sistemi; milletvekilleri ile seçmenler arasındaki iliĢkinin en güçlü olduğu, 

seçmenin milletvekillerini yakından tanıdığı, buna karĢılık milletvekillerinin parti bağlarının 

zayıfladığı, dolayısıyla lider sultasının kolayca kırılabildiği bir sistemdir. Bu bakımdan 

sistemin, parti içi demokrasinin geliĢmesine olumlu katkıları olacaktır.  

Sistemin uygulamasında karĢılaĢılabilecek teknik sakınca, nüfus hareketlerinin yoğun 

olduğu ülkemizde, seçim çevrelerinin belirlenmesindeki zorluklardır. Seçim çevrelerinde sık 

sık ortaya çıkabilecek değiĢiklik, siyasal amaçlı kullanımlara, dolayısıyla ciddi tartıĢmalara 

yol açabilecektir.  

Parti disiplini açısından ortaya çıkacak zayıflamanın, parlamentoda kaygan çoğunluklar 

ortaya çıkararak, istikrarı bozucu yönde etkileri olabileceği de düĢünülmelidir. Ayrıca yerel 

sorunların ülke sorunlarının önüne geçmesi gibi sakıncalara da hazırlıklı olunmalıdır. 

Bu sistemin ülkemizde uygulanması halinde aday adayları arasındaki fırsat eĢitliğinin 

daha da bozulacağı açıktır. Tek kiĢilik seçim çevreleri, etnik ve mezhepsel grupların, 

tarikatların, geri kalmıĢ yörelerde belli ailelerin tekelinde kalabilecektir. Bu arada paranın 

oynayacağı rolün ağırlığını da unutmamak gerekiyor. Bu açıdan bakılınca sistemin, ülkenin 

bu günkü koĢullarında bütünleĢtirici değil ayrıĢtırıcı yönde etki yaratabileceğini de hesaba 

katmak gerekiyor.  

 

E. SEÇĠM YASASI DEĞĠġĠKLĠKLERĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER  

 

1. 1980 yılına kadar 4 yılda bir yapılmakta olan milletvekili seçimlerinin süresi 

1982 Anayasasında 5 yıla çıkarılmıĢtır. Ancak 1983‘ten günümüze kadar hiçbir 

Meclis Anayasada belirlenen süreyi tamamlayamamıĢ, bütün seçimler ortalama 4 

yıl içerisinde yenilenmiĢtir. Yasama dönemlerinin, geçmiĢte olduğu gibi, 4 yıla 

indirilmesinin uygun olacağı inancındayız. 

2. Seçim yasalarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ögelerini 

bağdaĢtırılmasına iliĢkin hükmün Anayasada yer almasının uygun olup olmadığı 

hususu bir kez daha tartıĢılmalıdır. Böyle bir hüküm, tamamen takdire dayalı 

kararlarla, seçim yasalarının Anayasa Mahkemesince iptaline yol açabilmesi 

açısından sakıncalar taĢımaktadır. 

3. Bugünkü uygulamada illere düĢen milletvekili sayısını belirlemek için önce her 

ile birer milletvekili ayrılmakta, kalan milletvekilleri illere dağıtılmaktadır. 

Böyle bir uygulama, temsil açısından, büyük illerin aleyhine sonuçlar 

doğurmakta ve tartıĢmalara yol açmaktadır. Bu konu yeniden gözden 

geçirilmelidir. 

4. Kamuoyundaki en önemli beklenti, seçmenlere tercih ettikleri partinin adayları 

üzerinde de söz hakkının verilmesidir. Partilerin aday belirlemedeki - parti içi 

demokrasiyi ve kamuoyunun eğilimlerini dikkate almayan- tavırları bu haklı 

beklentiyi doğurmuĢtur. Bu haklı beklentiyi karĢılamak üzere tercihli oy sistemi 
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getirilmeli, bu amaçla hem siyasi partiler hem de seçim yasasında gerekli 

değiĢiklikler yapılmalıdır.  

 

F. SONUÇ:   

Ülke sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Ekonomi dibe vurmuĢ, siyaset tıkanmıĢtır. 

BaĢta siyasal partiler ve hükümet olmak üzere, siyasal sistemde büyük bir güven erozyonu 

yaĢanmaktadır. Bunalımların aĢılabilmesi için öncelikle siyaset kurumunun güven 

tazelemesine gerek duyulmaktadır. Güven tazelemek ise siyasi yapının ve siyaset anlayıĢının 

yenilenmesine bağlıdır. Bu doğrultuda, kitle ve sivil toplum örgütlerinden üniversitelere kadar 

geniĢ bir çerçevede, bir fikir birliğinin oluĢtuğu gözlenmektedir. Bu yoldaki değiĢim istekleri 

daha fazla ertelenmemeli, siyasal sistem çoğulcu toplumun yapısına ve evrensel normlara 

uygun hale getirilmelidir. Bu da siyasal partilerin uzlaĢmasıyla ve kamuoyunda tartıĢılarak 

hazırlanmıĢ temel yasalara ihtiyaç vardır. DeğiĢim aynı zamanda sorumlu yurttaĢlık 

kavramının geliĢtirilmesi anlamına gelmektedir. Sorumlu yurttaĢ, toplumsal ve siyasal 

haklarını kullanabilen ve ödevlerini yapmaktan kaçınmayan katılımcı yurttaĢtır. Unutmayalım 

ki etkin bir toplumsal denetim, yasal yaptırımlardan daha güçlüdür. 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

(DEMOKRASĠ VE ĠSLAM) 
 

 

1. GENEL ANLAMI ĠLE DEMOKRASĠ: 

Halkın yöneticisini kendi hür iradesi ile seçebilmesini sağlayan idari yapılanma 

sistemine ―Demokrasi‖ denir.  Demokrasi, Yunanca "halk" kelimesinin karĢılığı olan "demos" 

ile "idare" manasına gelen "kratos" kelimelerinden meydana gelen bir terimdir. Kökü eski 

Yunan kültürüne kadar uzanmakla beraber daha ileriki tarihlerde, Yemen‘de Saba Melikesi 

Belkıs‘ın da benzer bir seçim sistemi ve seçilmiĢ parlamento ile ülkesini idare ettiği rivayet 

edilmektedir. Demokrasi o çağlardan günümüze çeĢitli mana ve muhteva değiĢikliklerine 

uğrayarak ve akıl ve tecrübelerle geliĢmiĢtir. 

Yunan tarihçisi Thucydid Perikles‘in Atinalılar'a verdiği bir nutukta Ģu ifadelere yer 

verdiğini söyler. Perikles, aristokratik rejimi yenen demokrasinin iyilik ve faziletlerini Ģu 

ifadelerle dile getirmektedir: "Bizde devlet, bir azınlığın değil, çoğunluğun yararına göre idare 

edildiği için, bu idare Ģekli demokrasi adını almıĢtır. Özel farklılıklara gelince; eĢitlik 

kanunlar tarafından herkese temin edilmiĢtir. Fakat umumi hayata katılmaya gelince, kendi 

değerine göre her fert saygı görür ve ait olduğu sınıf, Ģahsî değerinden daha az önemlidir. 

Nihayet hiç kimse, fakirlik ve sosyal durumun karanlığıyla engellenmez; eğer siteye hizmet 

edebilirse…" 

Eski Yunanistan'da "tek adam" idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karĢı, halkın kendi 

iĢlerine yön verebileceği bir idare Ģekli olarak demokrasi düĢünülmüĢtür. Fakat Yunan 

Ģehirlerinde farklı Ģekillerde demokrasi uygulamaları görülmüĢtür. Aristo'nun ifadesiyle, 

demokrasi kısa zamanda "demagoji"ye dönüĢmüĢtür. Ona göre demagoji, bir toplumun 

duygularını çelerek kendi çıkarlarını yürütme yolu idi. Bu dönemdeki "demokrasi"lerin ortak 

karakterleri, halkın Ģu veya bu Ģekilde, yapılacak idari iĢlere katılması sadece fikrî plânda 

kalması Ģeklinde olmuĢtur. 

Demokrasi veya bir diğer adıyla "halk idaresi"nin gerçekleĢmesi, azınlığın çoğunluğa 

hâkim olduğu ve insanlar arasında eĢitsizliğin geçerli bulunduğu Yunan toplumu için büyük 

bir ilerleme ve geliĢmeydi. Böylece vatandaĢlar arasında eĢitlik ve hürriyet gerçekleĢmiĢ 
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olacaktı. Ancak Aristo‘nun korktuğu olmuĢ ve demokrasinin demagojiye dönüĢmesi sonucu 

demokratik idare tarzı uzun yıllar unutulmuĢ, yerini "krallık" tarzındaki idarelere bırakmıĢtır.  

Miladi 622 yılında Ġslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) in Medine‘ye hicret 

etmesinden sonra müslümanlarla istiĢareye dayanan bir idari yapılanma Ģekli ortaya 

koymuĢtur. Kendine inanan müminlerin güvenini imanî yönden kazandığı gibi, Medine‘de 

bulunan ama inanmayan Yahudi ve diğerlerinin de istiĢareye ve ortak kararlara dayanan bir 

yazılı metin olan ―Medine SözleĢmesi‖ ile güvenlerini kazanmıĢ ve uygulamada liderliğini 

üslenmiĢtir. Peygamberin vefatından sonra Kur‘andan derslerini alan Ģanlı sahabeleri seçime 

dayalı bir idari yapılanmayı ve istiĢareye dayanan hükümet sistemini kurarak günümüz 

demokrasinin ulaĢmak istediği en güzel idari yapılanmayı sağlamıĢtır. Ġnsanlık için bir model 

olan ve ―Hürriyet, Seçim, Adalet ve Hukukun Üstünlüğüne‖ dayanan bu adil sistem 30 yıl 

devam etmiĢtir. Müslümanlar bu sisteme ―Hilafet‖ ve ―Asr-ı Saadet Modeli‖ demiĢlerdir.   

―Asr-ı Saadet Modeli‖nden sonra ilk olarak yazılı bir siyasî anayasayı yapacak siyasi 

meclisi ―TeĢkilât-ı Esasiye Kanunu‖ adı altında 1641 yılında Rodos‘ta görmek mümkündür. 

Çünkü bu anayasa ilk defa, kanunları hazırlayacak bir meclisten ve bu kanunları uygulayacak 

bir "hükümet heyeti"nden bahsetmiĢtir. Bu tarihten sonra ―Hükümet Heyeti‖ kavramı devamlı 

olarak siyasî gündeme girmiĢ ve yavaĢ yavaĢ bugünkü muhtevasını kazanıp yaygın bir idare 

tarzı sayılmaya baĢlamıĢtır.
78

  

Demokrasi Batı'da farklı yaklaĢımlara konu olmuĢtur. Abraham Lincoln, "Halkın halk 

tarafından, halk için idaresi" olarak tarif ettiği demokrasi, Churchill'e göre "En iyi idare Ģekli 

değil, ama kötü tarafları en az olan bir idare Ģekli" olarak kabul edilmiĢtir. 

Demokrasi, liberallerin simgesi haline gelirken, Marksist görüĢler de demokrasiye 

sahip çıkmaya baĢlamıĢ ve liberalistlerin demokrasiyi yozlaĢtırdıklarını iddia etmiĢlerdir. 

Onlara göre: "Sınıflı toplumlarda demokrasi, hâkim sınıf tarafından yürütülen bir diktatörlük 

Ģeklidir. Formel olarak ilân edilen siyasî haklar için herhangi bir garanti sağlamamıĢtır. 

Parlamento, yani yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinden ayrılması, burjuva 

demokrasisinin tipik bir özelliğini meydana getirir. Sosyalist demokrasi, en yüksek demokrasi 

Ģeklidir. Sosyalist demokrasi, ekonomik bakımdan üretim araçlarının sosyal mülkiyeti 

temeline dayanır. Sosyalist demokrasinin daha da geliĢtirilmesi, halk devletinin ortaya 

çıkmasına varır."
79

  

Anti-demokratik düĢünce akımları ve ideolojiler de kendi sistemlerini demokratik 

olarak ifade etmekten uzak durmamıĢlardır. Hitler, Nazizmi, sosyalist ülkeler gibi "gerçek 

demokrasi" olarak isimlendirmiĢ, Mussolini de FaĢizmi "organize, merkezi ve otoriter 

demokrasi" Ģeklinde tarif etmiĢtir. Bu durum bile demokrasinin önemini ve çok iyi bir idari 

sistem olduğunu göstermeye yeter.  

Avrupa'da yeniçağın baĢlangıcına kadar sistemler, nüfuzlu insanların, derebeyi ve 

toprak sahipleriyle kilisenin kontrolü altındaydı. Toplum grupları farklı yer ve zamanlarda bu 

yüksek sınıflardan birinin hâkimiyeti ve zorbalığı altında tabii haklarını, menfaatlerini ve 

hürriyetlerini korumaktan aciz bir durumda yaĢıyordu. 

Sanayi inkılâbından sonra Avrupa'da ―Senyör‖ ve ―Derebeylerin‖ yerini sanayiciler 

almıĢtı. Bu kapitalist sınıf, bir süre önceki senyör ve derebeylerinkine benzer zulmünü 

sürdürdü. Fakat mazlum kitleler, sosyal, siyasî ve ekonomik haklarını elde etmek için 

canlarını ortaya koymuĢ ve sonuca yaklaĢmıĢlardı. Bunun neticesinde halk, bazı hakları zorla 

almaya baĢlamıĢtı. Ġlk hak, parlamenter sistem ile halkın siyasî hayata aktif olarak girmesiydi. 

Parlamentolara ilk zamanlarda pek kolay girilemedi. Çünkü bu meclisler fakirlerden ziyade 

zenginleri temsil ediyor veya çoğu zaman fakirlerin temsil edilme oranı düĢük oluyordu. Aday 

olma Ģartları öyle tespit edilmiĢti ki, bunları ancak servet sahipleri aĢabiliyor, fakirler ise 

seçime bile giremiyorlardı. Bu yüzden demokratik kazanımlar yavaĢ yavaĢ gelmekteydi. Bu 
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yavaĢ kazanımlar ise, yönetimi ellerinde bulunduran ve ondan kolay kolay vazgeçmek 

istemeyen kimselerin uzun süren direniĢlerine karĢı, halkın boykot, grev, isyan ve 

tepkilerinden sonra elde edilebiliyordu. 

Eskiden toplum üzerinde tek tek yetki sahibi olan kiĢi ve kurumlar, demokratik 

sisteme geçildikten sonra, güçlerini aynı parti veya ekonomik birlik altında birleĢtirip, 

menfaatlerini ortak bir biçimde sürdürme yolunu seçmekteydiler. Toplumda iktisadî güç 

sahipleri, maddi imkânları ile daha kuvvetli olmakta ve isteklerini daha kolay 

yapabilmekteydiler. Diğerleri ise zayıf ve güçsüzlükleri oranında daha az etkili olmaktaydılar. 

Sonuçta ülke idaresine yansıyan görüĢ, iktisadî imkânları ve sermayeyi ellerinde 

bulunduranlarınki oluyordu. Özellikle sanayi tröstleri, ellerindeki imkânlar ve iletiĢim 

kurumları vasıtasıyla sadece kitleleri iktisaden kendilerine bağlı hale getirmekle kalmıyorlar; 

aynı zamanda siyasî düzenin oluĢması konusunda da büyük ağırlık koyuyorlardı. Ġktisadî 

hayatta reklâm konusunda olduğu gibi; siyasette de propaganda faaliyetleriyle kitlelerin 

düĢünce ve duygularını etkileme yolları aĢılabiliyordu. Bu durumda, günlük geçim derdi ve 

sıkıntıları içerisinde bulunan sıradan insanın kendisine ulaĢan haberleri ne ölçüde tahkik 

edebileceği bellidir. Böylece kanaatlar ve tercihlerin belirli etki odakları ile yönlendirildiği 

görülmüĢtür. 

Bir ikinci husus, demokratik seçimlerin sonucunda halkın, temsilcileri vasıtasıyla 

yönetime katılması hadisesi olmaktadır. Demokrasinin bu konuda da tam olarak 

gerçekleĢemediği fark edilmektedir. Özellikle halkın siyasî partiler kanalıyla seçtiği 

milletvekillerini denetlemesinin mümkün olamaması bir yana; onunla normal Ģartlar altında 

bile görüĢmesi zordur. Ve böyle bir temsil, Ģeklî bir temsilden öteye geçememektedir. 

Demokraside düĢünülmesi gerekli bir konu da, ferde tanınan aĢırı hürriyettir. Birçok 

araĢtırmacılar Batı demokrasisinin fert ve toplumu, dejenere olabilecek ölçüde bir hürriyet 

serbestliğine ulaĢtırmıĢ olduğu kanaatindedirler. Bu noktada topluma zarar veren görüĢ, 

davranıĢ ve çalıĢmalar; ferdi hürriyete engel olunur iddiasıyla serbest bırakılacaktır. ĠĢte 

demokrasi anlayıĢının sınır tanımayan veya sınır koysa bile, ferdî hürriyeti ihlâl edebildiği 

iddiası ile ortadan kalkabilecek tarzdaki varlığı, toplumdaki insanların dejenere olmasına yol 

açıp bozulmayı hızlandıran bir boĢluğa sahiptir. 

Halkın temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını; halk kitlesinin görüĢ ve kanaatlerinin 

ülke yönetimi ve iĢleyiĢi üzerinde etkili olması gerektiğini öne süren demokrasi, bu "güzel 

rüya"sını bir türlü gerçekleĢtirme imkânını bulamamıĢtır. Amerika ve Avrupa'da demokratik 

haklar konusunda fazla bir problem yok gibi görünmesine rağmen, halen yönetim kesimi ve 

sanayiciler ile halk kesimi arasında gelir seviyesinden siyasî hakların kullanılması ve 

etkinliğine kadar önemli ayrıcalıklar görülmektedir. Dolayısıyla demokratik haklar teorik 

olarak kitleleri memnun ederken, bu haklardan en büyük payı yine iktisadî nüfuz sahipleri 

almakta ve halkın hürriyet ve hakları kısıtlanmaktadır. Demokratik rejimden beklenildiği 

halde bir türlü gerçekleĢmeyen temel hak ve hürriyetlerin ne olması gerektiği konusunda 

Anayasa Profesörü Hüseyin Hatemi Ģöyle demektedir: 

―Demokrasiden de önemli olan, hukuk devleti kavramıdır. Hukuk devletinin 

gerçekleĢtiği söylenemez. O halde demokrasi ile hukuk devleti arasındaki ayırımı tespit 

etmemiz gerekiyor. Asgarî insan hakları konusu, hukuk devleti bakımından çok önemlidir. Bir 

ülkede halk çoğunluğunun oyuyla iktidarın belirlenmesini demokrasi olarak belirlersek, rejim 

demokratik bir rejim olabilir ama orada insan hakları korunma altında değilse hukuk 

devletinden bahsedilemez. ġu halde temel olan demokrasi değildir, hukuk devletidir. Öyle bir 

rejim olabilir ki, orada insan hakları gerçek bir saygınlığa kavuĢmuĢtur. Ama sistem batı 

demokrasileri diye nitelendirilmeyecek bir sistem olabilir. ġu halde bizim önem vereceğimiz 

kavram, demokrasiden önce "hukuk devleti" olmalıdır.
80
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Demokrasi ve Ġslâm arasında zaman zaman iliĢkiler kurulduğu görülmektedir. Ġlk defa 

MeĢrutiyet döneminde, Mithat PaĢa'nın baĢkanlığında Namık Kemal ve diğer Yeni 

Osmanlılar grubu parlamenter ve anayasalı bir sisteme geçmek üzere kendi fikirlerine bir 

gerekçe ararken, Ġslâm'ın demokratik prensipler taĢıdığını söylemiĢlerdi. Böylece, PadiĢahın 

nüfuzunu sarsıp, demokratik bir yönetime doğru yönelmiĢ olacaklardı.  

Bediüzzaman‘ın MeĢrutiyet/Cumhuriyet ve Demokrasi konusundaki ifadeleri 

Demokrasi ve Ġslam konusuna açıklık getirmesi açısından çok önemlidir.  Öncelikli olarak 

Bediüzzaman ―MeĢrutiyet, Demokrat ve Cumhuriyet‖ kavramlarını müteradif kelimeler 

olarak değerlendirir ve aynı manaları yükler.
81

 MeĢrutiyetin içini ―Adalet, meĢveret ve kanun 

hâkimiyeti‖ olarak dolduran Bediüzzaman aynı tarifi Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet 

için tekrarlamıĢtır.
 82

 Sistemin özünün ―ĠstiĢare‖olduğunu vurgulayan Bediüzzaman Ġslamın 

asla baskı ve istibdada müsait olmadığının altını çizmiĢ
83

 ve dünya iĢlerinde istiĢareyi 

emreden Kur‘an ayetlerini nazara vererek
84

 demokrasiyi ―Dinin emrettiği meĢveret, adalet, 

kanun hâkimiyeti, hukukun üstünlüğü, milletin görüĢünü yansıtan millet hâkimiyeti, irade ve 

tercih hürriyetinin kullanımı, aklı kanun, kalbi ilim ve marifet, dili muhabbet‖
85

 olan bir 

sistem Ģeklinde tarif etmiĢtir. Bu sistemin Asya‘nın bahtını ve talihini açacağını ve milleti her 

çeĢit baskılardan kurtaracağını ifade eder.  

Demokrasilerde idarecilerin, hükümetin ve meclisin millete hizmet etmek için 

kurulmuĢ olduğunu ve amacının bu olduğunu ifade eder. Bunun da peygamberimizin 

―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ hadisine dayandırarak millete hizmet etmek olduğunu 

söyler. Demokratlığın millete hizmet etmek olduğunu da vurgular.
86

   

Günümüzde demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini teminat altına alan ve 

halkın saygıdeğerliğini sembolleĢtiren "teorik bir doktrin" olarak varlığını sürdürmektedir. 

Halkın temel hak ve hürriyetleri, adil ve insan fıtratını temel alan ―Asr-ı saadet‖ döneminin 

dıĢında tam olarak gerçekleĢmemiĢtir. Çünkü Bediüzzaman hazretlerinin 1935 yılında 

Cumhuriyet düĢmanı olmakla itham edilerek sevk edildiği EskiĢehir mahkemesinde ―Hulefa-i 

RâĢidin her biri Cumhurreisi idiler. Ancak manasız isim ve resim değil, hakiki adaleti ve 

hürriyet-i Ģer‘iyeyi taĢıyan manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler‖
87

 dediği gibi, isim ve 

resimden ibaret bir cumhuriyeti değil, gerçek anlamda ―Hürriyetin en geniĢ Ģeklini yansıtan‖
88

 

bir cumhuriyeti müdafaa ettiğini vurgular.  

1a. Demokrasi ve Hürriyet Münasebeti: 

―Hürriyet, Adalet ve Müsavat‖ fıtratın sesidir, Ġslamın emridir. Bireyin hukukunu 

savunan ―Ġslam‖ ve bireyin hukukunu savunan ―Demokrasi‖ aynı değerlerde buluĢmuĢlardır. 

Dinin informel ve geleneksel istediği Ģeyleri demokrasi formel hale getirmiĢtir. Yani her ikisi 

fıtratta buluĢmuĢlardır. Bu akıl ile naklin buluĢmasından baĢka bir Ģey değildir.  

Demokraside insanlar hürdüler; ama bu baĢıboĢluk anlamına gelmez. Demokrasi bir 

kurallar sistemidir. Herkes bu kurallara uymakta hürdür; kuralları ihlal etmek için hür 

değildirler. Kuralların ihlali haksızlık ve adaletsizliği netice verir. Kurallar ise formel ve 

informel olmak üzere ikiye ayrılır, her ikisi de mühim olmakla beraber Demokrasiyi yaĢatan 

informel yani geleneksel kurallardır. Çünkü Demokrasi bir değerler bütünüdür ve bu değerler 

informel olup gelenek haline gelmiĢ olmalıdır. Formel kurallar bu geleneği devam ettirmek ve 

demokrasinin gelenek haline gelerek kökleĢmesini sağlamak için konulmaktadır.  
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Demokrasilerde bireycilik ve cemaatçilik olmalı, ancak bu belli kurallar çerçevesinde 

kalmalıdır. Fertler cemaat ve gurup içinde hür olmakla beraber, dıĢarıda demokratik kültüre 

sahip çıkmalıdır. Dini ve ideolojik guruplar ve cemaatler partileĢerek siyasi yapılanmaya 

girmemelidirler. ―Devleti ele geçirmek‖ veya ―Yönetime talip olmak‖ gibi bir iddia içine de 

girmemeleri gerekir. ġayet bu cemaat ve gurup içerisinde yönetime talip olmak isteyen 

ehliyetli kiĢiler varsa bunlar demokrasinin meĢru zeminleri olan siyasi partilerden kendi 

fikrine yakın birisine girerek bu ihtiyacına cevap aramalı ve gurubunu, cemaatini buna alet 

etmemelidir.  

Birey olarak herkesin demokraside söz hakkı vardır. Sivil örgütlerin de birer STK 

(Sivil Toplum KuruluĢları) olarak demokraside baskı unsuru olmaları yasaldır. Bu haklarını 

her zaman ve zeminde kullanmaları mümkündür. Bununla iktifa etmeleri gerekir. 

Demokrasiyi araç olarak görmek ve kendi ideolojisini halka kabul ettirmenin bir aracı olarak 

meseleye bakmak, hem demokrasiyi anlamamak, hem de tarihte kalmıĢ ve topluma baskı ve 

zulüm dıĢında hiçbir artısı olmamıĢ ―Ġdeolojik ve FaĢist Devlet‖ özleminin kafasında devam 

ettiğinin de bir göstergesidir. Bu zaten iflas etmiĢ bir düĢüncedir.  

Demokrasi ortak değerler bütünüdür. Bu değerler ile devleti idare etme ve halkı 

idareye her yönü ile katmanın adıdır demokrasi. Böylece bir üst normdur. Bazı Ģeylerin aracı 

değildir. Bir ortak kültürdür. Her Ģeyden önce bu kültürün topluma yerleĢmesi gerekir ki 

sağlıklı bir demokrasi oluĢsun. Fertlerde Demokrasi kültürü geliĢmeden toplumda demokrasi 

kültürü oluĢmaz, toplumda demokrasi kültürü oluĢmadan da sağlıklı bir Demokrasi ülke 

idaresine yerleĢmez. 

Demokrasiyi bir araç olarak görmek demokrasiyi anlamamıĢ olmaktır. Demokrasinin 

amacı tüm halkın mutluluğudur. Bir ideolojik cemiyet gibi ―Ekseriyetin içinde ekalliyetin 

saadeti‖ değildir. Toplumu ve ekseriyeti ekalliyetin hizmetçisi olarak görmek ortaçağ Avrupa 

yaklaĢımıdır. Avrupa bu anlayıĢı terk ederek halka hizmeti esas aldı ve kurtuldu.  

―Ġnsanların hayırlısı insanlar hizmet edendir‖ buyuran bir dinin mensuplarına yakıĢan 

en güzel davranıĢ halka hizmeti esas alan demokratik bir yapıya sahip çıkmak olmalıdır. 

Bunun için bilhassa Müslümanların demokrasiye sahip çıkmaları gerekir. Günümüz 

dünyasında demokrasiye en fazla Müslümanların muhtaç olduğu gerçeğini de göz ardı 

etmemek gerekir.  

 

1b. Demokrasinin Ġslam’daki Yeri:  

Demokrasi, menĢei itibarıyla eski Yunan‘a dayansa da, zamanla bir kısım fikirlerle 

geliĢerek, semavi dinlerden ve prensiplerden yararlanarak topluma hizmeti esas alan bir idare 

Ģekline gelmiĢtir. Demokrasinin geliĢmesi asırlar almıĢtır. BeĢer hikmetinin ulaĢtığı en son ve 

mükemmel idare Ģeklidir.  

Demokrasi hak ve hürriyetleri teminat altına alan, ―eĢitlik, adalet, hürriyet ve 

meĢvereti‖ ölçü olarak koyan bir sistemdir. Bu esaslar büyük ölçüde ―Ġnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi‖nde özetlenmiĢtir. Demokrasi çoğunluk iradesini esas almakta, ―Çoğunluk 

yanılmaz‖ prensibine dayanmaktadır. Uygulama alanı ise uygulayan kimselerin elinde su-i 

istimale ve geniĢ hürriyet atmosferini çıkar çarpıĢmalarına, baĢkalarını yutmaya ve 

boğuĢmalara vesile olabilmektedir. Yine demokrasi, toplumdaki fertlerin inanç ve anlayıĢ 

yapılarına göre menfaat dengelenmesine vasıta olabildiğinden insan hak ve hürriyetlerinin 

mükemmel manada yaĢandığı huzur ve güveni sağlayan bir vasatı da temin ediyor. 

Zaten demokrasiye karĢı çıkanların gerekçesi de sözünü ettiğimiz yanlıĢ 

uygulamalardandır. YanlıĢ uygulamayı kimse tasvip edemez. Doğru da değildir. Nihayet 

demokrasiyi uygulayanlar da insandır. Ġnsanların iyi de kötü de olabileceğini unutmamak 

gerekir. Menfaatperest insanlar her türlü haksızlığı ve zulmü her vasatta iĢleyeceği nazarı 

itibara alınırsa, demokrasinin su-i istimale en az müsait bir zemini temin ettiği de görülecektir.  
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ġurası bir gerçektir ki, akıl ve felsefeye dayanan idareler ne zaman semavi dinlerin 

prensiplerine dayanmıĢ ve onunla kol kola gitmiĢse iĢte o zaman geliĢmelere sahne olmuĢ, 

insanlığı saadete götürmüĢtür. Ne zaman semavi dinlere sırtını çevirmiĢ ise insanlığı felakete 

atmıĢtır. Zaten esas olan akıl, ilim ve dinin beraberce mütalaa edilmesidir. Ġnsanlık akıl, ilim 

dinden uzaklaĢtıkça pek çok yanlıĢları arkasından getirmiĢtir. 

Akıl, ilim ve felsefenin asırlar sonra tecrübe ile ortaya koyduğu insanlığı idari 

felsefesini ve prensiplerini Ġslamiyet 1400 sene öncesinde koymuĢtur. Mühim olan bu 

prensiplerin 1400 sene gibi geç de olsa, demokrasi adı altında hayata tatbik edilmiĢ olmasıdır.  

Demokrasiye iĢlevlik kazandıran prensipleri ―eĢitlik, adalet, hürriyet ve meĢveret‖ 

olarak görüyoruz. Nitekim demokrasi bu esasları temin etmeye çalıĢıyor. Ġslam bunları 1400 

sene öncesinde emretmiĢtir. Bunlardan birisi istiĢaredir. Kur‘an‘da ―Dünya iĢlerinde onlarla 

istiĢare et‖
89

 buyurur. Mü‘minlerin vasıfları anlatılırken ―onların iĢleri arasında istiĢare 

iledir‖
90

 buyurarak bu özelliklerine dikkat çekilir. Hadiseler de bunu teĢvik eder. Bun 

hadislerden birinde peygamberimiz (sav) ―Bir millet istiĢare ettiği müddetçe zillete düĢmez‖
91

 

buyurur. Resulullah (SAV) bizzat istiĢare ile iĢlerini yürütmesi bu emrin uygulanmasından 

ibarettir.  

Ġslam kanunlara bağlılığı esas alır. Devlet baĢkanı Allah‘ın emirlerine uyduğu ve 

Allah‘ın emirlerini çiğnemeyi emretmediği müddetçe ona itaat edilmesi gerektiğini emreder. 

Bir ayette ―Allah‘a, Resulüne ve sizden olan idarecilere itaat edin‖
92

 buyurur. ġahsi arzu ve 

isteklere değil, kanuna uyulacak; doğruluk, hak ve hukuk hâkim olacaktır. 

Ġslam her Ģeyden önce kalplere mesuliyet duygusunu yerleĢtirir. ―Ġnsan baĢıboĢ 

bırakıldığını mı sanıyor?‖
93

 ilahi hakikati bunun sadece bir örneğidir. Ġslam‘da idareci efendi 

değil, hizmetkârdır. ―Ġnsanların en iyisi insanlara faydalı olandır.‖
94

 ―Bir topluluğun efendisi 

ona hizmet edendir‖
95

 hadisleri bunu ifade eder. 

Bütün bu değerler hür bir zeminde yeĢerir. Ġslam ise en ideal hürriyeti getirmiĢtir. 

Ġnsanları kula kulluktan çıkarıp, Allah‘a kulluğa yükseltmiĢtir.
96

 ―Cihadın en hayırlısı zalim 

hükümdara hakkı söylemektir‖
97

 buyurarak hakkı müdafaayı esas almıĢ ve ―haksızlığa karĢı 

susanı dilsiz Ģeytana‖ benzetmiĢtir. Binaenaleyh Allah‘tan baĢkasına boyun bükülmemesini, 

her hal-ü karda doğrunun, hakkın savunulması gereğini göstermiĢtir. 

Demokrasilerde hâkimiyet millette olur. Çoğunluğun hükmü geçerlidir. Ġslam‘da da 

Kur‘an ve hadisten sonra yer alan delillerinden birisi ―Ġcma-ı ümmet‖tir. Bu da çoğunluğun 

görüĢ birliğini ve ittifakını gerektirir. Çünkü ―icma‖ ekseriyetin görüĢü demektir. Umumun 

temayülü ve görüĢü muteber ve muhteremdir.  

Muhalefet de saygıya layıktır. MeĢru ve samimi bir adalet unsurudur. Diyelim ki, 

içtihadla yetkin kiĢiler tartıĢırlar. Çoğunluk bir görüĢ etrafında birleĢti. Azınlığın görüĢü 

isabetsiz de olsa, yanlıĢ hareket etmiĢ olmuyorlar. Hakkı, doğruyu bulmaya uğraĢtıkları ve 

yardım ettikleri için, doğruyu bulup, isabet eden iki sevap, hata eden de bir sevap kazanmıĢ 

oluyor.  

Devletten ve devlet adamlarından beklenen Ģey adalettir ve adaletle hükmetmektir. 

Cenab-ı Hak, Kur‘an-ı Kerim‘de Hud Suresi 13, A‘raf Suresi 41. ve pek çok ayetlerde 

adaletle hükmetmeyi emrediyor. Peygamberimiz (SAV)‘ın bu konuda pek çok tavsiyesi ve 

hadisleri de mevcuttur. Vefatından önce, ―Benden hakkı olan gelsin alsın, kime vurmuĢsan, 
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iĢte sırtım, gelsin o da benim sırtıma vursun‖ buyurarak hakkın ve adaletin önemini ortaya 

koymuĢtur. 

Adaletin temin edilmesi için herkesin adalet karĢısında eĢit olması lazımdır. Bunun 

için hâkim huzurunda Ģah ve köle birdir. Müslim, gayr-ı müslim aynı muameleye tabi tutulur. 

Peygamberimiz, ―Ġnsanlar hukuk karĢısında tarak diĢleri gibi müsavidir‖ buyururlar. Nitekim 

Hz. Ali (RA)‘ın bir Yahudi ile Fatih Sultan Mehmed‘in bir Macar ile eĢit Ģekilde yargılandığı 

bir gerçektir.  

Ġslam, öyle bir ilahi dindir ki, hiçbir Ģeye ihtiyacı yoktur. En son ve en mükemmel 

dindir. Hiçbir beĢeri sistem ve doktrine ihtiyacı olamaz. Bütün sistemler az da olsa noksandır, 

ama Ġslam mükemmeldir. En ekmel dindir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Bu Ġslamın 

inanç, ibadet ve ahlaka verdiği önemin sonucudur. Ġnsanlığın bu temel ihtiyaçlarını tam olarak 

karĢılayan Ġslam‘ın siyasete ve insanlığın idaresine ait kısmı ancak yüzde bire tekabül eder. 

Bunun için Ġslam yüzde biri esas almaz, yüzde doksan dokuzu esas alır. Ancak yüzde biri 

teĢkil eden siyasi yönün mükemmel olması iman, ibadet ve ahlakın mükemmel olması ile 

doğru orantılıdır. Bunun için ―Ġman ne derece mükemmel ise, hürriyet o derece parlar.‖   

ġu nokta nazar-ı itibara alınmalıdır. Bu gün için Ġslam‘la demokrasinin değil, 

demokrasi ile istibdadın tercihi söz konusudur. Durum böyle olunca, elbette istibdada karĢı 

demokrasi tercih konusudur. Ġslam da baskıya, zulme, keyfi muameleye, su-i istimallere açık 

olan istibdada ve tek kiĢinin idaresine karĢıdır. Ġstibdadın hâkim olduğu idarelerde insani 

değerler ayakaltına alınır, zillet ve sefalet baĢlar. Garaz ve düĢmanlık duyguları baĢ gösterir. 

Ġhtilaflar körüklenir, ilmi istibdat ve taklitçilik baĢlar, farklı farklı gruplar ortaya çıkar.  

ĠĢte bu ve benzeri sebeplerden dolayıdır ki, Ġslam istibdada karĢıdır. Hürriyeti müdafaa 

eder. ġahısların keyfi muamelelerine asla müsaade etmez. MeĢveret prensibini getirerek 

kuvveti, Ģahsın elinden alır, çoğunluğa verir. Kanun hâkimiyetini sağlar. Ferdi ıslah eder ve 

kanuna tabi olmaya, keyfemayeĢa hareket etmemeye zorlar. Sadece ve sadece hakkı 

kuvvetlendirir.  

Demokrasi istibdadı önlemek için çıkmıĢtır. Öte yandan adalet, meĢveret, hürriyet gibi 

esaslarına dayanan Ġslam, hak ve hürriyetlerine teminat altına alan, gerçek ve ideal manada bir 

demokrasiyi getirip uygulandığını da görmezlikten gelemeyiz. Bediüzzaman Said Nursi, 

Hulefa-i RaĢidin‘i halife oldukları kadar, cumhurbaĢkanı olarak da tarif eder. Fakat, ―manasız 

isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i Ģer‘iyeyi taĢıyan manay-ı dindar 

cumhuriyetin reisleri idiler‖
98

 der.    

Süleyman Demirel de demokrasiyi  ―Allah‘tan baĢkasına kul olmama hadisesi‖ olarak 

ele alır, adaletin temin edilebileceği hürriyet ortamını sağladığını belirtir. Bunu en güzel 

Ģekilde sağlayan ise Ġslamiyet diyerek, asr-ı saadeti misal gösterir.
99

  

Ünlü Ġngiliz ilim adamı Bernard Shaw, Ġslam‘ın getirdiği gerçek demokrasiyi anlamıĢ 

ki, ―Bugün Ġngiltere‘de demokrasi kemale ulaĢmıĢtır, bunun bir üst derecesi de 

Ġslamiyet‘tir‖
100

 diyor. ―Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‖ni kaleme alan heyette yer alan 

General Lafayet, Peygamberimiz (SAV)‘ın gerçek adaleti getirmiĢ olduğunu hayranlıkla dile 

getirmekten kendini alamamıĢtır.
101

 Shebol de, ‖Hz. Muhammed (AS)‘ın insanlığa intisabıyla 

bütün beĢeriyet iftihar eder. Çünkü o zat, okuma, yazma bilmediği halde öyle bir din 

getirmiĢtir ki, biz Avrupalı‘lar iki bin sene sonra da onun kıymet ve hakikatine yetiĢebilsek, 

en mesut insanlar olacağız‖ derken bu gerçeği teyit etmiĢtir.  

Evet, Avrupalıların bizzat itirafıyla sabit olduğu gibi Ġslam, günümüze kadar 

geliĢtirilerek gelen demokrasinin en idealini, en güzelini bin dört yüz sene önce getirmiĢ ve 

bizzat uygulamıĢ ve bir ―Asr-ı Saadet Modeli‖ ortaya koymuĢtur.   
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1c. Demokrasi ve Ġslam: 

Ġslama göre Allah‘ın ―Ģeriat‖ olan ifadesini bulan kanunları iki nevidir. Birincisi 

Allah‘ın ―Kelam‖ sıfatının tecellisi olan Kur‘an-ı Kerim ve ondan kaynaklanan din ve Ģeriat. 

Ġkincisi ise Allah‘ın ―Ġrade‖ sıfatının tecellisi olup ―Tabiat Kanunları‖ Ģeklinde kâinatta cari 

olan ―ġeriat-ı fıtriye‖ veya ―Adetullah‖ dediğimiz kanunlardır.   

Tabiat kanunları nedir? Niye vardır? Nasıl iĢlemektedir? Niçin herkes bu kanunlara 

uymak durumundadır? Uyulmazsa ne olur? Bunları düĢündüğümüz zaman varacağımız sonuç 

Ģudur: ―Kanunlar Allah‘ın iradesidir.‖ Allah kâinatta iĢlerini kanunlarla yapmaktadır. Buna 

uyma mecburiyeti vardır. Bu kanunları koyan ve iĢler hale getiren yüce Allah insanlığı 

saadete sevk edecek kanunları da koymuĢ ve ―Kelam Sıfatı‖ gereği peygamberine vahiy 

yoluyla öğretmiĢtir. Ancak bunlara uyma konusunda insanları hür bırakmıĢtır. ġayet mecbur 

tutmuĢ olsa idi o zaman herkes tabiat kanunlarına uyduğu gibi mecburen uyardı. Ancak o 

zaman uhrevi ceza ve mükâfat söz konusu olmazdı.  

Allah insanların hayat-ı içtimaiyesini tanzim etmek için Kur‘an-ı Kerimde genel 

hükümler koymuĢtur. Ġnsanları ise insani değerlerin ortaya çıkması için hür olarak yaratmıĢtır. 

Ġrade ve hürriyetin kullanımını insana vermiĢtir. Bu genel hükümlerin iĢleyiĢini değiĢen-

geliĢen Ģartlara göre insanların akıllarına havale etmiĢtir. ĠĢte imtihan sırrı burada ortaya 

çıkmaktadır. Genel hükümlerin uygulaması ile ilgili meselelere de ―Furuat‖ olması açısından 

maslahata göre genel esasları değiĢtirmeden yeni hükümleri çıkarmayı insanlara, insanların 

aklına havale etmiĢtir. Yönetim de bu değiĢen ahkâmı ifade etmektedir.
102

   

Dünya çeĢitli devreler geçirmiĢtir. Krallık yönetimi asırlar boyu devam etmiĢtir.  

Matbaanın icadından sonra ―Ġdeolojilerin‖  yayılma imkânı bulması ile ―Ġdeolojik Devlet‖ 

düĢüncelerini doğurmuĢtur. 19. Asır bunun dünya çapında mücadelesine sahne olmuĢtur. 

Sanayi devrimi Kapitalizmi, Kapitalizmin acımasız tutumu ise Komünizmi netice verdi. 

Komünizmin katı devlet idaresi ve ürkütücü fikirleri ise Demokrasinin güçlenmesine sebep 

oldu. 20. Asır Komünizm ve kapitalizmin kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdir. 21. Asırda 

ise dünyada artık ideolojik ne devlet ne de parti kalmamıĢ ve bu dönemi kapatmıĢtır.  Ġnsan 

fıtratı daima hürriyet, müsavat ve adalet istemektedir. Bu ihtiyacına cevap veren ise dindir. 

Ancak dinin ―Kamu Yönetimi‖ yönü sistemli hale getirilemediği için bu boĢluğu 

―Demokrasi‖ fıtratın sessine kulak veren bir akılcı yaklaĢım ile doldurarak ―Ġdari Sistemini‖ 

kurmuĢtur. Bu insan fıtratının isteğine kulak verdiği için fıtrat dini olan Ġslam‘ın 

uygulanmasını istediği idari esaslar ile çeliĢmemektedir. 

 

1d. Din ve Demokrasi TartıĢması: 

Demokrasi bir hayat tarzıdır. Bu hayatı inançlar ve değerler Ģekillendirir. Demokratik 

değerler dediğimiz Ģeyler dinin insanlığı Ģekillendirdiği ortak ahlaki değerlerdir. Bunun için 

din – demokrasi tartıĢması yersizdir. 

Ġslam dinini kabul eden insanların yönetimde demokrasiyi benimsemesi bu açıdan 

bakıldığı zaman Kur‘anın isteğine uygundur. Kur‘anın Müslümanlara öğrettiği idare sistemi 

içinde demokrasi yer bulabilir. Nitekim Kur‘anın uygulayıcısı olan Hz. Peygamber (sav) ve 

Ģanlı sahabeleri ―Asr-ı Saadet‖ modeli ile bize demokratik değerlerin en mükemmelini 

yaĢatarak göstermiĢlerdir. 

Ġslam bir din, demokrasi ise bir yönetim Ģeklidir. Demokrasi ile yönetimde akıl ve 

nakil aynı noktada birleĢmiĢlerdir. Ancak demokrasi erdemli bir toplumda tam olarak iĢler. 

Ġnsanlığa erdemini ise din sağlar.  Bireysel erdemin olamadığı yerde toplumsal erdem ve 

ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Fertlerin vicdanında ―Allah korkusu ve Ahiret 

duygusu‖ hükmetmezse o zaman erdemden de bahsedemeyiz. Bu durumda dini reddederek 
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bir erdemli demokratik toplum oluĢturmak imkânsızdır. Bu gün devlet bu imkânsızı baĢarmak 

için uğraĢıyor. Bu mümkün değildir. Dünya barıĢı ve demokrasinin mükemmel iĢleyiĢi 

fertlerin vicdanlarında ve toplumda dini hayatın yaĢanmasına bağlıdır. Devlet dinsiz bir 

demokrasiyi yaĢatmak için çaba göstereceğine dinin yaĢanması için çalıĢsa en kısa zamanda 

demokratik değerler dediği Ģeyleri fertlerde ve toplumda hâkim kılabilir. Bunun için amaca 

giden yol dinden geçmektedir. 

Din ve dinin temel kaynağı olan Kur‘an idarecilere adaleti emretmiĢtir. Hak ve 

hürriyetlerin korunması adalettir. Adaleti sağlayacak olan idareci akılcı ve hakperest yollarla 

kimsenin hakkını kimseye yedirmemek ve toplumda huzur ve güveni sağlamak için ne 

lazımsa yapacaktır. Bunun için dini değerlerden ve dinden yardım istemesi kadar doğru ve 

normal ne olabilir?  

Ġslam hukukunda ―TeĢri‖ dediğimiz değiĢen Ģartlara göre dinden hüküm çıkaran bir 

müessese vardır. Bunun için dini nassları akılla yorumlayarak yeni hükümler ile dinin hayata 

hükmetmesine ve kıyamete kadar devamına imkân verilmiĢtir. Âlimlerin Ģeref vesilesi bunu 

baĢarabildikleri ölçüde artar ve üstünlükleri de buna bağlıdır. Ġmam-ı Azam ve ġafii‘yi 

yücelten bu durumdur.  

Yönetim meselesi dinin furuat dediği kısımdan olduğu için yönetime ait kuralları 

―Ġçtihat‖ ve ―Fetva‖lar ile hukukçu bilginler belirler. Buna ―ġeriat‖ denir. Bu günkü 

hukukçuların bunu yadırgaması anlamsızdır. Bundan faydalanmaları ve adil kanunları bu 

Ģekilde yapmaları, tarih boyunca devletleri ve milletleri adil ve güven içinde yaĢatmalarından 

da ibret ve ders almaları gerekir. 

 

1e. Cumhuriyet: 

Cumhuriyet, ―halk çoğunluğunun hür iradesi ile hür seçim neticesi idarecisini 

seçmesi‖ demektir. Bu durum yoksa bu göstermelik bir cumhuriyettir. Arkasında millet 

olmayan bir hükümetin, darbe sonucu gelmesi ile meclisten seçilmesi arasında fark yoktur. 

Demokrasilerde, meĢruiyetin tek kaynağı halkın rızası ve temsilidir. Milletin rızası 

yoksa meĢruiyetin kaynağı ortadan kalkmıĢ demektir. MeĢruiyet bir Ģekil olayı değil, milletin 

oy çoğunluğudur. Arkasında oy çoğunluğu olmayan parmak çoğunluğu, meĢruiyet doğurmaz. 

Bu durum Ģahıs ve zümre hâkimiyetinin tesisi demektir. Böyle bir rejime “Cumhuriyet” 

demek de doğru değildir. Milletin çoğunluğunun reddettiği ve bunu da seçimlerde ortaya 

koyduğu halde, bir takım siyasi tertip ve alıĢveriĢlerle milletin baĢına birilerinin oturduğu 

rejim ―manasız, resim ve isimden ibaret‖ bir Cumhuriyet olur. 

Halkın temayülü ile temsil arasında makul bir nispetin bulunması gerekir. Bu orantı 

çok bozulmuĢsa temsil zedelenir. Bu durum halkın siyasi otoriteye kaynaklık eden rızasının 

ortadan kalkması demektir. Bu takdirde halk desteğinin yeniden sağlanması için yeni bir 

seçime gidilmesi gerekir. Ġstikrarı sağlamanın yolu seçimden geçer. Çünkü halk iradesini 

seçimle ortaya koyar. Seçim yoksa bu irade nasıl tespit edilecektir? 

Seçimle oluĢturulan temsilciler meclisi bir büyük binanın değil, bir büyük inancın 

sembolü olmalıdır. Bu inanç “Milli Ġrade” inancıdır. Bu, bir milletin kendi kaderini 

kendisinin tayin etme hakkı‖ demektir. Bu inanç yaĢanmalıdır; sadece sözden ibaret 

kalmamalıdır. Bu da milletin iradesini hür ve serbest olarak ortaya koyabilmesi ile 

mümkündür. Böylece milletini rıza ve muvafakati ortaya çıkar. Bu rıza ve muvafakatin bir 

defa ortaya çıkması kâfi değildir, devamı Ģarttır. Bu da ―hür ve serbest‖ seçimle kendisini 

gösterir. KiĢinin hür olması yetmez, hadisenin serbest bir vasatta cereyan etmesi lazımdır. 

Bunun için de kiĢinin doğru tercih yapabilecek kadar gerçekleri bilmesi, aydınlanmıĢ olması, 

daha sonra tercihinden dolayı herhangi bir zarara uğramayacağından emin olması, yani -hangi 

Ģekilde olursa olsun- korku ve tehdidin ortadan kalkmıĢ olması lazımdır.    

Böylece temsilciler meclisi ―toplumun gerçek bir temsilcisi olma‖ vasfını daima 

korumuĢ olur. Meclisin hayatiyeti böylece mümkün olur ve millet hâkimiyeti bu Ģekilde 
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sağlanır. O zaman meclis dıĢı güçler meclis üzerinde hâkimiyet kuramazlar. “Hâkimiyet 

Milletindir” sözü yerini bulmuĢ olur. Cumhuriyet gerçek değerini böylelikle kazanır.  

Halkın meclise ―benim meclisim‖ diye her zaman sahip çıkması gerekir. Bunun yolu 

da hür muhalefete yer vermiĢ olmasıdır. Ġktidar her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan 

unsur muhalefetin var olmasıdır.
103

  

Bu ifadeler ülkemizdeki demokrasi ve cumhuriyet mücadelesinden bir örneği 

sergilemektedir. Bu mücadele demokratik bir cumhuriyetin mücadelesidir. Ġstenen 

―demokratik cumhuriyettir.‖ Ne zaman cumhuriyet demokratik değerlerle içini doldurursa 

―manasız isim ve resimden ibaret‖ olmaktan kurtulur ve böylece Cumhuriyet “Demokratik 

Cumhuriyet” vasfını kazanır. 

 

2. ĠSLAM-DEMOKRASĠ VE CUMHURĠYET 

Toplumda lehte, aleyhte pek çok fikir tartıĢmaları yaĢanmıĢtır. ―Din‖ ―ġeriat‖ 

―Cumhuriyet‖ ―Hürriyet‖ ve ―Demokrasi‖ de bu kavramlardan bazılarıdır. Din ve ġeriat 

Adem (AS)‘dan bu tarafa var olagelmiĢtir.  Ġlahi kaynaklıdır. Vahy ve peygamber aracılığı ile 

insanlara gönderilmiĢtir. ―Yahudi ġeriatı‖ Hz. Musa (AS) ve Tevrat‘ın inzalinden günümüze 

kadar en az 3000 yıllık bir maziye sahiptir.  

―Din ve ġeriat‖ aynı anlamda olup, ―Din‖ umumi, ―ġeriat‖ ise dinin ―Emir ve Yasak‖ 

bölümünü ifade ile daha hususi bir anlamı vardır. Her ikisi de ―Allah tarafından gönderilen ve 

insanlar tarafından uyulması istenen emirler, yasaklar, ahlaki öğütler, ibadetle ilgili hükümler 

ve tavsiyelerden ibarettir.‖ Amacı da dünya ve ahiret saadetini temin ve iĢlerini tanzimdir. 

Kur‘an-ı Kerim‘de Yüce Allah, ―Allah‘ın emirlerine teslimiyet‖ anlamında son dinine ―Ġslam‖ 

adını vermiĢtir. Allah‘ın insanlara uymalarını istediği son din ―Ġslam Dini‖dir.
104

 

Böylece ―Din-ġeriat ve Ġslam‖ anlam itibarıyla örtüĢmektedir. Ayrıca ġeriat, Cenab-ı 

Hakkın ―Kelam‖ ve ―Kudret‖ sıfatlarının tecellisidir. Kudret sıfatından Kâinat ve onun 

düzenli iĢleyiĢini sağlayan, kâinatta cari ―Adetullah‖ ―Sünnetullah‖ denilen ―Tabiat 

Kanunları‖ zuhur etmiĢtir. Buna ayrıca ―ġeriat-ı Fıtri‖ de denilmektedir. Kelam sıfatından ise 

dinin kuralları dediğimiz Kelamullah‘tan tecelli eden malum ―ġeriat‖ zuhur etmiĢtir. Her ikisi 

de ilahidir ve ―ġeriat‖ kavramı ile açıklanabilir.  

Kur‘an-ı Kerim‘de ―Ġtikad, ibadet, ahlak, muamelat ve ukubat‖ olmak üzere beĢ çeĢit 

ahkâm vardır. Ġtikad, kelam ilminin; ibadet ve muamelat, fıkhın; ahlak, tasavvufun; ukubat ise 

hukukun kaynağını teĢkil etmektedir. Din hayatın her yönünü kuĢatır. ġeriat: ―Ġnsanlardan 

sudur eden ef‘al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve intizam altına alıp tahdid eden kaidelerin 

hülasasıdır.‖
105

 Veya devletin iĢlerini tanzim eden kanunların hülasasıdır‖
106

 der 

Bediüzzaman. 

Günümüzde  ―ġeriat‖ denilince sadece Ġslam hukuku‘nun ―Ukubât‖ dediğimiz, cezaî 

müeyyideleri tanzim eden hükümleri anlaĢılmaktadır. Modern hukukla bazı noktalarda 

çeliĢtiği ifade edilerek topyekûn Ģeriata karĢı çıkılmaktadır. Hâlbuki Ģeriat hukuku tatbik 

edilmezse bile tasdik edilmelidir ki, dinin bir kısmını inkâr ile küfre girilmesin.

 Veyahut bir 

kısım insanlar ―ġeriat‖ denilince bundan ―Siyasal Ġslam‖ı anlamakta; din adına siyaset yapan 

partilere olan siyasal muhalefetini Ģeriata karĢı olmak Ģeklinde tatbik edip, göstermektir. 

Böylece Cumhuriyet ve demokrasiye zıt bir rejim gibi gördüğü ġeriata toptan karĢı 
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çıkmaktadır.

 Böylece kendisinin Cumhuriyetçi ve Demokrat olduğunu ispatlamak 

istemektedir.  

Buna mukabil bir kısım ―Dinde hassas ve muhakeme-i akliyede noksan‖ dindarlar da 

mevcut Cumhuriyet ve Demokrasiyi ġeriata, Ġslam‘a zıt ve karĢı imiĢ gibi zannederek onu 

yıkıp yerine ―ġeriat devleti‖ kurma gibi ne yaptığını bilmez Demokrasi ve Cumhuriyet karĢıtı 

bir tavır sergilemektedir.  

Görüldüğü gibi bilgi ve diyalog eksikliği neticesinde ne dindarlar ġeriatı, cumhuriyeti 

ve demokrasiyi tam olarak bilmekte; ne de Cumhuriyetçi ve Demokratlar, ġeriatı ve tarifini 

insan hak ve hürriyetlerinden alan demokrasiyi tam bilmektedirler. Bir kör dövüĢüdür, devam 

edip gitmektedir.  

Bunun temel nedeni, seçimle iĢbaĢına gelen Hulefa-i RaĢidinden sonra, seçimi devam 

ettirmeyerek toplumun saltanatla idaresidir. Hâlbuki Ġslam‘ın idare sistemi, Asr-ı Saadetle 

tatbikini bulan Hilafet, yani seçimle ve çoğunluğun iradesi ve rızası ile mü‘minlerin iĢlerini 

deruhte etmek ―Emirel Mü‘minin‖ olmaktır. Bu tatbikat terk edildiği içindir ki, ―Ġslam 

istibdada müsait zannedilerek‖ Cumhuriyet ve Demokrasiye soğuk bakılmıĢ, cumhuriyetçiler 

de Ġslam‘a baskı yaparak dindar insanları kendilerinden soğutmuĢlardır.  

Hâlbuki Cumhuriyet ve Demokrasi prensiplerini Kur‘andan yani ġeraitten almıĢtır. 

Çoğulcu ve Hürriyetçi Demokrasinin prensiplerinin kaynağı, Kur‘an, Sünnet ve Hulefâ-i 

RaĢidinin tatbikatıdır. Öncelikle Kur‘an-ı Kerim dünya iĢlerinde mü‘minlerle meĢvereti 

emretmektedir.
107

 Peygamberimiz (sav) böyle hareket etmiĢlerdir. Hulefâ-i RaĢidin ise 

meĢveretin en geniĢ Ģekli olan seçim ile iĢ baĢına gelmiĢlerdir. Böylece ―Halife‖ unvanını 

almıĢlardır. Hilafetin seçim ile tahakkuk edeceğini tatbikatları ile göstermiĢlerdir. 

Cumhuriyet ve Demokrasinin varlığının sebebi ve hayatı olan Hürriyet, yani insan 

iradesinin baskı altından kurtulması ve aklını hür bir Ģekilde kullanması ―DüĢünce, Ġlim ve 

fikir, Din ve Vicdan Hürriyeti‖ de yine kaynağını Kur‘an-ı Kerimin ―Dinde zorlama 

yoktur‖
108

 kanun-u Ġlahisinden almıĢtır. 

Dinin ve dinden kaynaklanan Ģeriatın Allah tarafından gönderilmesinin amacı ve 

hikmeti zalimane istibdadı ve tahakkümü kaldırmaktır. Allah insanların meĢru olan iĢlerinde 

Ģahane serbest ve hür olmalarını istemektedir. Çünkü insanın insanlığı ancak iradesini hür 

olarak kullanması ile ortaya çıkmaktadır. Yüce Allah insanları zorlayarak iman etmelerine 

bile müsaade etmemektedir. Âdil-i mutlak olan Allah her türlü zulümden münezzehtir. 

Ġnsanları hayra ve Ģerre zorlamak zulümdür. Ancak ilim, irĢat ve güzel öğüt ile en güzel 

Ģekilde mücadeleyi emretmektedir. Hakkı tavsiye ve hayra teĢvik ile yol göstermeyi 

istemektedir. Ġnsanların akıl ve iradelerini baskı altına alarak bir Ģeyler yapmak zulümdür. Bu 

insanın hürriyetin engeller ve insanlığını mahveder. Baskı ve istibdat nifakı netice verir. 

Dünyadaki tüm nifak hareketlerinin kaynağı baskıdır.  

Cumhuriyet dinin ―Hürriyet‖ ve ―MeĢveret‖ prensiplerine dayanır. Kur‘an Hürriyetin 

sınırını olabildiği kadar geniĢ tutmuĢtur. Fatiha suresinde ―Yalnız Senden yardım ister ve 

yalnız Sana ibadet ederiz‖
109

 ayeti ile Allah‘tan baĢkasına boyun eğmemek ve yardım 

istememek prensibi, hürriyete çok geniĢ bir sınır çizmiĢtir. Kul yalnız Allah‘a kul olacak ve 

hiç kimseye tahakküme tenezzül etmediği gibi, hiçbir tahakküme de boyun eğmeyerek zillete 

düĢmeyecektir. Zira bir padiĢahın izzetli bir memuru baĢkasının tahakkümüne boyun 

eğmeyeceği gibi bir biçareye tahakküme de tenezzül etmez.  Bu temel yaklaĢımdan yola çıkan 

Bediüzzaman hürriyeti ―Ne nefsine ne de baĢkasına zarar vermemek ve meĢru dairede Ģahane 

serbest olmak‖
110

 Ģeklinde tarif etmiĢtir.  

                                                 

 Din adına siyasetin dine verdiği zarara bakın...  
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Ġnsanın temel hak ve hürriyetlerini esas alan batı demokrasisinin hürriyet anlayıĢı 

konusunda Ġslam‘dan öğreneceği daha pek çok Ģey vardır. 

Ġslam‘da Ġdarî Temel Prensipler ġunlardır:  

1. Seçim: MeĢveret ve Ģuranın en geniĢ Ģekli, Hilafetin belirlendiği organdır. 

2. Hürriyet:  Ġslam‘ın herkes için istediği temel esastır.  

3. MeĢveret: Dünyevî iĢlerin tartıĢılarak karara bağlandığı en dar daireden en 

geniĢ parlamentoya kadar Ģümulü bulunan geniĢ bir organdır.  

4. Muhalefet:  MeĢveretin gereği, adaletin temini ve hükümet icraatlarının 

denetimi için meĢru bir muvazene-i adalet unsurudur. Peygamberimiz (SAV) in ―Ümmetimin 

ihtilafı rahmettir‖ buyurduğu bir kurumdur. Sorumluluğu dini prensiplere değil, uygulamada 

beceriksiz olan hükümetlere yükleyen, mukaddes ġeriatın tenzihini sağlayan organdır. 

5. Kanun Hâkimiyeti: Ġnsanların tahakkümünü kıran ve herkesi temel 

prensiplerde ve yasalarda eĢit hale getirerek adalete boyun eğdiren adil, hak ve doğru kurallar 

bütünüdür. Adil olan Allah‘ın insanların iki cihan saadeti için vazettiği kurallara, temel hak ve 

hürriyetlere uymaktır. Parlamento ve Millet Meclisi bu temel hakları korumak ve haksızlıkları 

önleyecek kanunları yapmak için vardır; temel hakları sınırlamak için değildir.  

6. Adalet: Devletin ve hükümetin görevi adil yasaları yapmak ve iĢletmek, hak 

sahibine hakkın verirken, haksızlık yapanı da cezalandırmaktır. Böylece adalet terazisinin her 

iki kefesini çalıĢtırmak gibi kutsal bir görev ifa etmektir. Toplumlar adalet ile huzur içerisinde 

idare edilirler. Adaletin olmadığı yerde huzur ve güvenden bahsedilemez. Devletin görevi 

adalet mekanizmasını çalıĢtırmaktır. Ġnsanları hukuk karĢısında eĢit hale getiren adalettir. 

Adaletin en güzel örneklerini Asr-ı Saadette ve onlarca ayrı ayrı milletleri asırlarca huzur ve 

güven içinde idare eden ecdadımızın tarihinde mevcuttur.  

7. ĠĢi Ehline Vermek:  Kur‘an-ı Kerim emanetin ehline verilmesini emreder.
111

 

Bunu tüm inananlara emrettiğine göre seçimle yapılabilecek bir vazife olduğu açıktır. Bundan 

dolayı seçim ile ehil insanları idari görevlere getirilmesini zımnen emretmiĢ demektir. Ayetin 

devamında ise seçilenlere adaletle davranmaları emredilmektedir. Halk ehil idarecileri iĢ 

baĢına getirecek, idareciler de adaletli davranarak iĢe ehil olduklarını göstereceklerdir.    

8. Ulul‘-Emre Ġtaat: Seçilen idarecilere güvenerek itaat edilecektir ki iĢler güzelce 

yürüsün. Bunun için yüce Allah idareciye itaati emretmiĢtir.
112

 Peygamberimiz  (SAV) de 

―Bana itaat Allah‘a itaattir. Ġdareciye itaat de bana itaat sayılır‖ buyurmuĢlardır.  Ġtaatin 

olmadığı yerde baĢarıdan ve geliĢmeden söz edilemez. Allah‘a, Resulüne ve idareciye itaat 

etmek dinin temel prensiplerinden sayılır. Din anarĢiyi değil, düzeni emreder. Bu ise 

insanların idarecilere itaati ile mümkün olur.  

 

Bu temel prensiplerin hâkim olduğu bir yönetim Ģeklinin ―Cumhuriyetçi Demokrasi‖ 

olduğu açıktır. Ancak bu prensiplerin tam olarak uygulanması halkın dindar olmasına 

bağlıdır. Bu prensipler ancak ―Dindar bir Cumhuriyet‖ ile hayata geçirilebilir. Topluma 

―Allah‘a ve Ahirete iman hâkim olmalıdır ki kâmil manada bir Cumhuriyet idaresi 

kurulabilsin.  

80 yıllık bir Cumhuriyeti tartıĢılabilir hale getiren Cumhuriyetin dinden uzak 

olmasıdır. Ne zaman Cumhuriyetimiz dine ve dindar insanlara değer vermeye baĢlarsa kâmil 

anlamda adil ve toplumun her yönden huzurunu sağlayan bir konuma yükselmiĢ olur.  

 

                     

3. BEDĠÜZZAMAN’IN SĠYASETE BAKIġININ SEBEBĠ: 

 

Bediüzzaman‘a sorarlar: 
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―Neden ulvi hakikat-i diniye ile beraber bazı mesâil-i siyasiyeyi kitaplarında derc 

ediyorsun? 

Cevap verir: 

―Çocuğa ilaç içirmek için Ģekerleme gösterilir. O da ağzını açar, ilaç, o vasıta ile 

içirilir. Efkâr-ı âmmede siyaset için ağzını açmıĢ. Ben de tiryakı içirmek için siyaseti de 

zikrettim.
113

  

Yine Bediüzzaman Münazarat için ―Reçeteü‘l - Avam‖ diyerek tüm milletvekillerinin 

okumasını istemiĢtir. ―ġu kitap, sorulan suallere cevap mahiyetindedir. Hem de siyaset 

tabiplerine teĢhis-i illete dair hizmet ile muvazzaftır‖
114

 diyerek bu hakikati ifade etmiĢtir. 

Müslümanların siyasi düĢüncelerinin de Ġslam‘dan çıkması gerektiğini belirten 

Bediüzzaman, Ġstanbul siyasetinin Ġspanyol nezlesi gibi bulaĢıcı olduğunu, Avrupa‘nın 

üflemesi ve telkiniyle olduğundan birleĢtirici ve bütünleĢtirici olacağına, bölücülüğe sebebiyet 

verdiğini ifade eder.  

DıĢarıdan gelen siyasi cereyan ise, ya müspet, ya menfi olur. Menfi olursa, harf gibi 

baĢkasının menfaatine hizmet eder. Ġyi niyetle o cereyanlara girmenin faydası olmaz. Çünkü 

ihtiyar selbolur. Müspet ise, isim gibi kendine hizmet eder. Ama bu da dolayısıyla baĢkalarına 

hizmet edebilir. Çünkü ihtilafları körükleyerek tevhid-i kulûb yerine tefrik-i kulûbe sebep 

oluyor. O zaman da birleĢme noktası değil vatanda, küre-i arzda dahi bulunmuyor. Öyle ise bu 

müspet cereyanı Kur‘an‘a sahip çıkarmalı. Kur‘an‘ın muhafazasına hizmet ettirmelidir. 

Kur‘an‘ın muhafazasına az ve zayıf olanlar da Kur‘an‘ın muhafazası için onu kuvvetli ele 

bırakmalıdırlar. Çünkü zayıf kendini kurtarmak için Kur‘an‘ı siper etse, kendisi ile beraber 

yere düĢmesine sebep olur. Zira ki din, dâhilde menfi bir tarzda istimal edilmez. ―31 Mart 

olayı‖ göstermiĢtir ki, Osmanlı‘da Sultan Abdülhamit döneminde ve Ġslam terbiyesinin 

Ģimdikinden çok çok iyi olduğu bir dönemde ve en ehven suretinde bile müthiĢ bir netice 

verdi... Ġslam zararlı çıkı...
115

 

Dâhilde müspet Ģeklini giyen ve dıĢarıdan gelmiĢ olan meĢrutiyet hürriyeti, demokrasi 

ve cumhuriyet namındaki siyasi cereyan dâhilde muvafık Ģeklini giyer. Ġsim gibi kendine 

hizmet eder. Hareketi de kendinedir. Ġkinci derece haricin menfaatinedir. Yani demokrasi bize 

lazımdır, baĢkaları istiyor diye değil, bize lazım olduğu için gereklidir. BaĢkalarına olan 

faydası da bize zararlı olmaz. Çünkü ―Lazım-ı mezhep mezhep değildir‖ yani, bir mezheb için 

lazım olan Ģey, mezhebin kendisi sayılmaz. MeĢrutiyet ve demokrasi döneminde meydana 

gelen her Ģey, meĢrutiyetin lazımı olmadığından, meĢrutiyet onun ile muaheze edilmez.  

Kur‘an‘ın beĢere getirdiği hürriyet, Ģura prensipleri ve adalet ile ferdin hukuku ön 

plana çıkarılır ve batı demokrasisine ilave edilirse, harici cereyanı da kendisine Ģuursuz bir 

alet edebilir. Böylece Kur‘an‘ı kavi bir hadime emanet eder, himayesine davet eder, Kur‘an‘a 

hürmetini ve muhabbetini de gösterir. Dine hizmeti de dini vazifeleri ihtar etmek, iltizama 

teĢvik etmek ve dine imale ettirmek ile en güzel Ģekilde yapılmıĢ olur.
116

   

Dine hizmet ilimle, imanın inkiĢafı ve ilmin, ahlakın tekâmülü ile olur. Bunu din 

görevlileri, din dersi öğretmenleri, vaizler, müftüler, Diyanet Camiası ve gönüllü olarak tüm 

Müslümanlar yapmalıdır. Dine hizmette her yerde ve herkese ihtiyaç vardır. Bu vazife 

öğrenme ve öğretme, öğrendiği ile amel etme boyutlarıyla herkesin vazifesidir. Hiçbir kuruma 

veya Ģahsa ihale edilerek sorumluluktan kurtulma çaresi yoktur. Öyle ise dine herkes ve her 

kurum sahip çıkmalı, ama her kurum dünyevi vazifelerde ihtisasın gereği ne ise onu 

yapmalıdır.                                                   
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EKLER 

 
EK–1 

 

KUR’AN’DA ĠDARĠ PRENSĠPLER 

 

Ġdarecilik ulûhiyetin aynasıdır. Nasıl bir padiĢah büyük bir ülkeyi idare ediyor ise, 

Allah da kâinatı idare ediyor. Eğer idarecilik olmasaydı, Allah‘ın ulûhiyetini anlayamazdık. 

Kur‘an-ı Kerim bize ulûhiyet-i ilahiyeyi ―Tenezzülat-ı ilahiye ila ukûli‘l- beĢer‖ yani, 

biz aciz insanların anlayacağı seviyeye indirerek bize anlatıyor ve ―Rahman olan Allah arĢa 

istiva ederek kâinatı bir hane gibi idare ediyor‖ (Taha, 5) ferman eder. Bunlarla bizim 

bildiğimiz padiĢahın kürsüsüne oturarak saltanatını idaresini teĢbih ve tasvir ediyor. Yoksa 

hâĢâ zaman ve mekânın da yaratıcısı olarak, kendisine bir mekân izafe etmiyor. Gönderdiği 

fermanları ve peygamberleri ile biz insanlara adil ve faydalı bir idarenin temel kuralları 

öğretiyor.  

Yüce Allah iyi bir idareyi dört-beĢ esasa bağlamıĢtır.  

Birincisi: ―Allah insanı hür yaratmıĢtır. Ġstidat ve kabiliyetleri hürriyet ortamında 

inkiĢaf eder. Öyle ise insanların hürriyetlerini sağlamak gerekir.‖ ġeriatın âleme gelmesinin 

en mühim sebebi de istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetmek içindir. (Divan-ı Harb-i 

Örfi, 22) Kur‘an-ı Kerim iĢte bunu müteaddit âyâtı ile ifade eder. ―Ey iman edenler! Biz sizi 

bir erkek ve bir diĢiden yarattık. Kabilelere ayırdık ki tanıĢasınız diye. Allah katında en 

üstününüz, en müttaki olanınızdır.‖ (Hucurat, 13) Bu ayet de insanların hür ve eĢit 

yaratıldığını üstünlük iddiasının yanlıĢlığını ifade için yeterlidir. 

Ġkincisi: ―Herkes hukukta ve insanlıkta eĢittir‖ ferman eder. Müsavat olmazsa ve 

imtiyazlar hükmederse adalet sağlanamaz. Bunun için peygamberimiz (SAV) ―Ġnsanlar 

hukukta tarak diĢleri gibi eĢittir, takvada ise merdiven basamakları gibi mertebe mertebedir‖ 

buyururlar. ―Müminler kardeĢtir‖ (Hucurat, 10) ayeti de eĢitliği ifade etmektedir.  

Üçüncüsü: ―Emaneti ehline verin‖ (Nisa, 58) emreder. Ehl-i imana bunun emredilmiĢ 

olması, tüm inananları ilgilendiren bir husustur. Ġdareciyi seçmek ve bu emaneti vermek 

onların iĢidir. Bunu nasıl yapacaklardır? Elbette meĢveret ve Ģuranın en geniĢ Ģekli olan seçim 

iledir. Bunun için yüce Allah ―Mü‘minlerin aralarındaki ileri Ģura iledir‖ (ġura, 38) ferman 

eder. Peygamberimiz (SAV) in de fiilen gösterdiği Ģekilde meĢveret ve Ģura ile idari iĢler 

görülecektir. ―Onlarla müĢavere et!  Azmettin mi Allah‘a güvenerek gereğini yerine getir‖ 

(Al-i Ġmran, 159) buyurarak alınan karaların da tereddüde gerek kalmadan uygulanmasını 

ister. Hz. Ömer (RA) ―MüĢaveresiz hilafet olmaz‖ buyurur. Hilafetin seçimle olması 

gerektiğini, bunun dıĢında hilafet sayılamayacağını ifade etmiĢlerdir.  

Ġnsanların idaresi, emaneti korumak ve muhafaza etmek nevindendir. Devlet makamı 

emanettir, ehline verilmelidir. (Elmalılı, 2/1372 - Nisa 58) ―Devlet makamı ehline verilmezse, 

kıyameti intizar ediniz, bekleyiniz‖ (Tecrid-i Sarih, 12:313) buyuran peygamberimiz idarenin 

kötülere geçmesi neticesi maddi/manevi kıyametin kopacağı uyarısında bulunur. 

Ġdarecilik daire-i itikad değildir, daire-i muamelattır. ―Daire-i muamelatı daire-i 

itikada karıĢtırmaya lüzum yoktur.‖ (Münazarat, 28) Böyle olunca meseleye dünyevi saadet 

ve felaket noktasından bakılmalıdır. Yoksa zalim idareci insanın ahiretini değil, dünyasını 

harap eder. Ġman ve salih amel sahibinin ahiret saadetine sebeptir. Zulmen ölenler ve 

sabredenler ecr-ü mükâfatı hak ederler. Bu açıdan ahirete zarar veremezler.  

Gerçek Ģu ki, ―Tecrübe, hamiyeti nur-u kalp ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet 

etmezler.‖ Bundan dolayı makine-i ahval güzelce iĢlemez. (Münazarat, 39) Öyle ise ―Sanatta 

maharet önemlidir‖ (Münazarat, 17) kaidesince iĢe ehil olan salahat noktasında lakayt da olsa 
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tercih edilmelidir. Nitekim bir mahir terzi sarhoĢ olmadığı zaman iyi elbise dikebilir. Ona 

gittiğimizde meseleye sanatı noktasından bakmak gerekir. Ġdarecinin vazifesi de istibdadı ve 

tahakkümü kaldırarak hakkı müdafaa etmek ve hürriyeti temin etmektir. (D.H.Ö–19)  

Dördüncüsü: ―Adil olun, adaleti sağlayın‖ (Nahl, 90) emreder. Adaleti sağlamak ise 

ilk üç prensibin tatbiki ile mümkündür. Ġlk üçü olmazsa, dördüncüsü elbet olmaz.  

Ġdareciden beklenen adalettir. Ġdareci canla baĢla adaleti sağlamaya çalıĢmalıdır. 

Peygamberimiz (SAV): ―Bir idareci Müslümanların iĢlerini yapmak üzere seçilir de, sonra 

canla baĢla çalıĢmazsa asla mü‘minlerle Cennete giremez.‖ (Müslim, Ġmare, 5) buyurarak bu 

vazifenin önemini ihtar eder. 

 

Ġyi idareci: ―Yeryüzünde büyüklük peĢinde koĢmaz ve fesat çıkarmaz.‖ (Kasas, 81) 

Ġdarecinin görevi halka hizmettir. Bununla halkın hürmet ve teveccühünü kazanır. Bunun için 

peygamberimiz (SAV) ―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ (Fethu‘l-Kebir, 2:95) 

buyurmuĢlar ve hizmete teĢvik etmiĢlerdir.  

―Ġdarecinin raiyet üzerinde tasarrufu maslahata masnuddur.‖ (Mecelle) Bunun için 

keyfi yönetim caiz olmaz; idareci Allah korkusu ve ahiret duygusu ile hareket etmekle adaleti 

sağlar ve hizmet eder. Peygamberimiz (SAV) : ―Ġnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.‖ 

(Feyzü‘l Kadir, 3:481) buyurarak bu gerçeğin altını çizmiĢtir.  

Yine emirler marufu emreden, münkirden nehyedenlerdir. Münkeri emretti mi o emir 

kendi kendini azletmiĢ olur. Peygamberimiz (SAV) buyurdular: ―HoĢunuza gitsin gitmesin, 

masiyet emr olunmayan bir hususta itaat Müslüman‘a vaciptir.‖ (Askalani, Fethu‘l-Bari ġerh-

u Buhari, 3:100) Hz. Ali (RA): ―Allah‘a itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Bu durumda 

benim vazifem marufu emretmektir, size düĢen ise ister hoĢunuza gitsin, ister gitmesin itaat 

etmektir. Ne zaman size Allah‘a isyan için veya masiyeti emretsem itaat etmezsiniz. Ġtaat 

marufadır, itaat marufadır‖ diyerek halkın biatını almıĢtır. (Kenz, 5:2587)  

Yüce Allah iyi idareciyi Ģöyle vasfeder: ― Bizim kendilerine yeryüzünde iktidar 

verdiğimiz iyi insanlar namazlarını kılmaya, zekâtlarını vermeye ve iyiliği teĢvik edip 

kötülüğü yasaklamaya çalıĢırlar. ĠĢlerin sonu Allah‘a gider.‖ (Hac–41) 

Kötü Ġdareci: 
Ġyi insan iyiliği umulan ve kötülüğünden emin olunandır. Kötü insan da iyiliği 

umulmayan, kötülüğünden ve Ģerrinden de korkulan kimsedir. Hz. Ömer (ra): ―Ġyi idareci 

halkın idaresinden memnun olduğu kimsedir‖ demiĢtir. Ölçü halktır. Çünkü idarecilik halka 

hizmet ve onları memnun ve müreffeh yaĢatmak, sıkıntılarına yardımcı olunmak içindir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ― Ġnsanların Ģerlilerine biz iktidar nimeti verdiğimizde 

onları yeryüzünde fesat çıkarmaya ve ekinleri ve nesli helak etmeye koĢar görürsün. Allah 

fesadı sevmez‖ (Bakara, 205) buyurur.  

Bu ayette kötü idarecinin tüm vasıfları vardır. Birincisi fesat çıkarmaktır. Fesat ise 

toplumu ve kafaları karıĢtırmaktır. Ġkincisi nesli yok etmeye ve ifsat etmeye çalıĢmak. 

Üçüncüsü de ülkenin gerçek sahipleri olan ziraatçı, tüccar ve sanayiciyi zarara sokmaya 

çalıĢmaktır. 

 

Allah bizleri her nevi fasat ve ifsattan korusun.  

 

 

EK- 2 

 
KUR’ANDAKĠ CAHĠLĠYYE (=ĠRTĠCA) ÜZERĠNE 

 

                                                 

 Bu makalenin son bölümü (KÖPRÜ-BAHAR/2002) sayısında yayınlanmıĢtır. (M. Ali KAYA)  
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I. GENEL OLARAK ĠRTĠCA: 

Ġrtica tartıĢmalarının Tanzimat‘tan itibaren baĢlayıp, Cumhuriyet‘in ilk yıllarından beri 

yoğunlaĢarak devam ettiği görülmektedir. Ġki asra yakın uzun bir zaman geçmesine rağmen 

maalesef  irtica  kavramı ile ilgili bir ortak kültür oluĢturulamamıĢtır. Bu kavram bir türlü 

yerli yerine oturtulamamıĢtır. Günümüzde yapılan irtica tartıĢmaları, gerek muhteva ve 

gerekse üslup bakımından Cumhuriyet‘in ilk yıllarındaki tartıĢmaları andırmaktadır. Bu da 

irtica konusundaki farklı bakıĢ açılarının değiĢmediğini göstermektedir.  

Ġrtica tarihini gözden geçirme zarureti vardır. Ülkemizde genellikle Osmanlı 

dönemindeki yenileĢme hareketleriyle bağlantılı olarak ele alınır. Bu yenileĢme hareketlerine 

karĢı dinî gerekçelerle gösterilen tepkiler, irtica hareketleri olarak adlandırılır. Hâlbuki bu 

mantık gerçeklerle örtüĢmez. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, tarihte irtica kavramını ilk 

defa Halife Hz. Ebu Bekir kullanmıĢtır. Adı geçen devlet baĢkanının döneminde, Ġslam‘ı 

henüz gönüllerine tam olarak sindirememiĢ olan bazı kimseler, cahiliye dönemindeki örf, adet 

ve batıl inançlarına geri dönmeye teĢebbüs etmiĢlerdir. Özellikle, zekât vermeyi ve savaĢlarda 

görev almayı reddetmek istemiĢlerdir.  Ġslamiyet kendinden önceki devreyi "Cahiliyye" olarak 

adlandırmakla, Ġslam‘la baĢlayan yeni dönemin eskisine nazaran maneviyat ve uygarlık olarak 

geliĢmiĢliği ve üstünlüğü temsil ettiğini vurgulamaktadır. Çünkü "Cahiliyye" deyimi, Ġslam‘a 

muhalefet eden müĢriklerin geriliklerinin bir sembolü olarak kullanılmaktaydı. Bu itibarla 

Ġslam‘dan uzaklaĢıp tekrar Cahiliyye dönemine geriye dönmek, geliĢmiĢ bir uygarlığın ilkeleri 

ve prensiplerinden uzaklaĢarak geriye gidiĢi temsil etmekti.  

Tesiri günümüze kadar devam eden ve dördüncü Ġslam halifesi Hz. Ali ile Muaviye‘nin 

karĢı karĢıya geldikleri Sıffin SavaĢı‘nda, Muaviye ordusunun siyasi neticeler elde etmek için, 

mızraklarının uçlarına Kur‘an-ı Kerim sayfalarını takmaları ve akabinde geliĢen hakem  olayı 

da, bünyesinde irtica izleri taĢıyan hadiseler cümlesinden değerlendirilmektedir. Çünkü bu 

hadisede din siyasi emellere alet edilmiĢtir. Hz. Ali askerlerine: "Ey Allah‘ın kulları! Allah‘ın 

kitabına en fazla uyan benim. Fakat Amr b. As, Habib b. Mesleme ve Ġbn Ebi Sarh din ve 

Kur‘an ehli değillerdir. Ben onları sizden daha iyi tanırım. Onların tahkim istemeleri, 

kendisiyle batıl murat edilen sözdür. Vallahi, onlar bunu bilerek, aldatmak, gevĢetmek ve 

tuzak için yapıyorlar." Cahiliye adetlerine kapılan bir baĢka gurup ta Haricilerdir. Sıffin 

SavaĢı‘nın bir neticesi olarak ortaya çıkmıĢ olan Hariciler de eylemleriyle irtica görüntüsü arz 

etmiĢlerdir. Olaylara dar açıdan bakan bu grubun taraftarları, dini bir bütün olarak anlamaktan 

uzak olarak, Ġslamî hükümlerin asıl maksatlarını bir tarafa bırakıp sadece lafzına sıkı sıkıya 

bağlı kalmanın esas olduğu fikrini ileri sürmüĢler, bu düĢünceye itibar etmeyen insanları 

dıĢlayarak, düĢman addetmiĢlerdir. Hatta bu taassupkârâne yanlıĢ anlamalar sonucu, kendileri 

dıĢındaki Müslümanları kâfir sayıp kadın ve çocuk demeden insanları öldürmüĢlerdir. Bazı 

Ġslam ülkelerinde, az da olsa, bu yanlıĢ anlayıĢ sahibi kiĢilerin bulunduğu bilinen bir husustur.  

16‘ncı yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti‘nin güç kaybetmeye baĢlamasıyla 

birlikte Osmanlı yöneticileri ve münevverleri imparatorluğun bozulan düzenini yeniden ıslah 

etmek ve Devleti ayakta tutmak için hal çareleri aramaya koyulmuĢlardır. Bunun için Devlette 

bir takım yenilikler yapılmaya baĢlanmıĢtır. ĠĢte bu hareketlere karĢı geliĢtirilen tavır ve 

stratejiler, Osmanlı tebeası arasında ilerici ve gerici tutum ayrıĢmasına sebebiyet vermiĢtir. 

Yeniliklerden yana tavır koyanlar ilericiliği temsil ederken, yeniliklere karĢı Ģöyle veya böyle 

tavır geliĢtirenler gerici olarak vasıflandırılıyordu. Bu terimlerin sosyolojik anlamlar 

kazanarak sosyal bir hadisenin izahında kullanılmaya baĢlanması sonradan, özellikle Ġkinci 

MeĢrutiyet‘ten sonra olmuĢtur. Osmanlıların son dönemlerinde görülen ve irticai nitelikli 

özellikler ve motifler taĢıdığı ileri sürülen hareketler Ģunlardır:  

  a) Genç Osman Olayı  (1622) : Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda yenilik hareketlerine ilk 

teĢebbüs eden hükümdar Genç Osman‘dır. Genç Osman, bozulan Yeniçeri ve Sipahi 

ocaklarını ortadan kaldırmak ve yerine Anadolu, Suriye, Mısır Türkleri ile Türkmenlerden bir 

ordu kurmak istemiĢtir. 18 Mayıs 1622‘de yeniçeri ve sipahi ocakları, ilmiye sınıfının alt 
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sırasında bulunanlarla birleĢerek isyan etmiĢlerdir. Atmeydanı‘na giderek ġeyhülislam 

Hocazade Esad Efendiden fetva almıĢ ve PadiĢahın hocası Ömer Efendi‘nin evini 

yağmalamıĢlardır. 19 Mayıs‘ta Atmeydanı‘na yürüyerek bazı devlet adamlarını öldürüp, 

saraya girerek I. Mustafa‘yı tahta çıkarmıĢlar ve Sadrazam Dilaver PaĢa‘yı katletmiĢlerdir. Bu 

isyan sırasında Yedikule‘ye götürülen Genç Osman, 20 Mayıs 1622 tarihinde öldürülmüĢtür.  

Bu olay Osmanlıda ilk irtica hareketi olarak adlandırılır. 

b)  Kadızâdeliler Ġsyanı: (1656) 1620 yılına doğru Balıkesir‘den Ġstanbul‘a Kadızâde 

Mehmet Efendi adında bir din adamı geldi. Bir müddet sonra Sultan Selim Camii‘ne vaiz 

oldu. Cuma günleri kendisini dinlemeye gelen heyecanlı cemaatına ateĢli vaazlar veriyordu. 

Vaazlarında, Ġslam ve dünya tarihinin gördüğü en kudretli ve görkemli devletin, dinden 

sapıttığı için bu duruma düĢtüğü fikrini telkin ediyordu. Kadızâde Efendiye göre, camilere 

minarelerin yapılması, bir sürü tarikatın oluĢup halkın camiler yerine tekkelere dolması, 

Kur‘an-ı Kerim‘in, ezanın, na‘tların, tekbirin mûsiki ile okunması, Mevlevilerin bir rakstan 

ibaret bulunan sema‘ı ibadet kabul etmeleri, türbelere adaklar adanması, Mevlit okunması, 

Peygamberimizin babası Abdullah‘a saygı gösterilmesi dinsizlik ve küfür alametiydi. 

Bunların hepsi ona göre bidat-i kabiha idi. Hiçbiri peygamberimizin devrinde yoktu. Hepsi 

dinimizin saflığını bozan Ģeylerdi. Hz. Muhammed (as)‘dan sonra yapılan bütün yenilikler 

müspet ilimler dahil olmak üzere haramdı. ĠĢte sonunda Ġslam‘ın kalesi  olan Osman‘lı 

Devleti, Cenab-ı Hakk‘ın gazabına uğramıĢ, bu hallere düĢmüĢtü. Bu vaazları dinleyen 

Kadızâdeliler, kıĢkırtma sonucunda, 02 Ekim 1656‘da Fatih camiinde toplandılar. Bu kiĢilerin 

amacı, Ġstanbul‘da bulunan tekkeleri, camilerin birden fazla minarelerini yıkmak, Hz. 

Peygamberden sonra yapılan bütün yenilikleri ortadan kaldırarak, kendi görüĢlerine uygun bir 

düzen kurmaktı. GiriĢilen isyan hareketi, Köprülü Mehmet PaĢa tarafından bastırılır ve failler 

yakalanarak Kıbrıs‘a sürgün edilirler.  

Bidalar ile mücadele adı altında yapılan bu mücadeleleri ve tartıĢmaları meĢhur ilim 

adamı Kâtip Çelebi ―Mizanü‘l-Hak‖ isimli eserinde ele alarak inceler. Yeniliğe karĢı çıkma 

biçiminde kendini gösteren bu hareket de Osmanlı tarihinde müĢahede edilen ikinci önemli 

irtica tezahürü olarak kabul edilmektedir.  

c)  Patrona Halil Ġsyanı : (1730) Bu isyan, Osmanlı‘da yenilik hareketlerinin baĢı 

sayılan NevĢehirli Damat Ġbrahim PaĢa ile çevresindeki yöneticilere karĢı giriĢilen bir irtica 

hareketidir. Matbaanın kurulması dâhil, yapılan yenilik ve imar faaliyetlerine karĢı olan bazı 

kimseler, Arnavut Patrona Halil ile birlikte 28 Eylül 1730 tarihinde isyan hareketi baĢlatarak 

"ġer ile davamız vardır. Muhammed (as) ümmetinden olanlar bayrak altına gelsinler" diyerek 

halkı ayaklandırmıĢlardır. 1727 tarihinde, padiĢah III. Ahmet zamanında Ġbrahim 

Müteferrika‘ya Kur‘an-ı Kerim ve dini eserler basılmaması Ģartıyla matbaa kurma izni 

verilmiĢtir.  Patrona Halil isyanı, 1730 yılında, matbaanın kurulmasına verilen bu izinden 

dolayı çıkmıĢtır. ġeyhülislam Abdullah Efendinin asileri desteklemesi üzerine III. Ahmet 

tahttan indirilerek yerine I. Mahmut çıkarılmıĢ ve isyanda Sadabat‘ta 120‘den fazla köĢk 

yağmalanmıĢ, yakılıp, yıkılmıĢ ve bazı devlet adamları öldürülmüĢtür.  

Koyu cahillik sebebiyle giriĢilen bu isyan hareketi de fiili irticaya örnek olarak 

gösterilen bir eylemdir. 

  

d)  Kabakçı Mustafa Ġsyanı : (1807)Yeniçeri ocağının durumunu ele alan III. Selim, 

açık fikirli ve yeniliğe taraftar kimselerden kurulu bir ekiple faaliyete geçerek "Nizamı Cedit" 

adı ile yeni bir askeri teĢkilat kurmuĢtur. Ancak bundan rahatsızlık duyan Yeniçerilerle 

ġeyhülislam Ataullah ve Sadaret Kaymakamı, vaizlere telkinlerde bulunarak, camilerde 

yaptıkları vaazlarda halkı,  "askere ceket ve pantolon giydirip Frenk muallimlerine teslim 

eden" padiĢaha karĢı kıĢkırtmalarını temin etmiĢlerdir. Devletin ileri gelenlerinden Tayyar 

PaĢa da, "Müslümanlara kâfir elbisesi giydirildi, Ģimdi ne sipahi ne yeniçeri var, cümlesi baĢı 

kalpaklı Frenk oldu. Bunları emreden padiĢahtır. Kendisinin dine ve halka hıyaneti 
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meydandadır"  demekten çekinmemiĢtir. Bunun üzerine ayaklanma olmuĢ, isyancıların baĢına 

geçen Kabakçı Mustafa, padiĢahın yakınlarından 11 kiĢiyi öldürmüĢ ve III. Selim tahtan 

indirilerek, 29 Mayıs 1807 tarihinde yerine IV. Mustafa geçirilmiĢtir.  

Bu olaydan sonra ―Nizam-ı Cedit‖ kaldırıldı ve Yeniçeriler bir zafer daha kazanmıĢ 

oldular. Bu hareket de, siyasi emellere Ġslam‘ın alet edilmesi Ģeklinde kendini gösteren irticai 

bir nitelik arz etmektedir. Alemdar Mustafa PaĢa Olayı da bu hareketle ilgilidir. Mustafa PaĢa 

Ġstanbul‘u iĢgal ederek IV. Mustafa‘nın tahta geçirilmesine tepki göstermiĢler, Kabakçı 

Mustafa‘yı evinde öldürmüĢler ve II: Mahmut‘u tahta geçirmiĢlerdir. O da Nizamıcedit‘i 

Sekbanıcedit adıyle yeniden kurmaya giriĢmiĢtir. Fakat yeniçeriler 15–16 Kasım 1808 gecesi, 

askerin dağınık olduğu bir sırada, Babıâli‘ye yürüyerek Alemdar‘ı sarmıĢlardır. Alemdar, 

cephaneliği, üzerindeki 500 kadar asi ile birlikte havaya uçurulmuĢtur. 

 

           e)  31 Mart Olayı (1909): Hüseyin Hilmi PaĢa‘nın sadarete geçmesinden sonra 14 

ġubat 1909‘dan 31 Mart 1909 tarihine kadar geçen zaman içinde Ġttihat ve Teraki ile Ahrar 

Fırkası arasında Ģiddetli siyasi çekiĢmeler yaĢandı. 31 Mart vakıası Osmanlı tarihinde görülen 

en belirgin irtica hareketi olarak nitelendirilir.   Bu olaydan sonra irtica terimi Türkiye‘nin 

siyasal ve toplumsal hayatında yerini almıĢ ve sık sık gündeme gelir olmuĢtur. Ġkinci 

MeĢrutiyet‘in ilanında (1908) rolü olan Ġttihat ve Terakkiyi iktidaran düĢürmek isteyen 

muhaliflerin baĢlattığı bir hareket idi. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin siyasi 

çekiĢmelere girmemesi konusundaki Ģiddetli ikazlarına rağmen Ġttihadı Muhammedi 

Cemiyetinin fikirlerini yayan "Volkan" gazetesi ve DerviĢ Vahdeti‘nin kalemi de bu iĢe 

karıĢtı. "Mizan" ve "Serbestî" gazeteleri de bu kampanyaya katılmıĢlardır.  

Osmanlılarda ilmiye sınıfı askere alınmıyordu. Harbiye nezareti bu durumdan 

yararlanarak su-i iistimale sebep olanları tesbit amacı ile imtihana tabi tutulmaları, 

kazanamayanların askere alınmasına karar verdi. Bunun üzerine Volkan gazetesinin tahrkkar 

tutumuile talebeler 27 ġubat 1909‘da Beyazıt meydanında protesto mitingi düzenlemiĢlerdi. 

Bu olaylarda daima yatıĢtırıcı rol oynayan Bediüzzaman bu mitinge yetiĢerek kalabalığı 

yatıĢtırdı ve çıkması muhtemel kargaĢayı önledi.117  

Ordu içerisinde de Mektepli subaylarla Alaylı zabitlerin çekiĢmeleri vard. Yeni açılan 

mekteplerden yetiĢen ve Ġttihat Terakkinin kurucuları ve meĢrutiyetin müsebbibi idiler. Alaylı 

zabitler ise ordu içerisinde terfi ederek yükselen muhafazakârlığı temsil ediyorlardı. Sultan 

Abdülhaamidi devirmekisteyenler bu durumdan istifade ettiler.  Ordu‘ya katılan asker elbiseli 

bazı kimseler ve medreseliler; mektepli subaylarla hükümet ileri gelenlerinin kâfir olduklarını, 

dini kaldıracaklarını telkin etmiĢlerdir. Bu propagandaların etkisi altında kalan TaĢkıĢla‘daki 

avcı taburları, harekete geçmiĢler ve Sultan Ahmet meydanında toplanarak güya Ģeriatı 

kurtarmak üzere herkesi kendileriyle birleĢmeye çağırmıĢlardır. 31 Mart Salı sabahı, Ġstanbul 

halkı tüfek sesleriyle uyanmıĢtır. Hamdi çavuĢ, kamacı ustası Arif ve bölük emini Mehmet 

adlı üç kiĢinin emrinde bulunan askerler, "Ģeriat isteriz" diye bağırmıĢlardır. Bunlardan bir 

grup meclise giderek, isteklerini dört madde halinde bildirmiĢler, ancak istekleri kabul 

edilmeyince, meclis baĢkanı Hüseyin Cahit zannettikleri Adliye Nazırı Nazım PaĢayı  ve 

Ġttihatçıların fikirlerini yayan "Tanin" gazetesi baĢyazarı Hüseyin Cahit zannettikleri Lazkiye 

mebusu ġekip Arslan Beyi öldürmüĢlerdir. Ġsyana bir süre sonra donanma erleri de katılmıĢ, 

Harbiye nezareti sarılmıĢ ve bir kısım mektepli subaylar Ģehit edilmiĢlerdir.  

Ġstanbul‘daki bu ayaklanmayı haber alan Selanik Redif Tümeni‘nin subayları ve ordu 

kumandanı Mahmut ġevket PaĢa derhal harekete geçmiĢlerdir. Gönderilecek kuvvetin baĢına 

Hüseyin Hüsnü PaĢa, kurmay baĢkanlığına da Mustafa Kemal  getirilmiĢtir. Mustafa Kemal, 

Ġstanbul‘daki irtica hareketini bastırmakla görevli olan bu orduya "Hareket Ordusu" adını 

vermiĢtir. Hareket ordusu 22–23 Nisan gecesi Ġstanbul‘u iĢgal etmiĢ, 24 Nisan‘da asiler 
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bertaraf edilerek, 25 Nisan‘da örfî idareyi tesis etmiĢlerdir. 27 Nisan 1909‘da Sultan 

Abdülhamid‘i de tahttan indirerek sürgüne yolamıĢlar veböylece harekâtı planlayanların 

emellerini tahakkuk ettirmiĢlerdir. Osmanlının yıkılmasını da hızlandırmıĢlardır.   

31 Mart Olayı‘na karĢı çıkarak bu olaya tepkilerini açıkça ve cesur bir Ģekilde ortaya 

koyan ulema da çıkmıĢtır. Bu ulema irticayı öncelikle istibdadın geri gelmesi veya  taraftarlığı 

olarak görmekteydiler. Bediüzzamna Said Nursi bu âlimlerin baĢında gelir. Ermenekli 

Mustafa Sabri Efendiye göre de eski devrin müstebidleri o günkü mürtecilerdi.  

 

Cumhuriyet Dönemindeki Ġrtica Eylemleri: Ġrticai eylemler Osmanlı dönemiyle 

sınırlı kalmamıĢ, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte giriĢilen devrimlere karĢı tepki olmak 

üzere benzer hareketler de olagelmiĢtir.   

1. ġeyh Sait Ġsyanı: ġeyh Sait, dinin elden gittiğini iddia ederek 11 ġubat 1925‘te, doğu 

illerinde isyan etmiĢtir. Bazı Ģeyhlerle ve yabancılarla iĢbirliği yapan ve onların maĢası olan 

bazı kimselerin teĢvikiyle, Genç, Elazığ, Ergani taraflarını almıĢtır. GerçekleĢtirilen 

devrimlerden menfaatleri zarar gören kimseler ile eski devirden arta kalmıĢ siyaset adamları, 

bu ayaklanmadan ümide kapılmıĢlardır. Askerî harekâtın yanı sıra 7 Mart 1925 tarihinde 

"Hıyanet-i Vataniyye Kanunu"na bir madde ilave edilmiĢ; "Takrir-i Sükûn Kanunu" 

çıkarılmıĢtır. Birisi Ankara‘da, diğeri doğu illerinde görev yapmak üzere iki "istiklal 

mahkemesi" kurulmuĢ kısmi seferberlik ilan edilmiĢtir. Atatürk, bir beyanname çıkararak: 

"mahiyetlerini din maskesi altında gizlemeye çalıĢanların teĢebbüsü mahsulü olan bu 

hareketin bastırılması için bütün tedbirlerin alınmıĢ olduğunu" duyurmuĢtur. Bu tedbirler 

sonucunda memleket ve devrimler büyük bir tehlikeden kurtulmuĢ ve asiler Ģiddetle bertaraf 

edilmiĢtir.  

Atatürk 1 Kasım 1925‘te TBMM‘nin II. Dönem III. Yasama Yılının açılıĢ 

konuĢmasında Ģöyle demiĢtir: ―Yüce Meclis çalıĢmalarına ara verdiği sırada Cumhuriyet 

Ordusunun, irtica, olayını bastırmak ve ortadan kaldırmak çabası içinde olduğunu 

bilmektesiniz. Ordu, Cumhuriyet düĢmanlarını hızla ve kesin Ģekilde ortadan kaldırmıĢtır. 

(ġiddetli alkıĢlar) Bu ayaklanma olayının, irtica ağırlıklı olduğu, genellikle önceden 

hazırlanmıĢ bir fikir akımı ile birbirine bağlı hazırlıkların uygulanması sonucu oluĢtuğu, bir 

yıldan beri geliĢen durum ve olaylar ile bir kez daha kesinleĢmiĢtir. Ulusumuz, yüzyıllar boyu 

sürekli aldatılmıĢ olduğunun bilincinde olarak, yenilik ve reform alanlarında gösterdiği 

olağanüstü çalıĢmaların bir an bile kesintiye uğramasına izin vermemek konusunda kararlıdır. 

(AlkıĢlar) ‖118 

 2.  Menemen Olayı: Bazı kimseler Mustafa Kemal tarafından gerçekleĢtirilen 

inkılâpları yok etmek, Cumhuriyet Halk Fırkasını devirmek için "Serbest Cumhuriyet Fırkası" 

adlı yeni bir partinin kuruluĢu ve bir kısım aydınların ona giriĢini devrimlerde ayrılık belirtisi 

sanarak faaliyete geçmiĢlerdir. 23 Aralık 1930 tarihinde NakĢibendî tarikatı Ģeyhi olduğu 

iddia edilen DerviĢ Mehmed ismindeki esrarkeĢ birisi, müritleri olduğu iddia edilen birkaç 

çapulcu ile Menemen Kasabasını basmıĢtır. Kendisine engel olmak isteyen yedeksubay 

Kubilay‘ı önce vurarak Ģehit etmiĢ, sonra da bıçakla baĢını boynundan ayırmıĢtır. BaĢını yeĢil 

bir bayrağın direği ucuna takarak halkı ayaklanmaya teĢvik etmiĢtir. Bu harekete halktan 

katılan olmamıĢtır. Bununla beraber çok büyük bir isyan hareketi olmuĢçasına tedbirler 

alınarak ordu ile müdahale edilerek bu hareket Ģiddetle bastırılmıĢtır. Bu bahane ile SCF 

kapatılmıĢ, CHP muhalifleri ordu gücü ile bertaraf edilmiĢ ve muhalefet sindirilmiĢtir.119 
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31 Mart Vakıası Osmanlı döneminin en belirgin irticai bir hareketi olarak telakki 

ediliyorsa, Menemen olayı da aynı Ģekilde Cumhuriyet döneminin en bariz irticai bir hareketi 

olarak değerlendirilmektedir. Her iki harekette dini olmaktan öte siyasidir. Çıkar çevreleri 

irtica bahanesi ile orduyu tahrik etmiĢ ve siyasi emellerini ordu gücü ile korumuĢlardır. 

Tarihte meydana gelen bu ve benzeri irticai eylemler ciddi bir Ģekilde incelendiğinde, bu 

hadiselerin, doğrudan dinden kaynaklanmadığı, eylemcilerin Ģahsi, siyasi ve iktisadi 

amaçlarına rahat ulaĢabilmek için ve halk nezdinde kolayca taban bulabilmek, askeriyeyi ve 

irticayı kullandıkları açıkça ortaya çıkacaktır. Bir baĢka deyiĢle askerler ve irtica, iktidar 

mücadelesine, ekonomik çıkarlara ve diğer Ģahsi menfaatlere alet edilmiĢtir. Yukarıda 

örneğini verdiğimiz olaylar tek tek ele alındığında bu görülecektir. Örneğin, Genç Osman 

isyanının asıl sebebi, yeniçeri ve sipahilerin ortadan kaldırılmalarına karĢı, bu kiĢilerin 

varlıklarını sürdürebilmek için bunların üzerinden nüfuz sağlayan bazı yöneticilerin 

geliĢtirdikleri tepkileridir. Burada dinî bir sebep söz konusu değildir. Aynı Ģekilde, diğer 

isyanların da altında, askerlerin ve askeri bir baskı gücü olarak kullananların yeniliklere 

direnmesi, kaybedilen menfaat kaygıları, nüfuz kaybı gibi nedenler yatmaktadır. Fakat 

hepsinde de, irtica istismar edilmiĢ, bir kalkan olarak kullanılmıĢtır.  

 

II. ĠRTĠCA KAVRAMI 

 

A.  Ġrtica Kelimesinin Tanımı:  

Terakkinin zıddı olan irtica kelimesi, Arapça "Ricat" kökünden türetilmiĢtir. ―Ġstif‘al‖ 

babından ―Ġrtica‖ olarak dilimize girmiĢtir. Lügatte ―Geri dönmek‖ demekolan bu kelime 

Türkçe‘mizde; toplumda yeniliklere değer vermeyip, her yönüyle eskiyi özlemek veya eski 

düzeni getirmeye çalıĢmak anlamını ifade eder. Bu kelimenin batı dillerindeki karĢılığı, 

"Etkiye karĢı,  tepki göstermek" manasına gelen bu kavram, Ġngilizce‘de "Reaction", 

Fransızca‘da "Réaction" ve Almanca‘da "Reaction" kelimeleriyle karĢılanmaktadır.  

Ġrtica kavramı dinî alanda da farklı biçimlerde  algılanmaktadır. Bir yönüyle, dinden 

sapmak, tekrar cehalet ve Ģirk hayatına dönmektir. Örneğin, Hz. Ebu Bekir‘in hilafeti 

döneminde, Yemen ve Necd Araplarından bir kısmı daha önce Ġslam‘a girdikleri halde 

Cahiliye dönemindeki örf, adet ve batıl inançlarına geri dönmeye teĢebbüs etmeleri, özellikle 

zekât vermemeleri ve savaĢlarda görev almaktan kaçınmaları adı geçen halife tarafından 

Ģiddetle mücadele edilmesi gereken irticaî bir hareket olarak görülmüĢtür.   

Gerçek anlamda irtica, dinin özünden uzaklaĢmak ve dini, temel ilkelerine aykırı olarak 

algılamak ve yorumlamaktır. Buna göre irtica, kendini dindar sanan kimselerin, bilerek veya 

bilmeyerek din kurallarından uzaklaĢması, dinin özünü bir tarafa bırakmasıdır. Ġslâm‘ın 

zahirine sıkı sıkıya bağlı kalmanın esas olduğunu ileri sürüp, bu esasa riayet etmeyen insanları 

dıĢlayan, onlara hayat hakkı tanımayan Haricilerin hareketi bu konuda bize çok iyi bir 

örnektir.  

ġu halde, irtica dinden geriye dönüĢ ve hakdan ayrılmadır. Dinin irtica ile alakası dinin 

yanlıĢ anlaĢılmasından ibarettir. Din irticayı reddeder. Her iki kavram, birbirinden farklıdır. 

Ancak, günümüzde dini bilmeyen aydınlar irticayı din ile karıĢtırmaktadırlar. Esas itibarıyla 

irticanın göz önünde bulundurulması gereken yönü, sosyal boyutudur. Din alanındaki irtica 

kavramı da, sosyal alandaki tanımının dine uygulanması Ģeklindedir. 

  

B.  Kur’anda Ġrtica (=Cahiliye) 

―CHL‖ kökünden türemiĢ olan ―Cehalet‖ kelimesi ―bilgisizlik‖ anlamından ziyade 

―yanlıĢ bilmek‖ anlamında kullanılmaktadır. Kur‘an bilmemeyi ―Ümmi‖ kelimesi ile ifade 

eder. Nitekim peygamberimiz (SAV) okuma yazma bilmediği için ―Nebiyy-i ümmi‖120  
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olarak isimlendirilirken zamanına göre iyi bir eğitim almıĢ olan Ömer Bin HiĢam, ―Ebu 

Cehil‖ yani ―cehaletin babası‖ olarak isimlendirilmiĢtir. Ġslamiyet ―OKU !‖ emri ile baĢladı ve 

en büyük mücadelesini cehalete karĢı verdi, vermeye de devam etmektedir. 

Cehalet Ġslamın en büyük düĢmanıdır. Bunun için Ġslamiyetten önceki vahĢet dönemine 

―Cahiliyye Dönemi‖ denmekte, o zamanki adetlere de ―Adât-ı Cahiliyye‖ denilmektedir. Bu 

vahĢi adetlerin en belirgin ve en mühim olanlarını Kur‘an-ı Kerim açıkça ifade ederek 

bunlardan kaçınmayı emretmiĢtir. Bunlardan anlaĢılmaktadır ki ―Cahiliyye‖ bir dönem 

olmaktan ziyade bir zihniyettir. Bu zihniyet her zaman hükmünü icra etmek için fırsat ve 

zemin bulabilir. Yoksa geçmiĢte kalan bu adetlerin bizi ve Kur‘anı ilgilendirmemesi gerekirdi.  

Kur‘an-ı Kerim ―Cahiliyye‖ ifadesine dört ayetinde, dört ayrı âdeti konu edinerek yer 

verir. Nuzül sırasına göre bu ayetlere baktığımız zaman: 

1. Zann-ı Cahiliyye (=ġirk ve Küfür) : 

Yüce Allah bu ayetinde münafıkların cahiliyye zamanındaki gibi Allah hakkında yanlıĢ 

inanca kapılarak Allah‘ın Rasülüne yardım etmeyeceğini düĢünerek kendi canlarının 

kaygısına düĢmelerini ―cahiliyye kafası ve zannı‖ olarak nitelendirir. Kalplerindekini 

onlarabildirerek inanç konusunda Ģüphelerin ve yanlıĢ itikatların ―cahiliyye zannı‖ olduğunu 

bildiriyor.121 

2. Teberücü’l Cahiliyye (=Açıksaçık gezinme) : 

Kur‘an-ı Kerimde yüce Allah peygamber hanımlarına ve dolayısıyla tüm kadınlara hitap 

ederek ―Cahiliyye kadınlarının açıksaçık kıyafetlerle gezmesi gibi gezinmemelerini, namazı 

doğru Ģekilde kılmalarını ve evlerinde edep ve hayâ ile oturmalarını‖ emreder.122 Bu ayetten 

de anlaĢıldığına göre kadınların açıksaçık gezmeleri ve tesettürün kaldırılmasını cahiliyye 

âdeti olarak göstermektedir. 

3.  Hamiyyet-i Cahiliyye (=Kabile ve ırk taassubu) 

Kur‘an bize islamdan önce kâfir ve müĢriklerin kalplerindeki cahiliyye gayreti ve 

taassubu olan ırkçılık ile hareket ettiklerini haber veriyor. Buna karĢılık müminlerin Allah 

korkusu ve takvaya dayanan iman gayreti ile hareket etmelerinin elzem olduğunu 

bildiriyor.123 

4. Hükm-ü Cahiliyye, (=Cahiliyye Devrinin Siyaseti) 

Yüce Allah cahiliyye hükmü ile siyasi olarak istibdadı ve hak ve hüriyetlerin gasbını 

Allah‘ın koyduğu siyasi hükümler olan Hürriyet, Adalet, iĢi ehline vermek ve Kanun 

hâkimiyeti yerine insanların zülmü ve zorbalığı netice veren keyfi idarelerini kast ederek 

―Onlar cahiliyye devrinin hükmünü mü arıyorlar‖124 buyurarak istibdadın her nevini netice 

veren, kanun ve nizam tanımayan idareleri ―Cahiliyye idaresi‖ olarak isimlendiriyor. 

Cahiliyye devrinden kasıt bedeviyettir. Kur‘anın nazil olmasından önce insanlık 

bedeviyet devrini yaĢıyorlardı, Peygamberimiz (SAV) in Yesrib‘e hicretinden sonra kurduğu 

medeniyet ile insanlık bedeviyetten kurtularak medeniyet ile tanıĢtı bunun için Yesrib, 

Medine olarak isimlendirildiği gibi, insanlık da ―Ġman; Ahlak, Hürriyet, Adalet ve idareyi 

seçim ile ehline verme‖ yi Medine‘ den ders aldı ve buna ―Medeniyet‖ dedi. Bundan önceki 

devri de ―Cahiliyye‖ olarak isimlendirdi. 

Cahiliye dönemi, ―Bilgisizlik‖ ve ―Barbarlık‖ anlamlarına da gelmektedir. Farabi de 

―El-Medinetü‘l-Fazıla‖ isimli eserinde ―Zorba Sitesi‖ anlamında ―El Medinetü‘l-Cahile‖ 

demektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği ırkçılık ve kabilecilikliktir. Nitekim 

Peygamberimiz (SAV) Medine‘de Evs ve Hazrec kabileleri arasında çıkanbir sürtüĢme 

neticesinde kabileciliği çağrıĢtıran Ģiirler okununca ―Ey müslümanlar! Allah‘tan korkun. Beni 

aranıza gönderen Allah sizi Ġslam ile ĢereflendirmiĢ ve küfürden uzaklaĢtırıp, cahiliye 
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zihniyetinden kurtarmıĢ, sizi birbirinize dost yapmıĢken nasıl oluyor da Cahiliye davası ile 

birbirinize düĢebiliyorsunuz?‖ 125 buyurarak ikaz etmiĢtir.  

Cahiliye davası Irkçılığa davettir. ―Ey filanoğulları geliniz!‖ demektir. Bu durumda 

kabilecilik zihniyeti ile zalim de olsa mazlum da olsa yardım görürdü. Yapılan iĢin doğruluğu 

ve haklılığına bakılmaksızın kabilecilikle hükmolunurdu. Bunun için peygamberimiz (SAV) 

―Ġslam cahiliyeden kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıĢtır.126  Cahiliye davası ile hak 

iddia eden bizden değildir.‖127 Yine peygamberimiz (SAV) Ensar ile Muhacirler arasında 

çıkan sürtüĢmeyi de ―ġu cahiliye çığlığını bırakınız!‖128 buyurarak ikaz etmiĢlerdir. Veda 

Haccı esnasında da cahiliye devrinin ribası olan faizi ve kan davasını tamamen ve kesinlikle 

yasaklamıĢlardır. 

Cahiliye bir dönemin değil bir zihniyetin adıdır. Bu zihniyetin devam edeceğini de 

peygamberimiz (SAV) bize haber vermiĢler ve bizlerin bu zihniyetten kaçınmamız gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. Çünkü bu zihniyet çeĢitli maskeler altında zaman zaman zuhur edecektir. 

Nitekim peygamberimiz (SAV) buyurdular ki: ―Ümmetimde cahiliye döneminden kalma, 

tamamen terk edemiyecekleri dört haslet bulunacaktır. Bunlar: Asaletiyle övünme, 

baĢkalarının soyuna dil uzatma, yıldızlardan yağmur bekleme (Astroloji, bir nevi 

tabiatperestlik) ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak.‖129 Nitekim Ebu Zerr (ra) Bilal-i 

HabeĢi ile olan bir sürtüĢme hadisesinde ―Ey kara kadının oğlu!‖ diye hitab eder. Bunu duyan 

peygamberimiz (SAV) Ebu Zerr (ra) i çağırarak Ģöyle ikaz eder: ―Onu annesinin renginden 

dolayı mı ayıplıyorsun? Demek sende hala cahiliye ahlakı var..‖130  

Bütün bu hadisler gösteriyor ki, cahiliye bir zihniyetir bu zihniyetin dört ayağı ve 

dayandığı dört tabanı vardır. Bunlar; Ģirk ve küfür, istibdadın her nevi, ırkçılık ve kadınların 

müstehcenlikte istismar edilmesi. Sosyal hayatta bu cahiliye adetlerine dönüĢün her nevine 

irtica denir. Yani cahiliyye adetlerine ve geriye dönüĢtür.  Bu sebepden dolayıdır ki 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 31 Mart‘ta haksız olarak çıkarıldığı Divan-ı Harb-i 

Örfideki mahkemesinde Ģöyle hitab ediyordu: ―Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez. 

Ġstibdad ne Ģekilde olursa olsun, meĢrutiyet libasını giysin ve ismini taksın; rast gelirsem sille 

vuracağım.‖131 

 

C. Sünnette Ġrtica (=Cahiliyye) 

Ġslamiyet gelir gelmez her Ģeyden önce cehalete karĢı savaĢ açtı. Ġnsan taallümle 

tekemmül edecekti. Hikmet-i Ezeliye öyle takdir etmiĢti. Bunun için Bediüzzaman da ―Bizim 

düĢmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düĢmana karĢı; sanat, marifet ve ittifak silahı 

ile cihad edeceğiz‖132 diyordu. Çünkü peygamberimiz (sav) Ġslamdan önceki cehalet 

dönemini kapatmıĢ ve cahiliye dönemi dediği bu dönemin adetlerine dönmek isteyenleri de 

sık sık uyarmıĢtır. Nitekim buyurdular: ―Allah en çok Ģu üç kiĢiye gazab eder: Mekke ve 

Medine‘de günah iĢleyene, dinde cahiliye adetlerini yaĢatmak isteyene ve hasız yere kan 

dökmek isteyene.‖133  

Peygamberimiz (sav)in cahiliye âdeti dediği Ģeyler öncelikle Kur‘anda ifadesini bulan, 

zann-ı cahiliye, hükm-ü cahiliye, asabiyet-i cahiliye, teberrüc-ü cahiliyedir. Bir hadislerinde 

de ümmetinin cahiliyeden kalma dört Ģeyi devam ettireceklerini de belirtmiĢtir. Bunlar; 

neseple övünme,  soya dil uzatma, yıldızlardan yağmur beklemek, ölünün arkasından bağıra 
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çağıra ağlamaktır.134 Görüldüğü gibi bunlar zann-ı cahiliye ve asabiyet-i cahiliyye‘nin 

neticesi olan Ģeylerdir.  

Cahiliyyeyi doğuran Ģey cehaletin kendisidir. Cahillik bilgisizlik demek değildir. 

YanlıĢta ısrar etmektir. Peygamberimiz ―Allah‘a itaat et ki sana akıllı denilsin, O‘na isyan 

etme ki sana cahil denilmesin.135 Kendi görüĢünde ısrar etmek sana cehalet olarak yeter.136 

KiĢinin kendini beğenmesi cahillik olarak yeterlidir‖137 buyurarak cehaletin bilgisizlikten öte 

bir Ģey olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Ġdareye cahil insanların gelmesini de büyük bir Ģer olarak gören peygamberimiz (sav) : 

―Allah bir millet hakkında hayır murat ederse akıllı ve yumuĢak huylu insanları idareye 

getirir. Aralarında âlim olanlar hüküm verir. Malı da cömert olanlara vererek onları zengin 

yapar. ġer murat ederse kötülerini idareci yapar, cahiller hüküm verirler, malı da cimri olanlar 

toplar138‖ buyurarak cehaletin ve cahiliyyeye dönüĢün sebeplerini bize haber vermiĢlerdir.  

―Cehaletin yaygınlaĢmasını‖ kıyamet alameti139 olarak sayan peygamberimiz (sav) in 

kastettiği elbette teknik ve teknolojiyi doğuran bilgi değildir. Ancak inanç ve zihniyet 

cehaletini ve cahiliyye döneminin düĢünce sistemini kast etmekte olduğu açıktır. Asıl irtica, 

teknolojinin mükemmelini kullanarak fikren, zihnen ortaçağın gerisinde yaĢamaktır. 

Ġrtica‘yı doğuran zihniyet yapısının temelinde ―Zann-ı Cahiliye‖ olan yanlıĢ inanç 

yatmaktadır. Ġnanç insanın fikrini, fikir ise davranıĢlarını etkiler. YanlıĢ davranıĢların, kötü 

düĢünce ve zihniyetlerin altında bozuk inançlar hükmeder. Bunun için din öncelikle insanın 

inancını düzeltmekten iĢe baĢlar. Ġnanca ait bilgiler ve inancın neticesi olan ameller her 

Ģeyden daha önemlidir. Çünkü ondan sonra o insanın zihniyetine tesir eden inancı olacaktır. 

Peygamberimiz (sav) bunu vurgu yapar ve ―Amellerin en faziletlisi, Allah‘ı bilmektir. Allah 

bilgisi ile beraber yapılan az amel sana fayda verir. Allah‘tan gafil ve cahil bir kimseye ameli 

fayda vermez‖ buyurmuĢlardır.140 

Ahir zamanda cehaletin yaygın olmasının altında, insanların kendi ilimlerine ve 

teknolojik geliĢmelerine güvenerek Allah‘tan gafil olmaları birinci derecede rol almaktadır. 

Kur‘anın ―Zann-ı Cahiliye‖ dediği irticaî durum budur. Bu teknolojinin yanlıĢ kullanımını 

netice vermektedir. Dolaysıyla insana hizmet etmesi gereken ilim ve teknoloji, inançsızlığa, 

istibdada, nefsanî zevklere ve ırkçılığa hizmet etmektedir ki, gerçek irtica budur. Bunlar 

medeniyet asrında insanlığı ortaçağın gerisine rücû ettirmektedir. 

  

D. Bediüzzaman’ın Ġrticaya KarĢı Mücadelesi: 

―Bu zamanın medeni perdesini kendisine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında 

dinsiz ve hakiki bedevi ve hakiki mürteci, yani bu milleti Ġslamiyet‘ten evvelki adetlerine 

sevk edenlerle konuĢan‖141  Bediüzzaman, Ġslamın cahiliye adetlerini kaldırdığını bir hadis-i 

Ģeriften yola çıkarak belirtir142  ve cahiliye adetleri olan ırkçılık ve dinsizlikle hayatının 

sonuna kadar mücadele eder. Bu zamanın vahĢet ve bedevilikte cahiliye döneminden geri 

kalmadığını ve bilhassa kadınlara hak vermek perdesi altında kadını nasıl bir duruma 

düĢürdüğüne de dikkat çekerek: ―Zaman-ı cehalette gayret-i vahĢiyaneye binaen kızlarını sağ 

olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak Ģu zamanın hırs-ı vahĢiyanesi, 
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merhametsiz bir Ģenaate yol açmak ihtimali vardır‖ der.143 Yine de irtica ile ittiham 

edilmekten kurtulamaz. 

Bediüzzaman kendisini irtica ile ittiham edenlere karĢı daima Ġslam hakikatlerini 

müdafaa etmiĢ144 ve ―Bîtaraf ve hürriyetperver olması lazım gelen hükümet-i Cumhuriyeyi, 

dinsizliğe taraftar ve entrikaları çeviren ve hükümetin memurlarını iğfal eden gizli menfi 

komitelerden tefrik ederek, hükümetin onlardan uzak olmasını ister ve o entrikacılarla 

mübareze eder.145  

Ġfsat komitesi denen gizli komitenin Cumhuriyeti kendi kötü emellerine ve dinsizliğe 

alet etmeye çalıĢtıklarına dikkat çeken Bediüzzaman ―O komitelerden tesadüfen hükümetin 

memuriyetine girenler, ciddi dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuĢ, garaz ettikleri 

dindarlara takıyorlar ve hükümeti iğfale çalıĢıyorlar. O iki kulptan birisi, o mülhitlerin 

dinsizliğe temayül göstermemek manasıyla ―irtica kulpunu takıyor; diğeri -HâĢâ ve HâĢâ- 

dinsizliği bu hükümet-i Ġslamiye‘nin ayn-ı siyaseti telakki etmediğimiz manasına, ―dini 

siyasete alet etmek‖ kulpu ile lekelemek istiyorlar‖146 diyerek irtica çığırtkanlıkların 

kaynağını teĢhis etmiĢ ve bizlere göstermiĢtir.  

Bediüzzaman yine 31 Mart Hadisesinden sonra ―Ġrtica‖ suçlaması ile çıkarıldığı Divan-ı 

Harb-i Örfi‘de: ―Siyaseti dinsizliğe alet yapan bazı adamlar, kabahatlarını setr için baĢkalarını 

irtica ile ve dinini siyasete alet yapmakla itham ederler‖147 diyerek irtica suçlamasını ancak 

dinsiz olanların dindarları ittiham altında tutmak için iĢlettiğini ifade etmektedir. 

Sonuç: 

Bütün bu araĢtırmalardan elde edilen verilerden yola çıktığımız zaman aĢağıdaki 

neticelere ulaĢmaktayız: 

1. Ġrtica,  Ġslam öncesi vahĢet döneminin inancı, siyasi despotizmi, ırkçılığı ön plan 

çıkaran yapısı ve içtimaî hayatı tanzim eden kölelik zihniyetini de içine alan ekonomik ve 

sosyal adetlerine dönüĢtür.  Ġslamiyet bu yapıyı ortadan kaldırarak Hak ve Hürriyetleri 

savunan, köleliği kaldıran, kadına hakkını en güzel Ģekilde veren ve sosyal hayata katan, 

toplumda adaleti sağlayan, ekonomik yönden faizi kaldırarak zekât gibi yardımlaĢma 

müessesesini getiren bir sosyal hayatı ve seçime dayalı bir siyasi hayatı getirmiĢtir. Bu 

yapıdan geriye dönüĢ irticadır, cahiliyeyi istemektir. Dolayısıyla Ġrtica‘nın Ġslamiyet ile hiç mi 

hiç ilgisi yoktur. 

2. Tarihte sütatikoyu savunan ve günü gün eden idareciler ve zengin kesimler çağdaĢ 

yeniliklerin kendi rahatlarını bozacağı vehminden dolayı her yeniliğe karĢı çıkmıĢlardır. 

Bunun için de güç odaklarını çeĢitli vesilelerle tahrik ederek kendi emellerine alet etmiĢler ve 

asker gücünü de kullanarak sütatikonun devamını sağlamıĢlardır.   Bunun için zaman zaman 

taassubu, zaman zaman da bazı hassas noktaları tahrik etmiĢler, rakiplerini ezmek için de bu 

gibi olayları kullanmıĢlardır.  

3. Masum ve mazlum halkın irtica ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Hiçbir 

irticai hadisede de yer almamıĢlardır. Ancak fatura daima halka çıkarılmıĢtır. Dindar halk 

irtica suçlaması ile sindirilmiĢtir.  

4. Ġrtica, güç odaklarının dindarları sindirmek için kullandıkları silahtan baĢka bir Ģey 

değildir.  

M. Ali KAYA  
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146

 Tarihçe-i Hayat, 212 
147
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