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Giriş 
Tabii çevre ve irsî kazanılan müşterek 

seciyelerin mecmuu bir ırkın ruhunu teşkil eder. 
İrsî seciye ise kuvvetli ve sabittir. Fakat insanların 
bir yere toplanmaları halinde mevcut irsî seciyeleri 
yanında farklı birtakım seciyeler de eklenerek 
müşterek kolektif bir ruh teşkil ederler. 

Kitlelerin gayr-i meş’ur hareketlerinin 
fertlerin şuurlu faaliyetleri yerine geçmesi 
çağımızın başlıca vasıflarındandır. 

Çağımız insan düşüncesini mütemadiyen 
değişmekte nazik ve buhranlı bir devre içinde 
bulunmaktadır. Şehirleşmenin artması çağımızı 
hakikaten kitleler çağı yapmıştır. Bugün halk 
topluluklarının sesi daha fazla dinlenmektedir. 
Devlet başkanlarının da hareket tarzını bunlar tayin 
etmektedir.  

Milletin mukaddesatları artık hükümdarlar değil, kitlelerin ruhunda hazırlanmaktadır. 
Halkın siyasete ve siyasi hayata katılımının artması da kitlelerin hususiyetlerinden ve 
gelişmişliğin alametlerindendir. Kitlelerin sendikalar, dernekler, vakıflar ve gönüllü 
kuruluşlarla örgütlü hale gelmesi de toplumun gelişmişliğinin göstergesidir.  

Bundan sonra kitlelerin hakimiyetine razı olmalıyız. 
 
Gustave Le Bon (1841-1931) 
7 Mayıs 1841 tarihinde Nogent-le-Rotrou’de dünyaya geldi. Tıp eğitimi aldığı halde 

sosyal bilimlere yöneldi. 1895 yılına kendisine büyük ün kazandıran ve alanının öncü 
çalışmalarından biri olan "Kitleler Psikolojisi" adlı eserini yayınladı. 

Devrimlerden ve bilhassa Fransız devriminden nefret eden Le Bon her türlü topluluk 
gibi temsil işlevi gören meclislerin de kitle psikolojisini yansıtan bir “kalabalık” olduğunu 
savunuyordu. Ona göre bireyin zekâ seviyesiyle orantılı kararlar almasını önleyen “yığın 
psikolojisi” sendikaların, siyasi partilerin ve bilhassa meclislerin çalışmasına egemen olarak 
batı uygarlığının çöküşünü hazırlıyordu. Bu süreci tersine çevirmenin tek çaresi seçkinlerin 
inandıkları dönüşüm programlarını bu tür temsilî yapılara karşın taviz vermeden 
uygulamalarıydı. Bu programları kitlelere benimsetmenin yolu ise bunları onların onayına 
sunmak değil, bunların kendilerinin yararına olduğunu onlara sürekli biçimde tekrarlayarak 
içselleştirilmelerini temin etmekti. 

13 Aralık 1931’de Marnes-la-Coquette’te ölmüştür. 
 
Kolektif Ruh 
Kitleyi meydana getiren fertler kimler olursa olsun; yaşama tarzları, içgüdüleri, 

karakterleri, zekâları ister benzer ister ayrı olsun, kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir 
nevi kolektif bir ruh aşılar. Bu ruh onları her biri tek başına ayrı ayrı bulundukları halde 
duyacaklarından, düşüncelerinden ve yapacaklarından tamamıyla başka hissettirir, düşündürür 
ve yaptırır.  



Bazı fikir ve hisler ancak kitle halinde bulunan fertlerde zuhur eder ve fiil sahasına 
çıkar. 

Psikolojik kitle, bir an için birbiri ile kaynaşmış gayr-i mütecânis (Heteregine) 
unsurlardan toplanma geçici bir mahluk gibidir. Tıpkı canlı bir vücudun hücrelerinin bir araya 
gelerek bu hücrelerden her birinin mâlik olduğu hususiyetlerden farklı hususiyetler kazanmış 
bir varlık teşkil etmesi gibidir… 

Meşhur bir matematikçi ile kunduracısı arasında entelektüel nispet bakımından fark ya 
hiç yoktur veya pek azdır. Din, politika, ahlak, sevgi, nefret gibi hisler arasına giren şeylerde 
en yüksek insanlar âdî fertler ile aynı olabilirler. Kitle içinde fert rüzfar önündeki kum ve 
yaprak gibidir.  

Kitleler zekâca münferit insanların aşağısındadırlar. Fakat hisler ve hislerin davet ettiği 
fiiller bakımından kitleler hal ve şartlara göre çok iyi veya daha fena olurlar. Şan ve şeref için 
heyecana getirilirler, şuursuzca kahramanlık yapabilirler veya cinayet işleyebilirler.  

 
Kitlelerin Ahlakı 

Şöyle özetleyebiliriz:  
1. Kitlelerin tahrik edilebilmeleri gayet 

kolaydır. Kitleler son derece kararsızdırlar. Her 
zaman çeşitli telkinlere tabidirler. Kolaylıkla 
cellat oldukları gibi, aynı kolaylıkla ulvî bir dava 
uğruna şehit olabilirler. 

2. Kitleler safdildirler ve çok çabuk telkine 
kapılırlar ve safdildirler. Çabuk inanırlar. İlk yapılan telkin derhal sirayet yoluyla tüm 
zihinlere kendisini kabul ettirir ve hemen bir istikamet tayin ederler. Kitlelerde en inanılmaz 
telkinler bile çabuk yayılma istidadı gösterir ve herkesçe kabul edilir.  

Cahil ve alim kitle içinde beraber bulununca vakıaları objektif olarak müşahede etmek 
bakımından aynı kabiliyet seviyesine inerler. Kitle içinde zihnî bakımdan yüksek seviyede 
olmanın önemi yoktur. (İdeolojik ve ırkçılığı esas alan siyasi bir kitleye gönül verenler de 
böyledir. Taraftarlık duygusu gerçekleri görmeye engel olur. Zihin daima kendi siyasi 
liderlerin yanlışlarına kılıf bulma ve savunma psikolojisi ile hareket eder. Bu sebeple 
gerçekleri göremez ve akıllıca düşünemezler. En bariz misali Abdülhamid hayranlığıdır.) 

İnsanlar birkaç kişi birleşince bir kitle teşkil ederler ve o zaman bunlar büyük alim dahi 
olsalar, ihtisasları dışında olan mevzularda tam bir kitle karakteri gösterirler. Her birinin tek 
tek malik olduğu müşahede sahası ve tenkit kudreti kaybolur.  

Kitleler tarafından yapılan müşahedeler yanlışı en fazla olanıdır ve çoğu defa sirayet 
yoluyla başkalarına telkinde bulunan bir ferdin sadece vehim ve hayalinden başka bir şey 
değildir. 

3. Kitlede hisler mübalağalı ve sadedir, basit ve iptidaidir. Kadınlar gibi kitlelerde 
hemen büyük ifratlara girerler. Ortaya atılan herhangi bir şüphe derhal münakaşa kabul etmez 
bir gerçeğe dönüşür. 

Kitleler ancak şişirilmiş aşırı hislerden etkilenirler. Bunun için hatiplerin şiddetli 
iddialar ve ateşli ifadeler kullanması gerekir. Mübalağalarla tekrar tekrar iddia etmek, 
muhakeme yoluyla iddiayı ispata kalkışmaya gerek kalmadan kitle tarafından kabul edilir ve 
gerçekmiş gibi savunulur. 

Kitle kahramanlarının hislerinde mübalağayı ve aşırılığı görmek ister. Kahramanlarının 
vasıflarını ve faziletlerini aşırı şişirmeli ve büyütmeli görmek isterler. Bu akıl ve zekaya değil, 
hislere ait bir mübalağadır. 

4. Kitleler mutaassıp, müstebit ve muhafazakardırlar. Ancak basit ve münferit hisleri 
kavrarlar. Fertler itiraz ve münakaşayı kabul edebilir; fakat kalabalığın buna asla tahammülü 
yoktur.  



Kitleler güce ve kuvvete büyük saygı ve hürmet beslerler. Zayıflığın bir şekli gibi 
görülen iyiliğe karşı pek az ilgi gösterirler. Kitlelerin meyil ve muhabbeti hiçbir zaman iyi 
hükümdarlara değil, kendilerine şiddetle baskı uygulayan müstebitlere olmuştur.  

Kitlelerin sevip makbul tuttuğu kahraman tipi “Sezar” mizacındaki kimselerdir. Onlar 
kibr-ü azamet, kavuk ve taç, büyük saraylar onlara hürmet telkin eder, müstebitlerin kılıcı da 
onları korkutur.   

Kitleler zayıf hükümete daima ayaklanmaya hazır gibi dururken, kuvvetli, müstebit bir 
hükümet karşısında esirler gibi eğilirler. Allah’a şükürler olsun ki bu büyük kitleler ve 
topluluklar, kitlelerin hakimiyeti, ilmin ve sanayinin büyük keşif ve gelişmelerine rastlamıştır. 
Yoksa kitlelerin tahribatı çok daha büyük olurdu.  

5. Kitleler çoğu zaman düşük ahlak seviyesinde bulunurlar. Öldürme, katliam, yangın, 
yapma ve cinayet yapmaya daha meyyal olmakla beraber, fedakârlık ve sadakat gibi fiillerin 
icrasında da fertten daha yüksek derecede kabiliyetlidirler. Bilhassa şan, şeref, din ve vatan 
hisleri onları daha ziyade coşturur. Bazen fert bazında en ahlaksız insanlar, kitle içine 
girdikleri zaman en sıkı ahlâkî değerlere sadık kalırlar. Ancak kitlelerin bu fazilet hissi 
şuursuzdur.  

 
Kitlenin Şuur ve Efkârı 
Fikirler kendilerini kitlelere çok zor kabul ettirirler. Kabul edildikten sonra da çok zor 

atabilirler. Kitleler fikirleri basit hayaller şeklinde kabul ederler. Bu sebeple batıl inançlar ve 
hayâlî masallar kitlelerde kendilerine daha iyi yer bulurlar. 

Kitleler muhakemeye muktedir değillerdir. Kitlelerin muhayyilesi iptidâî kimselerde 
olduğu gibi aklın kontrolünden uzaktır. Kitleler uyuyan insanlara benzer. Muhakemesiz 
hayalin yerleşmesi böylelikle daha kolay olur. Bunun için mucizeler ve efsaneler kolayca 
kabul görürler. 

Kitlelere hükmedenler kitlelerin inanç ve düşüncelerine hükmedebilenlerdir. Napolyon 
şöyle der: “Vendée savaşını kendimi Katolik yaparak kazandım. Kendimi Müslüman 
göstererek Mısır’a yerleştim. Papanın nüfuzunu yaymaya taraftar göstererek İtalya’da 
papazları elde ettim. Yahudi kavme hükmetseydim Süleyman Mabedini yeniden inşâ 
ederdim.” 

Kitlelerin muhayyilesine hükmedemeyenler kitlelere aslâ hükmedemezler. Zekâ ve akıl 
üzerine tesir etmek bu neticeyi asla temin edemez. Antuvan, Sezar’ın katillerine halkı 
kışkırtırken ilmî nutuk söylemedi. Halka Sezar’ın mektubunu okudu ve ölüsünü gösterdi.  

Kitlelerin muhayyilesine hükmeden her şey teferruattan sıyrılmış olarak yahut bir büyük 
zafer, bir mucize, bir cinayet, bir büyük ümit veya fevkalade bazı vakıalar ile açık ve çekici 
bir hayal şeklinde görünür.  

Bir binanın yıkılması halka büyük bir heyecan verir ve tesir ederken binlercesinin 
yapılması hiç tesir etmez. Bir anarşik olayda birkaç can kaybı halka tesir ederken trafikten bir 
senede beş bin kişinin ölümü ve her günde yüzlerce insanın ölümü hiç tesirini göstermez.  

Kitleyi tesir altına alan heyecan verici hayallerdir. Kitleye tesir etmek demek onları 
idare etmek demektir. Kitleye tesir sanatı onları idare etme sanatıdır. 

Kitleye en çok tesir eden dinî hislerdir. Toplumda en kuvvetli his, din hissidir. Bu din 
hissinin varlığı fıtrîdir. Hak din olması lazım değildir. Genellikle bâtıl hayaller hak dinden 
ziyade kitleyi etkiler. Bu hal kitlelerde muhakemenin ve aklın olmamasındandır. Dinî hissiyat 
aciz ve zayıf insana bir nokta-i istinat olur. Böyle olunca batıl da olsa çok kuvvetle buna 
istinat eder.  

 
Kitlelerin Karakteri 
Kitlelerin karakterlerini teşkil eden unsurlar şunlardır: 
1. Irk: Çok sağlam bir karakterdir. 



2. An’ane ve Gelenekler: Kitleler geleneklerinden vaz geçmezler.  
3. Zaman: İnançları, adet ve gelenekleri geliştirir ve öldürür. Hiçbir rejim ve yönetim 

bir günde kurulmaz. Siyasi ve içtimai müesseselerin kurulmaları asırlar isteyen 
eserlerdir. Demokrasinin benimsenmesi, gelişmesi, yerleşmesi, gelenek haline 
gelmesi asırların işidir. 

4. Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretimin kesin sonucu insanları iyiye yönlendirmek, 
iyileştirmek ve hatta eğitilmiş kültürlü hukuk karşısında eşit ve hukuka saygılı 
bireyler haline getirmektir. Bu iddia demokrasinin temel ilkesi olmuştur.  

Ama ne var ki eğitim ve öğretim insanı ne daha ahlaklı ve ne de daha bahtiyar kılar. 
İnsanların insiyaklarını ve ihtiraslarını değiştirmez. Bu sebeple “karakter değişmez” 
denilmiştir. Eğitimin amacı bunu iyiye kanalize etmek, bireyin kendisine ve topluma faydalı 
hale getirmektir. Şayet yine kötü eğitimle fena yönlendirilirse daha ziyade tehlikeli ve zararlı 
olur ve insanı daha da canavarlaştırır ve zulmü daha da artırdığı görülmüştür. Bu sebeple 
özellikle kötü niyetliler eğitime bu yönde daha çok değer vermişlerdir. Maarif umumileştiği 
ölçüde anarşi ve terör artmış, hırsızlık ve yolsuzluklar daha zekice ve akıllıca yapılır olmuştur. 
Yapılan istatistikler ve bu konudaki ilmî çalışmalar bunu göstermektedir. 

Kitlelerin ruhu kısmen eğitim ve öğretimle iyileşir veya daha da bozulur. Günümüz 
okulları ve üniversiteleri bozuk eğitim yüzünden toplumda pek çok ahlaksızlık ve 
hoşnutsuzlukları doğurmuş, aile, birey ve toplumun rahat ve huzurunu kaçırmış, anarşi ve 
terör sadece zora dayalı ve silahlı olmaktan çıkmış, ekonomik, ahlâki ve siyasi boyutlara 
ulaşmıştır. Bu da toplumların çöküşünü daha da hızlandırmaktadır. 

Her şey kitlelere yapılan telkinlerin çeşidine ve tarzına bağlıdır. Öyle ise kitlelere doğru 
ve iyi şeyleri telkin etmek ve iyi ve doğru bir inanç ve ahlakî bilgilerle dolu bir eğitim vermek 
şarttır. 

 
Kalabalıkların Önderlere Olan İhtiyacı  

 
Canlı varlıklardan birkaçı bir araya 

gelirse insiyakî olarak bir önderin hükmü 
altına girerler. İnsan topluluklarında ise 
liderler büyük rol oynarlar. Kitle 
çobanından vazgeçmeyen bir sürüdür. 
Halk kuvvetli bir iradeye sahip olan adamı 
daima dinler. Kitle halinde bulunan fertler 
bütün iradelerinin kaybettikleri için 

iradeye sahip olan kimseye gayr-i ihtiyârî dönerler. 
Kavimlerin önderleri hiçbir zaman eksik olmamıştır. Ama hepsi de halka inanç 

aşılayacak kadar güçlü değillerdir. Çoğu şahsî menfaatlerini takip eden süflî duyguları 
okşayarak karşısındakini kandırmaya çalışan kurnaz hatiplerdir.  

Hakiki liderler halka inanç aşılayabilen ve bir inanç etrafında halkı toplayabilenlerdir. 
Liderin sahip olduğu kuvvetli iradeye sahip bir lidere hiçbir şey karşı gelemez, o kuvvetli 
iradesi ve yılmadan çalışması ve ilkeli davranması ile her şeyi kendisine boyun eğdirir. 

Önderlerin fiil ve icra vasıtaları: İddia, tekrar ve sirayettir. En kuvvetli ve en en enerjik 
tesir örnek olmaktır. Her çocuğun bir kahramana ve iyi bir örneğe ihtiyacı odluğu gibi 
kitlelerin de böyledir. 

Kitlelere bir fikri kabul ettirmek için iddia ve tekrar devamlı olursa sirayet eder. Bu 
telkinlerin tesirleri oldukça yavaş ve fakat devamlı olur. İddia ne derece açık, deliller ne kadar 
sade ve ispattan uzak olursa hüküm ve tesir de o derece büyük olur. Napolyon “Biricik ciddi 
söz sanatı, tekrardır” demiştir.  



Hayvanlar gibi insanlar da yaratılıştan taklitçidirler. Taklit bir insan için ihtiyaçtır. Şu 
kadar ki taklit kolay olsun. Moda gibi… 

Kitleler delil ve ispata değil, maddelerle sevk olunurlar. Her devirde belli şahsiyetler, 
fiillerinin izlerini bırakırlar ve şuursuz kitleler onu taklit ederler. Bilhassa o şahsiyetler 
fikirleriyle, hayatlarını bütünleştirmiş olursa taklit ile fikirleri de sirayet eder.  

Hülasa, dünyaya kılavuzluk edenler zekâlardır; ama bu kılavuzluğu çok uzaktan 
yaparlar. Fikirler muzaffer olduğu zaman onları ortaya atanlar toprak olmuş olurlar.  

 
Nüfûzun (Perestij) Kitle Üzerine Etkisi 
İddia, tekrar ve sirayet vasıtasıyla yayılan fikirlerin büyük bir kürete malik olmaları 

nüfuz dediğimiz o esrarlı kudreti kazandırmış olmalarındandır. Fikirler ve insanlar 
nüfuzlarıyla insanlara hükmederler. Nüfuzda korku ve hayranlık beraber bulunur. Bu ikisi 
nüfuzun temelidir. 

Gerçek nüfuz bir şahsın veya bir eserin ve inancın ruhumuz üzerine yaptığı etkidir ve 
bir nevi efsunlamadır. Nüfuz her hakimiyetin en kuvvetli zembereğidir. Nüfuz ikiye ayrılır: 
Şahsî nüfuz ve kazanılan nüfuz. Şahsî nüfuz, servet, istikbal ve ilimle kazanılır. Kazanılan 
nüfuz ise, ismin, rütbenin, unvanın ve şöhretin verdiği nüfuzdur. 

Nüfuzu oluşturan şeylerden en önemlisi başarıdır. Muvaffak olan adam veya fikir 
başarılı olduğu müddetçe itirazla karşılanmaz. Ve nüfuz başarısızlıkla sona erer. Bir gün önce 
kitlelerce alkışlanan bir kahraman, talihinin tokadını yemişse ertesi gün tahkir edilir.  

Başarısızlığın ortadan kaldırdığı nüfuz birdenbire kaybolur. Münakaşa ile de nüfuz 
yavaş yavaş azalır. Zamanla nüfuz olmaktan çıkar. 

Kitlelerin hayranlığını kazanmak için onları daima kendinden uzak tutmak gerekir. 
 
Kitlelerin Fikirleri 
Genellikle kitlelerin efkarı tarihi derinliğe ve 

dine dayanır. Her devrin adamları kendilerini 
birtakım fikirler, an’aneler, âdetler şebekesiyle 
çevrili bulurlar. En müstakim bir zekâ bile 
kendisini bundan kurtaramaz.  

İnanç kitlelerin ruhuna kök salınca 
müesseselerine, sanatlarına ve davranışlarına ilham 
kaynağı olur. Bu durumda o fikrin ruhlar üzerinde 
hakimiyeti mutlaktır. İcra adamları onu fiil 
sahasına koymayı, kanun yapıcıları da onu tatbik 
etmeyi düşünürler. Filozoflar, edipler ve artistler 
onu muhtelif şekillerde izah etmekle meşgul olurlar.  

Esas inançtan geçici fer’î fikirler zuhur eder; ama bu kendisinden çıkan inancın izlerini 
taşır. Mısır Medeniyeti, Çin ve Hint Medeniyeti, Orta Çağ Avrupa Medeniyeti ve İslam 
Medeniyeti bunun örnekleri ile doludur.  

Dinî inançlar insanlığın özlediği saadeti ancak ahirette vadettiği için hiçbir itiraz görmez 
ve sarsılmaz. Sosyalizm ise bu saadeti dünyada vermeye çalıştığı için bunu vücuda getirmeye 
çalışıp teşebbüs eder etmez vaatlerinin boşa çıktığı görülecek ve bu inanç aynı zamanda bütün 
nüfuzunu kaybedecektir. Yeni bir inancın kudret ve hakimiyeti ancak onun fiil sahasına 
konacağı güne kadar büyüyecektir. 
 

Kitlelerin dini inançlar dışındaki fikirleri çok değişkendir. Siyasi fikirler böyle olduğu 
gibi devletler arası münasebetler de böyledir. Siyasette birbirine zıt ve düşman gibi 
görüneneler dost olurlar ve dostlar da düşman oluverirler. Halk ve toplum da böyledir. 
Ahlaksız bir toplum bir müddet sonra dine sarılıp ahlak ve faziletli toplum haline gelebilir.  



Fikirlerin telahuku, birbirine ilave edilmesi sanatta, edebiyatta, fen ve teknolojide ve 
felsefede daha çok görülür. Romantizm, Naturalizm ve Mistisizm birbiri ardınca doğar gelişir 
ve ortadan kaybolurlar.  

Umumî inançlara ve ırkî hislere dayanmayan ve bunlara aykırı olan tüm değişimler ve 
ınkılaplar pek kısa bir ömre sahip olurlar. Telkin ve sirayet yoluyla yayılan ve teşekkül etmiş 
olan fikirler geçicidirler, doğarlar sirayet ederler ve zamanla yok olurlar. Bu durum dini 
inançların zaafa uğradığı dönemde daha fazla görülür. Umumî inançların sarsılması geçmişi 
ve geleceği olmayan birçok hususî fikirlerin zuhuruna, ortaya çıkmasına zemin hazırlar; ama 
bunlar geçici olurlar.  

Birbirine zıt fikirleri yayan matbuatın ve günümüzde TV ve İnternetin gelişmiş ve cep 
telefonlarına inmiş olması da kamuoyunun kısa bir zamanda teşekkül edip daha sonra birden 
sönmesine ve kaybolmasına zemin hazırlarlar. Temeli olmayan fikir ve düşünceler böylece bir 
müddet doğar ve kısa zamanda ölürler. Bu durumda muharrirlerin, yazarların ve hatiplerin 
nüfuzunun da kısa zamanda ortadan kaybolmasına sebep olur.  

Devlet adamlarına gelince fikirleri idare edeceklerine onları takip etmekten başka bir şe 
yapmazlar. Geçici fikirlerden gelen korkular bazı zaman onları dehşete düşürür, hareketlerinin 
tüm düzenini bozar. Böylece kamuoyu politikasının en yüksek nâzımı olurlar. Siyasete ve 
siyasilere yön veren fikirlerdir.  

Fikirleri idare eden ve yayan matbuat da kitlelerin kuvveti önünde silinmeye ve halkın 
efkarını yansıtmaya mecbur olacaktır. Basının en çok istimal ettiği eleştiri ve tenkit zarar 
verebilir; ama sonuçta faydalı hizmetler de görebilir.  

Günümüzde kamuoyunda münakaşa ve tenkit sonucu her fikir nüfuz kaybediyor, 
törpüleniyor ve itibarlı kişiler itibar kaybediyor; ancak haksızlığa uğrayanlar zaman içinde 
daha da yükselecek, haklı tenkit ve eleştiriye muhatap olanlar da zaman içinde itibarlarını ve 
mevkilerini kaybedeceklerdir. Bizi heyecana getirecek kabiliyette pek az fikir kalıyor; ama 

hak ve hakikat incelir ama kopmaz ve güzel bir 
zeminde gür bir şekilde yeniden ortaya çıkar ve 
topluma yön verir. Bu sebeple ümidi diri 
tutmak gerekir. Haksız eleştirilerin yaygın 
olduğu zamanlarda toplum da gittikçe artan 
büyük bir kayıtsızlığa ve vurdumduymazlığa 
sürüklenir.  

Fikirleri ile hayatları uyum içinde olan 
nebiler, veliler ve inanmış kişiler; 
inkarcılardan, tenkitçilerden ve kayıtsızlardan 
daha fazla bir güç ve kuvvete sahip olduklarını 
gösteriyor. Kitlelerin bu günkü kudreti ile 
yalnız bir tek sağlam fikir etrafında toplanması 
sağlanabilse bu fikir az sonra önünde her şeyin 
eğilmeye mecbur olacağı çok büyük bir kudret 
olurdu.  

 
 

Kitlelerin Tabakaları ve Sınıfları 
1. Gayr-i Mütecanis Kitleler: Bunlar isimsiz sokak kalabalıkları ve isimli 

parlamentolar, jüriler ve cami cemaatleri gibi topluluklardır. 
2. Mütecanis Kitleler: Dini ve Siyasi Mezhepler, Askerî kastlar, dini cemaatler ve işçi 

sendikaları gibi kurumsal olan ve olmayan kurallı veya geleneksel topluluklardır. 
3. Toplumsal Sınıflardır: Bunlar da fakir köylü, işçi ve yöneticiler ile zenginler ve 

imtiyazlılar sınıfı gibi sınıflardır. 



 
Demokrasilerde Seçim Kriterleri 
Seçim kitleleri olan seçmenler gayr-i mütecanis kalabalıklardan müteşekkildir. Birini 

seçmek üzere toplanmışlardır. İddia, nüfuz ve sirayetin etkisi altındadır. Adayın mâlik olması 
gereken vasıfların başında nüfuz ve itibar gelir. Bu da servet ve şöhretle kazanılmış olandır. 
Zekâ ve deha bu sahada başarı faktörü değildir. Seçmenlerle münakaşaya girmeden kendini 
kabul ettirmek aday için esastır. 
Seçmenlerin çoğu avam tabakasından olduğu 
için kendi içlerinden birini seçmezler, köylüler 
ve işçiler yine nüfuz sahibi birisini seçmek 
için çabalarlar. Programdan ziyade vaat, iddia 
ve nüfuz ile ilgilenirler.  

 
Herkesin kabul edip kendi zihnine göre 

yorumlayabildiği temel kavramlar herkesi 
etkiler. Bunlar da “hürriyet, laiklik, eşitlik, 
adalet, refah, kalkınma, iş, aş ve güvenlik” 
gibi hususlardır. Bu kelimeleri ve sihirli 
formülleri kullanmasını bilen hatipler kitleleri 
arkalarından sürüklerler. 

Her zaman toplumu etkileyen ve herkes için ayrı yoruma tabi sihirli kelimeler vardır. 
“Hürriyet, Demokrasi, İnsan hakları, Cumhuriyet vb. gibi…  Demokratlık, kitle örgütleri, 
gönüllü kuruluşlar, komiteleri kulüpler, sendikalar hepsi kitlelerin gücünü gösteren baskı 
unsurlarıdır.  

Kitlelerin hakimiyeti komitelerin veyahut önderlerin hakimiyetidir. Bunların istibdadı 
da en katı ve sert istibdat sayılır. İmanla inkişaf eden hürriyet ve ilmin gelişmesi ile toplum 
kültürünün artması bu örgütlerin istibdadını yendiği ölçüde hürriyet ve demokrasi inkişaf 
eder, gelişir.  

İnsanlar topluluk halinde müsavileşir. Umumi meseleler konusunda kırk akademi 
azasının oyu, kırk işçi ve köylünün oyundan daha isabetli değildir. Bir kimsenin doktor, 
mimar, hâkim ve profesör olması ona hissi mevzularda ayrı bir ışık vermez. Şayet 
seçmenlerin tamamı kafaları ilimle dolu olsaydı, oyları günümüz seçmenlerinin oylarından 
daha isabetli olmazdı. Onlar da hislerine göre hareket ederler ve partilerin istediği gibi hareket 
ederlerdi. Problemlerimiz daha azalmaz bilakis çoğalırdı. Ve daha ziyade baskı gruplarının 
ağır istibdadına uğrardık. 

Şüphesiz kitlelerin oyu dünyanın hemen hemen her tarafında birbirine benzer neticeler 
doğurur. Çoğu defa da ırkların gayr-i şuurî emel ve ihtiyaçlarına tercüman olur. Milletlerin 
hayatında müesseselerin ve hükümetlerin rolü çok zayıftır. Kavimler, ırkî ve irsî birikimler, 
bakiyeler, irsî hamulelerde ve inançların gölgesinde sevk ve idare olunurlar. Bir de günlük 
ihtiyaçların insanları yönlendirdiği biçimde yönelirler. 

 
Parlamento Azaları Topluluğu 
Meclisler anomim olmayan isimli ve gayr-i mütecanis kitlelere bir misal teşkil ederler. 

Seçim tarzları devirlere ve kavimlere göre değişse de tüm parlamentoların seciyeleri birbirine 
benzer. Tüm devletlerde oy kullanma durumu ve parlamento münakaşaları birbirine benzediği 
gibi, hükümetleri de aynı problemler ve zorluklar bekler.  

Parlamento tüm medenî ve modern milletlerin ideallerini terkip eder. Bir yerde toplanan 
birçok adam muayyen bir mevzu hakkında doğru ve müstakil karar vermeye sayıca az 
adamdan daha fazla kabiliyetlidirler.  



Parlamento halkın sesini temsil eder. “Halkın sesi hakkın sesidir.” “Halka hizmet hakka 
hizmettir.” “Çoğunluk yanılmaz” prensipleri parlamenter sistemin ve Demokratik 
Cumhuriyetin temel prensiplerini teşkil eder.  

Parlamentolar müfrit fikirleri temsil ederler. Kitlelerin umumi seciyeleri ve istekleri 
parlamentolarda aynen kabul bulması mümkündür. Fikirlerdeki basitlik, çabuk hiddetlenme, 
telkine müsait oluşları, hislerde mübalağa, liderin kuvvetli nüfuzu gibi… Ama hususi ve özel 
teşekküllerden de bazı farklılıklar gösterirler. 

Parlamento dışı mevzular hakkında meclis azalarının her biri sabit, değişmez, aksi 
delillerin sarsamayacağı fikirler taşırken, parlamento içi meselelerde ise -vergi konuşması, 
maaşların artırılması – sabitlik ortadan kalkar liderlerin tesiri ve menfaat telkini tesir etmeye 
başlar.  

 
İhtiyar bir meclis azasının şu 

sözü dikkate değer: “Mecliste 
bulunduğum elli seneden beri 
binlerce nutuk dinledim. Pek azı 
fikrimi değiştirdi; ama hiçbiri 
oyumu değiştirmedi.”  

Liderler muhakemeleri ile 
pek az; ama nüfuzlarıyla pek çok 
tesir ederler. Herhangi bir sebeple 
onlar bu nüfuzlarını kaybederlerse 
artık telkin ve tesir güçleri kalmaz.  

Siyasi meclisler dâhîlerin 
şöhretlerini en az tanıttıran 

yerlerdir. Orada zaman ve mekâna uyan zekâlar itibar görürler. Vatana değil partiye hizmet 
değer kazanır. Bunun için parti tüzüğünün vatan ve millete yönelik maddeleri çok önem 
kazanır. Hizmeti esas alan bir partinin parlamento azalarının partiye sadakati nispetinde 
memleket menfaat görür.  

Bir kitler ister vatana ister partiye hizmet etsin önderlerine tabi oldular mı kitle olma 
seciyesini kaybederler. Önderlerinin tesiri altında kalırlar. Hareketlerinin saiki önderlerinin 
nüfuzudur ne minnet ve ne de menfaat hisleri ile hareket etmezler. Bunun için bir 
milletvekilinin iyi bir ilim adamı veya din adamı olması gerekmez. İlim ve fikirlerin 
parlamento içinde önemi ve nüfuzu çok azdır. Dolayısıyla Victor Hugo ve Newton gibi ilim 
ve fikir adamlarının parlamentoda yapacağı hiçbir şeyleri yoktur. Başarı imkanları da yoktur. 

Liderler istedikleri kararları meclis azaları ne kadar karşı olsalar da tek başına 
istemedikleri kanunları buhranlı zamanlarda kısa bir sürede çıkartabilirler. Yeter derecede 
heyecanlandırılan ve ipnotize edilen parlamento meclisleri aynı karakteri gösterirler. Bu 
meclisler her türlü tahriklere kapılarak itaat eden bir sürü haline gelebilirler. Fakat bu devamlı 
ve kararlı değildir. Bazı durumlarda görülürler.  

Toplumları ve kitleleri olduğu gibi parlamentoyu da sürükleyen ve hedefe götüren 
ideallerdir, yüce hedeflerdir. Bir ideali takip ederek barbarlıktan medeniyete geçmek, sonra bu 
ideal kuvveti kaybolunca çözülmek ve ölmek… İşte bir milletin hayat çemberi bundan 
ibarettir.  

 
Kitabın özeti burada tamamlandı. 

M. Ali KAYA 


