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Giriş 
 
Her toplumda çatışma, mücadele ve kavga vardır. İnsanlar arasında çıkar çatışması, 

sosyal ve ekonomik farklılıklar vardır. Bu çatışmanın bir bölümü de değerlerin paylaşılması 
ve iktidar mücadelesidir.  

 Siyaset, kimin neyi, ne zaman nasıl elde ettiğini belirleyen bir faaliyettir. Her şeyden 
önce siyaset zaman ve mekân bakımından evrensellik ve süreklilik niteliklerine sahiptir. 
Diktatörler ve otoriter rejimler daima siyaseti kötü görmek ve göstermek isterler.  

Siyasetin özünde çıkar çatışmaları vardır; ancak bu çatışma ve mücadelelerin asgari bir 
anlaşma üzerinde cereyan ettirilmesi gerekir. Bu anlaşmanın temeli toplumda barış ve düzenin 
sağlanmasıdır. Çatışmalara bir sınır çizilmediği taktirde kaos, kargaşa ve anarşiye dönüşmesi 
kaçınılmaz olur.  

Siyaset aynı zamanda uzlaşmadır. Siyasi faaliyetler istişare, karar alma ve bu kararları 
yürütme çerçevesinde cereyan eder. Siyasi kararlar çeşitli yönlerden gelen etkileme 
çabalarının karşılıklı olarak birbirini dengelemesi sonucunda az veya çok bir uzlaşma şeklinde 
ortaya çıkar. Bu bakımdan siyaset, toplumda çatışma halindeki çıkarların uzlaştırılması 
faaliyetidir. 

Siyasi kararların ve karar alma mekanizmaları olan iktidara itaat, onun doğruluğu, 
haklılığı ve meşruluğu hakkında beslenen inançla doğru orantılıdır. İnsanlar siyaseti hiçbir 
zaman salt bir iktidar kavgasından ibaret görmemişlerdir. Bu sebeple sadece iktidar kavgası 
olarak görmek doğru değildir. 

Bu çerçevede siyasetle ilgili genel bilgileri vermeyi amaçladığımız bu çalışmamızın 
faydalı olacağını umut ederim. 

Tevfik ve hidayeti Allah’tan dilerim. 
 
 



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
SİYASET İLMİ 

 
 
Siyaset İlminin Gelişimi  
 
İlm-i siyaset içtimaî ve sosyal ilimlerdendir. İnsanın var olduğu zamandan itibaren var 

olan bir yönetim metodu ve ilmidir denilebilir. Siyaset yalnız yöneticilerin ilmidir denemez. 
Bir aile reisinin evini idare etmesi de bir nevi siyasettir. Bir kurumun ve iş atölye ve 
fabrikanın da üretim, yönetim, gelişim ve çalışanları yönetme ve memnun etme siyaseti de bir 
nevi siyaset ilmidir. Öğretmenin 
öğretme metotlarından tutun, alimin 
ilmini yayma, mücedditlerin 
bulunduğu döneme ve ihtiyaca göre 
tecdit siyasetinden peygamberlerin 
tebliğ siyasetine kadar uzanan çok 
geniş bir yelpazeye hitap eden yönü 
vardır.  

İlk çağlardan günümüze kadar 
uzanan ve yüzyılları kapsayan zaman 
şeridi içinde ilim ve fikir adamlarının 
ortaya attığı fikirler ve uygulamalar 
sonucu elde edilen tecrübeleri de içine 
alan en iyi yönetim şeklini arayan pek 
çok görüşler vardır. Böylece “Siyaset Felsefesi” denen bir disiplin meydana gelmiştir. Nihayet 
XIX. Yüzyılda “Anayasacılık Hareketleri” bu şekilde başlamıştır. Öncesinde de “kanunlar” 
vardır, ancak sistemli Anayasa çalışmaları ve kurumsallaşma son dönemlerde başlamıştır.  

Üniversitelerin çoğalması ve ilim dallarının gelişmesi ve her ilim dalının diğer ilimlerle 
ilişkilerinin ortaya çıkması ile “Siyaset” de her sahada daha etkin olarak kendisini hissettirmiş 
ve “Siyaset Felsefesi” “Siyasal Hukuk” “Siyasal İktisat” “Siyasal Sosyoloji” “Siyasal İslam” 
gibi siyasetin müdahil olduğu dallar ortaya çıkmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası UNESCO’nun patronajı altında yayımlanan çeşitli 
milletlere mensup ilim adamlarının incelemelerini bir araya getiren “Çağdaş Politika Bilimi” 
isimli kolektif eser ortaya çıkmıştır. (La Science Poltique Contemporaine, UNESCO 
Publication Liegre, 1950.) Yine UNECO öncülüğünde kurulan Doğu-Batı Blokları ve Üçüncü 
Dünya ülkelerinden ilmî derneklerinin ve ilim adamlarının bir araya geldiği “Ulusalar Arası 
Siyasal Bilim Derneği” (IPSA) 1949 yılından günümüze her üç yılda kongreler düzenleyerek 
politik bilimin gelişimine katkı sunmaktadır. 

Bütün bunlarla beraber henüz daha sistematik bir bütün meydana gelmediğini ve 
politika ilminin alanı ve netliği üzerinde değişik görüşlere ve tartışmalara yol açtığı da bir 
gerçektir.  

Uzun bir süreden beri siyaset ilminde boşlukları doldurmak ve eksikleri gidermek 
amacıyla genel bir teori kurma çabaları devam etmektedir. David Easton ve Gabriel 
Almond’un öncülüğünde yapılan “Genel Sistem Teorisi” dikkat çekmektedir. “Siyasal 
Sistem” aralarında karşılıklı ilişki bulunan pek çok unsurlardan meydana gelen karmaşık bir 
bütünü ifade eder. Bu bütün, toplum üyelerinden gelen istekler ve destekler şeklinde kendisini 
gösteren girdiler ve onların işlenmesi sonucu ortaya çıkan siyasi kararlar ve uygulamalar, yani 



çıktılar yoluyla devam eden faaliyetlerdir. Sistem böylece devam edip gitmektedir. Bu da 
“Siyaset İlminin” henüz gelişme halinde olan sosyal bilim olduğunu göstermektedir. 

  
İlm-i Siyasetin Konusu 
Klasik ilm-i siyaset konu olarak “devleti” ele alır. Pek çok ilim adamı ve siyasetçi 

siyaseti “devlet bilimi” olarak kabul etmekteydi. Ancak bu görüş zamanımızda daha geniş 
olarak ele alınmakta ve devlete bakan yönünü de “devleti küçültmek ve sınırlandırmak” 
amacına yönelmektedir. Zira siyaset, politika devleti aşan bir kavramdır. Siyasi ilişkiler devlet 
olmayan ve devletle ilgili olmayan topluluk, kurum ve müesseslerde de görülmektedir.  

Evet, “Devletin olduğu yerde siyaset vardır” denebilir; ama “siyasetin olduğu yerde 
devlet vardır” demek mümkün değildir. Zaten devlet de değişik anlayışlara ve tanımlamalara 
yol açan bir kavramdır. Bu sebeple devlet üzerinde anlaşmaya varılmış bir kavram değildir. 
Bunun yerine “iktidar” kavramı devletin yerini almış görünmektedir.  

Bu durumda ilm-i siyasetin konusunu “iktidar paylaşımını incelemek ve iktidarı 
topluma faydalı yöne yönlendirmek” şeklinde tanımlayabiliriz. Böylece çağdaş siyaset ilminin 
devletten iktidar kavramına kayması bu alanda yeni ufukların açılmasına yol açmıştır. 
 

 
İlm-i Siyaset Açısından Devlet 
Devlet yüzyıllar boyunca var 

olmuştur; ama “Devlet nedir?” sorusunun 
cevabı tam ve net bir şekilde verilebilmiş 
ve üzerinde mutabakata varılmış değildir. 
Devletin pek çok farklı tanımları 
yapılmıştır. Biz bu tanımlar üzerinde 
duracak değiliz. Ancak devleti meydana 
getiren unsurlar üzerinden gidecek olursak 
devlet üç temel unsurdan meydana gelir. 
Bunlar “Ülke, insanlar topluluğu ve 
iktidar” şeklindedir.  

Buna göre devlet belli bir ülkede yaşayan insanların temel insan haklarını koruyan, 
güvenliğini ve adaletini sağlayan güçtür. Zira insanları güvenliğe ve adalete ihtiyaçları vardır 
ve bunu kendi kendilerine yapamazlar. Herkesin kabul ettiği bir otorite tarafından sağlanır ve 
buna “yönetici güç” yani “devlet” denir. 

Devlet soyut bir kavramdır, bir şahs-ı manevidir, tüzel kişiliktir. Yani, devlet insanlar 
onu düşündükleri için vardır. Ancak devleti temsil eden yönetici vardır ve iktidarın dayanağı 
ve siyasal toplumun çatısıdır. Siyasal düşünceyi sağlayan, milleti birleştiren ve bütünleştiren, 
belli gaye ve amaca yönlendiren bir semboldür.  

Devlet ister bir sembol ister bir hukuk fiksiyonu ve isterse bir mit kabul edilsin, bu 
soyutlamanın arkasında bazı somut unsurların ve olguların varlığından güç alır. Bunların en 
önemlisi “iktidar”dır. İktidarı kullananlar ülkede yaşayan insanlar için bağlayıcı karar alırlar, 
kurallar koyarlar ve bunları gerekirse zor kullanarak uygularlar. Bunu yaparken hep “devlet” 
adına hareket ederler. Ancak “ben devletim” deyip devlet adına hareket eden yöneticilerle ve 
onların oluşturdukları kurumlarla ve organlarla soyut varlık olan devleti birbirine 
karıştırmamak gerekir. 

Örneğin, devlet asla zulmetmez ve haksızlık yapmaz; ancak zulmedenler ve haksızlık 
yapanlar devlet adına hareket eden yöneticilerdir. Bu sebeple devlet suçlanmaz; yöneticiler 
suçlanır ve cezalandırılırlar.  

Devlete bir kişilik tanımı yapılacaksa -ki bu tanım pratik bakımdan gerekli ve hatta 
zorunludur- bu metafizik veya felsefi bir kişilikten ziyade “hukukî” bir kişiliktir. Devlet diğer 



topluluklar gibi tüzel bir kişiliğe sahip olması, hukuk tekniği yönünden birçok meseleyi 
açıklığa kavuşturur. Devletin hak sahibi, mal sahibi olması, borçlanması, sorumluluğu, adalet 
dağıtması, sözleşmeleri ve dava ehliyeti gibi hususlar tüzel kişilik kavramı sayesinde hukuki 
bir temele dayanır ve güvenliğe bağlanır.  

Hukukî kişiliğin bir diğer anlamı ve önemli fonksiyonu da devletin devamlılığının 
sağlanmasıdır. Zira devlet insan ömrünü aşan, zamanla sınırlı olmayan, zaman akışı içinde 
sürekli varlığını devam ettiren bir kuruluştur. Bu sebeple devletin varlığı onu oluşturanların, 
yönetenlerin varlıkları ve kişilikleri ile bağlı değildir. Devletin devamlılığı devlet düşüncesi 
ile birlikte oluşmuştur. Bu durum ilkel dönemlerde dahi “Kral ölmez.” “Kral öldü, yaşasın 
kral!” gibi sloganlarla ifade edilmiştir. Daha sonra modern dönemlerde ise “devletin tüzel 
kişiliği” kavramı oluşmuştur. Bu sebeple devleti meydana getiren insanlar değişir, devleti 
yöneten kişiler ve hükümetler değişebilir ve hatta rejimler değişir fakat devlet bekasını devam 
ettirir. Ülkemizde “devlet ebed müddet” kavramı bunu ifade etmektedir.  

Devletin amacı “hukuk” olduğu için hukuk, tüzel kişilik aracılığı ile devlete sürekli bir 
temel oluşturmuş ve devamlılığını temin etmiş oluyor. Hukuk sadece bununla kalmaz aynı 
zamanda yöneticilerin ve iktidarı kullananların statülerini de belirler. Yöneticiler iktidar 
üzerinde hak sahibi değillerdir, sadece devletin bir organı olarak kendilerine hukuk tarafından 
tanınmış olan yetkileri kullanırlar. Bu anlayış günümüzde “hukuk devleti” kavramını 
doğurmuştur.  

Devleti oluşturan kavramlardan birisi de “egemenlik” kavramıdır. Devlet denince 
“egemen” ve bağımsız devlet anlaşılır. Her ne kadar bu tartışmalı da olsa, “iktidarın” temel 
unsurlarında birisidir. Bu sebeple egemenlik ile iktidar birlikte ele alınması gereken iki temel 
kavramdır.  

 
Siyasi Bakımdan Devlet 
Devlet siyasi kurumların en genişi, en gelişmişi, en örgütlüsü ve en kapsayıcı olanıdır. 

Bu sebeple kurumlar kurumu olarak nitelendirilir. “En büyük örgüt devlettir” denilmiştir. 
Tüm siyasi faaliyetler ve iktidar ilişkileri devletin içinde cereyan eder. Böylece devlet siyasi 
faaliyetlerin genel çerçevesini oluşturur. 

Hal böyle olduğu halde devletin kendisi soyut bir kavram olduğu için politik bir 
araştırma sahası değildir. Zira gözlenebilir imkândan uzaktır. Siyaset ise somut davranışları 
belirleyen siyasal olayları inceler.  

Devlet düzeninden söz edildiği zaman o düzeni kuranlar, devlet otoritesi denildiği 
zaman o otoriteyi kullananlar, devlet kanunları denildiği zaman da o kanunları yapanlar 
aslında hep insanlardır. Düzeni kurmak, otoriteyi kullanmak, kanunları yapmak ve 
uygulamakla yetkilendirilen insanlar, bu insanların siyasal tercihleri, ideolojik eğilimleri ve 
dünya görüşleri vardır. Toplum içinde belli sosyal sınıfın grubun temsilcileridir.  

Belli görüş, ideoloji ve fikre sahip olan hâkim olanlar yaptıkları her şeyi “devlet” adına 
yapacakları için yaptıkları her şeyi “ülke yararına” “halk yararına” olduğunu ileri 
süreceklerdir. Alınan siyasi kararlar devletin damgasını taşıdığı ve otoritesine büründüğü için 
toplumda geçerlilik kazanır. Ancak bu kararların arkasında devleti yönetenlerin iktidar 
sahiplerinin siyasi tercihlerinin yatmakta olduğu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Devlet yüzyıllardan beri var olan sosyal bir olgudur. Bununla beraber sosyal bilimciler 
“Devlet nedir?” sorusunun cevabını aramışlar ve aramaya devam etmektedirler. Bu sebeple 
günümüze kadar sayısız tanımı yapılmıştır. Klasik Fransız kamu hukuku “Devlet milletin 
hukukî kişilik kazanmış şeklidir” der. Hukukçu Hans Kelsen “Devlet etkili olarak yürürlükte 
bulunan bir hukukî normlar sistemidir” şeklinde tarif etmiştir. Ancak bu sistemin yürümesi 
için “Ülke + Toplum + İktidar” üçlüsünün varlığı zorunludur. 



Bazı hukukçular da “Devlet insanlar onu düşündükleri için vardır” demişlerdir. Devlet 
her ne kadar soyut bir sembol ise de “halk ve iktidar” gibi iki somut varlık ile varlığını devam 
ettirir.  



 
İKİNCİ BÖLÜM 

SİYASAL İKTİDAR 
 

 
Siyasal İktidar 
Fizikte enerji kavramı neyi ifade 

ediyorsa siyasette iktidar kavramı onu ifade 
eder. İktidar deyince en geniş manada 
anlamamız gereken “başkalarını 
etkileyebilme, davranışlarını kontrol 
edebilmektir.” Max Weber’e göre ise iktidar 
“Sosyal ilişkileri etkileyebilen, ona muhalefet 
edenlere rağmen etkisini ve gücünü devam 
ettirebilen iradedir.” 

İktidar sosyal hayatın her kademesinde 
kendisini hissettiren güçlü iradedir. Nitekim ailede babanın çocuklar üzerindeki etkisi, bir 
haydut çete reisinin üyeleri üzerindeki etkisinden tutun, toplumun tüm kurumlarında (dernek, 
kulüp, sendika, parti) iktidar olgusunu açık bir şekilde görmek mümkündür. 

Siyasal iktidar ise, ülkenin ve toplumun bütünü üzerinde geçerli olan iktidardır. Siyasal 
iktidar tüm diğer iktidarlardan üstündür. Zira, kendi iradesini başkalarına kabul ettirebilme, 
onların davranışlarını kontrol edebilme ve son sözü söyleme yetkisine sahiptir. Siyasal 
iktidarın en önemli karakteri maddi güç ve zor kullanma gücüne sahip olmasıdır. Toplumda 
zor kullanma yetkisi ancak meşru iktidara aittir. O da bu gücünü hürriyet ve adalet içinde 
ilgili adalet mekanizmaları ile kullanma hakkına sahiptir. Kuvvetin ve zor kullanma gücünün 
siyasal iktidar elinde toplanmaması, toplumda gruplar arasında dağılması halinde düzen 
ortadan kalkar ve anarşi başlar. 

Siyasal iktidarın meşruiyetini sağlayan toplumun rızası ve itaatidir. Dünyadaki tüm 
siyasal iktidarlar az çok kuvvete dayanırlar ve gerektiğinde bunu kullanırlar. Fakat salt 
kuvvete ve cebre dayanan iktidarlar toplumda güven, istikrarı sağlayamadığı gibi toplumun 
gelişimine de katkı sunamaz, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz.  

J. Jac Rousseau “Toplum Sözleşmesi”nde “İktidarda olanlar kuvveti hak, itaati de görev 
haline getirmeyi bilemiyorsa toplumda en güçlü olan dahi sürekli üstünlük sağlayabilmek için 
yeterinde kuvvetli değildir” der. Bismarck da “Süngü ile belki her şeyi yapabilirsiniz; ama 
üzerine oturamazsınız” demiştir. Bu durumda “Rıza” faktörünü hesaba katmadan iktidar 
bileşimini ortaya koyamayız. Bu sebeple “İktidar = Kuvvet + Rıza” demektir.  

 
Siyasal İktidar ve Otorite 
Politika ilminde “siyasal iktidar” ile birlikte en çok kullanılan terim “otorite”dir. 

Otorite, kuvvete, zora ve tehdide başvurmaksızın bir iradenin yürütülmesi yeteneğini ifade 
eder. Gerektiğinde kuvvete başvurulması halinde de kuvvet kullanımının haklılığı ve 
meşruiyeti olmalıdır.  

Otorite, meşru iktidar anlamında kullanılır. Bu sebeple otorite yerine “meşru iktidar” 
ifadesini kullanmak daha doğrudur. İktidar kavramı meşruiyetini “rıza” unsurundan aldığı için 
otoriteyi de kendiliğinden oluşturmuş olur. Zora ve kuvvete başvurmak ancak istisnâî hallerde 
ve meşru zeminlerde caiz ve geçerli olabilir. Otoritede zorlama yetkisi “yedek destek” olduğu 
ifade edilse de bu “iktidar” için de aynı manayı ifade eder.  

 
 
 



Egemenlik  
Egemenlik “devlet” kavramı ile beraber 

kullanılan bir kavramdır. Siyasal iktidar 
kavramı ile birlikte incelenir. Egemenlik 
uzun tarihî bir süreç içinde ortaya çıkan bir 
kavramdır. İlk olarak egemenlik kavramını 
ortaya atan Jean Bodin’dir. Bodin XVI. 
Yüzyıl sonlarında yayınladığı “Devletin Altı 
Kitabı” isimli eserinde ortaya koymuştur.  

Bodin’e göre egemenlik sınırsız mutlak 
iktidardır. Egemenlik tektir, bölünemez ve 
devredilemez. Belli bir ülkede ancak tek bir 
egemen güç olabilir ve bu güç bölünemez, 
devredilemez.  

Egemenlik konusunda iki problem 
ortaya çıkmıştır. Birincisi, egemenliğin devlet için zorunlu olup olmadığı problemi. İkincisi 
de egemenliğin kime ait olduğu problemidir. Bu ikincisi siyasi iktidarın dayanağı ve 
meşruluğu problemini de beraberinde getirmektedir. Bu da teokratik egemenlik, halk 
egemenliği ve milli egemenlik gibi problemleri ortaya çıkarmıştır. 

Her şeyden önce mutlak ve sınırsız iktidar olarak anlaşılan egemenlik “hukuk devleti” 
anlayışı ile bağdaşmaz. Zira, hukuk ve yasalar mutlak gücü sınırlamak ve dağıtmak için 
yapılırlar. İktidarda olanlar ya hukukun üstünlüğünü veya devlet gücünün üstünlüğünü kabul 
etmek zorundadır. Devletin hukuk devleti olması kendi iktidarını adil yasalarla sınırlaması 
demektir. Bu sebeple egemenlik kavramı “Federal Devlet” ile ve “Kuvvetler Ayrılığı” 
prensibi ile çelişmektedir ve bunun bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. 

Özellikle uluslararası “İnsan Hakları” ve NATO, Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi 
örgütler ve örgütlenmeler gerek insan haklarını koruma gerekse yardımlaşma konusunda ulus 
devletlerin yapamadıklarını yapmaktadır ve ulus devletin egemenliklerine sınırlama 
getirmektedirler. Yine uluslararası yüksek mahkemeler ve yargı organları da devletlerin 
egemenliklerin hukuki açıdan ve adalet bağlamında sınırlama getirmektedirler. Bu da mutlak 
egemenliğin günümüzde geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmektedir.  

 
Siyasal İktidarın Meşruiyeti 
Siyasi topluluklarda ve devlet dediğimiz tüm kuruluşlarda mutlaka bir siyasi iktidar ve 

bu iktidarı kullanan, yani, karar alan, emir veren ve bunu icra eden, hatta zor kullanarak 
yürütme gücüne sahip olan kişi veya kurumlar mutlaka olmuştur. Peki siyasi yetkiyi kullanma 
ve başkalarına emretme yetkisini nereden almışlardır? İktidarın dayanağı ve kaynağı, 
meşruiyeti nereden kaynaklanmaktadır? 

İktidarı elinde bulunduranlar yalnız emretme ve yönetme gücüne değil, aynı zamanda 
emretme ve yönetme hakkına sahip olduklarına inanmışlar ve toplumu da buna inandırmaya 
çalışmışlardır. Bu konuda pek çok teori ortaya atılmıştır. Bunlar genel olarak “Teokratik 
Teori” “Milli Egemenlik Teorisi” “Halk Egemenliği Teorisi” gibi teorilerdir.  

 
1. Teokratik Teori  
Siyasi iktidarın meşruiyeti Hristiyanlıkta İlahî kaynaktan alınır. Kilise “İlâhî Saltanatı” 

oluşturmak için Allah’tan aldığı yetki ile krallara hükmettikleri gibi din adamlarının Hz. 
İsa’nın temsilcileri olmalarından kaynaklanan ruhanî yetkileri vardır. Gücünü dinden ve ilahî 
yasalardan alırlar.  

Bu anlayış ilk çağlardan itibaren vardır. Mısır Firavunları Tanrıların oğullarıdır. 
Gökyüzündeki tanrıdan aldıkları güçle yeryüzünün tanrısı konumundadır. Çin ve Japon 



kralları da aynı iddialarla topluma hükmetmişlerdir. İsa’nın (as) havarisi olduğunu iddia eden 
Saint Paul da “Bütün iktidarın tanrıdan geldiğini” iddia ederek kendilerine ilahî bir kimlik 
kazandırmışlardır. Bu teoriye göre “iktidarın kaynağı ilahî yetkidir.”  

İslamiyet’te ise böyle bir anlayış söz konusu değildir. Nitekim Peygamberimiz (asm) 
Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman Medine’nin nüfusu 10 bin civarında idi. Bunların 7 
bini müşrik Evs ve Hazrec kabilesi, 3 bini de Yahudi Benî Kureyza, Benî Kaynuka ve Benî 
Nadr kabileleriydi. Müslümanların sayısı ancak 300 kadardı. Peygamberimiz “Ben Allah’ın 
elçisi olarak Medine’yi yönetme yetkisine sahibim” demedi. Zaten böyle demiş olsaydı 
Medine halkı asla kabul etmezdi. Peygamberlik vazifesine de aykırı olurdu. Ancak Mekke 
müşriklerinin Medine’ye ültimatom vermeleri, baskınlar düzenlemeleri üzerine Medine’nin 
müdafaası, can, mal ve namus güvenliği için Medine ileri gelenleri bir “İstişare” ile “Medine 
Sözleşmesi” yaptılar. Bunun yürütmesini de kendi iradeleri ile “Muhammedü’l-Emin” olan 
Peygambere (asm) tevdi ettiler. Peygamberimiz “Yürütme” görevini böylece toplumdan, 
toplumun iradesinden almış oldu. Daha sonra gelen “Hulefa-i Raşidin” de “Seçim=Biat 
Usulü” ile yönetim yetkisini toplumdan almaya devam ettiler.  

Emeviler zamanında Yezid’den itibaren “Hilafet Saltanata dönüştü.” Bundan sonra 
hanedan soyundan gelenler kendilerine kutsallık vermek amacı ile Kur’ân-ı Kerimin “Ulu’l-
emre itaat” (Nisa, 59.) emrini istismar ederek “Halife” unvanı ile kendilerini “Yeryüzünde 
Allah’ın gölgesi” ilan ettiler ve “İlâhi Kaderin kendilerini seçtiğini” ve bu sebeple yönetim 
yetkilerini ilahî kaynaktan aldıklarını iddia ederek halk üzerinde otorite sağlamaya çalıştılar. 
Bunun için topluma baskı yapmayı meşru gördüler. Bundan pek çok zulümler meydana geldi. 
Buna karşı ayaklanan Radikal İslamcı “Hariciler” ve “Şiiler” de “Hakimiyet Allah’ındır” diye 
Allah’ın hakimiyetini sağlamayı kendilerine vazife telakki ederek “Zalim hükümdara isyan 
etmek, hak ve adalet mücadelesi vermek en büyük cihattır” diye pek çok anarşinin doğmasına 
ve isyanlara sebep oldular. Yöneticilerin onları “Baği / Terörist” ilan ederek baskı yapması da 
yine pek çok hak ihlallerine ve zulümlere sebep oldu.  

Günümüzde “Demokrasi”nin gelişmesi ile muhalefete de söz hakkı ve yönetime katılma 
ve toplumdan alacakları destek ile iktidara geçme ve yönetme yetkisi verildiği için monarşi 
dönemindeki Hristiyan anlayışından gelen teokratik yönetimler artık geçerliliğini 
kaybetmiştir. Böylece Peygamberimizin (asm) ve Hulefa-i Raşidin’in toplumdan yetki alarak 
toplumla ve ehil olanlarla “İstişare” ederek yönetim hakkına sahip olma yolu açılmış oldu. 

İslam’da Peygamberimizin (asm) ve Hulefa-i Raşidin’in Kur’an ve Sünnetten aldıkları 
ölçülerle ve adil hükümlerle “İstişare, liyakat, seçim, adalet ve kanun hakimiyeti” gibi temel 
prensiplerle yönetim esastır. Yetki ise toplumdan seçim usulü ile alınır. Ancak asırlar boyunca 
uygulanagelmiş ve toplumda yerleşmiş uygulamaların kalıntılarının silinmesi kolay değildir.  

Sadece İslam dünyasında değil Japonya’da imparatorun kutsal biri olduğu inancı 
yaygındır. Yine Katolik kilisesinin desteğini sağlayan bazı diktatörler, iktidarlarının tanrı 
iradesinden kaynaklandığını iddia etmektedirler. İspanya diktatörü General Franko bunlardan 
birisidir. Hitler de zaman zaman kendisini “Takdir-i İlâhinin kendisini milletin başına Führer 
(Önder) olarak getirdiğini” ifade etmiştir.  

Bu örnekler göstermektedir ki günümüzde iktidarlarını halktan alamayanlar, ilahî 
yardımın kendisi ile beraber olduğunu iddia ederek meşruiyetlerini iddia etmektedirler. 

 
2. Cumhuriyetçi Teoriler 
Teokratik yönetimlerin halka yaptığı zulümler ve ekonomik çöküntüler, fakirliği ve 

sefaleti netice verdiği için insanlık özellikle Fransa’da yeni arayışlara yöneltti. Fransız 
hukukçuları ve aydınlar yeni teoriler ortaya attılar. Jan Jack Rousseau’nun geliştirdiği fikirler 
1789 Fransız İhtilalini doğurdu. İhtilal ideolojisinin temel taşlarından olan “milli egemenlik” 
doktrini bir Anayasa ilkesi olarak benimsendi. Cumhuriyet dönemi 1924 Anayasasından sonra 
1961 ve 1982 Anayasası “Milli Egemenlik” prensibini benimsedi. 



Bu teoriye göre “Egemenlik Mücadelesi” veren milletlerin önderleri kendilerinde 
toplumun yöneticileri olma hakkı olduğu iddiasını ileri sürerek toplumun itaatini istediler. 
Buna karşı çıkanları da “Devlet düşmanı” “Anarşist” ve “Hain” damgası vurarak pek çok 
haksızlık ve zulümlere sebep oldular. Kurdukları yönetim şekline “Cumhuriyet” ve “Hürriyet” 
adını vermekle beraber milletin kurtarıcıları olarak kendilerini gördükleri için şahıslarını ve 
kurdukları partileri devletle özdeşleştirdiler. “Toplum ve Cumhur” olarak kendilerini 
gördükleri için kendilerinden farklı düşünenleri baskı ve korku ile sindirme yoluna giderek 
“Cumhuriyet” ve “Hürriyet” adına baskı yapmayı meşru gördüler. 

Böylece Rousseau’nun ortaya koyduğu “Toplum Sözleşmesi”ni toplumun tamamını 
içine alan bir sözleşme olması gerekirler “Üstünlerin Sözleşmesi” şeklinde uygulayarak 
üstünlere itaatin bir hak olduğunu savundular. Bunun en açık uygulaması Türkiye’de 1923-
1950 yılları arasında uygulanmıştır.  

“Milli Egemenlik” kavramı üzerinden hareket edenler kendilerini “milletin kurtarıcısı 
ve temsilcisi” olarak gördükleri için 1958 Fransız Anayasası dahil Anayasa’larına “Milli 
Egemenlik halka aittir” maddesini ekledikten sonra “Halka rağmen halk için” halkı 
devrimlerle dönüştürme çabası içine girerek “Uygarlık seviyesine” ulaşma adına halka baskı 
yapmayı meşru gördüler. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” derken milletin içinde 
olmadığı bir yönetimin meşruiyetini savundular.  

Bu sebeple “Milli Egemenlik doktrini” pek çok eleştiriye sebep oldu. Başta Leon 
Duguit “Milli Egemenlik” uygulamalarının toplumu refah ve saadete sevk eden bir anlayıştan 
yoksun olduğunu ifade ederek “dogma”dan ibaret olduğunu ifade etmiştir. (Leon Duguit, 
Kamu Hukuku Dersleri, 1954-Ankara, s.63-69.)  

1961 ve 1982 Anayasasında bulunan “Milli Egemenlik” kavramı Fransız malı bir 
teoridir. Bu ifade aslında “Siyasal iktidarın kaynağının halkta olduğunu” ifade etmektedir; 
ancak uygulamada pek çok problemlerin yaşandığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. 
Fransız Anayasa hukukçusu Laferriere’nin de belirttiği gibi günümüzde artık tutar yönü 
kalmamıştır. (Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara-2000, s. 80-81.) 

 
3. Demokratik Teori 
Demokrasilerde meşruiyetin kaynağı halk iradesinin rızasıdır. Bu da hürriyet ve 

hakkaniyet ölçüsüne göredir. Halk hür olmalı, doğru haber alma kaynakları da hürriyet 
ortamında sağlanmalıdır. Halkın haber alma hürriyeti kısıtlanırsa halk iradesi doğru şekilde 
yansımaz. 

Demokrasi sandıktan ibaret değildir ve salt oy çokluğunu ifade etmez. Demokrasilerde 
sandık, halkın oylarıyla meşruiyet zeminini belirleyen bir araçtır. Demokrasinin meşruiyeti, 
genel iradeye dayalı meşruiyet algısını cari kılabilmesine bağlıdır.  

Demokrasi muhalefete söz ve iktidar hakkı veren sistemdir. Süleyman Demirel bunu 
şöyle ifade eder: “Her rejimde iktidar vardır. İktidarı meşru kılan hür muhalefetin olmasıdır.” 
Cumhuriyeti taçlandıran ve meşruiyet kazandıran muhalefete imkân tanınması ve iktidar olma 
yolunu açmasıdır. Bu sebeple Osmanlı’dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
“Cumhuriyete” geçti; ancak Demokratik Cumhuriyete 1945 sonrasında muhalefet partilerinin 
kurulması ve iktidar yolunun açılması, yani hür muhalefet ile geçiş yapmıştır. 1950 öncesi 
Cumhuriyet “Tek Parti” sistemi olup “Parti Devleti” şeklinde yönetiliyordu. Toplum bu 
durumdan memnun değildi. Tek parti sistemi de meşruiyetini kabul ettirmek için şiddete ve 
baskıya yöneliyordu.  

1946 yılında muhalefet partilerinin kurulmasına imkân tanınarak Demokrasiye geçilince 
halkın iradesi iktidardan muhalefete yöneldi ve 1950 seçimleri 27 yıllık Tek Parti yönetimini 
devirerek Demokrat Parti ile demokratik yönetime geçti. 



Toplumun “Temel hak ve hürriyetlerinin” tam olarak kullanımı ve hürriyet içinde 
muhalefete seçimlere katılma ve iktidar olma imkanının verilmesi ile halkın rızasını alan 
hükümetlerin kurulması meşruiyetin kaynağını teşkil etmektedir. 

 
Meşruluk ve Kanunilik Problemi 
Meşruluk problemi hukuk alanını aşan, hukukun ötesinde bir durumdur. Kanunilik ile 

meşruluk kavramı birbirinden farklıdır. Yasal, kanuni yönetim yürürlükte bulunan kanunlara 
ve hukuk kurallarına uygun bir yönetimdir; ancak bu yönetim siyasi açıdan her zaman meşru 
olmayabilir. Meşru iktidar toplumun ekseriyetinin, yönetilenlerin “rızasına” uygun olan ve 
meşruiyet inancına uygun olan iktidardır.  

Kanunilik her zaman iktidarın meşruluk temelini sağlamak için yeterli değildir. 1789’da 
Fransa’da XVI. Louis’in iktidarı pekâlâ yasal bir iktidardı; ancak toplumda meşruiyetini 
kaybetmişti. Aynı durum 1917 Rusya’daki Çarlık Rejimi için de söylenebilir. Diktatörlerin 
irade ve emirleri resmen “kanun” şeklini alabilir, fakat toplumda dikta rejimleri meşru bir 
iktidar olduğu anlamına gelmez.  

Toplum tehditlerle, korkularla ve vaatlerle belli bir süre aldatılabilir ve beklenti ve 
kaygılarla halkın desteğini de almış olabilir; ancak meşru olmayabilir. Askerî darbeler sonucu 
oluşturulan Anayasaların ve hükümetlerin tartışma konusu olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi ve 
28 Şubat 1997 Postmodern darbe sonucu oluşturulan hükümetlerin meşruiyet tartışmalarının 
sebebi budur. 

Başlangıçta meşru olan bir iktidar bu meşruiyetini sonradan kaybedebilir mi? Evet 
kaybedebilir. Bu bazen “güç zehirlenmesi” şeklinde kendisini gösterir. Zira Lord Akton’un 
(1834-1902) dediği gibi “Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır.” Bu iki şekilde 
mümkündür. 

Birincisi, siyasal iktidar gücüne dayanarak kendi hukuki meşruluğunun dayanağı olan 
hukuk ve Anayasa kurallarını kasıtlı ve sistemli olarak çiğnemek suretiyle meşruluktan 
uzaklaşabilir. Uzun süren iktidarların iktidarlarını korumak için bu yola başvurdukları bir 
gerçektir. Bu durum siyasi krizlere sebep olmaktadır. İktidar kendi konumunu korumak için 
ister istemez despotizme yönelmekte ve bunun kendi açısından meşru olduğunu iddia 
edebilmektedir. 

İkincisi, yürürlükte olan hukuk kurallarına uymakla beraber zamanla topluma hâkim 
olan meşruluk anlayışı ve inancı değişebilir. Dolayısıyla yürürlükte olan normların toplumsal 
dayanakları ve etkinlikleri zayıflamış olabilir. Bu durum da meşruiyet krizini doğurur. 
Osmanlı’nın mutlakıyetten meşrutiyete geçişini sağlayan süreç bunu en güzel şekilde tasvir 
etmektedir. 

Meşruluk siyasal alanda iktidarın ele geçirilmesi ve elde tutulması bakımından en 
önemli faktörlerden birisidir. Bir siyasi sistemde yönetilenler iktidarın meşruluğuna 
inandıkları ölçüde onun kararlarına uyma eğilimi gösterirler. Bu durumda iktidar da zora 
başvurmaksızın kendisine itaati sağlamış olur. Aksi taktide yönetenler ile yönetilenler 
arasında gerginlik başlar ve iktidar itaati sağlamak için zorlamaya ve şiddete başvurur.  

Meşruluk ile kuvvet kullanma birbiriyle ters orantılıdır. Diktatörlerin ve otoriter 
rejimlerin şiddete ve zulme başvurmaları onların gücünü değil, güçsüzlüğünün bir 
göstergesidir. İktidarın baskıları, toplumda meydana getirdikleri korku ve kaygılarla güç 
kazanma çabasıdır. Bu durum devam ettikçe iktidar güç kaybetmeye devam eder. 

Bu durumda meşruluk yönetime saygıyı ve itaati sağlayan, yönetimi kolaylaştıran, daha 
istikrarlı hale getiren ve etkili kılan bir faktördür. Bu da toplumda güven ve istikrarı sağlar. 
Meşruiyetine inanılan bir iktidar toplumda huzur ve güveni sağlar. Toplum iktidarın adaletine 
sığınır, adaletinden korkar. Böylece güvenle çalışır, üretir ve ülkede bayındırlık ve gelişme 
sağlanır. 



Monarşinin yaygın olduğu dönemlerde krallar kendi meşruiyetini ilan etmek için “Taç 
giyerlerdi.” Katolik dünyasında krallara Papa tarafından “takdis” edilmek, yani kutsanmak 
suretiyle meşruiyeti ilan edilir ve halkın itaati sağlanırdı. Zamanımızda darbe ile iktidarı ele 
geçirenler de şekil bakımından halkın desteğine sahip olduklarını göstermek için 
“Referandum” yolunu tercih etmektedirler. Şili diktatörü Pinochet’in 1978 başlarında yaptığı 
ve halkın %80’inin “Evet” dediği referandum bunun bir örneğidir. 1982 Anayasa 
Referandumu buna örnek olabilir. Bu halk oylamalarının %90’ı aşan “resmî” sonuçlar 
vermesi oylamanın hür ve dürüst zeminlerde yapıldığı konusunda şüphelere ve tartışmalara 
sebep olduğu için meşruiyeti de tartışma konusu olmaktadır. 

 
Konsensüs (Anlaşma) ve Meşruluk 
Meşruluk ile konsensüs arasındaki ilişki son zamanlarda ortaya atılan meşruiyeti ortaya 

koymaya çalışan bir teoridir. Bu toplum üyelerinin büyük çoğunluğu arasındaki görüş 
birliğini ifade etmektedir. Bu oy birliği demek değildir, ancak yüzde ellinin üzerinde basit bir 
çoğunluk da değildir. Konsensüs, toplumun yüzde yetmiş beşinin rızası ve fikir birliğini ifade 
eden bir kavramdır.  

Bir siyasal sistemin meşruluğu konusunda konsensüs oranı ne derece yüksek olursa 
rejim o derece sağlam bir temele oturmuş demektir. Meşruluk göstergesinde anlaşma ibresi 
yüzde elli çizgisine yaklaştıkça konsensüs ortadan kalkar. Burada iktidarı elinde tutan parti 
veya kişi ile “siyasal sistem” birbirine karıştırılmamalıdır. Toplum belli bir zaman siyasal 
iktidarı elinde tutanlara karşı olabilirler; bu halkın siyasal sisteme karşı oldukları anlamına 
gelmez.  

Bir toplumda yönetilenler siyasal iktidara çeşitli sebeplerle itaat edebilirler. İtaatin 
motifi gelenek ve görenek, alışkanlık, kişisel çıkarlar, ceza korkusu veya çaresizlik duygusu 
veya bunların karışımı olabilir. Ancak siyasal iktidar bakımından en güçlü dayanak şüphesiz 
toplumun büyük kesimi tarafından benimsenmiş olan “meşruiyet” inancıdır. 

 
 

Lord Akton’un Fikirleri 
 

Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi ve devlet eğitim işlerine 
karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet 
her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer birçok 
hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet 
tarafından kontrol edilmeye başlandı. 

Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. 
Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar 
ve dağıtır. 

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların 
sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır. 

Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir. 
Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması 

demektir. 
İktidar su-i istimale yakındır ve mutlak iktidar su-i istimalsiz yapamaz. 
Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır. 
Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz. Güç 

yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir. 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SOSYAL TABAKALAR VE STK’LAR ve SİYASAL KATILIM 

 
 Siyasetin sosyal alanı toplumdur. Toplum ise bir arada yaşayan ve aralarında pek çok 

karmaşık ilişkiler yaşayan, farklı inanç, kültür, ırk, din ve dile sahip olan ve aralarındaki 
ilişkileri belli kurallara göre düzenlenmiş olan topluluklardır. Siyasetin amacı bu insanları 
barış ve huzur içinde bir arada yaşatmak, aralarındaki ihtilafları gidererek birbirlerine 
yardımlaşmalarını sağlamak, güvenliği ve adaleti temin etmektir. İnsan pek çok geniş 
kabiliyetlere sahip olan ve buna göre ihtiyaçları çok fazla bulunan ve bunları elde etmek için 
diğer insanların yardımına muhtaç olan varlıktır. Bu sebeple toplum içinde yaşamak 
zorundadır. Bu sebeple toplumda sosyal sınıflar meydana gelmiştir. 

Sosyal sınıf öncelikli olarak havas ve avam, zengin ve fakir, işçi ve işveren, memur ve 
amir, idare edenler ve edilenler şeklinde ortaya çıkmıştır. Marxist ve kapitalist görüşler bu 
sınıfları ekonomik sebeplere dayandırarak izah etmeye çalışmışlardır. Toplumdaki çatışma ve 
kavgaların da sermaye ve emek mücadelesi olduğu tezini ortaya atmışlardır. Yönetici 
konumunda olan sınıf ise hâkim/egemen sınıftır. Bunlar da toprak sahibi olan burjuva 
sınıfıdır. Ekonomik üstünlük siyasi üstünlüğü de sağlamaktadır. Bu sebeple siyasal iktidar 
daima hâkim sınıfların elindedir. Kapitalist toplumda hâkim sınıf üretim araçlarının sahibi 
olan burjuvazidir; ekonomik bakımdan topluma hakimdir. 

Materyalist görüşe göre geleceğin hâkim sınıfı işçi proletarya sınıfı olacaktır. Çünkü 
onlar devrimle devlet mekanizmasına el koyacaklardır. Nihai hedef tek sınıflı topluma veya 
“sınıfsız topluma” geçilecektir. Ancak bu sosyolojik ve fıtrî gerçeklere aykırı olduğu için 
gerçekleşmemiştir; Rusya’da uygulanan Komünizm sistemi de başarılı olamayarak 
komünizmden vazgeçmek durumunda kalmıştır. 

Max Weber sınıf ile statü kavramları arasında ayırım yapmıştır. Bu ayırım sosyal 
tabakaların yalnız ekonomik mülkiyet kriterlerine dayanmadığını, başka faktörlerin de etkili 
olduğunu ileri sürmüştür. Sosyal sınıfların yaşama tarzı ve saygınlık esaslarına göre 
kategorilere ayırma yoluna gitmiştir. Bir fabrika işçisi ile bir büro işçisi arasında işçi olmaları 
bakımından ve ekonomik yönden fark olmaması gerekirken büro işçisinin sosyal saygınlık 
yönünden toplumda daha üstün bir yer işgal ettiği bir gerçektir. Toplumda belli bir statü 
grubuna dahil olanlar genellikle aynı sosyal sınıfa mensupturlar. Ancak tabakalaşma 
olgusunun yalnız sosyal prestij (saygınlık) açısından ölçülmesi ve bunun iktidar kavramı ile 
ilişkisinin ihmal edilmesi gerçekçi bir yaklaşım olarak nitelendirilemez.  

Kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde sadece siyasî iktidarların etkin olduğunu 
söyleyemeyiz. Siyaset ve hükümet dışı organizasyonların da büyük etkisi vardır. Bunların 
başında Sivil Toplum Kuruluşları gelmektedir. Son zamanlarda devletin topluma ve toplumun 
da devlete bakış açısında önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler üretilen politikalara 
yansımaktadır. Geleneksel devlet yönetiminden farklı olarak STK’lar bu sürece dahil 
edilmişlerdir.  

Toplumun gelişmesi, ihtiyaçların çoğalması, iş ve meslek dallarının çok sayıda artması 
ve örgütlenmelerin de bu sürece dahil edilmesi STK’ların önemimi ortaya çıkarmıştır. Devlet 
bu durumda emreden bir devlet olarak etkin olamadığı için toplumun her kesimi ile “İstişare” 
etme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İstişare toplumun bütün bireyleri ile mümkün olmayınca 
tolumum seçtiği ve meslek kuruluşlarının seçtiği temsilcilerle istişare ederek toplumu 
ilgilendiren kararların alınması zaruri hale gelmiştir. Kamu bürokrasisinin de bu duruma ayak 
uydurmak zorunda olduğu gerçeğini siyasilerin göz ardı etmesi mümkün değildir. 

Şunu da ifade etmek gerekir ki, üretilecek olan her politikaya tüm aktörlerin katılması 
ve etkisi beklenmemelidir. Ama devletin geleneksel bürokratik ve hantal yapısı problemlere 
yeterince duyarlılık göstermemesi özel sektörün de ticari amaçlarla bu konulara zaman ve 
para harcamaması STK’ların önemini ortaya koymaktadır. 



Siyasal Katılım 
İktidarın halka dayandırılması, geniş halk kitlelerinin politika alanında ön plana çıkması 

ile görülür. “Siyasal katılım” toplum üyelerinin (vatandaşların) siyasal sistem karşısında 
durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen bir kavramdır. Bunu yalnızca seçimlerde 
oy kullanmaktan ibaret sanmak eksik ve yanlış bir anlayıştır. Katılım basit bir meraktan 
yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir faaliyet alanıdır. 

Toplumda herkes siyasete karşı aynı ilgiyi göstermez. Kimileri gece gündüz siyasetle 
meşgul olurken, kimileri de siyasî meselelere kayıtsız ve ilgisizdir; hatta oy kullanmaya dahi 
gitmez. Devamlı siyasetle meşgul olanlar da toplumun küçük bir azınlığıdır. Bu sebeple 
Arastotales’in “İnsan siyasi bir varlıktır” derken bu sözü toplum içinde yaşamak zorundadır 
anlamında kullanmış olmalıdır.  

Amerikalı siyasetçi Robet Dahl siyasal katılımın boyutlarını “İlgi, önemseme, bilgi 
sahibi olma ve eyleme katılma” şeklinde dört aşamada ele alır. İlgi, siyasi olayları izlemeyi; 
önemseme, siyasete değer vermeyi; bilgi, olaylar hakkında bilgi sahibi olmayı; eylem ise, 
siyasal olaylara aktif bir şekilde katılmayı ifade etmektedir.  

Siyasal faaliyetlere katılma değişik düzeylerde ve çeşitli biçimlerde kendisini gösterir. 
Burada da bir hiyerarşiden söz etmek mümkündür. En alt kademede basın ve yayın yoluyla 
siyasal olayları izleme, dinleyici olarak mitinglere ve siyasi tartışma programlarını takip etme, 
özelde siyasi konularda tartışmalara girme ve bir siyasi partiye üye olma gibi aşamaları vardır. 
Siyasi bir partiye veya gruba üye olmak artık eyleme geçmek demektir. Bütün bunlar 
demokratik katılım yollarıdır.  

Kurulu bir düzeni değiştirmek için zora başvurmak, her türlü şiddet eylemleri, terör, 
silahlı kalkışma, hükümet darbesi gibi girişimler, siyasî bir sonuç elde etme çabaları olsa da 
meşru değildir ve “Normal” katılım süreci dışında kalır. Demokrasilerde hükümetler ancak 
halkın normal seçim sürecinde iradesini iktidarı değiştirme yönünde kullanması ile meşruiyet 
kazanır.  

 
Depolitizasyon: Siyasete İlgisizlik 
Despotizmin hâkim olduğu, muhalefete 

imkân tanınmadığı ve hükümeti eleştirmenin 
“vatana ihanet” “toplumda anarşi çıkarmak” 
“bölücülük” “düşmanlık” ve “harici düşmanların 
piyonu olmak” olarak görülüp bastırıldığı, hatta 
cezalandırıldığı bir toplumda halk siyasete ilgi 
duymaz. Buna depolitizasyon denir. Gelişmiş ve 
ekonomik bakımdan kalkınmış ülkelerde de 

siyasi çatışmaların ortadan kalkması ve partiler arasındaki derin görüş ayrılıklarının 
yakınlaşmaya dönüşmesi durumunda da seçimlere katılma oranında büyük düşüşler 
yaşanabilir. Bu da hayat standardının çok yüksek olması ve milli gelirin artması sonucu 
refahın yaygın olmasından da kaynaklanabilir. Bu durumda toplum siyasete ilgi duymaz.  

 
Şurası bir gerçektir ki insanlar daha iyi hayat şartlarına kavuştukça politikadan 

uzaklaşırlar. Çünkü toplumda çoğunluğa sahip olan fakir tabakanın (proletarya) maddi 
durumunun düzelmesine paralel olarak siyasal alanda eski militan tutumunu terk eder. Bu da 
siyasete ilgiyi azaltır. Öte yandan gelişmiş toplumlarda siyasi meseleler daha karmaşık hal 
alabilir ve ihtiyaçlar arttıkça bunları giderme konusunda problemler de artar. Halk kendi ilgi 
alanı dışına çıkan ve çözümü aktif siyaset içinde olanlardan, teknik elemanlardan ve 
akademisyenlerden beklediği durumlarda da çaresizlik duygusu ile siyasete ilgisini 
kaybedebilir.  



 Ancak seçimlere katılımın bazen az görüldüğü durumların geçici olduğunu da yapılan 
araştırmalar ortaya koymuştur. Bunun da katılma yollarında ve stilinde bir değişmenin olduğu 
gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu durum sadece siyasi partilerde değil, meslek kuruluşları, 
sendikalar ve dernek gibi diğer sosyal gruplarda da görülmektedir. Bu bakımdan bazı siyasal 
bilimcilerin de ifade ettiği gibi depolitizasyon yerine politizasyonun daha da yaygın olduğu 
iddiasını da göz ardı etmemek gerekir.  

Bazı rejimler vatandaşların siyasetle fazla ilgilenmelerini istemezler. Bunun için de 
siyasetin alanını daraltacak tedbirler alırlar. Bu durum politikadan uzaklaşmayı netice verir. 
Bunun yakın örneği 1982 Anayasa’sıdır. Anayasamız 134. Maddesi çoğulcu toplumun temel 
unsurlarından olan derneklerin, sendikaların ve meslek kuruluşlarının politika ile 
uğraşmalarını, siyasal partilere destek olmalarını ve onlardan destek görmelerini yasakladığı 
gibi kendi aralarında organize hareket etmelerini de yasaklamıştır. Ancak otoriter rejimlerde 
rastlanabilecek bu tür yasakların, demokrasi iddiası taşıyan bir rejimde yer almaması gerekir. 
Genelde “politika sadece politikacıların işidir” anlayışı ile getirilen kısıtlamalar, siyasal 
katılımın belki de en etkili yollarını oluşturan toplu katılma ya da “grup katılması”nı 
engelleme amacını güderler. Bu da toplumun çoğulcu ve hürriyetçi modelden uzaklaşması 
sonucunu verir.  

 
Siyasal Sistemlerde Siyasete Katılma Süreci 

“Halk tarafından yönetim” şekli olan Demokrasi teorisi ülkede yaşayan tüm ergen 
vatandaşların hür ve eşit iradeleriyle toplum yönetimine katılma anlayışına dayanır. Ancak bu 
konuda bazı problemleri ortaya koymak gerekir. Her şeyden önce siyasal tercih neye göre 
yapılmaktadır? Bu meseleyi iyi bir şekilde düşünmek gerekir. Meselâ, kadınların çoğu 
tercihlerini kocalarına göre yapmaktadırlar. Ayrıca çeşitli sosyal baskılar bireylerin iradeleri 
üzerinde etkili olduğu bir gerçektir.  

Siyaset toplumda ayrıştırmayı 
ortadan kaldırarak tüm toplumun saadet ve 
refahına yönelik projelere halkın tüm 
kesimlerinin desteğini alarak hayata 
geçirmek ve ihtilafları ortadan kaldırarak 
ülkeye hizmet için birliği ve beraberliği 
sağlamak olduğu halde, toplumu ayrıştırıcı 
ırkçı, ideolojik tercihlere göre kurulan 
partilerin kendi ırk ve ideolojilerini hâkim 
kılmak amacı ile yaptıkları ayrıştırıcı ve 
baskıcı tutumlarına göre yapılan siyasi 
tercihler ne kadar sağlıklıdır? Ayrıca din üzerinden gerek dini dışlayan laikçi baskılar ve dini 
istismar eden ve baskı aracı olarak kullanan siyasi propagandalar ile vicdanlar üzerinde baskı 
kurularak yapılacak tercihler ne kadar sağlıklı ve siyasetin felsefesine ve amacına ne kadar 
uygundur? 

Halkın iradesini ve tercihini doğru kullanabilmesi için her şeyden önce hür ve eşit seçim 
sisteminin yanında haber alma hürriyetinin de kâmil manada olması gerekir. Modern 
demokratik toplumlarda vatandaşların karşısına çıkan problemler gittikçe daha teknik ve 
karmaşık bir hal almaktadır. Günümüz partiler demokrasisinde seçmen kitlesinin parti 
adaylarının ve programlarının oluşmasında söz sahibi oldukları ileri sürülemez. Seçmenlerin 
rolü kendilerine sunulan aday listeleri arasından ve siyasi partilerin seçim bildirgeleri ve 
hizmet projeleri arasından bir tercih yapmaktan ibarettir. Ancak siyasette doğrular yerine 
yalanların ve yıkıcı propagandalar doğru tercihin yapılmasını engellemektedir.  

Doğru tercih ancak hür ve eşit seçim kanunu ve haber alma hürriyetinin sağlıklı 
işlemesine bağlıdır. İktidarın devlet imkanlarını sonuna kadar kullanarak, halkı korkutarak ve 



sindirerek, çeşitli vaatlerle ve rüşvetlerle aldatarak yapılan eşit ve hür olmayan bir seçimden 
sağlıklı bir sonuç alınması, halkın hür iradesini yansıtması elbette beklenemez. Böyle 
seçimlerle oluşan iktidarlar hep şaibelidir ve toplumun hür iradesini yansıtmadığı için de 
meşruiyeti tartışılır. Böyle bir yönetim de halka ve ülkeye çok iyi hizmet de yapamaz.  

Bütün bu olgular “halk tarafından” “halkın yönetimi” formülünün pratikte geçerli 
olmadığını ve böyle bir yönetimin de sağlıklı ideal bir demokratik yönetim olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu sebeple Rousseau “Şayet ideal insanlardan oluşan bir toplum olsaydı bu 
toplum ancak kendisini demokratik yönden yönetirdi” demiştir. Böyle bir yönetim şekli 
tarihte ancak Asr-ı Saadet dönemi denen “Hulefa-i Raşidin” döneminde yaşanmıştır. Bu da 
Peygamberimizin (asm) “Hilafet otuz senedir” (Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48.) 
hadisinde buyrulduğu gibi otuz sene sürmüştür. 

Bununla beraber demokratik mekanizmanın işleyişinde halkın katılımının sınırlı oluşu, 
pek çok eksiklik ve noksanlığın bulunması, hak ve hürriyetlerin kâmil manada olmaması, 
toplumun tercihlerinin hiçbir değer taşımadığı anlamına gelmez. Bazı siyaset felsefecilerine 
göre “Demokrasi kötü bir sistemdir; ancak diğer sistemler daha kötü olduğu için, siyasal 
sistemler içerisinde en iyisi yine demokrasidir.”  

Demokrasinin gelişmesi toplumun eğitim ve kültür seviyesine, hak ve hürriyetlerini 
bilip kullanmasına bağlıdır. Bu sebeple Bediüzzaman Said Nursi “Bir millet cehaletle 
hukukunu bilmezse ehli-i hamiyeti dahi müstebit yapar” (Münazarat, s.64.) dediği gibi 
yöneticileri istibdada zorlayan yine bilinçsiz toplumdur. Ayrıca demokrasilerde halkın dört-
beş senede bir seçime giderek istemediği hükümeti değiştirebilme imkânı vardır; demokrasi 
dışı sistemlerde bu mümkün değildir. Halkın oyuna baş vurmak ve seçim, tüm eksiklik ve 
noksanlıklarıyla beraber iktidarın meşru bir şekilde el değiştirmesi için fonksiyonel açıdan 
büyük bir önem taşır. Yine muhalefeti meşru kabul etmek, muhalefete söz ve iktidar imkânı 
vermek ancak demokrasilerde görülür. Bu sebeple Süleyman Demirel, “İktidar her hükümette 
vardır, iktidarı meşru kılan hür muhalefetin bulunmasıdır” demiştir. Bütün bunlar demokratik 
rejimi otoriter ve totaliter sistemlerden ayıran en önemli kriterlerdir. 

Çağdaş çoğulcu demokrasilerde seçim siyasal katılımın tek yolu değildir. İktidarı 
belirleyen genel seçimler yanında vatandaşlar parti örgütleri ve başka sosyal kurum ve 
kuruluşlarda, derneklerde ve sendikalarda çeşitli siyasal faaliyetlerde bulunurlar. Gösteri ve 
yürüyüşlerle belli konularda iktidarın politikalarını eleştirerek onları aldıkları kararlardan vaz 
geçirebilirler. Böylece yönetilenler yöneticilerin kararlarını şu ya da bu yönde etkileme 
konusunda kamuoyu baskısı kurabilirler. Bu da ancak demokratik bir sistem içinde mümkün 
olur.  

Katılımcı demokrasi toplumun bilgi ve kültür seviyesinin artması, hak ve hürriyetlerinin 
farkına varması ve sahip çıkması ile gelişme kaydetmeye ve ideal bir hürriyetçi demokrasiye 
doğru geliştirilebilir. Ancak hürriyet ve demokrasinin olmadığı ülkelerde bu mümkün 
değildir. 

 
Kamuoyu 
Kamuoyu çağdaş politikada çok önemli konulardan birisidir. Son zamanlarda 

sosyologlar, siyasal bilimciler ve psikologlar bu konuya büyük önem vermektedirler. 
Kamuoyu yoklamaları ve anketler pek çok konuda siyasilere ve pazarlamacılara büyük katkı 
sağlamakta, onlar da kamuoyu yoklamalarına çok değer vermektedirler. Matematiksel 
metotlarla yapılan anketlerin sosyal bilimlere yeni ufuklar açtığında şüphe yoktur. 
Asrın başında Bediüzzaman Said Nursi de buna dikkati çekmiş ve “Meşrutiyette her şeyde 
meşveret hükümfermâdır. Efkâr-ı umumiye dahi didebandır. İcma-ı ümmetin hücciyeti buna 
hüccettir.” (Muhakemat, s.20.) buyurarak demokratik yönetimlerde kamuoyunun (efkâr-ı 
âmme) belirleyici olmasına dikkati çekmiş, toplumun görücü ve gözetleyici yönü dikkate 
alınmış ve İslam dünyasında çoğunluğun, (icma) hukukî delil olmasını da belirterek İslam 



hukukunun yasaların yapılmasında kamunun görüşünü asırlar öncesinden dikkate aldığını 
ifade etmiştir.  

 
Siyaset ilmi açısından kamuoyunun 

önemi, siyasal karar alma sürecini etkileyen bir 
faktör olmasında kendisini gösterir. Günlük 
hayatta sıklıkla “kamuoyu tepkisinden” 
“kamuoyu aydınlanmasından” ve “kamuoyu 
gözetilmesinden” söz edilmektedir. Bu 
durumda “Kamuoyu nedir?” sorusu önem 
kazanmaktadır. “Kamuoyu, belli bir zamanda, 
belli ve tartışmalı bir konuda, toplumda o 
probleme muhatap olan ve ilgilenen kişi ve 
gruplarda hâkim olan kanaattir.” Peki hâkim 
kanaat nasıl ortaya çıkacaktır?  

Burada da iki önemli unsur etkin 
olacaktır. Birincisi “sayı unsuru ve çoğunluk faktörüdür.” Bu bakımdan kamuoyu çoğunluğun 
kanaati demektir. Çoğu zaman bunu ileri sürmek zordur. Bazı durumlarda çoğunluk 
faktöründen ziyade daha ağır basan unsur “yoğunluk ve etkinlik unsurudur.” İyi örgütlenmiş 
ve belirli amaçlara yönelmiş grupların görüşleri zayıf örgütlü veya örgütlenmemiş 
kalabalıkların kararsız ve yalpalı eğilimlerine oranla daha etkili olmaktadır. Bu da bize 
kamuoyunun oluşmasında nitelik unsurunun, nicelik unsurundan daha fazla ağırlık taşıdığını 
göstermektedir. Bunun bir başka ifadesi “kemiyet ve keyfiyet” şeklindedir. “Kemiyetin 
keyfiyete nispeten ehemmiyeti yoktur” vecizesi bunu belirlemektedir. Buna göre “kamuoyu 
kendisini etkin bir şekilde duyuran kanaat” olduğu sonucuna bizi ulaştırmaktadır.  

Kamuoyunun oluşumunda toplumu oluşturan fertlerin psikolojisi, inançları, kültürü 
etkili olduğu gibi, iş ve meslek gruplarının etkisi, çalışma hayatının durumu gibi sosyal çevre 
faktörü, kanaat önderlerinin görüşleri, kitle haberleşme araçlarının reklam ve propagandaları, 
ekonomik yönden toplumun etkilenmesi ve bunlara karşı duyulan tepkiler ve benzeri 
unsurların büyük rolü vardır.  

“Görünmez hayalet” veya “Görünmez güç” olarak nitelendirilen kamuoyunun siyasal 
hayattaki rolü büyüktür. Bazı siyaset bilimcileri “tarihte meydana gelen bütün olaylar ve 
hükümetin politikaları siyasal toplum üyelerinin kanaatleri tarafından biçimlendirildiğini” 
ifade etmişlerdir. ABD de Watergate skandalından sonra Başkan Nixon’un direnmesine 
rağmen sonunda istifa etmesinin sebebi kamuoyu baskısıdır. Bu sebeple Nixon kamuoyunu 
“İktidarları yapan ve yıkan görünmez güç” olarak tarif etmiştir. 

Batı demokrasilerinde ülke çapında önemli tartışmalı sorunlar üzerinden sık sık 
kamuoyu yoklamalarına başvurulduğu bilinmektedir. Önemli konularda “Referanduma” 
gidilmesinin sebebi de kamunun bu konudaki görüşüne başvurmak ve çoğunluğa göre karar 
vermek içindir. Bu durumun siyasal kararların belirlenmesinde son derece yararlı olduğu 
şüphe götürmeyen bir durumdur. Ancak bu konuda toplumun hür iradesi ve haber alma 
hürriyetinin son derece sağlıklı olması, halkın her türlü baskı ve korkulardan uzak şekilde 
fikrinin hürriyet içinde alınması esastır. Aksi taktirde “1982 Anayasa Oylaması” 
(Referandum) ve “16 Nisan 2017 Başkanlık Sistemi Oylaması” gibi şaibeli ve tartışmalı 
olmaktan kendisini kurtaramayacaktır.  

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SİYASAL PARTİLER 

Genel Bilgiler 
Politika/siyaset ister iktidar ilişkileri açısından ister karar alma süreçleri açısından siyasi 

partilere ihtiyaç duyar. Ancak siyasi partilerin siyaset sahnesine çıkması demokrasinin siyasi 
hayatta yer alması ile olmuştur. Hürriyet ve demokrasinin gereği olan siyasi partiler 
demokrasinin siyasi hayata girmesi ile bütün dünyada çok hızlı bir gelişme göstermiştir.  

Demokrasilerin siyaset alanına girmesi ile yönetim şekli ne olurda olsun – totaliter, 
otoriter ve demokratik – günümüz toplumlarında siyasi partiler birinci derecede rol 
almışlardır. Günümüzde partisiz bir rejim nerede ise yok denecek kadar azdır. Bu sebeple 
siyasal partileri günümüz devletlerin bir gerçeği olarak kabul etmek gerekir.  

Herhangi bir siyasal sistemin işleyişini yalnız Anayasanın getirdiği kurumlara bakarak 
anlama imkânı yoktur. Bir ülkedeki rejimin gerçek karakterini belirleyebilmek için anayasal 
şekil ve kalıpların dışında o ülkedeki parti sistemini ve partilerin sayılarını, tiplerini ve sosyal 
temellerini ve iç yapılarını bilmek gerekir. Bir ülkenin demokratik olup olmadığını da 
muhalefetin varlığı ve iktidar-muhalefet, parlamentoda temsil durumu ve seçim kanunu, 
muhalefete iktidar imkanının tanınması gibi olgulara da bakmak gerekmektedir. 

Parti nedir? Siyasi parti, bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek, 
ülkeyi yönetmek veya yönetimi paylaşmak amacını takip eden sürekli ve ülke çapında 
teşkilatlanmış kuruluşlardır. 

 
Siyasi Partilerin Doğuşu 
Siyasi partiler XIX. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. On sekizinci yüzyılda bazı Avrupa 

parlamentolarında ortaya çıkan hizipler, gruplar parlamento dışında bir örgüte sahip 
olmadıkları için parti sayılmazlar. Partiler demokratik şuurun yaygınlaşması, parlamentoların 
oluşmasında halkın oy haklarının genişletilmesi sonucu ortaya çıkmışlardır. Böylece siyasal 
katılımın genişletilmesi ve muhalefete imkân tanınması sonucu siyasi partiler oluşmuştur. Bu 
da dar ve kapalı bir yönetici elit hegemonyasına son vermek suretiyle siyasi hayatta köklü bir 
değişim sağlamıştır. 

Parti öncelikli olarak parlamento içinde doğmuştur. Parlamento içinde oluşan gruplar 
genişleyen seçmen kitlelerini örgütlemek ve seçim işlerini düzenlemek amacıyla yerel 
komiteler geliştirmiş ve bu komiteler arasında sıkı bir irtibatı sağlamak için de modern siyasi 
partileri ortaya çıkarmıştır.  

Parlamento dışında ortaya çıkan partiler de vardır. Bunlar, parlamentoda temsil 
edilebilme gücüne kavuşmuş olan işçi sendikaları, fikir kulüpleri, dernekler, dini kuruluşlar 
gibi birçok durumlarda dışarıdan kurulan partilerin çekirdeğini oluştururlar. Avrupa’daki işçi 
sendikaları birçok sosyalist partilerin doğmasına sebep olmuştur. Parlamento dışında doğan 
partiler diğerlerine oranlar daha merkeziyetçi, ideolojik bakından daha tutarlı ve 
disiplinlidirler. Bunların çoğu siyasal iktidara ağırlıklarını koyarak kurulu düzeni değiştirmek 
isteyen ideolojik ve sol eğilimli partilerdir.  

Osmanlı Devleti 1908’de II. Meşrutiyete geçtiği zaman cemiyetler halinde bulunan 
İttihat ve Terakki ve Ahrarlar kısa zamanda parti haline geldiler. Türkiye’de “Kurtuluş 
Savaşının öncülüğünü biz yaptık” diye Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
içinde belli bir ideolojiye – ki bu ideoloji daha sonra Kemalizm ve Atatürkçülük şeklinde 
ortaya çıkmıştır – bağlı olanlar kendileri gibi düşünmeyenleri dışlayarak 1923 yılında 
Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurmuşlardır. Bu fırka “Cumhuriyeti biz kurduk” muhalefete 
imkân tanımayarak 27 sene büyük bir baskı ile devleti yönetmiş, “Çağdaş uygarlık seviyesine 
çıkaracağız” diye pek çok devrimleri yapmışlardır. 1945’den sonra dünyada meydana gelen 
değişime ayak uydurmak için muhalefet partilerinin kuruluşuna izin verilince halkın kurduğu 
Demokrat Parti 1950’de iktidara gelerek 27 yıllık CHP iktidarını değiştirmiştir.  



Şekil 1: 1957 Seçimleri 

Partilerin bölünmeleri ve birleşmeleri ile de siyasi partiler kurulmuş, ama bunlar 
toplumda sağlıklı bir temele oturmadığı için devamlılığı olmamıştır. Bunlara örnek olarak 
1967’de CHP’den ayrılanların kurduğu Güven Partisi ve 12 Eylül darbesinden sonra kurulan 
Halkçı Parti (HP) ile Sosyal Demokrat Parti (SODEP) birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti’yi (SHP) gösterebiliriz. Bu parti daha sonra sosyal tabanı olan CHP’ye iltihak 
etmişlerdir. Aynı şekilde 12 Eylül’den sonra kurulan ANAP on yıl iktidar olduğu halde 
sağlıklı bir tabana oturmadığı için sosyal tabanı olan ve halkın kurduğu DP’ye iltihak etmiştir. 
Bu örnekler de göstermektedir ki sosyal tabanı olmayan partilerin devamlılığı mümkün 
olmamaktadır. Bu sebeple Bediüzzaman Said Nursi “Bu vatanda dört parti vardır. Halk 
Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi ve İttihad-ı İslam” (Emirdağ Lahikası, s.746.) derken 
tabanı olan partilerin bu ülkede bunlardan ibaret olduğunu, bu tabana dayanmayan partilerin 
devamlılığı olmayacağını ifade etmiştir. 

 
Batı demokrasilerinde partiler özel 

bir hukuki statüye bağlanmamışlar ve 
bağlı değillerdir. Sadece “Seçim 
Kanunu” gibi bazı kanunlarda ve 
parlamento içtüzüklerinde partilerle ilgili 
dağınık hükümler vardır. Ancak Arjantin 
ve Federal Almanya gibi az sayıda 
birkaç ülkede partilerin kuruluş ve 
işleyişlerini düzenleyen özel kanunlar 
çıkarılmıştır. Türkiye’de ise parti 
hayatını düzenleyen hükümleri içeren 

kanunları yapma bakımından en ileri bir ülkedir. 1965’de çıkarılan ilk Siyasi Partiler Kanunu, 
aslında kanun konusu olmaması gereken partilerin iç düzeyi ile ilgili pek çok ayrıntılı kural 
getirmiştir ve bu tenkit konusu olmuştur. 12 Eylül darbesinden sonra 1982 tarihli Siyasi 
Partiler Kanunu çok daha aşırıya kaçarak aşırı müdahaleci bir yaklaşımla partileri devletin 
gözetim ve denetiminde “uygun adım” yürüyen “disiplinli” kuruluşlar haline getirmiştir.  

Gerek 1960 darbesini gerekse 1982 darbesini yapanlar amaçlarına uygun olarak siyasi 
partilere olan güvensizliklerini mevcut partileri kapatarak ortaya koymuşlardır. Yeni 
kurulacak partileri de sosyal gerçeklerle bağdaşmayan bir ideolojik düşünceye dayanan yeni 
Siyasi Partiler Kanunu ile güdümlü hale getirmeyi amaçlamışlardır. Bu durum demokratik 
ülkelerde eşine rastlanmayan bir durumdur ve dünyada tek örnektir.  

 
Siyasi Partilerin Fonksiyonları 
Bir siyasal sistem içinde partilerin çeşitli fonksiyonları vardır. Bunlardan bazıları 

şöyledir: 
1. Toplumdaki çeşitli problemlerin tespiti ve çıkarların, halkın istek ve beklentilerinin 

birleştirilmesi ve kanalize edilmesini sağlamaktır. Siyasi partiler genellikle toplumu bölücü ve 
ayrıştırıcı değil, birleştirici ve toparlayıcı bir rol oynarlar. Partileri, özellikle muhalefeti 
bölücü ve yıkıcı görme eğilimi demokrasiyi araç olarak gören ve darbe veya hile yoluyla 
iktidarı gasp eden ve elinden çıkmasını istemeyen anti-demokratik, ideolojik ve ırkçı 
iktidarların ürettiği bir propagandadır.  

Bir ülkede farklı din, dil, ırk, fikir ve meslek grupları vardır. Siyasi partiler ülke 
çıkarlarını ve gelişmesini esas alarak ortaya koydukları proje ve programlarla bütün bu 
farklılıkları bir amaç ve gaye etrafında toplayarak ortak çıkarlara ve ülkeye hizmete kanalize 
ederler. Böylece birlik ve beraberliği sağlarlar. Toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine 
cevap verirler ve ülke yönetimine katkı sağlayarak bölünmelerin ve ırkçılığın önünü alırlar. 
Böylece toplumun tüm kesimlerinin siyasal temsilini sağlarlar. 



Aksi halde seçmen kitlesi toplumdaki karışık ve dağınık menfaat yumakları ve politik 
eğilimler arasında kimi, neyi, niçin seçeceğini kestiremeyerek iktidarın meşru şekilde el 
değiştirme imkanını ortadan kaldırır. Bu durum toplumda büyük sıkıntıların doğmasına sebep 
olur. Bu bakımdan partiler demokratik mekanizmanın işlemesini sağlayan büyük çarklara 
benzerler.  

 
2. Siyasal partiler bütün rejimlerde halk kitlesi ile iktidar arasında köprü vazifesi 

yaparlar. Siyasal katılımın başlıca kanallarıdırlar. Toplumun istekleri, beklentileri ve onların 
gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetleri çoğunlukla bu kanallardan geçer. Partilerin ayrıca 
kitleleri eğitme ve bilinçlendirme yolunda çaba harcarlar. Siyasal partiler Kitleleri harekete 
geçirme (mobilizasyon) ve daha aktif davranışlara yöneltme, seçimlerde sandığa gitme ve 
sandıklara sahip çıkma konusunda bilinçlendirirler. Partilerin ayrıca “siyasal sosyalleşme” 
konusundaki faydaları da önemlidir. 

 
3. Siyasal partilerin bir diğer fonksiyonu “siyasal personel”in ve yönetici kadroların ve 

liderlerin oluşmasını ve seçilmesini sağlamaktır. Bütün modern ve siyasal sistemlerde politik 
kadrolar ve liderler parti içinden çıkarlar. Siyasal partilerin bulunmadığı ülkelerde liderler 
genellikle elitler içinden, feodal ailelerden ve dini kurumlardan veya silahlık kuvvetlerden 
çıkar. Bu da halkta taban bulmadığı ve halkın içinden çıkmadığı için despotizme ve rejim 
istikrarsızlığına, ülkede elitler tabakasının oluşmasına ve halkın fakirleşmesine sebep olur. 

 
4. Siyasi partiler iktidara geldikleri zaman devletin yasama ve yürütme içinde temel role 

sahiptirler. Yargı mekanizması bağımsız olduğu için yargı mekanizması tarafından 
denetlenebilir olmaları ülkenin “hukukun üstünlüğü” ilkesine bağlı olduğunu gösterir. Ancak 
hukukun belirleyici ve hukuk mekanizmasının da amiri durumunda olursa “üstünlerin 
hukuku” hâkim olur. Bu da hürriyetlerin kısıtlanması ve adalet mekanizmasının 
siyasallaşmasına yol açar. Bu durum ise demokrasinin istismarı ve hükümetin despotizme ve 
tiranlığa dönüşmesini netice verebilir.  

Sivil bir kişinin (bazen demokratik yollarla) işbaşına gelip ülkede baskıya dayalı bir 
rejim kurup yönetimi mutlak olarak ele geçirmesi ve iktidardan inmemek için her yola 
başvurmasına tiranlık denir. Tiran “zorba” demektir. Sivil görünümlü despot yeri geldiğinde 
silah kullanmaktan kaçınmaz. Muhalefete de hürriyet tanımaz.  

Parlamenter demokrasilerde siyasal partilerin muhalefet olsun, iktidar olsun yasalara 
uygun davranmaları çok önemlidir. Öte yandan demokrasilerde siyasal partilerin muhalefette 
bulundukları süre içerisinde iktidarı denetlemek ve eleştirmek gibi önemli vazifeleri vardır. 
Bu sebeple Bediüzzaman “Muhalefet meşru bir muvazene-i adalet unsurudur” (Tarihçe-i 
Hayat, 999.) demiştir. Süleyman Demirel de “İktidar her rejimde vardır; rejimi meşru ve 
demokrat yapan hür muhalefetin bulunmasıdır” demiştir.  

Muhalefet partileri iktidarı denetlerken ve eleştirirken iki amacı takip ederler. Birincisi, 
alınacak siyasal kararları kendi görüşleri açısından etkilemek, ikincisi de alternatif çözüm 
yolları göstermek suretiyle kamuoyu oluşturmak ve geliştirmektir. Böylece kendi 
politikalarına taraftar toplayabildikleri ölçüde iktidara aday olduklarını göstermektir.  

 
5. Siyasi partilerin bir diğer önemli fonksiyonu ise insanların “Temel Hak ve 

Hürriyetlerini” korumak, geliştirmek ve hukukun üstünlüğünü temin etme konusunda çaba 
sarf etmektir. Zira tüm gelişmelerin, sınai, iktisadi ve kültürel gelişmelerin temelinde insan 
hah ve hürriyetlerinin sağlıklı bir şekilde kullanımı esastır. Kur’an-ı Kerimin “Adalet-i 
Mahza”yı esas alan “Birisinin hatası ile bir başkası suçlanamaz.” (En’am, 164.) “Suç 
işleyenindir. Hiç kimse kesin bir delil ile suçlu olduğu ispat edilmeden suçlu sayılmaz” 
kuralını hukukun temel ilkesi haline getirmeye çalışmaktır.  
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