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SİYASET BİLİMİ 

HÜKÜMET SİSTEMLERİ        09/02/2017 

Platon 

→ Aile Tipi, → Demokrasi, → Tiran 

→ Devleti kim yönetir? Sorusunu sormaktadır. Yönetimi bu soruya göre sınıflandırır. 

 Patriarşi (Babacı Yönetim, Aile Yönetimi) 

 İlk yönetim biçimidir. 

 Ailenin otoritesi babadadır, baba yönetir diğerleri ona tabidir. 

 Aileler tek başlarına yaşarlar. 

 Tarihsel bir yönetim biçimidir. 

→ Birkaç ailenin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklar vardır. Bunları kim yönetir? 

→ Tek bir aile yönetiyorsa monarşi denir. Başındaki ise monark’tır. 

→ Yönetim bir ailenin değil de birden çok ailenin elindeyse ariktokrasi denir. 

→ Bunlar saf yönetim biçimindedir bunların bozulmuşları da vardır; 

→ Eğer yöneticiler şan şöhret peşinde koşarlarsa timokrasi olur. 

→ Yöneticiler saf zenginlik peşinde koşarlarsa buna oligarşi adı verilir. 

→ Bu yönetim böyle gitmez halk bunlara karşı çıkar böylece demokrasi ortaya çıkar. Bir 

bakıma ayaklar baş olur. Demokraside ayak takımının yönetimi için sosyal sorunları çözmeye 

yetmez ve sonunda yönetim tirana devredilir. Tiranın bir çözüm bulması istenilir.  

→ Platon totaliter rejimi savunur. 

 

Aristo 

- Yönetim tartışması iki soru yönetir? 

- Kim yönetecek? 

- Kimin için yönetecek? 

 İYİ KÖTÜ 

Tek kişi yönetiyor. Ortak iyilik gözetiyorsa 

monarşi 

Monark’ın iyiliği gözetiliyorsa 

tiranlık 

Birden fazla kişi yönetiyor Ortak iyilik içinse aristokrasi Birkaç kişinin bir grubun iyiliği 

için yönetiliyorsa oligarşi 

Çoğunluk yönetiyor Ortak iyilik için politeo Yoksullar için yönetiliyorsa 

demokrasi 

 

Demokrasinin hem Platon hem de Aristo tarafından kötü olarak nitelendirmesinin sebepleri; 

Kişisel Sebepler 

 Hocaları olan Sokrates’in bir çoğunluk 

meclisi tarafından karar verilerek 

öldürülmesi(Atina demokrasisi) 

 Her ikisi de elit insanlardır. 

 Platon için en iyi yardımcı filozoflardır. 

 

Genel Sebepler 
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Günümüz Hükümet Sistemleri 

Bugün demokratik bir devlette 3 tip hükümet sistemi vardır: 

1- Başkanlık 

2- Yarı Başkanlık 

3- Parlementer 

 

Bu ayrımın yapılmasındaki ölçüt kuvvetler ayrılığıdır. 

 

 

 3’ü de demokratiktir. 

 Hükümet sistemleri tasnifinde yargı kuvvetine bakılmaz. 

 

Kuvvetler Birliği 

Kuvvetler 2 yerde birleşebilir; 

1- Yasamada → Meclis Hükümeti Sistemi 

2- Yürütmede →(Monarşi ve Diktatör şeklindedir.) 

1. Monarşi: Monark’ın(Kralın) yasa yapma konusunda bir sınırlaması yoktur. Her konuda 

hakimiyet monark’ın kendisine ait olur. Kendisini denetleyene bir mercii de yoktur. Yasaları 

kendi yapar ve uygular meşruiyetini dinsel öğelerden alır. Yönetim babadan oğula devreder. 

Burada bahsedilen mutlak monarşidir, anayasa(meşruti) monarşi değildir.  

2. Diktatör: Daha çok modern dönemlerde görülür. Eski dönemde kullanımına Roma’da 

rastlanır. Roma yönetiminde Roma’nın arlığı tehlikeye düştüğünde belli bir kişiye bütün 

yetkiler devredilirdi. Bu da diktatör olurdu. Ancak Roma’da diktatör olumsuz bir anlamda 

kullanılmazdı. Diktatörlük daha çok totaliter rejimlerde görülür. Totaliter yönetimde yönetim 

herkesin belli bir görüş etrafında birleşmelerini sağlar. Bunların aktif olarak katılmalarını ister. 

Otoriter yönetimlerde ise belli bir fikir etrafından birleşmeleri ve hareket etmeleri değil pasif 

olmalarını ister. İspanya’da Francisco Franco otoriter bir liderdi. 

3. Meclis Hükümeti: Ülkemizde daha çok 1921 Anayasası döneminde gördüğümüz sistemdir. 

Bu sistemin varlığının dayanağı genel iradenin bölünemezliğidir. J.J. Rousseau’da bu 

görüştedir.  

 Egemenliğin en iyi temsil edildiği yer yasamadır. Üstün olan yasamadır. Yürütme 

yasamadan çıkar. 1792’de ilk olarak Fransa’da yaşanmıştır. Yürütmenin varlığı yasamayı 

etkilemez, ortadan kaldırmaz. Yasamadan çıkan yürütmeye bakanlar kurulu denmez. İcra 

Heyeti(kurulu) denir. Yürütmenin yasamanın ötesinde bağımsızlığı yoktur. Meclis istediği 

zaman onları atar, görevden alır.  

 Meclis her zaman tek kamaralı bir meclistir. Yani bir tek meclis vardır. Meclisin bir çalışma 

süresi yoktur. Kendin kendini toplantıya çağırır. Meclisi hükümet feshedemez, kendi 

kendisini fesheder. 

 Cumhurbaşkanı yoktur, başbakan yoktur. Var olan kişi icra heyetinin başıdır. 

 Meclis başkanı hem yasamanın hem yürütmenin başıdır. 

 İcra heyeti meclis tarafından seçilir, görevden alınır. 

 İcra heyetinin meclise emir ve talimat verme yetkisi yoktur.  

 İcra vekilleri bir karar alabilirler lakin bu kararlar meclisin denetimine tabidir ve her zaman 

feshedilebilir.  

 Yasama yargıyı da belirler, seçer. 
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Kuvvetler Ayrılığı 

 Parlamenterizm, Britanya’dan günümüze kalmıştır. 1688 Şanlı(Büyük) devrim. 

“Bir parlamento kadının erkek, erkeği kadın yapmak dışında her şeyi yapar.”  

   - İngilizlerin ünlü bir sözüdür. 

 Parlamenter sistem tarihsel süreçle birlikte gelişip oluşmuş ve günümüze kadar gelmiştir. 

Belli değişikliklerden gelip var olmuştur. Teokrasi ise daha sonradan oluşmuştur. Başkanlık 

sistemi ise tamamen kurgusal ve insan aklının ürünüdür.  

 Yarı başkanlık sistemi Fransa’nın kendi tarihinden kaynaklanan bir sorun sonucu ortaya 

çıkmıştır. Fransa – Cezayir arasındaki çekişmeden(1958 yılı) 

 

1. Parlamenter sistem: 

 Yasama ve yürütme hukuken birbirinin aynıdır. Siyasi olarak işbirliği içindedir.  

 Hükümet parlamentodan çıkıyor, hükümet parlamentodaki çoğunluğu temsil eden partidir.  

 Parlamento ve onun içinden çıkmış bir yürütme vardır. 

 Yürütme 2 başlıdır; Cumhurbaşkanı ve Hükümet şeklindedir fakat sorumlu olan hükümettir.  

 Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. 

 Parlamentoya karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. 

 Klasik parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunu parlamento seçer. 

 Türkiye’de 2007’den itibaren Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeye başlandı. 

 Kuvvetler ayrılmıştır. Görevlerin eşitliği ve bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.  

 Başbakan ve bakanlar hem parlamentonun hem de yürütmenin birer parçasıdırlar. 

Yumuşak kuvvetler ayrılığını destekleyen hükümleri; 

 Uluslararası antlaşmaları hükümet yapar, meclis onaylar. 

 Bütçeyi hükümet yapar, meclis onaylar. 

 Yasama yürütmeyi denetleyebilir(Gensoru, Meclis araştırması, soruşturma vb.) 

Kaynağı İngiltere’dir. 1215 Magna Carta ile 1688 Şanlı Devrim. 

 

2. Başkanlık Sistemi: 

 Kuvvetlerin sert ayrılığı 

 Yürütme tek başlıdır, başı başkandır. 

 Başkan çalışma ekibinin kendi kurar. Bunlara Bakan denmez, USA’da sekreter denir. 

 Yürütme üyeleri parlamento içinden seçilemez(Klasik Başkanlık) 

 Başkan halk tarafından doğrudan seçilir, halkı temsil eder. 

 Başkanın yardımcılarının, sekreterlerinin, parlamentoya karşı sorumlulukları yoktur. 

Sorumlulukları halka karşıdır.  

 Başkan vatana ihanet dolayısıyla görevine son verilebilir. 

 Parlamento başkanı görevden alamaz, Başkan’da parlamentoyu feshedemez. 

 

Kuvvetler ayrılığının sert biçimde ayrılmasının bazı istisnaları: 

 Atamalar 

 Uluslararası antlaşmaların imzalanmasını Başkan yapar, senatonun 2/3’ü ile onaylar.  

 Bütçeyi yürütme hazırlar, kongre onaylar. 
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Başkan hiçbir şekilde yasamaya talimat veremez.  

Başkan bir yasanın hazırlanmasının isterse aşağıdaki yolları dener: 

 Parlamentoya mesaj verir. 

 Basın toplantısı yapar. 

 Milletvekilleriyle teker teker görüşüp onları ikna eder. 

 

 Kimin seçildiği, kimin yöneteceği bellidir.  

 Yürütmenin eli güçlüdür. Kendi parti politikasını olduğu gibi uygular. 

 Yönetimde istikrar sağlanır. 

 Başkan halk tarafından seçildiği için demokratik görevinin farkındadır. 

 Başkan ile parlamentodaki çoğunluk partisi farklı olabilir. 

 Başkanın sadece KHK çıkarma yetkisi vardır, yasa çıkaramaz. Bu durumda parlamentoya 

her zaman ihtiyaç duyar. 

 Amerika’daki partiler gevşek partilerdir. Diğer partinin faaliyetlerini de destekleyebilirler.  

 Check and Balance = Denge ve Kontrol: Her bir kuvvet diğerini dengeler. 

 

3. Yarı Başkanlık Sistemi: 

 İkisinin karışımıdır. 

 Başbakan ve hükümet korunmuştur. 

 Başbakan parlamentoya karşı sorumludur. 

 Kuvvetler ayrılmıştır ama yürütme daha güçlü konumdadır. 

16/02/2017 

Yöneten - Yönetilen Bağlamında Hükümet Sistemleri 

Demokratik Sistemler ve Demokratik Olmayan sistemler olarak ikiye ayrılır. 

Demokratik Olmayan Sistemler ise; Totaliter, Otokrasi ve Askeri Yönetim şeklindedir. 

Bir yönetime yönetilenler ne kadar katılabiliyor?  

Yönetilenlerin yöneticileri belirleyebilmesi ve belirleyememesi bağlamında bu tasnif 

yapılmıştır. 

 

Demokrasi 

 Belli bir uç noktası yoktur. Demokrasinin kendisi bir araçtır. En demokratik devletler bile 

daha da demokratikleşmek için çaba sarf etmelidir çünkü demokrasi kitle ile iletişime 

dayanır. Kitleden gelen talepleri karşılayabilmesidir. 

 Değişik demokrasi tanımları vardır. Milli demokrasi, halk demokrasisi, liberal demokrasi, 

sosyalist demokrasi vb. 

 Olana bakıp öylece tanımlamak lazımdır. 

 Doğrudan demokrasi günümüzde mümkün değildir. Antik Yunan’da Agora denen kent 

meydanlarında bu gerçekleşmiştir. Burada da herkes katılmıştı. Nüfusun az olması lazımdır. 

Sonradan onlar da temsili demokrasiye geçmişlerdir. 500’ler Meclisi, 32’ler Meclisi gibi. 

 Bahsettiğimiz demokrasi her şeyden önce temsili bir demokrasidir. 
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Temsili Demokrasi 

 Temsilcileri nasıl seçiyoruz? Seçim yapıyoruz. Demokrasinin ilk özelliği seçimdir. 

Sonradan bahsetmek için adaylara ihtiyaç vardır. Yanı çoğulculuğun var olması lazım. 

Doğası gereği çoğulculuk gerekir. Tek parti olursa o zaman onama olur.  

 Adayların kendini kanıtlaması için yoğun bir rekabete girerler. Seçim adil ve özgür 

olmalıdır.  

 Temel Oy; herkesin oy hakkına sahip olması demektir. 

 Eşit Oy; Herkesin eşdeğer oya sahip olması demektir. 

 Siyasete katılım kanallarının açık olması, sendika vs. her şey olabilir. 

 Temsil yetkisi belli bir süreyle sınırlı olarak verilir. Bu süre ülkenin anayasalarında 

belirlenir. 4 veya 5 yılda bir seçim olur mantıklı olan 4 yıldır. Bu süre ile meşruiyetimizi 

sürekli tazeliyoruz. Yönetenler bu nedenle meşruiyetlerini sürekli sorgulamaya giderler. 

 

Bireysel Hak ve Özgürlük 

 Demokratik rejim bireysel hak ve özgürlüklerin anayasal ve yasalar çerçevesinde 

korunmasıdır.  

 Egemenlik halkındır. Halkı bireyleri oluşturur. Bu yüzden bireylerin haklarının ve 

özgürlüklerinin korunması lazımdır. Bu garanti kendisini anayasada ifade eder. 

 

Siyasal Kültür 

Siyasal kültür; bir ülkedeki bütün siyasal sistem hakkındaki davranışları ve fiillerin toplamadır. 

Siyasal Kültürü ne oluşturur? 

1- Toplumun şu andaki siyasal sistem hakkındaki bilgisi 

2- Siyasal partiler ve siyasal liderler hakkındaki düşüncesi(Kanaat) 

3- Siyasi faaliyetler hakkındaki tutumu; katılımcı mı, dışlayıcı mı? 

4- Bir ülkedeki insanların kendilerinden farklı düşüncelere karşı tutumunu, muhaliflere 

karşı tutumu, onları rakip mu görüyor yoksa düşman mı görüyor. Rakip görüyorsa 

mücadele eder, düşman görürse yok etmeye çalışır. 

Yukarıda sayılan unsurlar arasında daha uzlaşmacı fikirler, ağırlıktaysa demokrasi yaşanabilir. 

Burada daha şartı dışlayıcı devralmaktaysa demokratiklik oluşması. 

- Bir ülkedeki konjonktüre yapı yönetim biçimini belirler. Bir ülkede güvenlikten dolayı 

bir huzursuzluk varsa o ülkede monarşi yükselir. Sayılan 4 madde asıl olarak belirler 

ama bu da bir diğer belirleyici unsurdur. 

 

Demokratik Siyasal Kültürün Özellikleri 

 Siyasetle ilgili bir kültürdür. İnsanlar siyasete ilgi gösterirler. Ama bu ilgi pasif değildir, 

katılıma dayanır. Katılımcıdırlar. Derneklere katılma, sendikalara katılmalar da bir siyaset 

katılımıdır. 

 Açık hükümetlere dayanır. Politik tercihlerin toplumla paylaşılmasıdır. Ama bu 

paylaşımdan önce yapılması gerekenler de vardır. Sorun olan hangisiyse o sorun olanıyla 

ilgili faaliyet gösterilerek dahil edilmelidir. Mesela eğitim ile ilgili bir politika 

yürütülecekse eğitim sendikasıyla görüşülmelidir. 

 Siyasi partiler, basın grubu, medyanın halkın görüşlerini manipüle etme amaçları vardır. 

Ama demokratik rejimlerde özne halktır. 
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Demokratik Rejimler           23/02/2017 

- Temsili Seçim 

- Bireysel Hak ve Özgürlükler(Anayasalı Devlet ve Anayasal Devlet olarak ikiye ayrılır. 

- Siyasi Kültür 

 

Anayasalar 

- Devletin İşleyişi 

- Temel Hak ve özgürlükleri garanti altına alma. 

 

Demokratik Olmayan Sistemler 

- Totaliter 

- Otoriter 

- Tek Parti Yönetimleri 

- Askeri Yönetim 

 

Totaliter Rejim 

- Total – Bütün 

- Bütüncül tekçi bir yöntemdir. 

- İktidarın bir heasp erme durumu yoktur. 

- Rejim değişikliği ile iktidardan ayrılabilirler. 

Totaliter Rejimin 3 temel özelliği vardır. 

1- Total bir kontroldür 

2- Belirli bir ideoloji dahilinde beyin yıkamadır. 

3- Lider veya parti kültürüdür. 

 

- Modern bir olgudur. 

- Klasik dönemdeki despotluk ile modern dönemdeki totaliter rejim arasındaki fark 

denetimdir. 1990’da Berlin Duvarının yıkılmasıyla önemini etki alanını kaybetmiş bir 

rejimdir. 1917’de Lenin Rusya yönetimi ile başlar.  

 

Totaliter rejimin 6 özelliği vardır(Sağ sol farketmeksizin(Sağ:-Faşizm, Nazizm ve Sol: 

Komünizm)); 

1- Her şeyi kuşatan bir ideoloji 

2- Tek Parti- tartışmasız lider 

3- Şiddet (kitle üzerinde kullanılan) organize terör 

4- Kitle iletişim araçlarında tekel 

5- Silahlarda tekel 

6- Ekonomide tekel(*** Ekonomi, kontrollü ekonomi) 

 

*Not: Gramsci’ye göre: Rıza ve Zor Baskı →Yönetimi elinde bulundurma şeklidir. 

 

Toplumun bütünsel dönüşümünü ele alır.  
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İdeolojileri toplumun bütününe benimsetmeyi 2 yolla yapar: 

1- Güçlü bir parti 

2- Kült bir lider 

- En önemli tehlikeli farklılıktır. Farklılıklar düşman olarak görülür bunların tasfiyesi 

meşrudur. Buradaki farklılıklar sağ ve sol totaliter rejim olmasına göre değişir. 

- Muhalefete asla yer yoktur. Toplumun örgütlenmesi istenir. Aktif mobilize bir toplum 

istenir. Bu örgütlenme ancak totaliter rejimin sınırları içinde yapılabilir. Parti üyeliği 

imtiyazlı bir durumdur. %10 olarak belirlenir. 

- İdeolojisinin üstesinde ve ötesinde hiçbir yapı bırakılmaz. Dolayısıyla partinin de gizli polis 

yapılanması vardır. Almanya’da gestapo, italya’da gavro, Sovyetlerde Mk gibi 

- Siyasal katılım güdümlüdür. Rızaya dayanmaz, zora dayanır.  

 

Zor baskısının artması; 

1- İdeolojiye bağlılık 

2- Tekelciliğe bağlılık 

3- İktidarı kaybetme korkusu 

 

- Tüm totaliter rejimler aynı argümandan hareket etmezler. 

 

Otoriter Rejim 

Özellikleri; 

1- Sınırlı bir çoğulculuk(Totaliter farklı) 

2- Kendine özgü bir zihniyet 

3- Düşük siyasi mobilizasyon 

4- Lider ve küçük grup iktidarı 

- Halka karşı bir güvensizlik duyarlar. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırlar. Aama 

totaliter rejim seviyesinde değildir.  

- Kısmi bir halk desteğine dayanabilir. Totaliter rejimlerde ise bu yok denecek kadar azdır. 

- İdeolojik bir dayanakları yoktur. 

- Bazen seçim gibi demokratik yöntemlere başvurabilirler. 

- Bireylerin sınırlı hakları vardır. 

- Din önemli bir meşruiyet kaynağıdır. Moder zamanda önemini yitirmiştir.  

- Türkiye’de tek parti yönetimi 1924- 1945 yılları arasında uygulanmıştır. 

02/03/2017 

Ödev: 

Hennah Arandt 

Adolf Hitler 

Kötülüğün Sıradanlığı araştırılacak 

Hennah Arandt filmi izlendi 

Ödev: 

İyilik 

Kötülük 

Totaliter Rejim 

Düşünme cesareti kavramlarını içerine bir 

deneme yazılacak. 
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16/03/2017 

Demokrasi 

 Demos(Halk) + Kratos(İktidarı) = Halk iktidarı, halkın kendi kendini yönetmesidir. 

Halkın kendi kendini yönetmesi için demokrasi yeterli midir? 

 

Demokrasiye dair dört farklı yaklaşım:  

1- Anayasal Yaklaşım: 

 Anayasaya bakıldığında burada yapılan devletin tarifine göre demokratik olup olmadığı 

hakkında yorum, tespit yapılmasıdır. 

 Bunun ilk örneğini Aristo yapmıştır. Aristo Antik Yunan’daki tüm şehir devletlerinin 

anayasalarını incelemiş ve devletleri 3’e ayırmıştır. Monarşi, aristokrasi, polity. 25 kadar 

anayasayı incelemiş bu ayrımı yapmıştır. Aristo’ya göre en iyi devlet modeli polity’dir. 

 Günümüzde de bu şekilde tasnifler yapılmıştır. Buna göre 3 temel anayasal devlet modeli 

vardır. Anayasal monarşi, başkanlık ve parlamenter sistemdir. Yarı Başkanlık modelinin 

burada bulunmamasının sebebi bu model tek başına bir modeli temsil etmez. Başkanlık 

sistemi modeli ile parlamenter sistem modelinin arasını temsil eden bir yönetim modelidir.  

 

2- Esas ve Değerli Kıstas Alan Yaklaşım: 

 Kimilerine göre salt anayasaya bakmakla o ülkedeki yönetim biçimi anlaşılmaz çünkü 

anayasada yer alan ile fiil hayatta uygulanan başka şeyler olabilir. Bu yüzden bizim 

kıstasımız bir devletin ne kadar demokratik esas ve değerlere nem verdiği olmalıdır.  

 

Demokratik esas ve değerlere bakmak için 2 şart gereklidir; 

1- Öncelikle bu demokratik esas ve değerlerin neler olduğuna bakılmalı 

2- Sonra da bu demokratiklik esas ve değerlerin günlük hayata ne kadar yansıdığına 

bakmamız lazım. 

 Genel olarak kabul edilen esas ve değerler: İnsan hakları, sivil ve siyasal hakları, sosyal 

refah güvenlik içinde yasama, güçler ayrılığı, rızai sorunları, barışçıl ve müzakere iççinde 

çözme, hukuk devleti. 

 Bu değerlere yaklaşan devlettir. Demokratik devletlerdir.  

 1990 yılında Sovyet Rusya’nın yıkılmasıyla birlikte belirtilir. Bu değerler hemen hemen 

tüm devletlerin anayasalarında yer almaya başladı. Ancak bu yeterli değildir. Bunların 

günlük hayatta yer almaları gerekir.  

 

3- Yönetme Usulü ve Yönetime Dayanan Yaklaşım: 

 Yönetimin nasıl oluştuğu, nasıl sürdürüldüğü ve nasıl sona ereceği önemlidir. 

 Bu kıstasta bir devletin demokratik ya da anti demokratik olmasının belirlenmesinde 

yönetimin belirleme ve devri biçimidir.  

 İktidarın oluşumu demokratik olmalıdır. İktidar şeffaf ve denetlenebilir olmalı ve yönetimin 

değiştirilmesi barışçıl yollarla gerçekleşmelidir.  

 Yönetimin belirlenmesinin ve devrinin demokratik olmasını seçimler sağlar. 

 Demokratik seçimlerin anti demokratik seçimlerden bir farklı olması lazımdır. Çünkü anti 

demokratik ülkelerde de seçimler yapılmaktadır. Antidemokratik yönetimlerde yapılan 

seçimlerin amacı yaptıklarına meşruluk kazandırmaktır.  
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 Bir seçimden bahsedebilmek için öncelikle bir seçme imkanının bulunması gerekir. Yani 

birden çok partinin varlığı lazımdır. 

 Seçimlere giren partiler arasında fırsat eşitliği bulunmalıdır. Türkiye’de seçim yardımı 

almak için %3 barajı vardır. 

 İnsanların neyi seçtiğini bilebilmesi için bir tercihte bulunabilmesi için o tercih hakkında 

bilgi sahibi olması lazımdır. Bu partilerin propaganda yapma özgürlüğünü ifade eder. 

 Seçimde gizli oy, açık sayım yapılmalıdır. Türkiye’de 1946 yılı seçimlerinde Demokrat 

Parti’nin seçimleri kazanması üzerine bu ilke ters çevrilip açık oy, gizli sayım(tasnif) halini 

alır. 

 Bir seçimi demokratik yapan bir diğer unsurda bağımsız bir yargı denetiminin varlığı ya da 

devrolan yönetimler demokratik sayılabilir.  

 

4- Yönetim Süreçlerini Baz Alan Yaklaşım: 

 Bu Robert A. Dahl’ın gerçekleştirdiği bir yaklaşımdır. Kendi yakalşımını Poliarşi adını 

vermiştir. Poli(çok) – Arşik(yönetim, güç). Çok sayıda gücün yönetimin varlığı 

demokrasiye tekabül eder.  

 

Dahl’a göre bir yönetimin demokratik olabilmesi için;  

1- Vatandaşlar etkin bir şekilde yönetime katılacak 

2- Eşit oy hakkı olacak. Eşit oy hakkı öncekini sadece aristokratlara tanınan daha sonra 

sanayileşmenin gelmesiyle kısmen burjuvaziler verilmiştir.  

3- Partiler ve programları hakkında kişilerin yeterince bilgiye sahip olması 

4- Yetişkinlerin sisteme dahil olması 

5- Halkın gündemi belirleme imkanının olması 

 

 Dahl’e göre; Sadece demokratik usuller değil demokratik diğerler de hayata geçer. Bu 

poliyarşik demokrasiyle olur.  

 

Demokrasinin Sac Ayakları; 

Bir demokrasinin 4 temel ayağı vardır; 

1- Hukuksal 

2- Kurumsal 

3- Toplumsal 

4- Kültürel 

 

1. Hukuksal Boyutu:  

Bu boyutu anayasalar ve yasalar temsil eder. Bunların demokratik bir perspektiflerinin kültürle 

ele alınması gerekir.  

- Anayasa ve yasalar temel insan hak ve hürriyetlerine yer vermeli, özgürlük alanlarını geniş 

tutmalıdır. 

2. Kurumsal Boyutu:  

Demokrasi kurumlar üzerinden işleyen bir yönetim usulüdür. Aynı zamanda Parlamento, 

senato, anayasa mahkemeleri, bağımsız mahkemeler ve siyasi partiler demokrasinin kurumsal 

boyutudurlar.  
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3. Toplumsal Boyutu:  

Demokrasi salt hukuksal ve kurumsal olarak işleyen bir süreç değildir. Demokratik toplumlar 

aynı zamanda çoğulcu ve toplumcu örgütlerdir. Hiçbir toplumda tek bir din, dil, düşünce yoktur. 

Çoğulculuk zaten olgusal bir durumdur. Bu çoğulculuğu örgütlü bir şekilde olması önemlidir. 

Demokratik toplumlar çoğulcudurlar ve aynı zamanda bu çoğulculukları örgütlüdür. 

 

4. Kültürel Boyutu: 

Kişilerin grupların özgünlüğü, çeşitliliği, muhalefeti ve hoşgörüyü benimsemiş olmasıdır. Bir 

yönelim özgürlük yerine özgürlükleri kısıtlayıcı muhalefet yerine tek bir yönelimi 

benimseyiciyse o zaman anti demokratik bir yönetim olur. Toplumsal açık kültür = Hoşgörülü 

Toplum 

 

Demokrasinin Temel Değerleri 

1- Halk Egemenliği; 

Halk seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliğini kullanır. 

Halk kendi egemenliğini süresiz olarak birilerine bırakmaz. Yönetenlerin meşruiyetlerinin 

sürekli olarak sorgulanması gerekir. Seçimlerle egemenlik tekrardan verilebilir ya da 

gerekiyorsa alınabilir. 

Halk egemenliği yerine milli irade kavramı da kullanılır halk egemenliğinin tecelli ettiği yer 

milli iradedir. Milli irade denen halkın iradesinin toplamından bahsederiz. Temel irade kavramı 

J. J. Rousseau aittir. Milli iradeyi tek başına yeterli görmek aynı zamanda totaliter rejimi ifade 

eder. 

Demokrasinin ilk temel ayağı halkın kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla egemenliğini 

kullanmasıdır. Bunu demokratik seçimlerle ve belirli bir süreyle sınırlı tutmasıdır. 

 

2- İnsan Hakları: 

Jürgen Habermas’a göre günümüzdeki yönetimlerin iki meşruiyet kaynağı vardır; 

1- Halkın iradesi(Milli irade, genel irade) 

2- İnsan hakları 

- 2.Dünya savaşıyla birlikte insan haklarının gelişmesi, evrensel bir hak olmasıyla birlikte 

yeni bir faktör eklendi. Sadece milli irade yetmez aynı zamanda insan haklarının 

benimsemesi de lazımdır.  

- Fransız Erel Turen’e göre bir konuda milli irade ile insan hakları çatışırsa öncelik insan 

haklarına verilmelidir. 

İnsan Haklarının iki işlevi vardır; 

1 – Her yönetime meşruluk sağlar. 

2 – Milli iradeyi sınırlar. 

 

3- Hukukun Üstünlüğü: 

Demokratik yönetimlerde en üst normdur. Hukuk sadece yönetilenler için değil yönetenler için 

de vardır, yani hukuk herkesi bağlar. Kanun ve hukuk aynı şey değildir. Burada aslında pozitif 

hukuk ile doğal hukuk ayrımı vardır.  
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Doğal Hukuk;  

1- Öncelikle bireyi esas alır. 

2- Adalet haklarına dayanır. 

3- İnsan Haklarına dayanır. 

 

Bir konunun hukuka uygun olup olmamasını doğal hukuk sayesinde anlıyoruz. Pozitif hukuku 

değerlendirmede bir ölçüt olarak doğal hukuk uygulanır. Doğal hukuk elimizdeki kanunla 

değerlendirip tartışabileceğimizi ölçebileceğimizi yanlışlıklarımızı görebileceğimizi ve bu 

yanlışlıkları giderebileceğimiz bir ölçüt sunar. 

 

Bir ülkede hukukun üstünlüğünün olabilmesi için bundan bahsedebilmemiz için; 

1- Kanun önünde herkes eşit olmalı 

2- Devletinde tüm eylem ve işlemlerini de bu hukuka tabi olmalıdır 

3- Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmiş olması lazımdır 

 

4- Muhalefet: 

Demokratik yönetim iktidar yönetiminin varlığı değildir. Ancak muhalefetin varlığıyla vardır. 

Muhalefet şiddete başvurmadığı sürece tüm yollara başvurabilir. İktidarı devirmek için ancak 

meşru yollara başvurabilirler. 

 

Muhalefetin 2 istemi vardır: 

1- Toplum adına iktidarı denetlerler 

2- İktidara hazırlanırlar, iktidar alternatifidirler(İngiltere’de bir gölge kabine vardır.) 

İktidar el değiştirirken kansız olmalıdır.  

 

5-  Denetim: 

Denetim çeşitli şekillerde olabilir:  

1- Toplumsal denetim en etkili biçimde kendini gösterdiği yer seçimlerdir.  

2- Hukuksal denetim 

3- Muhalefet gevşek bir muhalefet olmamalı, gevşek bir muhalefet toplumu iktidarın 

insiyatifine bırakır. Muhalefetin aldığı pozisyon iktidarı da belirler.  

4- Güçler ayrılığı: Locke, Montesquie. Bunun altında yatan temel felsefe iktidarın 

yozlaşmasını engellemektir. 

 

6- Açık Toplum:  

Demokratik toplumlar her tür görüşe yaşam biçimine alternatife açıktır. Toplumda sınıflar 

arasında geçişi de mümkün kılar. Açık toplumlar bugün dünyada en çok ilgi gören toplumlardır. 

Aristo, Farabi gibi düşünürler de açık toplumun ilgi gördüğüne savunmuşlardır. Demokratik 

toplumlar çoğulcu toplumlardır. Çoğulculuk farklı düzeylerde olabilir. 

1- Toplumsal çoğulculuk: farklı din, dil, inançlara sahip olunabilir. 

2- Siyasal çoğulculuk: Muhafazakâr, liberal, demokrat, sosyalist 

3- Farklı siyasi partiler. 
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Tüm bunların sonucu olarak bir arada yaşamaları için açık bir toplum ihtiyacı vardır. 

Demokrasilerde de çoğunluk yönetir. Ancak azınlıkta kalanlar da baskı altına alınmayacaktır. 

Azınlık çoğunluğa ezdirilmeyecek.  

 

7- Özgürlük: 

Bir kimse bir başkasının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeyecek sınırlamayacak şekilde özgürdür 

ve devlette bu özgürlüğü sağlayacaktır. 

Fransız Devrimi: Benim kollarımı sallama özgürlüğüm senin burnunun başladığı yerde biter. 

Eğer burnunun başladığı yerde de kollarını sallamayı sürdürürsem o zaman senin burnunu 

dağıtmış olurum. 

 

8- Eşitlik: 

Hukuk önünde eşitlikten, imkan ve fırsat eşitliğinden bahsedilir. Yöneten ve yönetilenlerin 

hepsinin hukuk önünde eşitliği kastedilir. 

 

9- Barış: 

Sorunların müzakere yoluyla çözülmesidir. Sorunlar iki şekilde çözülebilir; 

1- Konuşarak, müzakere edilerek. 

2- Çatışarak 

Demokratik toplumlarda sorunlar ister bireyler arasında ister birey ile toplum arasında ya 

gruplar arasında olsun bu sorunları konuşarak müzakere ederek çözülmesini ister. Devlet de 

müzakere kanallarını açık tutmakla yükümlüdür. Demokrasi aynı zamanda ülkeler arasında da 

barışı sağlar. 

 

10- Çoğulculuk: 

23/03/2017 

DEMOKRASİYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

Demokrasiyi eleştirenler 2 noktada birleşirler: 

1- Sosyal Sorunlar karşısında çare üretememe, yetersizlik 

2- Demokrasinin mimarisinde işleyiş mekanizmasında aksaklıklar ve bu aksaklıklar; 

a) Çoğunluk ve azınlık dengesinin kurulamaması 

b) Katılım ve temsil dengesinin sağlanamaması 

c) Çoğunluk ile liyakat arasındaki dengenin bozukluğu 

 

a) Çoğunluk ve azınlık dengesini kurulamaması: 

 Liberal demokrasiyi savunan insanların birey kimlikleriyle var olduğunu savunurlar. Ama 

günlük hayatta insanlar farklı farklı kimliklere de sahiptirler. 

 Demokrasilerde her zaman bir azınlık ve çoğunluk grubu vardır. Fakat demokrasinin 

kendisinin çoğunluk ve azınlık sorununu çıkardığı da doğru değildir. 

 Demokrasinin çoğunluk karşısında azınlığı koruması için aldığı tedbirler: 

 Pozitif ayrımcılık uygulanması: bu da kendi içinde aynı bir adaletsizliği barındırır. 
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b) Katılım ve Temsil Dengesinin Sağlanamaması: 

 Demokratik yönetimlerde temsil seçimle sağlanır. Bu parti elitleri arasında kalır, halka 

inmez. 

 İnsanlar siyasi partileri etkilemediklerinde bu siyasi katılımları da azalır. Seçime 

katılanların oyları esas alınır. Katılmayanlar değil, fakat katılanlar %100’ü temsil ediyor 

görünürler. 

 Bu eleştiriye karşı ise demokrasi seçimlere katılma hakkı engellenemez, isteyen katılır 

isteyen katılmaz bu da demokratik bir tercihtir. Katılmayanlar da katılanların seçimleri 

doğrultusunda yönetilmeyi kabul etmiş demektir. 

 

c) Çoğunluk ile Liyakat Arasındaki Dengenin Bozukluğu: 

 Platon’a göre çoğunluk çoğu zaman liyakatsiz olanları, kendinden olanları göreve getirirler. 

Yönetmeye ehil olanların, yetenekleri olanların katılmamasıdır.  

 Sokrates, Platon, Aristo bu sebeplerden ötürü demokrasiye karşı çıkmışlardır.  

 Bunlar demokrasiye içten yapılan eleştirilerdir. Bunlar demokrasiyi kabul ederler ama bazı 

noktalarda eksik olduğunu belirtirler. Bu eksikliklerin giderilmesiyle demokrasi 

derinleştirilebilir. Ama demokrasi geliştirmek ve derinleştirmektir. Bunun yanında 

demokrasiye dıştan yapılan eleştiriler de vardır yani demokrasiyi doğrudan doğruya 

reddeden eleştiriler de vardır. Bu alanda en önemli eleştiri Marksistlerden gelmektedir. 

Marksistlere göre liberal devlet bir kapitalist demokrasidir. Kapitalist demokrasi, toplumu 

yönetin sınıfların amaçlarını gerçekleştirmeye yarar. Yönetilenleri sürekli ezer. Bunlar 

sistemin tamamen ortadan kaldırılmasını savunurlar. Devletin tasfiyesini benimserler. Bu 

Ortodoks(katı) Marksist görüş 1990’lı yıllara kadar etkiliydi. Sovyet’in yıkılmasıyla birlikte 

bunlar da kendi içinde farklı görüşlere ayrılmışlardır. Demokrasiyi içten eleştiren neo 

marksist görüş ortaya çıkmıştır.  

 Katılım Demokrasi, yerel demokrasi, radikal demokrasi, kapsayıcı demokrasi anlayışları bu 

görüş içinde yer alır. Yani Ortodoks Marksist görüş gerilerken neo Marksist görüş 

ilerlemiştir.  

 

LİBERAL DEMOKRASİ VE SOSYAL DEMOKRASİ 

Günümüzde bu iki demokrasi anlayış vardır. Liberal demokrasi; liberallerin fikirleri 

doğrultusunda gelişen siyasi olarak burjuva sınıfının savunduğu bir demokrasi anlayışını ifade 

eder. Sosyal demokrasi ise 19.yy’da gelişen işçi hareketiyle birlikte, sendika hareketi ile birlikte 

sendikalardan ve sosyalist aydınlardan varolan bir akımdır. Bu iki demokrasi arasındaki ayrım 

gün geçtikçe azalmaktadır. 2.Dünya savaşından sonra Keynes’yen ekonomi 1970’lerden sonra 

ise neo ekonomi tercih edilmeye başlanmıştır. Farklı demokrasi anlayışları arasındaki ayrım 

demokratik değerlerde değil toplumsal kaynakların nasıl dağıtılacağı, katılım ve politiklalar 

süreçlerine dair bir ayrımdır.  

→ İşçi sınıfı = proleterya 

Sosyal demokrasinin temel adımları Eduard Bernstein tarafından atılır. Bernstein de marksisttir 

ama marksistten bu noktada ayrılır. Marsist görüş devricidir oysa Bernstein evrimci görüşü 

benimser. Marksistler, Bernstein’e direk revizyonist derler. Sosyal demokrat bir toplum 

yaratılması gerektiğini savunur. Sosyal demokrasinin ideolojik babası Bernstein’dir. Aynı 

zamanda Karl Kopinski’dir.  
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Bernstein’in yanında sosyal demokrasinin 3 kaynağı vardır: 

1- Devlet sosyalizmidir. 

2- Fabianizm 

3- Hristiyan Sosyalizmi 

 

1- Devlet Sosyalizmi:  

Almanyada gelişen bir akımdır. Bunlar der ki devlet toplumun çalışmasıyla bir servet elde eder, 

bu servetin devlet eliyle dağıtılması gerekir. Daha kötü durumda olanlara daha fazla servet 

aktarımı, daha iyi durumda olanlara daha az servet aktarımı yapılmalıdır. Bu da devlet eliyle 

yapılmalıdır.  

 

2- Fabianizm:  

İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Başta sanayi olmak üzere devlet hakim kılınmalı, özel mülkiyet 

kısıtlanmalı ve bu şekilde demokrasi reforma edilmeli. 

 

3- Hristiyan Sosyalizmi: 

Avrupa ülkelerinde gelişen bir yaklaşım. Kolektif mülkiyeti öngören ve Hristiyanlıktaki 

karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan bir anlayıştır. Avrupa demokrasisi bu anlayış üzerine 

kurulmuştur denebilir.  

 

Liberal demokrasi ile sosyal demokrasi arasındaki farklar: 

 Devletin Kapsamı: Liberal demokrasi anlayışına göre en iyi devlet an az devlettir, en az 

yöneten devlettir. Liberaller devletin iki önemli görevi olduğunu söylerler: 

Savunmayı(içte ve dışta, güvenliği sağlamak) 

Adalet Hizmetlerini gerçekleştirmek. 

Bunun dışında bütün alanlar toplumun kendisine bırakılmalıdır. Eğitimde, sağlıkta, 

özellikle ekonomide devlet mümkün olduğu en az seviyede yer almalıdır. Bunlara devlet ne 

kadar müdahale ederse insanların özgürlük alanları da o ölçüde azalır. Liberal 

demokrasideki devlet gece bekçisi anlayışı, devlet ya da jandarma devlettir. Sosyal 

demokrasideki devlet ise; güvenlik ve adaleti zaten sağlayacak yalnız bu yetmez. Bunun 

yanında bazı sosyal alanlara da el atması lazımdır. Alt yapıyı kurması, eğitimi, sağlığı ve 

iyi konutları da sağlamalıdır. Devlet ile birey arasındaki ilişkiye bakıldığında liberallerin 

daha özgürlükçü, sosyal demokratların ise daha eşitlikçi olduğu görülür. 

 

 Ekonomi Politikası: Liberaller devletin ekonomiye müdahil olmasını istemezler. Onlara 

göre ekonomi sivil faaliyettir, özel bir alandır. Devletin buraya müdahale etmesine gerek 

olmaksızın arz talep dengesi kendini bulur. Devlet kotalar belirler, bu kotalar da rekabeti 

önler. Bununla birlikte karteller, virtüözler ortaya çıkar. Bunlara göre devlet gölge devlet 

olsun, bir takım kurallar koysun ilişkinin devam edip etmediğini denetlesin, taraflardan 

birinin hukuka aykırı hareket etmesi halinde onu adaletle cezalandırsın ama kendisi 

ekonomik bir aktör olarak devreye girmesin. Çünkü girdiği anda ekonominin saflığını 

bozar. Orada farklı sorun alanlarına doğmasına sebebiyet verir. Sosyal demokratlar ise: 

devletçi ve karma bir ekonomiyi savunurlar. Liberal ekonomi bulunmalı fakat bunun 
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yanında devlet buna müdahale de etmelidir. Dolayısıyla liberaller serbest piyasa 

ekonomisini savunurken sosyal demokratlar karma bir ekonomiyi savunurlar.  

 

 Adalet Anlayışı(Hakkaniyetçi Adalet – Eşitlikçi Adalet): Liberaller hakkaniyetçi bir 

adalet anlayışına sahiptirler. Sosyal demokratlar ise eşitlikçi bir adalet anlayışına sahiptirler. 

Liberaller herkesin hak ettiğini elde etmesi gerektiğini savunurlar buna karşılık sosyal 

demokratlar eşitlikçi anlayışına sahiptirler. Onlara göre toplumda farklı gelir gruplarının 

bulunması bir rahatsızlığa yol açar. Bunu engellemek için bir gruptan bir diğerine bir 

kaynak transferi yapılması gerektiğini savunurlar. Böylece mutlak bir eşitlik olmasa bile 

nispi bir eşitliğin sağlanabileceğini söylerler. Bu iki anlayışın kendini gösterdiği en önemli 

alanlardan biri vergilerdir. Liberallere göre düşük vergiler alınmalı, sosyal demokratlara 

göre ise daha çok kazananlardan daha fazla daha az kazananlardan ise daha az vergi 

alınmalı.  

 

 Özgürlük(Negatif Özgürlük – Pozitif Özgürlük): Liberaller negatif özgürlük anlayışını, 

sosyal demokratlar ise daha çok pozitif özgürlük anlayışını savunurlar. Negatif ve 

özgürlüklerden kasıt devletin müdahale kapsamıdır. Liberallere göre devlet özgürlükleri 

sağlasın ve onlara müdahale etmesin, sosyal demokratlara göre ise bu tek başına yeterli 

değildir. Özgürlüklerin kullanılması için bunu sağlayacak zeminin de kurulması gerekir. 

Bunun için de devletin buna müdahil olması gerekir. Negatif ve pozitif özgürlük kavramları 

özellikle 1800’lerde tartışma konusu olmuştur. Hatta liberaller arasında dahi tartışılmıştır. 

Hatta pozitif özgürlük anlayışını liberal bir demokrat olan Thomas Hill Green geliştirmiştir. 

Ona göre devlet asgari bir zemin hazırlamalıdır.  

 

 Toplumsal Düzen (Doğal Düzen – Planlanmış Düzen): Liberaller doğal düzenden 

yanadırlar. Toplumun evrimci bir yapıya sahip olduğunu söylerler. Planlamalar işe 

yaramaz. Burada devlet bu sürecin ilerlemesinin(doğal) sağlaması için kolaylaştırıcı 

metotlar uygulamalıdır. Doğal düzene müdahale eden uygulamaları devlet durdurmalıdır. 

Sosyal demokratlar ise planlanmış düzenden yanadırlar. Onlara göre insan akıllı bir varlıktır 

ve dolayısıyla kendisini ve geleceğini toplumsal yaşamını kurgulayabilir. Bu nedenle 

planlanmış bir düzeni savunurlar.  

Özü itibariyle aslında her ikisi de liberal yaklaşımdır. Aralarında çok büyük bir fark söz 

konusu değildir. Her ikisi de liberal değerleri savunan yaklaşımlardır. Her ikisi de bu 

değerler üzerinde herhangi bir tartışma yapmazlar. Ama bu değerlerin nasıl topluma sirayet 

edeceğini bu değerlerin nasıl ulaştırılacağı konusunda birbirinden farklı metotları 

benimsemişlerdir. Bu metotlarda çok keskin farklılıklar barındıran metotlar değildir. 

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bu iki demokrasi arasındaki farkın giderek azaldığını 

görebiliyoruz. Birbirlerine daha da yaklaştıklarını görebiliyoruz. 

 

ALTERNATİF DEMOKRASİ ANLAYIŞLARI 

 

1. KATILIMCI DEMOKRASİ 

Demokrasinin farklı boyutları vardır: Yukarı saydığımız 10 tane değere ilişkin bir boyutu var. 

Kuruma ilişkin bir boyutu var. Bir de katılım boyutu var. 

Robert Dahl’e göre bir siyasi katılımın 4 boyutu vardır: İlgilenme, önemseme, bilgilenme ve 

eylemde bulunma. Bunlardan en önemlisi eylemde bulunmadır.  
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Liberal demokrasilerde eylemde bulunma bir şekilde olur. O da 4 veya 5 yılda bir seçime 

giderektir. Katılımcı demokrasi taraftarlarına göre liberal demokraside katılım sadece seçimler 

olduğu için aslında insanların talepleri doğrudan siyasete yansımıyor. Dolayısıyla da buna yeni 

katılım yolları eklenmelidir. Bunlar daha ektin aktif dinamik ve sürekli bir katılımcı kültür 

eklemektir. Bu da ancak etkin katılım mekanizmalarının çok olmasıyla gerçekleşir. 

En önemli temsilcilerinden biri Jeremy Barber der ki: temsili demokrasi, temsili sisteme 

dayanan zayıf bir demokrasidir. Cılız bir demokrasidir, sorunları çözmeyen bir demokrasidir. 

Bunu savunanların idealindeki demokrasi modeli, doğrudan katılama dayanan antik Yunan 

demokrasisidir. Antik Yunan’da kamusal olaylar siyasetle ilgilenmek insan olmanın bir 

gereğidir. Siyasetle uğraşmayanlara idiot derlerdi. Bu katılma demokrasi tüm insanların 

siyasetle ilgilendiği varsayımından hareket etmektedir. Ancak insanlar politikaya ilgi 

duymayabilirler. Bu görüş benimsenirse politikaya istek duymayanları da mutlaka bu sürece 

dahil etmek için zora başvurmak gerekir. İşte bu noktada da bunun kendisi demokratik olmaktan 

çıkar. 

 

2. YEREL DEMOKRASİ 

Buradaki temel gaye demokrasinin yerel düzeyde katılımını arttırmaktadır. Bu kavram İsveç, 

Almanya gibi güçlü federal yapıların bulunduğu ülkelerde kullanılan bir tabirdir. Ancak soğuk 

savaş’ın sona ermesiyle birlikte diğer ülkelerde de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği 

yönünde bir anlayış benimsemişlerdir. 

Merkeziyetçiliğin kalesi olarak bilinen Fransa’da 1990’lı yıllardan sonra yetkileri yerel 

yönetimlere bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir yerde yerel demokrasinin güçlenmesinin birtakım şartları vardır: 

Yerel yönetimlerin demokratik mekanizmalarla belirlenmesi yani yöneticilerin demokratik 

seçimlerle iş başına gelmesi ve orayı demokratik değerler doğrultusunda yönetmesi. 

Merkez karşısından elinin güçlendirilmesi, yani yetki alanlarının genişletilmesi. Mesela 

eğitimde, sağlıkta, alt yapıda, ulaşımda, güvenlikte vb. alanlarda yerel yönetime ne kadar yetki 

devredilirse yerel demokrasinin gelişmesine o kadar katkı sağlanır. 

Bu yerel yönetimlerin halkın etkisine açık olması lazım, yani halkın yerel yönetimler içinde 

onun politikalarını belirleme noktasında etkili olması lazım bu yüzden yerel demokrasiyi 

savunanlar çeşitli mekanizmalar öngörürler: 

 Halk oylaması: örneğin bir yerde önemli bir yatırım yapılacak bunun yapılıp 

yapılmaması için halk oylaması yapılması gibi. 

 Geri Çağırma: Mesela birini milletvekili ya da Belediye Başkanı seçtiniz oradaki 

vatandaşların belirli bir sayıda imza topladığınızda seçimi yenileyebiliyorsunuz. 

 Ortak Karar 

 Halk Girişimi 

Yerel demokrasinin getirdiği önemli kanallardan bir tanesi yerindelik kavramıdır. Bir karar 

halka en yakın merci tarafından alınmalıdır. Halkın yönetime katılması sağlanmalıdır ve yerel 

inisiyatifler geliştirilmelidir. Yerindelik ilkesinin amacı kararları o kararlara muhatap olacaklar 

tarafından alınmasını, en yakın insanlar tarafından alınmasını sağlayarak demokrasiyi yerel bir 

bazın üzerine oturtmaktır. 
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3. MÜZAKERECİ DEMOKRASİ 

Bunun en önemli temsilcisi Alman Filozof Jürgen Habermas’tır. Onun anlayışı şudur: 

Aktif vatandaşlar kamusal alanda karşılıklı bir şekilde müzakere ve muhakeme ederek karar 

alma süreçlerine katılmalıdırlar. Buna iletişimsel eylem teorisi denir. 

Bunlar liberal demokrasiye iki eleştiri yöneltmektedirler. Bunlardan bir tanesi liberal 

demokrasilerde aktif katılım olmadığıdır. Sadece seçimle sınırlandırılmış bir katılım vardır. 

İkinci eleştiri kararlar çoğunluk tarafından alındığı için ve hiçbir toplum homojen olmadığı için 

ve her toplumda farklı sebeplerden ötürü çoğunluklar ve azınlıklar bulunduğu için karar 

çoğunluk tarafından alınır ve bu çoğunlukların aldığı kararlar azınlık durumda olanları mağdur 

eder. Bunu bertaraf edebilmemiz için bizim bütün karar alma süreçlerine kişilerin katılımını 

sağlamamız gerekir. İnsanlar karar haklarında alınacak kararlara kendi kimlikleriyle müdahil 

olmalıdırlar. 

Habermas’a göre bütün vatandaşlar eşit etkilidirler ve bunlar kamusal alanda bir araya gelirler. 

Müzakere ederler ve birbirlerini ikna etmek suretiyle bir karara ulaşırlar. Bu müzakere yöntemi 

sadece kararların alınması için değil aynı zamanda bir takım sorunların giderilmesi için de 

başvurulan bir yöntemdir. Bu nedenle hem kararların alınmasını meşrulaştırır hem de sorunların 

daha rahatlıkla çözülmesini sağlar. 

Bunlara göre modern toplum farklı kimliklerin bir arada yaşadığı toplumlardır. Bu toplumlar 

inisiyatif etnik dini dilsel açıdan farklılıklar barındırırlar. Bu farklılıkların müzakere yoluyla 

aldığı kararlar ancak demokratik kararlardır. Bu anlayışa yönelik eleştiriler de vardır. Bu 

tasvirin çok ideal olduğu yönünde eleştiriler de vardır. 

 

4. RADİKAL DEMOKRASİ 

İki önemli temsilcisi vardır: Laclau ve Mouffe. İkisi de neomarksistlerden sayılırlar. Bunların 

teorisi liberal özgürlük anlayışı ile sosyalist eşitlik anlayışını birbiriyle dengeleme çabası olarak 

nitelendirir. 

Bunlar neomarksistlerden sayılmakla birlikte bazı noktalarda onlardan ayrılırlar. Mesela 

homojen sosyalist bir toplum tasavvurları yoktur. Onlara göre toplumun özgürlüğü işçi 

sınıfından geçmiyor aksine demokratik toplumsal hareketlere bağlıdır.  

Bir demokraside Laclau ve Mouffe’ye göre 3 temel itici güç vardır: 

Çeşitlilik, çoğulculuk ve çatışma. 

Diğer teoriler genelde uzlaşma üzerinde giderken bunların toplumsal çatışma üzerinden 

ilerleyebileceğini söylerler. Farklılıkların her koşulda uzlaşmalarını beklemek doğru değildir. 

Bunlar çatışırlar ve bu çatışmadan da korkmamak lazımdır. Bu çatışma yeni bir toplumsal 

taahhüdü de beraberinde getirir. 

Bunlar sivil topluma çok büyük bir önem atfederler. Sivil toplumu mutlak manada karar alma 

mekanizmalarına katmak gerekir. Bunlar kimlik bazlı politikaları benimserler. Yani birey bazlı 

politikaları değil kimlik bazlı politikaları benimserler. Bu kimliklerin temsil edilmesi yetmez 

aynı zamandan bu kimliklerin tanınması da gerekir. Serbest piyasadan pek haz etmezler. 

Ekonominin bir kamusal etkinlik olarak düzenlenmesi gerektiğini savunurlar. 
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Bunlar liberallere 4 noktada eleştiri getirirler: 

1- Birey temelli siyaset yerine kimlik temelli siyaset 

2- Uzlaşma yerine çatışma(demokratik temelli çatışma) 

3- Makrosiyaset yerine mikrosiyaset 

4- Serbest piyasa yerine kontrollü ekonomi 

 

 Yukarıdaki 4 anlayış temel olarak liberalizm içerisinde kalan eleştiriler olarak görülürler. 

Aynı zamanda liberalizmi daha derinleştirmek daha da genişletmek daha etkinleştirmek 

açısından fikirler öne sürerler. 

 

5. KAPSAYICI DEMOKRASİ 

Liberal demokrasiye alternatif bir model olarak ortaya çıkıyor. Liberallere göre demokrasiyi 

çok fazla abartacak bir durum değildir. Nihayetinde bir yönetim biçimdir. Kapsayıcı demokrasi 

ise demokrasinin her şeyi kapsaması gerektiğini söyler. Hayatın bütün alanlarının 

demokratikleştirilmesi gerektiğini söyler. Dolayısıyla bu artık bir yönetim modeli değildir bir 

yaşam biçimidir. Bunu Yunan asıllı Filozof Thales Tatopoulos savunur.  

 

Thales Tatopoulos ‘un kitabına göre kapsayıcı demokrasinin 4 boyutu vardır: 

 Politik: Temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasiyi geçirmektir. Temsili 

demokrasi demokrasi değildir. Bütün yeryüzünün doğrudan demokrasiye imkan 

verecek derece küçük idari birimlere bölünmesidir. Az nüfus, küçük coğrafya olsun. 

 Ekonomi: Serbest piyasa ekonomisini tümüyle reddeder. Ama sosyal demokratlar gibi 

ekonomiyi devlete veya bir işçi sınıfına da bırakmaz. Onlara göre ekonomide de yeni 

bir model geliştirilmelidir. Onlara göre ekonominin de tamamen halka bırakılması 

gerekir. Ekonomik alanda bir karar alınacaksa bunu halk almalıdır. Ne özel birey ne 

devlet tümüyle halka aittir.  

 Toplumsal: Ekonomik boyuta benzer bir boyuttur. Toplumsal hayata ilişkin her türlük 

kararın yine halk tarafından verilmesi gerekir. Genel yarar doğrultusunda ortaklaşa 

karar alınmalıdır. 

 Ekolojik: Gerek sosyalist ekonominin gerek kapitalist ekonominin çevreyi tahrip 

ettiğini söyler. Dolayısıyla burada da kalkınmayı önceleyen, kalkınmaya önem veren 

bir ekonomi değil, çevreyle barışık bir ekonomi modeli öngörür. Daha doğrusu sadece 

ekonomi değil çevreyle barışık bir yaşam öngörürler. 

 

MİLLİYETÇİLİK           30/03/2017 

 

ULUSUN DOĞUŞU 

Modern anlamda ulusun doğuşu feodalizmin tasfiyesi ile ilişkilendirilir. Kral ile feodal beyler 

arasında köylüler ile feodal bey arasındaki ilişki sözleşmesel bir ilişkidir. Feodalizmin tasfiyesi 

ile merkezileşme ortaya çıkmıştır.  

Merkezileşmenin 3 boyutu vardır:  

 Coğrafi boyutu: sınırları belirlenmiş bir toprak parçası 

 Siyasi boyutu: Bütün güçler tek bir merkezi hükümette toplanır. Kral tek hakimdir. 

 Hukuki boyutu: Bir ülkede yaşayan vatandaşların tek bir anayasaya tabi olması. 
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Bu insanların bir arada yaşamaları için bir takım ortak duyguları aidiyetleri yansıtması 

gerekmektedir bu aidiyetler:  

- Teritoryal(Ülkesel) devletin kapsayıcılığı 

- Ekonomik ilişkiler 

- Duygusal bağlılıklar 

 

Millet: Arapça’da “imla”, “yazdırılan metin” anlamına gelmektedir.  

Aramice’de “milla”, “bir söz”, “bir kutsal kitabı kabul eden insan topluluğu” anlamlarına 

gelmektedir. 

Bernard Lewis’e göre ise “aynı dine inanan insan topluluğu” anlamına gelmektedir. 

Ulus: Moğolca’da “nation” un karşılığı olarak “farklı bir etkin topluluk anlamındadır.  

Sözlüklerde Ulus: Ortak çıkarlar, ortak gelenek ve duygu(tarih, coğrafya, dil), Birliği 

sürdürme, merkezi bir iktidara bağımlı insanların oluşturduğu kolektif. 

 

Politik Lexikon’da Ulus:  

 

1. Geleneksel Ulus: Etnik bir topluluğa aidiyet ortak tarih, kültür, dil gibi birleştirici unsurların 

birbirine bağlandığı ve belli bir coğrafi bölgede birlikte yapmayı esas alan bir kavramdır. 

 

2. Demokratik Ulus: Farklı kültürlere sahip toplulukların aynı devlet içerisinde anayasal 

vatandaşlık kavramının getirdiği birleştirici etki sayesinde özgür bir biçimde yaşayarak 

oluşturduğu toplumdur. 

Sosyolog Anthony Smith modern dünyada ulusal kimliklerin zayıfı da olsa bir siyasal topluluğu 

gerektirdiğini belirtir. 

 Tüm bireyler için ortak kurumlar 

 Hak ve görevlere dair tek bir yasa 

 Aidiyet duygusu duyacakları bir toplumsal mekan, sınırları belirli bir toprak parçası, yurt 

 

İki Farklı Ulus Anlayışı 

 

1. Objektif Ulus: Ulus kimliği doğuştandır. Ulus kimliğini belirleyen bir takım temel kriterler 

vardır: Etnik köken, dil, din, ırk. Teoride bunun bağlı olmadığını gösteren bir çok örnek 

vardır. Dil, din, ırk bunlar tek başına bir ulusun varlığına işaret etmezler. Bu açıdan teori 

eksiktir.  

 

2. Subjektif Ulus (Kültürel Ulus): Bizi ulus yapan bizim sahip olduğumuz sübjektif 

özelliklerden ziyade sonradan kazandığımız  duygusallıklar bir arada yaşama iradesidir. 

Bunu bugüne kadar en etkili, gücü şekilde savunan Ernest Renan’dır. Fransız bir filozoftur. 

1881 yılında Solingen Üniversitesinde “Ulus nedir” diye bir konferans verir. Daha sonra bu 

makaleye dönüştürülür ve hala bu sübjektif ulusa dair temel bir metin olarak kabul edilir. 

Renan makalesinde tüm objektif unsurları çürütür. 
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Ulusu Oluşturan Unsurlar 

1. Weber: Ulusu yaratan şey bir gruba spesifik olarak yakınlık duyma hissiyatıdır. Bir gruba 

bir nedenden dolayı yakınlık duyulur. Bu neden birbirinden farklı olabilir. Din, mezhep(İrlanda: 

Katolik-Protestanlık) vb. 

2. Emerson: Bir ulusu yaratan iki temel husus vardır(Renan’a benzer): tarihi mirasa sahip olma 

duygusu ve geleceği birlikte şekillendirme duygusu, ortak kader anlayışı. 

3. Deutsch: Ulusu ulus yapan şey devlete sahip olmaktır. Yalnız tarihle bunun aksi örnekleri 

de mevcuttur.  

4. Anderson: Ulusu “hayal edilmiş cemaat” olarak nitelendirir. Kitle iletişim teknolojisi 

artmıştır. İnsanlar aynı düşüncelere çok farklı kararlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla zaman 

içerisinde bu duygular ortak bir duygu halini alır. Bu insanlar gerçekte birbirlerini hiç 

tanımazlar ama aynı hissiyatı hissederler. Anderson “gazete” örneğini verir. 

5. Hobsbawm: Genel olarak kabul gören milletler milliyetçiliği yaratır. Oysa Hobsbawm der 

ki, “aslında milletleri yaratan şey milliyetçiliktir.” Millet denilen şey icat edilmiş bir gelenektir. 

Millet oluşturma, inşa etme süreleri: dili tekleştirmek, resmileştirmek, zorunlu askerlik, zorunlu 

okul, din spor, medya gibi. 


