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GIRlş

İnsan için._ «<tabiatın birinci dersi: hayat ve bunu idame ettirmektir» ( ı). Bu husus, toplum içinde yaşamakla mümkündür.
Esasen, in~an, emir ve isteklerine baş eğdiği, üstün iktidarlı toplumun bir üyesi olarak dünyaya ,gelir. Fert, her zaman, iktidarın
vermiş olduğu emirlere boyun eğmek veya bu emirleri ifa etmek
zorundadır. Aksi takdirde, düşünür H. Bergson'un yapmış olduğu
bir benzetme ile belirttiği gibi: «Kovanın dışında arı solar ve ölür;
toplcrndan ayrılan veya onun çabasına yeterli derecede iştirak etmiyen insan da, belki, benzer hastalıktan ızdırap çeker» (2). Bu
·sebepden dolayıdır ki, insan, daima, gelişmesini sağlayan toplum
içinde yaşamıştır ve yaşayacaktır.

İktidar,

toplumdaki düzenin, hakların, müşterek faaliyetin.
toplum hayatının şartıdır. Bunu, insanın yaşamasını sağla
yan, toplum hayatının oksijeni olarak kabul edebiliriz. Öyle ki,
insan nasıl oksijensiz yaşay~mazsa, bir toplum da iktidar yokluğu
ile .kaybolup gider. Şu halde; iktidar toplum hayatının esas unsurudur.

kısaca

Toplum içl,n gerekli olan iktidarın ortaya attığı problemler
çok cepheli bir mahiyet arzeder. Bu sebebden ;<sadece siyasi ba·
kımdan değil; hukuki, iktisadi, içtimai ve hatta psikoloji bakı
mından da bu problemlerle uğraşanları ilgilendirir» (3) . Bununla beraber, iki dünya savaşı arasındaki devreden beri iktidar, si·
y-aset ilminin temel kavramını teşkil eder h!ale geJ.m,iş ve bugün
(1)

(2)
(.3)

Gerhard LEİBHOLZ: «L'Essence de la Politique et La Conscien~
Chretienne», s. 125, Le Pouvoir, c. II, P.U.F., Paris, 1957.
Henri BERGSON: Les Deme Sources de La Morale et de La Religion s. 109, P.U.F., Par!s, 1937.
H. B. ACTON: «Log!que et Casulstique du Pouvoir», s. 81 , Le Pouvoir c. II, P .U.F., Parls, 1957.
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ise, esas mevzuu olmuştur. Toplumdaki sınıflar ,arasında, siyasi:'
kontrolü ele geçirmek ve devam ettirmek için vukubulan mücadelelerin şumul ve şiddeti, iktidar kavramının siyaset ilminin esasını teşkil etmesi bakımınd~n müspet bir rol oynamış, bu davranışı
savunanların sayısını arttırmıştır: William Rob::on, Harold Lasswell, Charles Merriam, George Catlin, Raymond Aran, Georges:
Vedel, Maurioe Duver.ger, v.s.
ilmi yanında, modem anayasa hukuku da «teori sakadar, tatbiki sahada da. daima. iktidar problemine bağlanmıştır.» (4). Bu da gösteriyor ki, sosyal iliırnler bakımın
·dan, iktidar kavramı önemli bir görüntü arzetmektedir.
Siya~et

hasında olduğu

T. Hobbes, J. Locke, Mpntesquieu, J. J. Rousseau'dan beri iktidar kavramı üzerinde bir çok münakaşalar yapılmıştır. Buna
rağmen, ~aypf:k olan bu kavramın, belirli bir şekilde. sınırlarını
tespit etmek ve fikir birliğine varmak mümkün olamamıştır. Bu.
hususta, iktidarı ifade için kullanılan ıstılahın çeşitliliği (otorite.
tesir etme v.s.); tanımların farklı g.}rüş ve yaygınlıkta olmaları,
aşılm.:sı icabeden engelleri teşkil eder. Her şeye rağmen, bugüne..
kadar yapılmış ilmi münakaşalar neticesinde, iktidar kavramı
için verilmiş, bellibaşlı, tanımların mahiyeti nedir? Bu tanımları
hangi temayüllerde toplayabiliriz? şeklindeki sualleri cevaplandır
mak lazımdır.
İktidJar kavramı hakkınd.a yapılan tanımlar için: 1° «Malik
olma·: ; 2 ° «münasebet»; 3 ° ccmalik olma - münasebet» ibakımla
rınd:an terkibi bir gruplama yapmak mümkündür.

T. Hobbes'un

<cLeviathanıı'da

iktidarın

mahiyeti

hakkında

vermiş oldurru tanım· birinci gruba girebilir. Kendisine göre, «bir
inscrıın iktidarı,

ister yaradılıştan, ister sonradan kazanılmış olcun, evrem:el olarak, ,görülen b:~zı gelecekteki faydaları elde etmek için sahip bulunduğu hali hazır vasıtalardır» ( 5). Böylece,
çok geniş alınmış olan iktidar, «mülkn mahiyetinde olup, kudretle ilgili olarak şiddet veya zorlamf:.yı gerektirmektedir. Toplu·
mun menşeinde; fertlerin gaye ve vasıtaları dolayısile iktidar kav(4)
(5)

Cari J. FRİEDRİCH: «le Protıeme du Pouvoir dans la TheorieConstituti·: .naliste». s. 33, Le Pouv0ir c. I, P.U.F. Paris, 1956.
Thümas HOBEES: Leviathan or the Matter and Power ofa Common weaıth Ecclesiasticall &nd Civil, s. 56, Oxford, 1960.
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ramının

de

bünyesine giren

«münasebetı:.

hususu, bu tarifte gözörtün-

.tutulmamıştır.

Bertrand Russel'de «iktidar; istenilen sonu,çların istihsali şek
linde tanıml&nabilir» (6) demekle iktidar kavramının sınırlarını
cşırı derecede genişlemekte ve I?u kavramda <cmülk» mahiyeti görmektediı·.

Bu ibirinci temayülün yanında, bazı tarifteı.- ise iktidar kavsadece, toplum fertlerinin sevk ve idaresini ilgiler1diren
bir faaliyetle sınırlandırarak sahasını darlaştırdığından ((mün3.sebet» grubuna konabilir. Gerhaı-d Leibholz cciktidar, vasıtalı veya
vasıtasız bir şekilde, iradesini z<ıırla kabul ettirme ·Jı:ete.rliğidirıı (7)
demek suretile bu yolda bir temayül göstermektedir.
ramını;

Keza,Maurice IBye'de iktidarı, cczorlama
d,e tarif etmekle bu gruba ithal edilebilir.

yeterliğiı:.

(8) şeklin

ile iktidar; yeterliği ifade
eder. Bu anlamda bir insanın iktidarı, ifa etmeğe muktedir olduğu şeylerin nisbeti ile ölçülecektir ... Kelimenin sosyal anlamın
da iktidar, ba~kalarıria istediğimizi yapmalarını, · yaptırma yeterliğidirıı (9) demektedir. Ancak, bu nevi tarifte zorlama ve müeyyide unsuru açık olarak belirtilmemiştir. Çünkü toplumd.a mevcut
olan iktidar, itaat edilmediği anda, müeyyidesini kullanmak suretile, kendisine itaati zorunlu kılabilmektedir.
H.B. Acton ise, <cen umumi

anlamı

Raymond Aron'da cct:ıtbiki sosyoloji anlamında, benzerlerinin
sevk ve idaresini tayin etmeğe muktedir olan insanlar, iktidar,.ı
maliktir diyebiliriz» (10) şeklindeki görüşüyle iktidardan doğan
bütün münasebetleri kapsayan bir iktidar kavramını kabul etmektedir.

(6)
(7)
(8)

(9)
UO)

Bertra.nd RUSSEL: Power A New Social Analysis. s. 35, George
Ailen Unwin Ltd. Landon, 1939.
C-erhard LEİBHOLZ: a.g.e. s. 126.
Maurice BYE: «Vers Un Quatrieme Pouvoll'». s. 65, İndustriall
sation et Technocratie. A. colin Paris, 1949.
H. B. ACTON: a.g.e. s. 70-8l.
Raymond ARON: Sociologie des Societes Industrlelles ıt.76, C.D.U.
Paris, 1960.
·
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Siyaset ilminin ilerlemesinde büyük rolü olan Harold Lasswell, Abraham Kaplan ile birlikte yazdıkları eserde iktidarı, «bir
kararın teşekkülüne iştirak» (11) şeklinde tanımlamakla ıbunun
bir «münasebet>> olduğunu kabul etmektedir.
Georges Burdeau'ya göre «iktidar, bir fikrin hizmetinde olan
kuvvettir. Bu, müşterek iyiliğin aranması için grubu sevketmeğe
ayrılmış ve üyelere emrettiği davranışı, gerekirse, zorla kabul et.tiren 'sosyal iradeden doğmuş bir kuvvettir.ı:. (12). G. E. Lavau'da,
hemen hemen; aynı şekilde iktidarı tan~amaktadır. «İktidar.
kuvvet +kanundur. Kanuna dayanan müesseseleşmiş bir kuvvettir.» ( 13). Keza, Sergio Cotta da iktidarı, «devleti teşkil eden siyasi kuvvetlerin ve hatta, devletin özü» (14) şeklinde tarif ederek il$:tid.a.r kavramında «münasebetıı .hususunu esas olarak almıştır.
Nihayet iktidar kavramında «malikolma-mün:asebetı:. bağıntı
edenler arasında, Talcott Farsons, Robert S. Lynd, S.
Martin Lipset'i gösterebiliriz. T. Parson'a göre, T. Hobbes'un hali
hazır vasıtalarlrı bütünü, ccher insan diğerlerile olan münasebetlerine bağlı olmak mecburiyetindedir>> ( 15). The Distrtbution of
Power in American Society adlı eserinde, cciktidann görfu).üşletj
nin bir sistem olduğu kadar toplum içinde ve toplum adına fonksiyonların ifasında bir kolaylık olduğunu ... umuma vadedilen veya vadedilebilecek hedeflere ulaşmak için toplumun kaynaklarını
harekete geçirmek yeterliği» olduğunu belirtmiştir'. (16). R. S.
Lynd'in tarifi de buna çok benzemektedir. Kendisine göre iktidar
« ... nizamın ve nizamsızlığın ne olduğunun devamlı olarak t:ıyin,
tebdil ve ~dame edildiği vetire olaııak, sosyal bünyenin çeşitli müessese ve değerlerine uymağa muktedir başlıca sosyal kaynaktır.
sını kaıbul

(11)
(12)

Harold LASSWELL: Power and Soclety, s. 75, Newhaven, 1950.
Georges BURDEAU: Tralte de SC:ience Politique, s. 216, c. J.. Ed.

du Droit et de jurlsprudence.
G. E. LAVAU: «La Dissociation du Pouvolr». s. 8l'ı', Esprtt juin
1956, No.6.
(14) Sergio COTTA: «Les parties et le Pouvolr dans Les theorıes Politiques du debut de XVIII siecle». s. 91, Le Pouvoir, c. L P .U.F.,
Paris, 1956.
(15) Cari J. FRIEDRICH: a.g.e. s. 36.
(16> s~ >Martin LİPSET: Political. Sociology, Soclology today S. LOO.
Bone Books NewYork, 1002.

(13)
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.Bu mrnada iktidar, mevcut müessesevi vasıtaların kullanılışında
halkın ,günlük davranışlarının ana istikametini seçilen hedeflere
<ioğru yöneltmektirn ( 17). M. Lipset, «iktidarı sosyal sistemin bir
kaynağı veya vasıtası olarak görmek, mücadele ile olduğu kadar
fikir birliği ile de bir alakayı gerektirir>:. (18) demektedir. Böylece,
bir kısım yazarlar, iktidarda sosyal bir «malik olma-mün::ı.sebetıı
bağıntısı görmüşlerdir.

İktidar kavramı hakkında verilmiş

olan tarifleri arttırmak
mümkündür. Ancak, bu kavramın derinlemesine tahlilini yapmak
:esas gayemiz olmadığından verilmiş olan belli ıbaşlı tanımları zikretmek rnretiyle, ,bunların bir kısmının iktidar kavramını ((malik
olma» şeklinde; diğer bir kısmının ise «münasebetı:. tarzmda anladığuu; nihı:ıyet bir kısmınında «malik olma-münasebet» bağın
tısı olarak kabul ettiklerini belirtmek istedik. Ancak, bu gruplamadan sonuç olarak, zor kullanma ymında, «rıza>: ve «kabullenme»
nin de iktidarın esas unsurlarından olduğunu çıkambiliriz. İkti
dar kavramı için yapılac:ık bir tanım «malik olma-münasebet»,
«zor kull::.:nma-rızan bağıntısına daynnmalıdır. Çünkü, iktidar kavramının mahiyetini, toplum hayatı içindeki yerini izah bakımın
dan en iyi yol ıbudur. Yukarıda verilmiş olan tanımlardan iktidar. kavmmınm ne kadar karışık ve tayini güç olduğunu gördük.
Bununla beraber, henüz genç bir ilim d alı olan siyaset ilminin
gelişmesiyle buna, açık bir anlam verilebileceğine inanıyoru.Z.
Sosyal münasebetler kanalile tezahür ettiğinden, toplumsal
bir olay olan iktidar, bir toplumun v:ırlığı için zaruridir. «Toplumun ve daha ileri gidilerek devret varlığının gerekliliği halinde,
insanlar arasındaki münasebetlerin mecburi bir tanzimi, bir iktidarın mevcut olması 18.zımdlr «19». Bu ııaruret, toplum fertlerinin huzur içinde yaşamalarını devam ettirebilmeleri ve daha yük·
sek bir hayat seviyesine ulaşabilmeleri için yapacakları gayretle·
rin verimli olmasını temin <>der. Çünkü; genel olarak, iktidarın
teşkilatı, toplumu karışık, intizamsız ye düzensiz bir durumdan,
düzenli bir hayata ,geçirir.

(17)
(ı8)

(19)

S. Martin LİPSET: a.g.e., s. 106.
S. Martin LİPSET: a.g.e., s. J07.
Hans n:~LSEN: La Democratie s. 2. Sirey Parts. 1932.
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Toplum hayatının temel unsuru olan iktidar, toplum içinde
birçok şekillerde tezahür etmektedir: siya.si iktidar, iktirndi iktidar, dini iktidar, v.s. Bu ıba.kunlard!an her biri gayesi ile nitelenir.
Karışık bir mahiyet arzeden w syal münasebetlerin bir cephesi
olan siyasi iktidar ile iktisadi iktidarın ((her ikisi de iman refahı:.
nın peşin şartlarıdır. Aralarında relmbei ederler ve çarpışırlar. Keza, ikisi de cihan şümılldur. Çünkü insanın aradığı, iktisadi iktidar olmadan elde edilemiyeceği gibi siyasi iktidar olmadan da gerçekleştirilemez )) (20). Diğer bir deyimle, toplum içinde iktid~rla
rın dinamik bir a:tenk içinde olmaları refah yolunu açar. Bu iki
iktid.arın mahiyeti nedir? iktirndi iktic..arı temsil eden kuvvetlerin, bir siyasi kGrar alınırken oynadığı rol ve tesir der·ecesi nedir'?
Bu tesir hanıgi yollar ile icra edilmek·~edir? _Siyasi ikUdar kar:ıı
sındaki filli iktidarların durumu n edir?
Toplumların, zaman ve mekan içinde geçirdiği değişmeler ile
tabi olduğu siyasi re~imler, bu iki iktidar bakımından yapılacak
incelemeleri ftllklı kılmaktadır . Diğer bir deyimle, d<illna değiş
mekte olan karışık dünyamızdaki devletlerde (gelişmiş ve az geliş
miş d.evletler, batı ve doğu alemi v.s.) 3iyasi iktidar ile iktisadi ik tidar arasındaki münasebetleri yukardaki sorular bakımından cevapkmdırmak ciltler dolusu yazı yazmağı gerektirir. :Bu sebebden.
derinlemesine bir inceleme yaı::aıhilmck gayesile, bu iki iktidar :ıra 
sıri.daki münasebetlerin, sadece batı demokrasisindeki durumunu
ele alma[;ı uygun gördük.

Bu durumda, üzerinde çok konuşulmuş olmasına rağmen dai ma ilgi çekici olduğund~ dem kr asiden ne anlaşıldığını ve mahiyetini ibelirtmek faydalı olaroktır.
Bu husus için, herşeyden evvel, demokrasinin temel anlayışım
tarif etmek zorundayız. «Demokrasinin temel prensibi; bir organizmden, bir müesseseden veya herhangi bir gruptan gelen bütün taleplerden önce, ammeye müşterek olanı birinci sıraya koy ·
maktan ibarettir.ı~ . (21). Emsen, insan serbest hareket edebilmeyi
bir prensip sayesinde gerçeldeştirebilmektedir. «Demokratik in(20)
(21)

Mac IVER: The Modern State s. 296, Oxford University Press.
London, 1941.
Lewis MlJMFORD: «Pour Une Techn-:::logie Democratique». s. 8.
La Table Ronde, No. 188, Sept. 1963.
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san, evvelemirde, serbest insan tavrı ile tanınır. Demokratik.
memleket, herkesin ya~ama zevkini tattığı ve kendini rahat his·
scttiği, istediğini söyleyebildiği, sosyru havanın daha yumuşak o~
duğu ·b ir memlekettir» (22). Böylece diyebiliriz ki, günümüzde
dmıokrasi; çok geniş anlamıyl:a, siyasi organizasyonun bir şekli
ve;ya bir doktrin olduğu kadar, imanın tekamülünü istikametlendirmek ve yürütmek için zaruri olan sorumlulukların bütünü.dür.
~iğer bir deyimle demokrasi, insan durumunun ems unsurlannd:a:n birini teşkil etmektedir. ccBu gün demokrasi bir fel~efe, bir yaşam~ t:lrzı, bir din olup hemen hemen ikinci derecede bir hük.ümet şeklidir.» (23).
Milletlerin hayatında demokrasinin teşekkülü, bir merhale
meselesidir. Birden gerçekleşmeyip, yavaş değişmelerle .gelişir. Geleneklerin ve medeni terbiyenin yaratmış olduğu siyasi ahlakın..
bu gdişmede oynadığı rol çok önemlidir. Siyasi ahlak neticesi geli~ımiş b'r l;:amu oyunun mevcudiyeti demokrasi için zaruri olan
bir husustur. Çünkü kamu oyunun «devlet sırrııı çemberini daraltarak, devletin problemlerfrıe karışması ve onlarla ilgilenmesi, ancak gelişmiş bir kaımu oyunun mevcudiyeti halinde mümkündür.
Eski Yunandan beri çoğunluğun hakimiyeti ile vasıflandırı
lan demokrasi, «bir eşitlik ve kt:nunilik rejimidir.» (24). Diğer bir
deyimle, «demokrasi; iktidıarın objesi ile sujesinin, idare edenler
ile idare edilenlerin ibenwrliğini, halk tıarafından halkın hük.ümetini ifade ederı: ( 25). Kolaylıkla bir çok ıbağlı gruplara ayrılabi
len, karışık bünyeli toplumun içinde mevcut olan ccsosyal gruplar·
daki arzulan veya iradeleri, siyasi iktidarın özü gibi kf.:ıbul etmek
demokrasinin e s asıdır. Halk tarafından halkın hükümeti, halkın
amme işlerinin gidişatı üzerinde görüşlerini .belirtmeğe davet edilmesini gerektirir.» (26). Anc~, sosyal bünye ile siyasi d3.vranışlar
Jean LACROIX: «L'Homme Democratique». s. 6, Economie Applicıuee No. g4, Dec. 1963 (serie: M. No.18).
(23) G~orges BURDEAU: La Democratie, s. 5, Office de Publictte
Bru:xelle, 1956.
(Z4) Marcel PRELOT: Histoire des Idees Politiques, s.31, Dalloz. Pariz,.
1061.
(25) Hans KELSEN: . a.g.e. s. 141.
•
(26) Georges BURDEAU: «L'evolution des techniques d'e:xpression
de L'opinion publique dans La democratie», L'Opini.on Publiques. 137, P.U.F., Faris, 1957.

(22)
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münasebetler, vasıtasız münasebetler değildirler. Her
zaman, bu münasebetler, bir seri aracı unsurlar vasıtasiyle vuku
bulmaktadır. Bu unsurlar
arasında,
siyasi gruplar, liderler ve
mümtazı şahsiyetlerin oynad.ığı rol, özellikle, önemlidir. Bu s.ebebcen, demokratik prensiplerin iyi tatbik edilebilmesi, siyasi ve me-~eni bir terbiye yanında, bu prensiplerin devletin bütün faaliyet
sahalarına yayılmış ve yedeşmiş olması halinde mümkündür. Aksi takdirde, demokrasi ,gerçekleşmeyecek, ibir görünüş'ten ibaret ka;:arasındaki

lacaktır.

Demokratik prensipler; hayat ve kültür seviyesinin yüksek ve
hürriyetin, mümkün mertebe, fazla mevcut olduğu bir memleket
te en mükemmel şekilde tatbik edilebilir. Esasen modern demokrasinin gayesi, milletin olgunluğu ile tabii olan hürriyetin tahak'kuku değil midir?. ((Herkesin lia:kiki hürriyeti, belli bir Jıayat seviyesi, belli bir eğitim, belli bir sosyal eşitlik ve nihayet belli bir
·siyasi dengeyi gerektirir.» (27'). Bu husus, bize, demokratik inançd.a her ferdin eşit muameleye tabi tutulması icab ettiğini hatırlat
ınaktadır.

Demokrasi kavramına verilen bu önemden sonra demokrasiolan «hürriyet» in ne olduğunu sorabiliriz? Bu en geniş
anlamı ile başkalarının haklarına zarar vermeden, dokunmaksızın
ve zorlamaksızın hareket edebilmek demektir. «Söz serbestisi ol·madan hürriyet yoktur. Özel bir iİntiyaz toplumun bir kısmının
seçim kapasitesini duraltıyorsıa hürriyet yoktur.>~. (28). Ancak bu
hürriyet atmosferi içinde inmnm şeref ve haysiyeti ile demokratik prensiplerin tatbik derecesi yükrnlen bir seyir takip edebilir.
Esasen, «normal bir toplumda, inrnnın: ı 0 faydalı olması; 2° hatası olmaksıiın gelebilecek hertürlü felakete karşı, mümkün ol:a·
bileceği k.2 dar garantili olması; 3° tam bir inisiyatif ve faaliyet
hürriyetinden ibaşkasına açık bir zarara sebeb olmadığı müddetçe
istifade etmesi lazımdır » (29). Bu şartların yerine getirildiği bir
'toplumda «demokratik imanın görmek mümkündür.
nin

esası

(27)

M. DUVERGER: Les Farties Folitiques, s. 465, A. Colin, Faris,

(28)
-(29)

H. LASKI: La Li'berte, s. 128, siray, Faris, 1938.
Bertrand RUSSEL: Science, Puiss;mce, Violonce, s.78, A La Baconniere, Neuchatel, 1954.
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Demokrasi hakkındaki bu genel izahtan sonra «günümüzde
demokratik ideal iki şekilde görülmektedir: ((Klasik» demokrasiler şekli, «Marksist» demokrasiler şekli>: . ( 30). Klasik demokrasilerin, diğer deyimle batı demokrasisinin kudreti, farklı ideolojiye·
sahip siyasi partilerin mevcııt olmasında ve ;serbest, samimi seçimlerC:e bulunmaktadır. Batı demokrasisi toplumlarma demokratik vasfım verdiren, vatandaşl[;Ia siyasi hürriyetleri yanında iş
lerin yürütülmesine bilfiil iştirak edebilme halckının serbest· seçimler vasıt3.sı ile verilmiş olmasıdır. «Herkes iyi bilir ki hiçbir
hüküm-et, ıkamu oyunun en aktif sektörlerini ve en iyi organize·
edilmiş menfaatlerini kendine cephe
aldırırsa iktidarda kalm::ı
~ansına sahip olamazn ( 31).
halk için, halkın hükümetiı:. formulünü hürriyet
içinde farklı ideolojilere sahip siyasi partiler ve genel oylu
serbest rnçimlerle gerçekleştirmeğe çalışan Batı demokrasisi «doğ
rudan doğruya clmıyan vasıtalı demokrasidir. Burada umumi irade, sadece, vatandaşlE<.rln çoğunluğunun, seçilmiş çoğunluğu t:ıra
fından teşekkül eder.ı:. (32). Sayı kanunu hakimdir. Ancak, milli
hay.aıtın bütün problemleri için halk iradesinde parç:ılanmalar
vukubulmaktadır. Bu durumda iktidarın karşısında bulunan muhalefetin serbestçe hareket etme ve iktidarı ele geçirme hakkı vardır. Çoğunluğ·un icraatını tenkid etmek suretiyle kamu oyunu
uyarmak muhalefetin ödevidir. Bu kanaldan uyarma ile ço~nluk
olmağa teşebbüs eder.
«Halk

tarafındrn,

havası

Buna. muk".3,bil, Marksist demokrasilerde, literatüre geçmiş olan deyimi ile halkçı demokrasilerde, hakikatte, sadece birtek siyasi parti, tek bir ideoloji ve plebisite benzer seçimler mevcuttur.
Bünyesi itibariyle merkeziyetçi ve hücre sistemine dayanan tek bir
partinin plebisit mahiyetindeki seçimlerle iktidarda bulunması
(Rusya'da olduğu gibi) vey:a görünüşte bir kaç partinin mevcudiyetine rağmen, komünist partisinin, diğer partileri çeşitli yollarla
'(30)
J

Georges VEDEL: Pre!ace; Les Institutions du Proche et du Moyen--0rient, J .E. Godchot, s. 2, sirey, Paris, 1957.
BOURRİCAUD:

(31)

François

(32)

782, Esprit Mai, 1959, No. 5.
François PERROUX: La Democratıe, s.31,
Paris, . 1948.

«Une Forme Nouvelle du Pouvoir», s ..
Domat-Monchrestien ~
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·seçimlerde saf dışı etmesi (Polonya, Çekoslovakya, Macaristan'da
·olduğu gibi) Marksist demokrasilerin totaliter vasıflarındandır.
Tek bir partinin temsil ettiği ideolojiden başkasını seçmenler ö·
-nünde savunma imkanı yoktur. Halkçı demokrasiler iktidardaki
çoğ'llllluğu halkın bizzıat kendisi olarak kabul ettiklerinden her·
. şeye muktedir olduğunu, asla yanılmadığını, dolayısile mubalefe·
tin brr anlamı kalmadığını benimsemişlerdir. Siyasi iktidarın icra·
atı, kendine has bir ideoloji ile bir genel iradenin tam olarak ve
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelmiştir. Bu sebebden, Bıa·
-ıı demokrasisi dev1etlerinin siyasi hayatında mevcut olı::m, baskı
;grupları, işçi kuvveti, orta sınıf, iktisadi kuvvetler, çeşitli ideolo·
jik kuvvetler, dini kuvvetler, milli azmlık şeklinde tezahür eden
siyasi kuvvetler ile siyasi partilerin hürriyet havası içinde yaptık..
lan icraıat; totaliter bir mahiyet ı:.rzeden halk demokrasilerinde
anlamını kaybetmektedir.
Herşey,

tek partinin temsil

ettiği

ideolojiye uygun olmak zo·

rundadır.

ccHer sosyal ı:.istem, }cendisini iktisadi gücü kontrol etme müca·delesi olarak açığa vurur. Çünkü, malik olanlar mülkiyetleri nispetinde arzularını gerçekleştirebilirler. Bu halde, Kanun, onhh-ın arzularını meşru şekilde ifadelendiren münasebetler sistem olur. O halde iktisadi iktidarın, belli bir zamandaki ve yerdeki
<Iağılış şekli, o zaman ve zeminde kabul ettirilen kanuni zorunlulukların karakterini gösterir» ( 33). Bu görüş , devleti bir re·'.1lite ve
·grubl:ar ile fertlerin üstünde bir mekc:nizma olarak gören anlayış
lara aykırıdır. «Devlet in iktidarı: ne moral bakımui'dan, ne de
maddi bakımdan, sendikacı organizasyonlar, dini tarikatlar, mesleki veya siyn.si grubla.rdı:m hiçbiri tarafından ele geçirilemez"
(S4). Böylece bu anlayışlar amme m enfaati için bütün serbestliği
Ue hi.ç bir tesirin altında kalmadan çalışan, emreden bir mekaniznıa ile sonuçlırnmaktı'.'ldır. Bu şekildeki görüşler norms.tff b:r esa·
11a cayanmış olup realiteyi tam olarak, aksettirmekten uzaktırlar.
Unutmamak ıa.z-mdır ki, toplumda en üstün mevltie yerleştir
..ciğiıniz siyasi iktidarı, t emsil eden insanl r.:.rdır. Siyasetin de bu in'·

'

'

.

~·

..

H. LAf·Kİ: Introduction to politiques, s.14, Marwin books, Lon'don, 196i.
_
,,, ·
.(34) J. Donnedieu de Vabres: L'Etat, s.7, P.U.F., Pa.ris, 1957.
(33)
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sanların

eseri olduğu düşünüldüğünde, kumanda dizginleri, ihtirasdan mahrum olmıyan kimselerin elindedir. 'Bu husus devletin
baskılara maruz kalmasına Eebep olabilir. Es::ı.sen c:.ynı anlamda
iLudwik Gumplowicz «devlet hukuku yar:::,ttığı, şekle soktuğu, geli~.tirdiği balde hukuka değil, iktidara aittir ... Devletin bütün karmaşık problemi: iktidarı ele geçirmeğe, muhaf~ etmeğe ve genişletmeğe matuf devamlı bir mücadele . (dahili, harici ve ikisi birG'.en) olarak özetlenebilir.» ( 35 ~.
Batı demokrasisinde siyasi iktidar ve iktisadi iktidar ayrı bikuvvet olarak kendilerini göstermektedir. Görünüşte en üstün
olan siyı:ısi iktidarın durumu hakikatte her zaman böyle olmayıp
zaman ve mekana göre değişir. «Her toplumda h:ıkiki iktidarın
'le iktidarın münasebetlerinin analizi çok güçtür. Şekli, yani görünen iktidar, her zaman, hıakiki iktidar ne· aynı c:lıeğµdir,ı:. (36).
Böylece dyasi iktidarı beşeri ölçüleri içinde görmek gerekmekte-

ııer

dir.

Temsili karakteri dolayısiyle batı demokrasisinde k:ımu oyu ile
siyasi kara~lar arasında, tesir etme irrıkılnlarına sahip olabilen, birçok aracı unsurlar bulunmaktadır. Bununla beraber, siyasi iktidar demokr:::.tik mahiyetini, serbest seçimler, parlamento
mekanizması ve ademi merkeziyet sistemi sayesinde muhafaza
edebLmektedir.
alınan

Batı demokrıasisi toplumlarının

bünyesi Raymond Aron'un ta.biri ile «sanayiile~miş toplumun mahiyetini arzetmektedir .. Yani,
toplt.:md..a en karakteristik istihsal ş ekli sanayi, büyük sanayi olacaktır. iı:.tihsalin Citroen veya Renault gibi teşebbüslerde yapıldı
ğı. toplum, sanayiile~ miş bir toplum olacaktır.n (37). Sanayiileşmiş
batı c.emokrasisi dcvletler~ nde modern büyük sı:nayiinin başlama
sı ile ~ahsi teşebbüsler, yerlerini anonim şirketlere terketmiş.tir.
(35)

George LANGROT: «La Conception du Pouvoir dans la doctrine de l'Etat Ludwik Gumplowicz», s. 149 le pouvoir T.I ..
P .U.F., Parls, 1956.
(36) _Francis CLOSONT: «L'Evolution des clases et des Structures
Sociales» s. 84, Semaines soclales de France 47, Session Grenoble
U:-GO, Chr :::-ni~ue 'soclal de France, Lyon, 1960.
(3'ı') Raymond ARON:· Dix F.uit Leçon sur la Societe Industrielle, s.
fı7, Gallimard, Paris, 1962.
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Esasen· modern karma ekonomide, ·«Anonim şirket , işçilerin (teknisyenler ve teşebbüs yöneticileri dahil) prodüktif kuvvetiyle kapitalin produktif kudreti ar:ısında bir bağ tesis etmek için, en fazlıa
tatmin edici bir vr.sıtadır.» (38). En önt:mli ve verimli, en karma şık sanayi branşlarındaki teşebbüslerin çoğunluğu, anonim şirket
şeklinde teşkilatlanmışlardır. Büyük teşebbüs devri, ıanonim şirket
devridir. Büyük işler, umumiyetle, bu hukuki şekle bürünmüştür.
Hiç şüphe yok ki, anonim şirket hukuki bakımdan seçilmiş bir şe
kil olup esası yine bir tek şahsın veya ailenin hakimiyeti altında
olabilir: Michelin ailesi, Krupp, Rockfeller gibi. Bununla beraber
bu şirket şeklinin, sermaye sahipleri ile sevk ve idarecileri ıbirbi
rinden 'ıayırmak bakımından büyük yardımı olmuştur. Bugün ikinci sanayi devrimi diyebileceğimiz a.tom ve nükleer sanayiinin yaratılması ile sanayide meydana gelecek değişiklik, teknik ilerleme oonucu genişlemekte olan otomasyon ve istihsalin temerküzü,
sermaye-idareci ayırımmı batı demokrasisinde kuvvetlendirmektedir. Bu kuvvetlenme, sevk ve id::J.recilerin, toplumun mukadderatı üzerinde büyük bir tesir yapabilmelerini temin etme yolundadır.

Batı d~mokrasisi toplumlarının

hakim karakterlerinden biri, sanayide, hususi ve amme sektörüne ait teşebbüslerin sayıları
nın artması ve (sermaye - idareci ayırımına göre) cesametlerinin
büyümesi olmuştur. Böylece teşebbüsün mahiyeti değişerek A.
Berle'in dedikleri gibi daha ziyade «devletsel olmıyan siyasi bir
müessese» (39) durumuna geçmiştir. Devlet mekanizması ile olan
bağı çok kuvvetlidir. Batı demokrasisi toplumlarında baskı gruplarının oynadığı rol bunu gayet iyi teyid etmektedir. Siyasi iktidarm zaruri vasıtaları okırak, iktidara iştirak eden siyasi partiler
üzerinde baskı grupLarıİıın önEmli bir rol oynadığı aşikardır.
Batı

demokrasisinde hakim olan kapitalist sistemde tekniğin ilerlemesi, kısıtlayıcı kanunlara rağmen, iktisadi kudretin temerküzünü ve gitgide sahası genişliyen, sanayi ccTrustn !erini do(38)

L.D. KELSO ve M.J. ADLER: Le Manifeste Capitaliste <The Capitalist Manifesto). s. 192, Genin, Paris, 1962.

(.39)

A. A. BERLE: The TwenUeth Century capitallst revolutıon s. 44,
Harcourt Brace and Company, New York, 1954.

,.
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ğunnaktadır. Bu durumda sermaye - idareci ayırımı sayesinde
Saint-Simon'un öncüsü olduğu, Burnham'ın genişleterek bir doktrin halinde ileri sürdüğü bir sanayi büro-teknokratik iktidarını,
siyasi ve iktisadi iktidar karşısında, filli kuvvet olarak görmek
mümkündür.
Batı demokrasisi ülkelerinde, genellikle, «Sosyal iktidarı kim
ifa etmektedir? Z·amanın düşünüşünün bünyesini kim kabul ettirmektedir? Hiç şüphesiz burjuvazi. Fakat bu burjuvazinin içinde
zamanın aristokrasisi olarak kaıbul edilen grup, hangisidir? Hiç
şüphesiz teknisyenlerin grubudur.1:. (40) demekle J~e Ortega Y.
Gasset'de teknokrasi cereyanının önemine işaret .etmiş olmaktadır.

«Her memleketin anayasası bize arabanın direksiyonunu kimin tuttuğunu iyi bir şekilde öğretmektedir. Fakat mühim olan,
arabayı idare edenin hangi baskılar altında hareket ettiğidir. İda·
re edenin elleri dış etkilerle hareket ediyorsa iktidar koyduğumuz
yerde değildir» ( 41). Bu durumda siyasi iktidarın iktisadi iktidar
tarafından baskı grupları vasıtası ile tesir altında bırakılması ve
iktisadi hayattaki değişmelerin siyasi mekanizmada değişmelere
sebep olması mümkündür. Bunun yanında siyasi iktidarın, üstün
kudret olarak, iktisadi bünyeye tesirleri de muhakkaktır.
ııDatı demokrasisinde siyasi iktidar ile iktisadi iktidar» konusu üzerinde yaptığımız bu inceleme üç bölüm kaprnmaktadır.

Birinci bölümde, Batı demokrasisinde siyasi iktidar; ikinci
bölümd.e, Batı demokrasisinde iktisadi iktidar; üçüncü bölümde,
siyasi iktidar ile iktisadi iktidarın ,ınünasebetlerj ve Büro-tekn.okrooi incelenmiştir.

(4:0)
(41)

Jose Crtega Y. GASSET: La Revolution des Masses, s. 159, Stock
Paris, 1061.
A. SAUVY: «Lobbys» et «groupes de Pression», s. 1'13, le Pouw.ıır,
C. 11, P .U.F ., Paris, 1957.
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BİRiNCİ SOLOM

BATI DEMOKRASİSİNDE SİYASİ
İKTİDAR

Batı

demokrasisi devletleri, demokratik düzen içinde iktls:l.'di, sosyal ve siyasi yönden kalkınmalarını yapmış veya belirli bir
merhaleyi aşmış ülkelerden müteşekkildir. Bu devletlerin coğrafi
sahasını tespit edebilmek için müştere~{ vasıflarını belirtmek lıl
zundır: Herşeyden önce, demokrasinin zaruri şartları olarak kabul
ettiğimiz aşağıdaki hususlar :
-

İdare

€denlerin icraatının anayasaya uygun o~;

-

!dare edenlerin siyasi oyunun zaman içinde teessüs eden
uyabilmesi;

şartlarına

- Siyasi partilerin ve fertlerin siyasi
serbest bir şekilde rekabet edebilmeleri;

iktidarı

icra etmek için

- Seçimler sonucunda, mücadeleden muayyen bir müddet
için galip çıkanlar tarafından fert ve amme hürriyetlerine saygı
gösterilmesi;
- Nihı:yet, siyasi iktid.arın müesseseleşmiş bir J:I?.13hiyet arz...
etmesi batı demokrasisi devletlerinin siyasi hayatında yürürlükte,.
dir. İkinci olarak, teknik ilerleme sonucunda, bu grubu teşkil eden
devletler, ikt isaden gelişmiş ülkelerdir. Diğer bir deyimle, okuma
yazma bilmeyenlerin az olduğu; nüfusun % 50 ila % 80 arasında
değişen oranının şehir halkından teşekkül ettiği; yüksek hayat
seviyesine varmış sanayiileşmiş modern. devletlerdir.
da içine alan yukardaki şartlarla batı demok rasi<'i grubunu teşkil eden devletleri: İngiltere, A.B.D., Kanada,
Federci Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç,
Danimarka., Avustralya ve Yeni - Zelanda olarak tespit edebiliriz.
Düşünce tarzını
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Saydığımız müşterek vasıflara rağmen, batı

demokrasisi devletle~
rinde istihsal sistemleri ile bu sistemlere inanış aynı değildir. Amerika Birleşik Devletlerinde, özel teşebbüs hakim olup, buna bağlı
kalmak esastır. Amerika'd.a son zamanlarda, bilhassa Tennessee
Valley tecrübesiyle, tam kapitalizmden ayrılış olmuş, ıahenk.li birekonomiye doğru gidiş başlamıştır. Ancak, hakim unsur, gene,
özel teşebbüstür. Buna karşılık, Batı Avrupa memleketleri grubunda (Feder.al Batı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya,
İskandinav memleketleri) daha ziyade, karma bir rejim hAkim
olup, hususi teşebbüs yanında devlet sektörüne ait millileştirilmiş
teşebbüsler mevcuttur.
«Fertler arasında mevcut okm derin tabii eşitsizlik ve bunu
gidermek için yaptığımız gayretler ... toplumumuzun iki karekteristiğidir. ıı (42). Bu yapılan gayretler sonucu, Batı demokrasisi
devletlerinde hayat seviyesinin yükselmesi ve sosyal bünyelerin değişimi ile mevcut siyasi .i ktidar; Karı Marx'ın veya aşırı solcu partilerin ileri sürdüğü halk ihtilfili tehlikesinden tamamile kurtulmuş durumdadır. Kalkınmış ileri memleketler grubunda bulunan
Batı demokrasisi devletleri için M. Duver.g er'nin «çok kalkınmış _
toplumlarda artık ihtilal yapılm:ıyıp, sadece, reformlar yapılırı.
(43) cümlesiyle ifade olunan fikir bir gerçektir. ·
Modern demokrasi, nüfusun fazlalığı, ülkenin büyüklüğü v.s.
giıbi fiili rnbzpler yanında; umumi iradeyi ifade edebilme gibi siyasi motifler dclayısile temsili bir mahiyettedir. Yani idare ed.enlerin; siyasi iktidarı icrıa etmek için iş başına gelmeleri, seçimler
vı:.sıtasiyle umumi iradenin açı.klanmasiyle mümkündür. Ancak,
özellikle, V ci Cumhuriyetten beri Fransa'da tatbikatı artmış olmasına rağmen, seçimlere nazamn daha ihmal edilecek bir seviyede olan, referand.umlar da umumi iradenin açıkl·anması için bir
vasıta olarak kullanılmaktadır. Bu sayede temsili demokraside
idare edenler, müe~.sesele~miş karakteri ile siyasi iktidı.'J..fın belirli
bir müddet için ttzilyediıı durumundadırlar.

· (42)

louis BAUDIN: L'Aube d'n nouveau Liberalisme S. 17, Medicls
Pafis, U:-53.

<43)

M. DUVERGER: La VI.e Republlque et Le Regime Presidentiel
S. 15, Fayard, Paris, 1961.
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Bu bölümde evvela, siyasi · iktidarın anlamını açıklayacağız.
Sonra, siyasi iktidarın çeşit ve fonksiyonları ile, Batı ideolojisi ve
siyasi rejim şekillerini inceliyeceğiz.

1 -

Tarihe göz

SİYASİ İKTİDARIN ANLAMI~

attığımızda şunu

görürüz ki, hiçbfr toplum siyasi
muktedir olamamıştır. Ancak, idare edenlerin tatbik ettikleri metod ve bu tatbikatın temayülü değişik olmuştur. Siyasi şuur için büyük bir önem arzeden bu metodları;
ikna etme, menfaatler, ve zorlama olmak üzere üç esasa dayandır
mak mümkündür. Bu üç esasdan en tesirlisi. hiç şüphe yok ki,
ikna etmedir. Hususiyle, toplumun gittikçe artan karmaşıklığı sonucu siyasi iktidarı elinde bulunduranlar için ikna etmenin önemi gittikçe artmaktadır. Ancak, bütün hükümet şekillerinde, faklı derecelerde olmak üzere, bu üç esas; yani ikna, menfaatler ve
zorlama mevcuttur.
iktid~rdruı s ukınmağa

Siyasi iktidar, uzun zrnıanlardan beri, bir fert veya bir grub
fertle diğer fertler arasındaki münas·ebet şeklinde tezahür etmiş
tir. Esasen, siyasi hayıatın özü de «idare edenler» ile «idare edilenler» arasındaki münasebetlerden müteşekkildir. Bu münasebetlerin bünyesini incelediğimizde , idare ıedenlerin, idare edilerilere
kendi irc:delerini kabul ettirmek istiyen ve ettirebilen kuvvetli
kimseler olduklarını mü şahade ederiz. «İdare edilenler5n siyasi ihtiyaçlarının karşılanma.sınd'.iki başarıları, onların paz arlık güçlerine (Bargaining powers) dayanır.» (44). İnsan, var olduğu müd·
detçe, bu münasebetlerin çemberi içinde, daima, kalacaktır.
Sosyal fonksiyonların ihtisaslaşması ve iş bölümünün artması
neticesinde vücud bulan farklı ,gruplaşmalar ve faaliyetler kad&.r rnsyal iktidar nev'i vardır: dini iktidar, iktisadi iktidar, siyasi
iktidar, .askeri iktidar ... v.s. Karışıklığı önlemek için, sosyal iktidarın :hususi. bir nev'ini teşkil eden siyasi iktidarı, di[?;er iktidarlardan ayl.ran kriterleri belirtmek sur.etiyle, tanımlamak uygun olur.
({4)

H. c. BREDEMEİER ve R. M. STEPHENSON: The Analysls Of
Social Systems s.382, Holt Rine hart and Winston Inc. NewYo rk, 196Z.
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Herşeyden ·evvel;

siyasi iktidarı elinde tutanlar, bütün·fertler
namına ve 0nlan bağlar mahiyette kararlar almak hakkına m·11iktirler. Bu husus siyı;ısi iktidarı, diğer rnsyal iktidar nev'ilerinden
ayırd etmek bakımından en önemli kriterdir. İdare edenlerin aldıkları kararlE-r, bir azınlık göz önünde tutulmak suretile alınmış
o~alar bile herkese tatbik edilebilir. İkinci o!arak, siyasi iktidarı
ellerinde tutan «idare edenler», aldıkları kararlara itaat etmeyl
temin etmek için, lüzumu halinde, fiziki cebre, zorlamaya ve cezalandırmağa. başvurmak imkan ve hakkına sahiptirler.
«Siyasi· iktid:ır, devlet değildir; fakat kanuni ve müessesele~
bir kuvv·e t; devleti harekete geçiren kuvvetlerin bütünüdür.
sosyal bünyenin bütününü temsil ve refı ahını temin etmeğe
kabiliyeti olduğu inancı ile meşrulaştırılmıştır.>:. (45). Siyasi ik~
tidar, toplum hayatındaki kuvvetlere ~umi istikametlendirnıeyi
veren ve en yüksek kararları alan bir mercidir. Dolayısiyle bu
merciin aldığı kararlar, toplum içindeki kuvvetler münaselbetinin
bir sonucunu ifade etmektedir.
miş

Bu,

Her toplumdcid hukuki sistemler, bir kuvvet münasebetini
Her hukuki sistEm de, tarihi tekamül içinde kilisesinin tanzim ettiği kanonik hukuk istisna edilecek olursa, genellikle, siyasi iktidar tarafından hazırlanmış ve kabul etti
rilmiştir. Demek ki «iktidar, kuvvetler münasebetinin bir mukayesesi olup, tarih bakımından her bir hukuki sisteme bir iktidar
tipi tekaıbül eder>> (46) H. Bartoli'ye göre de siyasi iktidar, «devletin vasıtı'.:l ve imtiyazlarını kendi ideolojilerinin veya menfaatlerinin imtiyazlı hizmetine koyan kuvvetlerdir» (47). Bu gün, siyaset ilmi literatüründe kabul edildiği üzere, siyasi iktidarın, toır
Iumda bakim durumda olan sosyal sıhıfın. sosyal grupların gö1'ÜŞ ve menfaatleri ile ilgili olduğu bir gerçektir.
somutlaştırmaktadır.

4

Ancak, Marksist müelliflerin usiyasi iktidar,

diğer sınıfları

bas-

(45)

Henri BARTOLİ: «La Raticnalite des Decisions de la P oJitlque
EcC'nomio.ue et la Crise du po-gv::ıir dans Ies Societes Oapitalistes
Industrielles «Economie Appliquee, s. 73, C. XV. No. 1-2, 1962.

(46)

G. MOSCA: Histoire des Doctrines Politiques S. 10, Payot.
1936.

<4:7)

H.

BARTOLİ:

A.g.m., S. 74.

Pa.tiıS..
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kı altında

tutmak için, bir sınıfın teşkilatlanmış iktidarıdır ı: . ( 48).
şeklindeki anlayışlcrı, serbest seçimlerle iş başına gelmiş, her
türlü id.eolojinin temsil edildiği, rekabet sonucu toplumun bütün sosyal gruplarına fı3.rklı derecelerde ·o lmakla beraber yararli
faaliyetlerde bulunma zorunluğunu benimsemiş olan Batı demo~
rasi devletlerinin siyasi iktidarı için mevzubahis edilemez.
Kmaatimizce, dinamik bir bünyeye sahip olan siyasi iktidarın, kanun ile kuvvetin birleşimi şeklinde tarif edilmesi lazımdır.
Batı demokrasisi devletlerinde, devletin şahsiyetinde, modern, siyasi hayat, anay~salar vasıtasiyle, kanun ile kuvvetin ahenkli bir
bir birliğini sağlamıştır. (49).
Bununla beraber, şekli mahiyıeti bakımından siyasi toplumun
sevk ve idaresinde en üst ün _durumda olan kuwet + lro.nun şek
lindeki siyasi iktidarın da fiiliyatta, diğer iktidarlara nazaran bağımsızlığı kati o:mayıp, derecesi z~an ve mekana göre değişmek
tedir. Batı demokrasisi devletleri içinde, ibaskı ve menf3at grupları
nın artm kudret ve tesiri bu hususta mühim rol oynamaktadır.
«Modern toplumda, münferid olarak fert, amme işlerinin gidişatı
üzerind.e, herhangi bir tesir icra etme şansına sahip değildir» (50) .
Baskı ve menfaat gruplarının vo.rlığı ile faaliyetleri ülkedeki çeki~.melerin derecesini - verdiği gibi sosyal, iktisadi ve siyasi bünyelerin durumunu da tam olarak aksettirmektedir.
İngiltere'de, özel menfaatleri temsil eden baskı grupları ile
bünyeleri bakı mından disiplinli olan, iki partinin (Muhaflnzakar
ve işçi) ele geçirmek için mücadele ettiği siyasi müesseseler arasında bir dengenin mevcut olduğunu kabul etmek lazımdır. Buna
mukı::.bil, Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi, siyasi partilerin
ka0.rolarınca bağlılık mevcut olm:J.dığı hallerde; veya Fransa"da
olduğu · gibi,bünyeleri itH::·ariyle disiplinsiz birçok siyasi partinin
mevcut olduğu durumlarda, siyasi iktidar, baskı ,gruplarının te-

(48)
("'.,O)

(50 )

J . MALTERRE: «E sp::ılr du Socialiste et Prise du Pouvoir». S.
C-49, Christianlsme sccial No. 10-11, Oct. N-V, 1960.
Daha geniş malümat için bakınız: .
Geor ges E'.URDEAU: Traite de· Selence P.J litique C.I droit et de
Jurisp: udence, Paris, 1952.
A. PO SE: la Philosophie du Pouvoır, P.U.F., Paris, 1948.
Stanislaw EHRLICH: «Les Groupes de Pression et la Structure
Polltique du Capitalisme», s .31, Revue Française de Selence· Polltique No. l, Mars, 1963.
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sirlerine fazlasiyle maruz kalır. Kabul etmek ıazımdır ki parlamento, çok kere, b:ıs.kı gruplarının menfaıatlerini gerçekleştirmek
için yaptığı, mücadele ve çabaların cereyan ettiği mahal olmaktadır. Bu mücadele ve gayretlerin normal bir mahiyet arzed.ebilmesi için, ferdi menfaatlerin toplamı veya karışımı olmıyan amme menfaatinin, devlet tar.atından ferdi menfantıerin önünde gözetilmiş olması lazı mdır. Her~eye rağmen, baskı gruplf.:.rı, Batı demokrasisi politik bünyesinin, bir unsuru olup, umumiyetle, siyasi
kararların alınmasııjı.a sebep olan hususu temsil etmektedirler.
B:ıtı demokrasisinde, fert ile devlet arru;ında birleştirici halka vazifesini ifa eden siyasi partilere, toplum içinde ele alınması icabeden menfaatleri gösterme bakımından, baskı grupları yardımcı
bir rol oynamaktadırlar.
Günümüzde, Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktid::1nn.
bilhas::a Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve B~tı Almanya'da,
diğer iktidarlar tarafından tesir altında bırakıldığı bir VGkıadır.
E.anayile~.miş memleketlerden müteşekkil olan Batı demokrasisin de «özel serm~yenin, siyasi iktidarından bahsetmek, her zaman,
mümkünd.ür.n (51). Bu sebebden, Anaya~.a'ya uygun olarak siyasi
ikt.idarı, «iktidarın resmi, me şru ve mesul «zilyedlerin olarak ellerinde tutanlar ile vasıtalı olarak, siyasi iktidarın karG;.rlarına tesir eden «iktidarın, resmi o:nuyan ve görünmez zliyedleri» (E·2)
. arasında bir ayırımın yapılması hakiki durumu göstermek için
zaruridir. Çünkü rn:3yal grubl~r arasında siyasi iktidara görüşleri
ni kabul ettirmek için bir çekişme daima mevcuttur.
Siyasi iktidarın anlamını yeteri kadar belirttiğimizderi siyasi
iktidarın çeşit v,e fonksiyonlarını inceleme[;e geçiyoruz.
II -

SİYASİ İKTİDARIN ÇEŞİTLERİ VE FONKSİYONLARI:

A-

SİYASİ İKTİDARIN ÇEŞİTLERİ :

Sosyal ve hukuki bir hadise olan siya~i iktidarı kaynaklarına
_göre, Max Weber'den beri «Kanuni iktidar, geleneksel iktidar,
(51)
(52)

Jean MEY'NAti1D: Introduction a la Selence Politique S. 77, A.
Colin, Paris, 1961.
Kari LOEWEN~TEIN: Political Power and Governmental Process. S. 14, Chicago, 1957.
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karsimatik iktidarıı ( 53) olmak üzere, üç büyük grupda toplamak ad.et haline gelmiştir.
içinde birbirini takip eden şek.il·
şekil değiştirmeleri C<Ve gelişimi
yalnız tesadüfi durumla r tarafından tahrik edilmiş olmayıp aynı zamanda, bizzat iktidarın mahiyetine bağlı olan bir zaruretin.
sonucuc.urn (54). Böylece, tarihi gelişim içinde yukarıdaki tasnife uygun bir şekilde, siyasi iktidarın, her topluma göre dev-..:m
müddeti ceğişik olarak birbirini takiben vasıtasız iktidar, ferdi ik ·
tidar ve müesse::ele şmiş iktidar görüntülerine büründüğü müşa.:.
haC'.e edilebilir. Ancak, bazı kere, siyasi iktidarın müesseseleşmiş
iktidardan, t·ekrar ferdi iktid•:lr mahiyetine bürünerek, geriye bir·
dönüş y;&.ptığı vakiidir. Biz, bu şemayı tarihin k~·.rı.şık ilerlemesini
izah etmek için, basitleştirici ve yaklaşık bir tahlil aleti olarak
kabul ediyoruz. Çünkü, karışık ve çeşitli bir mahiyet arzeden
« oo~yal oodisel€rin nedenlerinin bulunması, her zaman t~m olmayıp yakl·aşık ve daimi değişme halindedir.n (55)
Siyasi iktidar ta.rihi

lere

gelişim

bürünmüştür. İktidarın

bu

Hiç şüphe yok ki, bütün toplumlar, iktidarın arzettiği şekille
rin hepsine ı:ırasiyle malik olmcı mışlardır. Bazıları, aynen insf.:nlar·
gibi, siyasi iktkDnn bütün merhalelerini tamamı.amadan ortadan kalkmışlardır. Topkm siyasi iktidarın müesseseleşmiş şeklini
kazand,ğında, diG'er iktidar şekillerini yani vasıtasız iktidar ve ferdi iktic.ar merhalelerini muhakkak tc nımıştır.
Bu siyasi iktidar şekillerini, teferruatlı bir şekilde tahlil etmek gayemizin sınırlarını çok aşmış olacağından, sadece Batı demokrasisi tcplumlarınm varmış olduğu mües:: e seleşmiş siyasi iktic..ar üzerinde duracağı z. Ancak, müesseseleşmiş iktidarın mahiyetini daha iyi belirteıbilmek için, diğer siyasi iktidar şekillerini de,
kısaca, gc.zden geçirmek faydadan ari değildir.

(53)

Rogcr CAİLLOİS: Quatre Essals de S3ciologie Contemporaine,.
S. 51, Olivier Perrin, Paris, 1951.

(!Y.:)

Georges BURDEAU: Traite de Science Politique.
Droit et de Jurisprudence Paris, 1952.

(55)

R. Marrison Mac İVER: «Causalite soclale et transformations:
sociales» S. 132, Sociologie au XX e siecle P.U.F., Paris. 1Q47.

s.

243, C.
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a)

Vasıtasız İktidar:

İlkel toplumların vasıflarındıan

biri, iktidarın vasıtasız. olmaiktidar, G. Burdeau'nun deyimi ile «anonim iktitidaİ» (56), ancak diğer klan ve tribülerle münasebeti olmayan
kapalı ilkel toplumlarda görünmektedir. Günüm~de bile Afrika'nın ve Avustralyanın iç kısımlarında bu nev'i iktidarın hakim ol· duğu ilkel topluinlar vardır.
sıdır. Vasıtasız

Bu iktidar, toplum fertlerinin biri veya bir kaçı tarafından
icra edilmeksizin, siyasi grubun bütün fertlerine kendini kabul ettiren bir kudrete smiptir. Bir kimse emreden durumda olmadığı
ve emretmediği halde, her fert itaat etmektedir. Alışkanlıklara,
·gelenek ve adetlere daim:ı riayet edilip, bunlara aykırı hare:ıtet et-ınemek endiŞcsi, fertlerin bütün hareketlerine hakimdir. Bu husus<la, kimsenin diğerlerini zorlayacak veya bunlara uygun hareketlerini temin edecek ikna etme vasıtaları yoktur . .Sadece inançlar,
·gelenek ve adetler rnyesinde ferdin her türlü faaliyetleri, en ince
teferruatına kadar tanzim edilmiş olduğundan itaat kendiliğin
dendir. Dolayısıyle iktidar « anonimıı bir mahiyete bürünüyor.
Mevcut gelenek ve adetlere aykırı hareket halinde, müeyyide ve
· cezalandırma yoktur. Ancak, ferde müthiş bir korku hakiJ?l olmaktadır. Bu korku ise, «ne hakim, ne de cellada ihtiyaç hissettirmiyen, ölüme mahkum olmadır.» (5':). Fert, klan veya tribü içinde
kaybolmuş olup bir şahsiyeti yoktur.
Siyasi grubun rnyı bakımından azlığı, örf ve adetlerle kayiktirndi ve kültürel bakımdan kapalı bir sistemin
bulunması sayesinde vasıtasız iktidar devCTTI etmi ştir. Teknik iler·
1€mc sonucunda, münokalat ve haberleşme vasıtalarında kaydedi1.en ilerlemeyle, siy.asi iktidarın diğer iki n ev'i ortaya çıkmıştır.
naşmış olması,

b)

Ferdi İktidar :

Kapalı toplum halinde iken, diğer toplumlarla devamlı münasebetler tesis edilmesi cihetine gidildiğinde iktidarın ferdileş
mesi zaruridir. Bu münasebetler neticesinde, toplumlar arasında

(56)

l( 5.7)

G. BURDEAU: a.g.e., S. 249.

J. W. LAPIERRE: Le Pouvoir Politique S. 12, P.U.F., Paris, Ul52.
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.husule gelen

vıazife ihtisaslaşması

dilcşmesind e oynadığı . rol

ve iş bölümünün,
çok önemlidir.

iktidarın

fer-

Askeri emretme, ·mübadele ve dini ayin fonksiyonlarını ifa..
edenler, toplum içinde, diğerlerine nazaran daha imtiyazlı bir durum kazanmakla, askeri şef, tüccar ve din adamlarının menfaatine. clan:k, siyasi iktidar ferdileşmiş bir görüntü almakt:ıdır. Böylece <cferdi ikt~dar; iktidar~ bir tek kişi veya şefi semboli.ze eden
bir azınlıkta toplanmasıdır.» (58).
1

ınu

ferdin, vazifesinin bir somicu,,.olısrak değil,.
bir vasfı ve dolayısiyle kendisine ait·bir mülk:
gibi görünmektedir. Georges Davy, Potlaç'ı (59) (Bayram ziyafetl)
incelerken iktidarın ferdileşmesi olayı ile müıbadelenih iktisadi
fonksiyonu arasındaki bağlılığı göstermiştir. Bir klan tı:lr.a!ından
v<erilen bayram ziyafetine, <cpotlaçı: . a davet edilen kl~n, bu potlaç'ın daha iyisini veya aynını iade etmek zorundadır. Bu zorunluğu, yerine getirmediği takdirde, potkaÇ•ı veren klana, bazı imtiyazlar vermek veya ona tabi olmak zorunda kalacaktır. Böylece,
dini olaya bağlı olarak zenginlik gösterisine dayanan iktisadi olıay~ .
tabi olma siyasi olayının başlangıcı olmuştur.
iktidar

şekli,

zekasının, dehasının

İktidarın ferdileşmesinde iktisadi olay tek faktör değildir. Bunun yanındı:ı; istilacı ve harpçi kavimlerin varlığı dolayısıyla, askeri hareketlerin en kuvvetli ve en cesur askeri şef tarafından hazırlanması iktidarı ferdileştirmiştir . NHıayet iktisadi ve askeri olan.
bu iki faktör yanında, dini fonksiyonların da ihtisaslaşması, iktidarın ferdileiffiesine yol açmıştır .

Ferdi iktidarda, şefin zekası, cesareti, kuvveti ve bunların sonucu olan prestiji, iktidarın üstünlüğünü kabul ettiren, meşru
laştıran vasıflardır . Kuvvetle elde edilen ferdi iktidarda, sahipköle münasebeti ha.kimdir. Devamlı bir şekilde iktidara sahip olmak istiyen şef kuvvetini prestij ile tamamlamak mecburiyetindedir. uEn kuvvetli, kuvveti hukuka ve itaati vazifeye çevirmesini
bilmediği takdirde, her zaman, şef kalabilmek.. için asla yeter derecede kuvvetli değildir ( 60). Bu sebepden, prestijin bu iktidarda
G. BURDEAU: A.g.e., S . 251.
Georges DAVY: La Foi Juree, Etude Sociologique du Protıleme ·
.du Contrat, S. 75, Alcan, Faris, 1922.
(60 ) J. J. ROUSSEAU: Le Ccntrat Social s .4, Garniers, Faris, 1959.

(5'8 )
(59)
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rol, kuvvetin yarattığı ' baskı hissini tahammül edilebilir
hfüe wkmak veya ortadan kaldırm&k bakımından önemlidir. Ferdi iktidarı elinde bulunduran HDiktatörde arti~tlik idraklerinde
-estetik vardır.» (61).
Zamanımız despotlarının

d:a yaptıkları; propaganda aletini
prestijlerini arttırmak ve dolayısıyla
-devz.m.lılıklarını temin etmektir. Propaganda kanalı ile prensip·
!erini, eğer mevcutsa, halka kabul ettirmek ve alkışlanmak esas
;:gayelerindendir. ((Prens bilhassa nefret edilmekten ve hor görülmekten korkmalıdır ... Bir prens kendisini hor gördürebilecek veya nefret ettireıbilecek her şeyden dikkatli bir şekilde sakınmalı
kullanarak halk

·dır. n

nazarında

(62).

Ferd.i iktidarı elinde tutan şef; genellikle kutsal addedilir,
yaptıklarından dolayı ibir kimseye karşı sorumlu değildiT. Sahibi
·olduğu iktidarın otoritesi, toplumun çoğunluğu üzerinde korkuya
dayanır. Bu korku, bilhasm, ahret inancı ile tahr.ik edilmiştir. Avrupa'nın XVI. ve XVII. asır mutlakiyetçilerinin büyük bir kısmı
nın görüşüne göre, ferdi iktidarı somutlaştıran kral, Allah ' ın yer
yüzündeki vekili olarak kabul edilmiştir . Bossuet, ıcpr·ens, emrettiğinden kimseye hesap vermek zorunda değildir. Bu otorite olmadan ne iyilik yupa:bilir; ne de fenalığı yok edebilir. Kudreti öyle
-Olmalıdır ki, hiç kimse ondan kurtulmak ümidine
kapılmasın.
Prens fena yaptığını kabul ettiği zaman bizzat kendisi düzeltebilir. Fakat otoritesine karşı ancak kendi otoritesinde bir çare
mevcut olabilir.» (63) derken ferdi iktidarın dini cephesini iyi bir
şekilde açıklamıştır.

Kuvvet,. prestij, otorite gibi faktörler, ferdi iktidarda birbirine karı~mış durumda olup, bu iktidarın temelini teşkil etmekte·dir. İdare edenler - idare edilenler ayırımı, iktidar tekamülünün
;geçiş merhalesini teşkil eden ferdi iktidarda vuku bulmuştur .
Ferdi iktidarın doğurduğu ihtirasları yok etmek ve gittikçe
:artan amme vazifelerini devamlı bir şekilde yürütebilmek CTnacile
(61)

Paul VALERY: Regar ds sur le Monde Actuel et Autres Essais.
S. 82, Gallimart, Paris, 1945.
(62 ) MACHİAVEL: La Prince S. 58, XVI, 64 XX, Garniers, Paris, 1957.
<63 > J. J. CHEVALLİER: Les Gr.a ndes Oeuvres Politiques, S.79, A.
Colin, Faris, 1957. 1
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'Siyasi iktidar,

es·~n

müesseseleşmiş

c)
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tarihi gelişim sonucunda varılınası gereken,
iktidar görüntüsünü kazanmıştır.

Müesseseleşmiş İktidar:

Müessesele~miş

-

iktidar, hukuka bağlı devlette mevcut olan
·iktidardır. «BU iktidarın hakiki sahibi devlettir.» (64). Devlet müessesesi, iktidarın dayanağı olup idare edenler otoritelerini devlet
adına vekaleten ve sorumluluk altında kullanırlar. İktidarın tam
-olarak müesseseleşmesi, anayasaya dayanan demokrasilerin ortaya çıkması ile mümkün olmuştur. !Bununla beraber, hala insan
gruplarında, iktidarın ferdi bir mahiyet alması için bir temayül
-vardır. «Siyasi rosyoloji gösteriyor ki, grupların iktid~ı ferdileş
tirme ihtiyacı derindir. Durkheim ve çömezleri tarafındE:n tasvir
cdikn müesseseleşme vetiresi, fazla gelişmiş memleketlerde bile tamamlanmış olmaktan uzaktır. ı:. (65). Her zaman, müeseselerin arkasında insanlar v.ardır; ancak, müesseseleşmiş iktidarın, siyasi
toplumların gelişiminde çok önemli bir ilerleme yarattığ.ı, da bir
·gerçektir.
Müesseseleşmiş iktidarın

ana hatları, iktidarın-kimin tarafın 
·dan, nasıl ve ne maksatla icra edileceği hususunda sosyal _g rupların ittifakı olarak düşünülebilir. Çünkü iktisadi, sosyal v~e kültürel geli~meler sonucunda, şefin şahsi vasıflan kullanmakta olduğu
·otoriteyi siyasi toplumda meşru göstermek için yeterli olam::ımış
tır. Şef, bütün gruplara kuvvetini kabul ettirememiş, ihtiraslı ferc:J.i mücadelelere ~en verememiştir. Bu durumda, amme menfaatlerinin idaresinde devamlılığı sağlıyacak, şef değişimindeki müca·d.eleleri yok edecek bir sistem bulmak gayesile sosyal grupların
ittifakı iktidarın müesseseleşmesine yol açmıştır. Böylece otorite
ile otoriteyi icra edenlerin ayrılması fikri hakim olmuştur. «Oto' ritenin ve şefin ayrılması, iktidarın sahibi olarak devletin yaratıl
~ası müesse~.ele şme fiilidir ... İktidar, vasıfları kendilerini haklı
göstermeğe y;eten idare edenlerin şahsından, bundan böyle iktidarın tek·sahtbi olan, devlet müessesesine devredilme anlamında mü(64)

G. BURDEAU: Methode de la Selence Politique, S. 249, Dalloz

Faris, 1'.:'5!J.
(65)

M. DUVERGER: Demain, La Republique, S . 18, Juİliard, Paris,
1958.
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csşesel~miştir.ıı

ganize

(6'6). Esasen, bugün devletin kriteri olarak «or(67) gösterilmektedir.

edilmiş zorlarmının monopolüıı

Mücacl.elenin mevcut olduğu her siyasi, toplumda, organizasyon zarureten hiyerarşik olacaktır. Milli birliğin en üstün organi.zasyonu olan devlet, grublar arasındaki rekabetlerde, icabettiği'
~da, meşru zorlamasını icra ederek siyasi olayl:ırı yaratır. Siyasj
iktidarı ellerinde tutanlar, bütün sosyal .g ruplar namın~ ve onları
bağlar nitelikte kararlar alabilirler. Böylece siyasi iktidar mahiye
ti itibarile umumidir.
Mües~.es.eleşniiş iktidardan, bazı istisnai hallerde tarihi akı
ma rağmen, geçici olarak tekrar ferdi iktidara dönüş ·halleri vuku ıbulmakta ve bunun sqnucu bir fiziki iktidar durumu yaratıl
maktadır.

Tarihi gelişim içinde siyasi iktidarın nev'ilerini izah ettikten.
sonra, Batı demokrasisinde siyasi iktidarın bünyesini, bu açıdan .
inceleyeceğiz.
·
B -

BATI DEMOl{RASİSİNDE SİYASİ İKTİDARIN
BÜNYESİ:

rnnucu batı demokrasisi toplumlarında müiktidar yerle ~miştir. _iktisadi, sosyal ve kültürel bakımdzn bir millet ne kadar fazla ilerlemişse fertler arasında bağ
lılığı temin ve muhafaza eden siyasi düzen de o kadar karmaşık
ve hassas bir görüntüye sahiptir. Batı demokrasisi devletlerinde
teknik ilerlemenin yarattığı iktisadi ilerleme sayesinde hayat seviyesinin yükselmesi ile fertler ve siyasi partiler tarafından hukuk fikrine ıbağlılık tam olarak yerleşmiştir. Bu hukuk fikrinin
temeli de milli hakimiyet nazariyesine dayanmaktadır. üstün iktidar olan siyasi iktidar halkın elindedir. Halk, serbest ve samimi
seçimlerle seçmiş olduğu temsilcileri vasıtası ile bu iktidarı yürütür ve sadece, parlamento millet adına konuşur. Ancak şunu da.
belirtmek lazımdır ki, parlamentolarda cereyan eden siyasi oyunTarihi

gelişim

esse~de~miş

(f;6)

Georges BURDEAU: Traite de Science Politique, S. 257. C. I..
Droit et de jµrisprudence, Faris, 1947.

(67)

Ma.rcel PRELOT: A.g.e., S. 379.
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ların

bir çoğu, parlamento dışında vuku bulmak.tadır. Parlamento «ak.tör değil, seyircidir» (68). Bu durum, özellikle, Fransa'nın
m ve IV cü Cumhuriyetleri için varittir. Çünkü karma.ş:ık ve hassas olan siyasi düzende, herşeyden evvel kendi menfaatlerini korumağa ve arttırınağa çalışan baskı gruplarının oynadığı rol çok
önemlidir.
Bu bünyeye sahip Batı Demokrasisinde, bazı kere, iktisadi ve
sosyal faktörlerin zorlamaları sonucunc1a, siyasi atmosferin müsait olduğu zamanlarda, müesseseleşmiş siyasi iktidarın, ferdi iktidar mahiyetine büründüğü görülmüştür. İtalya'da Mussolini ile
faşistlerin, Almanya'da Hitler ile nasyonal-sosyalistlerin iktidara
gelmeleri, Batı demokrasisinde mües.seseleşmiş iktidardan ferdi
iktidara, Max Weber·in bbiri ile «karismatikıı iktidara dönüşün
örnekleridir. Burada siyasi iktidar, kısaca, son derece disiplinli bir
tek partiye dayanmaktadır. Sistemli bir propaganda sayesinde efsanele~miş hale gelen parti §efine halkın sadak.at ve inancı çok
büyüktür. Partinin bünyesi, devlet müessesesinin modeline göre
tanzim edilmiş. olup kurtarıcı olarak telakki edilen şef ile halk
an:.sında aracı fonksiyonunu ifa etmektedir. Şefin eseri olan ibütün kararlar sistemli bir propaganda sayesinde fanatize olan halk
tarafından hiçbir itiraza maruz kalmadım kabul edilir. Bu durumdaki ferdi iktidarın devleti, antili:beral, antiparlamenter, partilere·
karşı olan bir devlettir. «Önderi; şef-mistik ve bu prensib üzerine
kurulmuş bir devlet olup, motörü şef ile toplum arasında aracı
olan tek bir partidir.>:. (69).
Faşist ferdi iktidarlar, tutumları ile, «Demokrasi, hakimiyetin
bizzat idare edilenlere ait olduğu rejimdir» (70) tarzından tamamile uzakla~mışlardır. Keza iktidarın, devletin alışılmış kadrosu
dışında icra edildiği de gayet sarihtir.

Batı

.demokrasisinde siyasi iktidar oldukça uzun süren geçici
tecrübelerden sonra, tekrar istisnasız olarak müesseseleş 
miş iktidarın klasik kalıpları içine girmiştir. Ancak Batı aleminde, bugün, siyasi iktidar yeni bir temayül arzetmektedir. uFransız
raşist

(68)

(70)
(70)

M. DUVERGER: A.g.e., S. 26.
J. J. CHEVALLİER: A.g.e., S. 370.
Georges VEDEL: «Demccratie Directe» Le monde, 8 Juillet, 1961
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:siyasi rejimi, büyük bir ölçüde general De Gaulle'dür . ıı (71) cümlesiyle bu temayülü belirtmek mü~ündür. Siyasi. partiler vasıta.
·sı ile ikt i-c. arın devredilmesinde, partilerin başında siyasi hayata
:httkim o: :.ın ve !bilfiil iktidarı icra eden liderler bulunmaktadır.
Taha ileride siy.asi rejimler kınnmda daha geniş bir şekilde bahsedeceğimiz bu O.urum, Amerika Birleşik Devletleri ile !ngiltere'de
c:kiden beri mevcut idi. Ancak, bu husus, De G~ulle'ün iktidarı
ile Fransa ·ya ve bir dereceye kadar Adenauer'in iktidarı ile de Almanyr:ya yerleştiğinden Avrupa kıt'asına sıçr.amış bulunmaktadır. Bu temayül, iki dünya h~.rbi arasında vuku bulan ve B'.ltı
<iemı:,kr asiE-inin gerilemesini intaç eden faşist diktatörlerle, iktiC.arin ferdi bir m::thlyct iktis:ıp etmesinden farklıdır. Çünkü iktidarın cc müe~se sevi şahsileşmesi» diyebileceğimiz, bu yeni t€mayülde demokrasi ile beraber olarak, demokrasinin prensiplerine bağlı
kalınarak iktidar, şahsile~ miş t-ir mahiyet arzetmektedir.
1ktid:?.rın c< müe ~~e sevi şahsile~mesil), demokratik r·e jimin kuvvetlenmesi için z:ıruri bir temayül müdür? Bu rnruyu cevaplandı
rnbilmek için ferdi iktidar ile müescesevi şahsileşmiş iktidar arasında bir ayırım yapmak ıaz:mdır. :Birincisinde iktidar, fert tarafından mevcut demokratik müessselere zıt ıbir şekilde yürütülmektedir. İkin~isind e iee durum böyle de ğildir . İktictırı elinde tutan
devlet ad amı, :.:mayas anın göstermiş olduğu yerde ve sınırlar dahilinc'. e faaliyette bul unmaktadır. Şüphesiz, şshsiyetinin, müesseseler üzerinde tesiri mevcut olmakla ber:1ber, bunlarla birlikte iktic arı yürütür. I:·i ğer bir ceyimle, mevcut m üesseselerle uyuşmak
ta olup hızlı teknik ilerlemenin d oğurduğu de ğişmeler karşısında
müe:se[.elerin intibak kabiliyetlerini arttırmak için bir nev'i tamamı.:yıcı um ur olarak kendini göstermektedir. Buna mukabil
ferdi iktic.arda. ~ ef ; m evcut siya si müesseselerle iş birliği yapmayıp, ıbiltuds ortac.an kaldırmaktadır.

İktio.arm şahsile~mesinin

demokr atik rejimler üzerindeki tesirini, yukarc.a belirtti[timiz hususu gözönünde tutarak t espit etmek laz: mdır . Batı demokr::u::isinin bazı devletlerinde, siyasi parti
temsilcilerin~n parlamentoda basit hes.3plar mnucunda, hükumet
düşürme oyunlarına, müessesevi şahsile şmiş iktidar tem ayülü sayesinde sen verilmiş ve siyasi iktidarda istikrar temin edilmiş<71 )

Ge cr!"es VEDEL: «Verite de la V. e Republique» Revue d e l'Action Populaire, S. 900, Sept. Oct. 1959.
·
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tir. örnek olarak Fransa'yı alırsak, V ci cumhuriyete kadar, Fransız siyasi hayatının hemen göze çarpan en zayıf tt:.rafı, hükumetlerin istikrarsızlığı olmuştur. Dolayısiyle çok kırn devreler için iş
mşında

kalabilen hükumetlerin idare etme kabiliyetleri ve uzun
vadeli işlere giri~me imkanl:rrı azciıyordu. Bu sebepden, De Gaulle'ün iktidara ge1mesile v ci cumhuriyet anayasası yapılırken,
Frans:z siyasi hayatının, bu bariz zayıf durumunu gidermek için
çareler an:nmış ve bulunmuştur. Bu husus, kuvvetli bir icra or:ganını yaratrn ve teşrii organının selahiyetlerini kısıtlayan maddelerin 1958 Anayasasına konmasile gerçekleştirilmiştir. Fransada
De Gaulle'ün iktidara gelişinden, bugüne kadar iki ba~bakafi
{Michel Debre, Georges Pompidou) görmüştür. Aynı mülfil'~azayı
f;ı:ı.tı Almrnya için de ileri sürebiliriz. O kadar ki, «Hitler'den ön·ceki devrin aksin~ bugün Almanya, hükumetin istikrarsızlığından
çok devamlılıfİmdan korkmaktadır.>:. (72)
Batı dcmok:r.cı,sisinde

siyasi iktidarın müessesevi şahsileşme
sincl.e siyasi ve rnsyal faktörler rol oynı:mıştır. B:ıtı demokra:>isi
devlet adamlarının siyasi ve iktisadi konjonktür karşısında demokrasinin geçirdiği krizi gidermek için, icra organını kuvvetlendirmek arzu ve tema.yülü bu faktörlerden itirirıi teşkil etmektedir.
Diğer bir faktör ol3.n:k da idare edilenlerin, otoritenin bir ~.ahısda
toplanmasına karşı olan ta:bii temayüllerini gösterebiliriz. Bu temayül demokrasinin geçirdiği kriz ile kuvvetlenmiş olup müessevi şahsile;miş iktidarın Batı emokrasisinC'e yerleşmesine sebep
teşkil etmi§tir. Bu iktid.ar şekli demokratik hükümetin aktüel şek·
ildir. Örnek olı<.rak De Gaulle gösterilebilir. Takip .edilecek siya~
rnti tayin ve revkeden başvekil değil, kendisidir. Her türlü hukuki
mei·cilere rağmen anayaı:::ı metnini tefsir etme hakkını kendinde
mu.haf.aza etmekte ve genel oyla seçildiği "/ yıllık devrede meclis1
fcmedE.ıbilmckte ve ihtiyaç halinde .rmayarnnın 16 ncı maddesine
tııaşvurarak kanuni bir dikt:ıtör haline gelebilmektedir. Ancak,
••bir demokraside liderlerin prestiji, şahı:i nitelikleriyle elce ettikleri halk sevgisinden gelmektedir. iktidar çok şahsileşmiştir» (73).
(72)
~73)

K. D. BRACHER: «Almanya'da İkinci Deneme: ~ansölye Demokrasisi». Özetleyen: N. ABADAN,, Milliyet Gazetesi, 26 Mart 1963.
M. DUVERGER: «Institutıons Politiques et Personalisation du
Pouvoirıı. S. 424, La Personnalisation du Pouvoır. Leo Hamon ile
A. Mabileau yönetiminde, P.U.F., Faris, 1964.
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kat yapılan icraat toplumun (tmüşterek» iyisini kendisini ,gayeedinmiştir. Bu sebepden lider mahalli kadro yerine milli kadro tan:.fından benimsenmiştir.

C -

Siyasi İktidarın Fonksiyonları:

Milletin sözcüsü dun;munda olan siyasi

iktidarın

mevcudiyeyapmış olduğu tefsire bağlıdır. Bu sebepden, siyasi iktidarın fonksiyonları da icra edilmekte olduğu sosyal tarihi realiteye baG"Iı olup,.
tabi olduğu siyasi rejime göre ve zaman içinde değişmeler gösterir. Siyasi iktidar tarafından b::ı.zı fonksiyonlar, ancak, san zamanlardı::.. yüklenilmiştir: sosyal sigorta, amme hizmetlerinin icrası, v.s ...
ti ile siyasi düzende vuku bul.an hadiselerin

değeri grupların

Siyasi iktidarın vazifesi, herşeyden önce, fert ve grupların
faaliyetlerini serbestçe yapma!arını rnğlayan kanunları çıkartmak
ve bunları tatbik etmektir. Bu ise; siyasi iktidarın, toplum içinde
bir asayiş ve düzen temin etmesini ve azami ibir kalkınmayı (iktisadi, kültürel ve sosyal yönlerden) sağlamaya çalışmasını öngörmektedir. Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidarın; müesseselerin iyi çalışmaları; fertlerin amme hürriyetlerine t:-m olarak sahip. olmaları; iktirndi ve kültürel alanda yükselmeleri için
sarfettiği çaba ve dilek.atin derecesi fazla yüksektir.
Asayiş

ve düz.eni s:Jğlamak bakımından siyasi iktidarın rolü,
daba fazla, koruma mahiyetindedir. B:ı mahiyetteki vazifenin en
önemlisi, devlet varlığının unsurlarından biri olan, ülkenin korunmasıdır. Bunun yanında vatandaşın emniyetini s ::ı ğlamak, dieer
devletlerle olan iyi münasebetleri muhafaza ve geliştirm~k fonksiyonu vardır. Amme hizmetlerini sevk ve idare etmek, mali imk~.nları arttırmak, eğitimi geliştirmek, hazineye dikkat etmek v.s.
diğer fonksiyonl::mnı teşkil etmektedir.
İktidarın rnhası, her
branşda tesbit edildikten sonra geriye ferdin serbestçe faaliyette
bulunabileceği ve hareket edebileceği hürriyet sahası kalmak.tadır.

Siyasi iktidarın düzen bakımından bir diğer f onk.siyonu da
toplumu teşkil ec1.eiı muhtelif grupların menfaatleri arasında uzlaştırıcı hakemlik vazifesini if§. etmektir. Anc.'lk, bu fonksiyon
Batı demokrasisi toplumlarında yapılırken F. Perroux'nun da be-
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1irttikleri gibi: «Devletin kıymetleri içi=ı h~em sıfatı ile hükmetme vasfını haiz olduğunu, siyasi iktidarın bir kıymetler sistemi
empoze etmeğe muktedir bulunduğunu iddia etmekten veya düşünmekten sakınırız.ıı (74). Çünkü, siyasi iktidar hakemlik rolünü ifa ederken kıymet hükümlerine müdahale ettiği takdirde totaliter bir mahiyet iktisap eder. Bu husus, Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidar tarafından yapılmamaktadır.
Azami teknik ilerlemeyi sağlam:ık bakımından <esiyasi iktidarın
.gittikçe politik, sosyal müesses.enin dinamik alt yapısı olarak mü18.haza edildiği» (75) gözönünde tutulduğunda mevcut müesseselerin muhafaza ve gelişmesinde teknik ilerleme ile olan bağlılığı
aşikardır. Azami teknik ilerleme ile toplumun hayat seviyesini
yükseltmek ve siyasi olgunluğunu arttırmak, Batı demokrasisind.e siyasi iktidarın tam olarak tn.tbik ettiği ve iyi başardığı fonksiyonlardan biridir. Bu hususda, Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı, müteveffa. Roosvelt tarafmd3n belirtilen meşhur dört hürriyeti zikredebiliriz: «Şu anda hazırladığımız istikbalin bize, temel in'.:an hürriyetlerine dayanan bir medeniyeti getireceC;ine inamyoruz. Bu hürriyetlerin birincisi, söz ve yazma hürriyetidir;
ikincisi, herkesin inancına göre All:ilia dua edebilmesidir; üçüncüsü, insanın sefaletin boyunduruğundan kurtulurken elde ettiği
hürriyettir; dördüncüsü, korkunun aşılmasından doğan . hürriyet ·
-tir. Tahakkuku, asırlarca beklemek mecburiyetinde olduğumuz
belirsiz bir rüya değil; bilakis, bizim neslimizin bütün dünyada
tesis etmek mecburiyetinde olduğu dokunulabilir, somut prensip·
ler s.öz konusudur >:. (76) . Bu hürriyetler içinde otm insanın sefa·
letin boyunduruğundan kurtulması, teknik ilerleme ile mümkün
olup, Batı demokrasisi devletleri, bunu, en iyi bir şekilde .gerçekleştirmiştir.

Siyasi iktidar teknik ilerlemeyi topluma kabul ettirebilmek
için kamuoyunu göz önünde tutmak zorunda old uğundan sistemli
'bir propaganda yapması lazımdır. Propagandanın dayan~ğı olan
«para; herş.eyi canlandıran ve hareket ettiren, her yere yayılan
(74:)
(75)

(76)

F. PERROUX: Le Pouv·J ir Politique et Ses Fonctıons S. 16, domat
montchrestien, Paris, 1945.
Kari LOEWENSTEIN: A.g.e., S. 19.
A. POSE: La Philosophie de Pouvolr, S. 112, P.U.F., Paris. 1948.
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ihatE:.S! geniş bir başdır; bilkuvve herşeydir: en ermişlerin aklınL
büyülemesini bilen ve gadd [:rların dehşetini teskin eden aıettir.>»
(7'i). Böylece, propaganda sayesinde siy.asi iktidarın kamu oylı
nu, gençlerde eğitim yolu ile d~a yaşlılarda ibıasın, rndyo, televiZ-yon yardımı ile kendine bağlaması ve dolayısıyla hukuk kaidelerini çiğnemeo.en teknik ilerlemenin gerektirdiği yenilikleri topluma ka;bul ettirmesi mümkündür. Bu hususda idari mekanizmanın
sit_asi ild.idar lehine çalışması· çok önemlidir. Aksi takdirde, siyasi iktidarın almış olduğu kar3rlann, özellikle Batı demokrasisi devletlerinc.e, karışık bir görüntü arzeden idari mekanizma tarafın
dan tatbik safhasında sabote edilme imkan ve ihtimali mevcuttur.
Siyasi iktid::ı.rın fonksiyonları, tarihi gelişim içinde yükselen
bir seyir takip -etmektedir. Bertr[:nd de Jouvenel, ((Du Pouvoir»
adlı emrinde, fonksiyonların artış seyrini belirtmiş bulunmaktadır. Batı d.emokrasi~-i devletlerinde siyasi iktidarın artan fonksiyonları yüklenmesi Lassall'in deyimiyle devleti «.gece bekçisi» vagfından kurtarrn iktiEadi hayata yapılan müdahaleler sonucudur.
Siyasi iktidarın fonksiyonları hakkında verilen bu izahattan
sonra, Batı demokrıasisi devletlerine, erns teşkil ·eden Batı ideolojisini ve c§.ri olan siyasi rejim şekillerini inceleyebiliriz.

m -A -

BATI İDEOLOJİSİ ve SİYASİ REJİM

BATI İDEOLOJİSİ :

Dünya t~rihinde en önemli yeri işgal eden Batı medeniyetinin mcnşeini üç kaynağa dayandırabiliriz. Bunlardan birincisi; eski Yunan olup, Batının fikri faaliyetlerine, felsefi münakaşaları
na tc-mel teşkil etmiştir. İkincisi; Batının faaliyetlerine, intizam
ve müesGiriyet yönlerinden büyük tesir yapmış olan R.oma'dır. Nihayet, üçüncü"'ü de, Filistin'de doğup, bilfilıare Avrupa'ya geçmiş
olan hristiyanlıktı~.
Bu üç
16

kıaynağın

cı asıra kad~r

(77)

tesirleri altında gelişen Batı medeniyetinin
devam eden Avrupa'ya münhasır olma karak.te-

J. Dennedieu de VABRES: L'Etat

~.

58, P.U.F .. Parts, 1957.
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itibaren ilim ve teknikte yapılan ilerlemeler ve dobölgelerinde kurmuş olduğu
siyasi ve iktisadi hakimiyet sayesinde cihanşümul bir görüntü ka·
zanmıştır. Batı demokrasisi, bu medeniyetin vermiş olduğu bir
meyvadır. Bahri Savcı' nın da belirttiği gibi, «Batılı demokrasi, aslında, Batı uygarlığınm bir ürünüdür; O, Greko-.Latin hristiyan
unsurlardan gelmektedir.» (78).
ri, bu

asırdan

1ayısiyle Avrupa'nın, dünyanın diğer

Batının siyasi müesseseleri, demokrasi prensipleriyle mücehhezdir. «Greko-Latin hıristiyan uygarlıktan gelen iki prensip, demokrasinin temel ilkelerini teşkil eder. Bunl~r «kişiye saygı» gös·
teren, « kişiyi muhtar bir ünite ı:. telakki eaen prensip ile, ((kişiyi
kendi kad.erinin hakimi, kendinin hakimi ve yapıcısı» sayan bir
diğer prensipten ibarettir. İşte, demokrasi, Greko-Ll.tin hıristiyan
uygı~rlıktan aldı(p. bu iki prensibe dayanır.» (79). Ancak, Batı medeniyetinin ıbünyesine yerleşmiş bulunan bu prensipleri gerçekleştiren tarihi olaylar üzerinde bir görüş birliği yoktur. Emsen,
birçok ihtilaflar da ıbundan doğmaktadır.

İngiltere' de

demokrasi, ideolojik kaynağını, ·asırlar boyunca
devam eden, kademeli bir gelişime dayanan teamüllerden almak.tadır. Kralın, parlamentosuz idare etme haklarının kaldırılması
ile, mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmeyi gerçekleştiren
ve parkmenter bir re jime doğru yürüyüşün başlangıç noktası
olan, 1688 iiıtilfüi teamüller üzerinde büyük bir değişiklik icra
etmiştir. Dolayısiyle , Batı idE:olojisi üzerinde, bu tarihi olayın te·
siri büyük olmuştur.
((Katolik-Protestan» mücadelesi neticesinde Avrupa'dan g.:>ç
eden onüç Amerikan kolonisi kurucularının (( Mayflıowerıı de tespit ettikleri prensipler ile l'ı'87 Amerikan anE<yasasına esas teş
kil eden fikirler de, Batı demokrasisinin ideolojik kayn aklarından
biri olmuştur . Amerikalılar bağımsızlıklarından sorıra da İngiliz
parlamento adetlerini kabullenmişler ve muhafaza etmişlerdir.
Jefferson'un bağımsızlık beyann3mesi insanın vazgeçilmez tabii
haklara sahip olduğunu kabul etmektedir. Yaşama, hürriyet ve
.sar.:.dete ulaşma her insanın en tabii olan haklarıdır. Esarnn idare
(7S)
(79)

Bahri SAVCI: Demokrasimiz Üzerine Düşünceler, S. 16, S.B.F .
Yayınları No. 155-157, Ankarn., 1963.
Bahri S~VCI: A.g.e. S. 16.
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edenlerin temel vazifesi, bu tabii hakları korum3.k ve geliştirmek
tir. Aksi-takdirde, idare edilenlerin, teori olarak menşeini J. Lockeda bulduğumuz, baş kaldırma haklan vardır.
Amerikan anayasası, kuvvetli bir icra organını tercih eden
federalistlerin otoriter temayülü ile demokrasinin gelişmesi için
·mahalli hürriyetler bakınlından ademi merkeziyetçi olan Jeffersoncu temayülün uzlaştırılmasından doğan bir meyvadır. İnsan
ların doğuştan iyi olduğunu kabul eden Jefferson, idare edenlerin,
idare edilenler için tehlikeli olabileceğini kabul ettiğinden, kurtuluş yolunu oy verme hakkının genelleştirilmesiyle demokratik terbiyenin geliştirilmesinde görmüştür. Bu fikirler; Batı demokrasisinin ideolojisinde yer almıştır.
Bu iki kaynak, Batı ideolojisinin gelişiminde büyük bir rol
olmakla beraıber, en önemli tesir 1789 Fransız ihtilfili tarafından yapılmıştır. «Fransız ihtilalinin fikirleri, bütün Batıyı iş
leyecek ol::ı.n mayadır» (80). Bu hususta, derinlemesine bir tahlil
yapm~da'.n diyebiliriz ki; Fransa·nın entellektüel üstünlüğü yanın
da, düşünürlerinin de Avrupa ölçüsünde düşünce sistemleri ortaya
atmalarının tesiri büyük olmuştur. Esasen «1789 Fransız ihtilali,
her şeyden evvel, hristiyanlığa sadık kalmayan XVIII inci asrın
felsefesiyle tahrik edilen ferdin bağımsızlığı ile mutlak monarşi
arasındaki çatl§madan doğdu.» (81) diyen J. Chevalier'de düşü
nürlerin büyük tesirini kabul etmektedir. !Böylece, 1789 ihtilali,
bu çatı şma sonucunda siyasi ferdiyetçiliğin başlangıç noktası olmuştur. «İnsan ve -yurtdaş haklan beyannamesi» bu ferdiyetçifr
ğin ölmez prensiplerini serdetmiştir.
oynamış

İns anlar, her devirde, iktidarın bünyesi ve devredilmesi hususuno. a, hakim olan muayyen bir fikre sahip olmuşlardır. Fransız ihtilfiliyle, o zamana kadar hakim olan monarşik meşruiyetin
yerini demokratik meşruiyet almıştır. İktidarın ırsi olarak intikali kaldırılarak , seçimler yolile intikali cihetine gidilmiştir.

!Beyannamenin ikinci maddesine göre: "Bütün siyasi dernek(8-0)

(81)

Phillppe MOTTU: L'ocident Au Defi. s. 125, De La Baconniere
Neuchiitel, 1963.
'
J. J., C HEVALLİER: «Les Grandes Doctrines Politiques.» S . 76.
Encyclop edie Politique de la Franc et du Monde C.I., Ed. DeL'encyclopedie Coloniale, Paris, 1957.
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lerin gayesi, insanın zamana bağlı olmıyan tabii haklarının muhafazasıdır. Hürriyet, mülkiyet, emniyet ve baskıya karşı koyma, bu
hakları teşkil etmektedir.)) Bu madde, gayet açık olarak, ihtilalin
ferdiyetçi bir g:ıye taşıdığını ve ıbütün insanlara hitap ettiğini göstermektedir.
Eey~nnamenin 4:. cü maddesi de hürriyeti, ferdiyetçi bir tarz·d.a tanımlamaktadır. «Hürriyet, başkasına zarar vermiyen, herşeyi
yapmak kudretinden ibarettir.)) Hiç bir kimse fikirleri dolayısiyle,
dini ofoa bile, herhangi ibir takibata maruz kalamaz. Fikir hürriyeti, söz hürriyeti, ferdin tabii var oluşunun esas niteliklerindendir. İnsan haklan, ferdin şeref ve haysiyetinin korunması için gerekli ıbütün şartlan ihtiva etmektedir. Siyasi iktidarın meşruiyeti,
bu haklara saygı gösterildiği müddetçe geçerlidir.

1789 Beyannamesinin, insan hakları yanında bir diğer yenide, Sieyes'in Qu'est-ceque le Tiers etat'da belirttiği gibi, hakimiyetin millete ait olduğu nazariyesidir. «Millet, herşeyden evvel
gelir; her şeyin menşeidir; irad~si, her zam:1n, kanunidir. Millet,
bizzat kanunun kendisidir.>> (82). Milli hakimiyet prensibini teş
kil eden, bu t arz görüş, Batı demokrasisinin esaslarından olmuş
tur. Emretme kuvvet ve kudreti, bir ferdden alınarak, milletin
kendisine tevdi edilmiştir. Ancak, millet kendisinde olan emretme
kuvvet ve kudretini bilfiil temsilcileri vasıtasiyle icra ettiğinden
«temsili hükümetıı sistemine geçilmiştir. Kısac ::ı , B. Savcı'ının dediği gibi: «Batılı siyasi düşünce , birbiriyle bağlı bir fikir demeti
talinde gelişiyor ve kendini gerçekleştiriyor: Emretme gücünün
millete ait olması ; bunun, millet temEilcileri vasıtasiyle icra edilmesi; bu icranın da, im:.an hakları doktrini ile sınırlı kalması gi bi .. . )) (83).
liği

Bu hususlardan başka, milliyetçilik cereyanları, milletlerin
kendi mukadderatlarını serbestçe tayin etmeleri prensi!bi menşei
ni Fransız ihtilalinde bulmaktadır.
1789 ihtilalinin prensipleri, burjuva

sınıfının

gaye ve menfaatleri gözönünde tutu1a:r:lk tespit edilmişse de, bu prensiplerin
muhteviyatı, kabul etmiş olanların g:ıye ve menfaat sınırlarını aş(82)
(83)

S:i:EYES: Qu'est-ceque Le Tiers etat? Paris, 1789.
Bahri SAVCI: A.g.e., S .4.
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her sosyal sınıfın gaye ve menfaatlerine uygun bir mahiyet
kazanmıştır. Nitekim, J. Touchard'm belirttiği gibi, «Bütün dünyada., bir buçuk .asırdanberi, hiç burjuva olmıyan kimseler bu
prensipleri müdafe a etmek için yaşamışlar ve ölmüşlerdir. ı:. (84).
mış,

kabul edilen genel oy ile hürriyet uğruna yamücadelelerin de Batı ideolojisinin demokratik yönünü geliştirici tesirleri olmuştur.
1848

İhtilaliyle

pılan diğer

XIX. cu Asırda, Batı demokrasisi devletlerinin hepsinde, is ·
olarak, Liberalizm cereyanı hakim olmuştur. Bunun yanıncl.a nasyonalist ve sosyalist cereyanlar da kıpırdamağa başla
mıştır. ıBuna rıağmen liberalizm mutlak ol·a rak hakimdir. Asrın sonuna kadar, zenginlik ve mülkiyet esaslariyle, kapitalist unsurların rekabetlerini öngören iktisadi hürriyet ile parlamenter demokrasinin kadrosu dahilinde bulunan çeşit.li temayüllerin temsil edilmesini mümkün kılan siyasi hürriyet, bu doktrinin içinde
bir arada bulunuyordu. Ancak, asrın wnunda, bu anlayışta, siyasi liberalizm ile iktisadi liberalizm şeklinde kat'i bir ayırım yapı
larak parçalanma olmuştur. Bu hususta, İngiltere ve Fram:a'da
hemen hemen aynı zamanda ( 1830 ve 1840) ortay:ı atılan sosyalizm teriminin ifade €ttiği doktrini müdafaa edenlerin tesiri olmuştur. XX ci Asrın başından itibaren, ileri sanayileşmiş memleketler karakterine sahip olan B:ıtı demokrasisi devletlerinde, iş
çi sınıfının sayıc:ı artması ve sendikalar vasıtasıyle teşkilatlan
ması, özellikle, Batı demokrasinin kıt'::ı. Avrupasınd.::ı., sosyalizmin
r.iyasi cereyan olarak kuvvetlenmesine sebeb olmuştur. İn,giltere'de
İşçi partisi, Fransa'ca So~yalist parti (S.F.I.O.), İt:Jlya, Belçika,
İsveç ve Batı Almanya'da sosyalist partilerin kuvvetli durumları
bu hususu sarih olarak teyid etmektedir.
tisnasız

aleminde muhafazakarı.ar, liberaller ve sosyalistmuhafaza etmektedirler. Ancak, bu cereyanı.ar arasında bir sentez ve uzlaştırma yapmak için teşebbüs
lere başlanmıştır. Meseli Fransa'd.a 1958 de, S.F.İ . 0 'mm merkez
ve merkez-sağ partileriyle müştereken hükümet kurmaları buna
bir misal teşkil etmektedir.
Bugün,

ler

Batı

karşılıklı durumlarını

(84)

Jean TOUCHARD: Histoire des İdees Politiques, S. 462, C. II.
P. U.F., Paris, 1962.
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Netice olarak diyebiliriz ld; hükümet tekniği bakım_ndan:
iktidara; id:1re edilenlerin temsilcileri kanaliyle
hükümct işl erine iştirakine; hürriyet, eşitlik ve çoğunluk gibi, esadara değ·er veren Batı demokrasisi devletlerinde, siyasi liberalizm esasdır. Herşeye rağmen, yüksek bir kültür seviyesine varmış
olan bu memleketlerc.e, siyasi liberalizm temsili hükümetin ve
parlamenter demokrasinin temeli olarak, kabul edilmiştir_
müessesele~miş

Şimdi,

Batı

demokrasisindeki siyasi rejimin incelenmesine

geçeioiliriz.
B -

SİYASİ REJİM :

Siyasi iktidarın icrn. tarzı, siyasi rejimlere göre değişmektedir.
Styı.:.si rejimin realitesi de müesseselerin işleyişine bağlıdır. Ancak, bir toplumun siyasi hayatı, teknik bir mesele olmakt:::m çok,
bir atmosfer meselesidir. «Milli bir grubun sosyal yaşama şeklidir~
Kendisine has k&.rakterleri (canlılık, hareketsizlik, kararsızlık

v.s.)

siyıasi

faktörlerden ziyade (müesseseler, partiler, seçim usulü),

bu grubun sosyolojik ve tarihi şartlarına bağlıdır.n (85). Böylece, bir siyasi rejim, aynı zamanda, hukuki metinler kaqar, örf
ve adetlerle de ilgilidir.
Siyasi rejim nedir? Bundan ne anlamak 18.zımdır? «Geniş anlamda, muayyen bir sosyal grubda, idare edenler edilenler genel
ayırımın c.:J.dığı şekle siyasi rejim denir. ı:. (86). Çok geniş bir öl rüntüye sat:ip olan bu tanım yerine dciıa dar anlamda siyasi rejim, belirli bir c.evrede, bir memleketin birbirine ba ğlı ve düzenli
mües r.cselerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Esasen, pozitif
anayasa h ukuku da siyasi rejimi bu şekilde .anlamaktadır. Bir siy~si rejim hukuki şekli yanında işleyiş şekline .göre dt' müşahade
ve tasvir edilmelidir. Çünkü, çok kere, realite ile metin arasında
bir ayrılma vuku bulmaktadır. Rejim demokratik olduğu halde,
halkın demokrasi anlayışını benimseyecek seviyede bulunmadığı
zaman, hukuki metin ile icraat arasında, genellikle, farklı bir durum görülmektedir. Bu ayrılma, iktisadi ve kültürel yönlerden
(85)
(8-0)

G. E. LAVAU: Partis Politiques et Realites Sociales S. 8, A. c.o.
lin, Paris, 1C53.
M. DUVERGER: Les Regimes Polltiques, S . 7, P.U.F., Paris, 1961.
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kuvvetli, yüksek bir seviyeye erişmiş olan /Batı demokrasisi devletlerinde ı;:z gelişmiş m€mleketlerin aksine, müşabade edilmemekte,dir. İktisadi kalkınma sayesinde, bir nispi bolluk seviyesine yaklaşmakta ol~n Batı aleminde siyasi iktidar icra:ıtını anayasaya ve
siyasi oyunun şartlarına uygun olarak yapmaktadır. Bu sebeple,
iktidarın faaliyetlerinden ötürü bir halk ihtilali, günümüz Batı demokrasisi devletleri için söz konusu edilemez.
Bütün siyasi rejimlerin mahiyeti hakkında etraflı malümat
verebilmek için hükümetlerin organizasyonu, strüktürü, idare e·denlerin seçimi ve aralarında vazifelerinin bölüşümüne ait soru· ıarın cevaplandırılması ıazımdır. Çünkü, demokratik rejimler kategorisinde bile, seçim sistemindeki teferruatlar; azçok farklı hürriyet havası; icra ve teş.ri organları ar:ısındaki münasebetler; ikti·sadi sosyal ve siya.si ilerleme derecesi gibi faktörler zamana ve
memleketlere göre, demokr.atik rejimi farklılaştırmaktadır.
İdare edenlerin seçilme şekilleriyle yetkilerine göre başk::ınlık
veya parlamenter sistemlerinden birinin yerle~miş olduğu günümüz Batı demokrasisi ülkelerinde halkı temsilen iş başına geçen
.demokratik hükümet «devamlı ibir şekilde, halkın çoğunluğunun
serbestçe ifade ettiği rızasına bağlı olan hükümettirn ( 87). Prensip iUbariyle, ıazınlığın bütün haklarına hürmet ederek çoğunlu ·
ğun hakim olmasıdır. K&nunlar rey kullanma hakkını bütün vatandaşlara tanımakla vasıtalı bir şekilde kamu işlerinin gidişatı
üzerinde söz sahibi olmalarını mümkün kılmıştır. Kısaca, bu ülkelerin demokratik rejimi; çeşitli siyasi partiler ve «bütün fertlerin doğruyu yanlıştan tefrik etme melekesine malik olduğu fikrini gerektiren» (88) genel oy'un varlığı ile nitelenir.
Batı

demokrasisi devletlerindeki rejimin açık niteliği iktidaiçin siyasi partiler arasında barışçıl bir rekabetin ann.yasa ile (yazılı veya yazısız) düzenlenmiş olmasıdır. Böylece batı
·demokrasisi rejimleri bir tek partinin inhisarı altında olmayıp birden fazla partinin varlığını gerektirmektedir. Batı devletleri siya-si hayatında partilerin varlığı, demokrasinin gerçekleşmesini sağrın icrası

(87J
(88)

R. LAUN: La Democratie S. 147, Lib. Delagrave, Faris, 1933.
B. LAVERGNE: «Quelques Qrands Concepts Potiliques Expliques
Par l'Idee Dualiste». S. 71, L'Annee Politıque et Econ·::ımique . No.
1.53, Fev. 1960.
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lcrnak ve ko1ayl.aştırmak bakımından, devlet ile halk arasında aracı bir müessese olarak kaçınılmaz bir zarurettir. «Partiler, muayyen bir bakimdan, siyasi hayatın ajanlarıdır ... Partiler vasıtasiy
le iktidarın kullanılması sağlanmış olur ... siyasi parti, her zaman.
bir ,gaye ve ide:ıl ile tanımlanır.» (89). Diğer bir deyimle, «demokraside parti, bir seçimde sandalyeleri kazanmak suretiyle devlet cihazcnı rnvk etmeği arzu eden fertlerin bir grubu olarak görülür. Vazifesi, programları hazırlam~ ve seçimlerde başarı kazanması halinde, hazırladığı programları t3.tbik etmektir.» (90).
Bu rnbepden, siyasi partilerin sayı, gaye, proğram ve faaliyetleri
sosyal ve siyasi hayat üzerinde, her zaman, derin tesirler yapmaktadır. Siyasi rejimin gelişmesinde en önemli rol siyasi partiler ta- ·
r~fından oynanmaktadır.

Batı devletlerinde demokratik rejim, halk içinde çeşitli ideolojilerin birarada mevcut olması (sadece A.B.D. devletlerinde aşın
sol temayül yasak C.enecek kadar kısitıanmıştır) ve partilerin serbestçe faaliyette bulunması, şeklinde tezahür etmektedir. Muhalefetteki partiler, serbest bir şekilde hareket edebilmekte ve iktidardaki partiyi vey:J. partileri (kcalisyon) tam bir hürriyet havası içinde dilediği şekilde tenkit edebilmektedir. Esasen Batı devletlerinde, «olgun bir hükümet; partizanl:3.rının övgülerincl.en fıazla muhaıc:etin kritikleriyle terbiye edilir» (91) şeklindeki bir anlayış hakimdir. Yapıcı muhalefet kadar, yıkıcı muhalefete de önem verilerek alınan tecibirlerin ve kararların uzlaştırıcı bir mahiyet arzetmesine dikkıat edilir. Siyasi Hrtid&rın sınırları dahilinde devamlı
ve tesirli bir kontrolu, muhalefet partilerinin iştirakiyle de arttırıl
mış bir durum arzetmektedir. Batı demokrasisi devletlerinde, otorite ve hürriyet serbest ve samimi seçimler yardımı ile, mücadeleyi bırakarak, arzu edilen bir karışım meydana getirmiştir. Böylece, Batı anlamındaki demokratik rejim, bütün temayüllerin siyasi bünye içinde serbestçe görülmesi ve kamu oyuna tesir etme ·
faaliyetlerinde hür olmasıdır. Öyle ki, açık gayesi hürriyeti ortadan kaldırmak olan faşist ve komünist partilerinin serbest bırakıl-

(89)
(90)
(91)

Raymond ARON: Sociologie des Socletes Industrtelles S. 52-67.
C.D.U. Faris, 1S60.
Jean MEYNAUD: L'Elaboration de la Folitique Econoroique S.
88, P.U. Fixen, Frovence, 1959.
H. LASKI: La Liberte S. 75, Sirey Faris, 1938.
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ması, Batı

demokrasisindeki hürtiyetin

fazlalığını gö~te~en

ibir

kriterdir.
Böylece diyebiliriz ki; B:ıtı demokrasisinde siyasi rejim, tek
bir partinin tekelinden kurtulc.:.rak, partilerin çokluğuna, seçim
meşruluğuna ve iktidarın anayasa maddelerine uygun bir şekil
de icra edilmesine cl.ayrnm akt.adır. Bütün bunlara rağmen, Batı
demokras.isinin iki veya çok partili rejimde oligarşik bir görüntü
mevcuttur. E.rnsen, liderlerin §ahsi prestiji dolayısiyle ulvileştiril
mesiyle karismatik iktidar, partilerin hayatında da büyük bir rol
oynamakt::.:.dır. !Buna ilaveten, her çeşit menfaat grupları ve ideoloji hareketleri fiili iktidarların dayanal{ noktaları olduğundan, bu
·oligarşik görüntüyü takviye eden unsur durumundadırlar. İktisa
di yöne.en kudretli durumda olanlar, B~tı demokr.:Jsisinde, devirlere ve memleketlere göre değisen bir tesir yapmaktadırlar. Bu
hums iktisadi iktidarın siyasi iktidara tesirleri kı::mında incelenecektir.
·
Batı

demokrasisi memleketlerinde temsili sistem; parlamenter rejim ve başkanlık rejimi ile somutla.ştırılmıştır. Bu memleketlerde mevcut bulunan parlamenter rejimin iyi işlemesinin sebebi, kamu oyunun tam teşekkül etmiş olması ve sa.ğlam siyasi
partilerin mevcudiyetine dayanmaktadır. A. Mathiot'nun da belirttikleri gibi; «Parlamenter rejimin iyi çalışması için sağlam partiler, te şekkül etmi ş bir kamu oyu zaruridir.» (92). Bu husus, yana parlamenter rejimin iyi işlemesi , İngiliz parlamenter rejiminde,
kaınu oyunun hassaslığı ve disiplinli iki partinin varlığından dolayı mükemmeldir. Batı demokrasisinin diğer devletlerinde, Franc:a, İtalya gibi kamu oyunun t am olarak teşekkül etm esine r acrm en , siyad part ilerin disiplin bakımınd an, bilhassa oy verme beraberliğini n yoklu ğu ile, zayıf durumları parlamenteı:. rejimin iş
leyişinc.e bazı aksaklıklar d.c ıturmakta.dır.

Hakiki bir parlamenter rejim
.lidir :

aş.:ı ğıdaki şartları

ihtiva etme-

«-icra orga~n halk veya halkın temsilcileri önünde mesul ol-

(92)

A. MATHİOT: Preface, Naissance de Nouvelles Dem0cratles, S.
IX, A. Colin, 1953.
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ve bunlar tarafından düşürülmelidir. Keza kazai kuvvet.
tefsir edilmiş kanunlara tabi olmalıdır.

tarafından

-

Kanunlar, vatandaşlar tarafından muayyen ldevrelertle
seçilen, teşrii organ tarafından kabul edilmelidir. Bu az:J.lar, iktidarın büyük kımunı icra etmelidirler,
azaları

-

Kı::.zai

kuvvet müst.akil

olmalıdır.

,__ Vatandaşlar, amme kudretle~inin müdahaleleri olmadan
fikirlerini muhafaza etmekte, gruplar veya partiler şeklinde teş
kilatlanmada serbe: t olmalıdır ... Keza vatandaşlar, hükümetin
veya idari mekanizmanın siyasetini tenkid etmede serbest olmalıdn· .
.-Seçimler tarafsız vazifeliler tarafından serbestçe ifa edilmelid.iı·. Bir seçimde, bir namzede karşı, ne olursa olsun f.ikirleri
dolayısiyle ayırım yapma mevcut olmamalıdır.
:_ Amme fonkriyonları herkese, kabiliyetine göre açık olm::ı.·
lıdır.

- Fert, devlet ajanlarını bir vatandaş giıbi adalet önünde ta·
kip etmekte ser best olmalıdır.» (93). Bütün bu şartlar Batı de·
mokrasisinin p~rlamenter rejiminde mevcuttur. Ancak, Batı rejiminin işleyişi, esas itibariyle, iktidar için mücadele halinde olan
siyasi partilerin yapmağı teklif ettikleri hususlara bağlıdır. Bu
hususların gayeri ise, kanunl::ırm sınırlan içinde kalmak ve çeşit
li fiili iktid.arlar ar:::.sında uzlaşmayı temin etmek suretiyle milli
bir ahenk yaratmak olmalıdır .
1

C -

MODERN ANLA..'1DA DOGRUDAN DOGRUYA
VE VASITALI DEMOKRASİ

demokrasisi devletlerinde siyasi iktidar, hukukçular tatespit edil miş olan klasik ayırıma göre; meclis rejimi,
parlamenter rejim ve başkanlık rejimi ~eklinde görünmektedir. Ancak, bugün, hukuki yönden yapılmış olan bu klasik ayırım yerine;
birçok faktörlerin tesiri altında (seçim tekniği, siyasi partilerin
Batı

rafıncan

(93)

Sidney D. BAİLEY: Naissance de Nouvelles Democraties, S. 7,
A. Colin, Faris, 1953.
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bünyeleri, halkın rejime karşı olan davranışı gibi) siyasi bilimci
gözüyle, şimdiki duruma daha iyi uyan, •<modern anlamda doğru
dan doğruya demokrasin, ((vasıtalı demokrasin .ayırımını ikt'i sürmek mümkündür. Bu ayırım, birincisine nazaran, gittikçe artan
bir önem kazanmaktadır. Buna .göre, Batı demokrasisi devletleri
İki grub3. ayrılmaktadır: i Devlet başkanının doğrudan doğru
ya halk tarafından seçildiği rejimleri kapsayan modern anlamda
doğrudan doğruya demokrasi grubu (A.B.D., İngiltere, Fransa) ;
2° - Başkanın halk tarafından doğrudan doğruya seçilme mekanizmasının işlemediği rejimleri içine alan vasıtalı demokras~ grubudur.
0

Görülüyor ki, doğrudan doğTuya demokrasi, terimin klasik
manasına uygun olarak ele alınmış değildir. Esasen, Yunan sitelerinde, site halkının ((Agoraı: da t oplanarak site ile ilgili kararlar
alma tarzı, günümüz devletleri için irnkansızdır. Bütün modem
demokrasiler, tEmsili mahiyette olup, idare edenler se;;imlerle iş
başına gelmektedir. Bu seıbebde~ , günümüzde, doğrudan doğruya
demokrasi, yukarda da belirttiğimiz gibi, devlet başkf:nının halk
tarafından seçilmesi şeklidir. Vasıtalı demokrasi ise, sadece parlemanter rejimlere has bir şekil olup, devlet başka nının bizzat seçilen temsilcileri tarafından seçilmesi halidir.
Doğrudan doğruya demokrasi; klasik ayırımın başkanlık rejimile parlemsnter rejimin, fiiliyatta başkanlık rejimi gibi isleyen, belirli bir tipini (İngiliz parlemantarismi) kapsamaktadır.
Bu durumda; parlemanter rejimin, doğrudan doğruya demokrasiye giren tipi ile vasıtalı demokrasiyi temsil eden şeklini ayırdet
mek lazımdır.

Parleınanter Rejimin İki Tipi:

a Batı

iki

demokrasisinde, parlemanter rejim, tedrici bir şekilde,
görüntüde :Faklılaşmıştır : İngiliz parlemanter rejimi ile
parlemanter rejimi (Fram:ıa., İtalya, Belçika v.s.).

ayrı

kıt'a
ı0

İngiliz

parlemanter rejimi; hakim olan partiler sistemi
dolayısile, A.ıB.D. nin başkanlık rejimine benzer bir görüntüye sahip olma temayülündedir. Halbuki, klasik ayırıma göre ikisi arasında büyük bir fark mevcuttur. Bununla bera;ber hukuki bünye
farklarına rağmen; fiiliyatta, siyıIB,i bünye bakımından bu iki ül-
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keyi birbirine yaklaştırabiliriz. Şöyle ki; seçim tekniği olarak İn
giltere'de 1884 denberi cari olan, tek turlu ekseriyet :uwlü (genel
oy, ancak 1928 yılında kabul edilmiştir), tarihi ve mali şö.rtlar,
bu memlekette, çift parti sisteminin yerleşmesini sağlamıştır. Yani seçimlerde, sadece, iki büyük parti (muhafazakar ve işçi) mü·
cadele etmekte, biri mutlak olarak iktidarı ele geçirmektedir.
«Ft:..rtilcrin ikiliği bütün olarak, iktidarlann merkezileşmesine
doğru gider. Bir tek parti, parl:ınıentoda mutlak ekseriyeti elinc.e tutar; hükümetteki bütün mevkileri iş_gal edip, parlamento ile
hükümct ar8.sında çok kuvvetli bir bağ tesis eder» (94). Bu sistem içinde, İngiliz seçmeni seçimlerde oyunu, parti lideti ile etrafınd.akilerin prestijine göre iktidarı mutlak olarak ele geçire~
cek olan (üçlü koalisyon devresi hariç: Liberal - işçi - mubJLfazakar) muhafazakar veya işçi partisine vermektedir. Dolayısile; seçmen, Kral veya Kraliçenin fiilen vazifelendirmek zorunda kaldığl
kazanan parti liderinin hükümet başkanı olacağını ibilmekteclir.
Eu husus, İngiliz kamu oyunda birleşmiştir. A.B.D. de ise seçmen, anayasa gereğin~e doğrudan doğruya, başkanlığa adaylığını
koymuş olanlardan birine, oyunu vermektedir.
Her iki durumda da, olayın esası, seçmenin oyunu kullanır
ken, memleketi idare edecek olan başkanı seçtiğini bilme·s idir.
cıAmerilrnn sE:çmeni, doğrudan doğruya bir kimse için oy verdiği
ni bilmekte; İngiliz seçmeni, vasıtalı olarak oyunu verdiği başveki
li tanımaktadır .» (95). Bununla bera;ber, hukuki yönden, İngiliz
parlemanter rejimini A.B.D. başkanlık rejimine yaklaştırmak, her
birinin kendine has hukuki prensipleri dclayısiyle mümkün değiklir. Ancak, incelememizi siym:i açıdan yaptığımız için, bu yaklaştırma mümkün ve yerindedir.
İngiliz parlemanter rejiminde, siyasi p1rtilerin her biri, hususile oy verme beraberliği yönünden, çok sıkı bir disipline tabidir Milletvekilleri, ı:-artileri lehine oy kullanmak mecburiyetindedirler. Seçimleri kazanan parti, liderin kurduğu hükümeti, oy verme

W<::)

<95 )

'

M. DUVERGER: Les Partis Politiques S. 432, A. Colin, Paris,
1951.
Baymond ARON: «Les Institutiohs Politiques de l'Ccc!dent dans
le Mende du XX 0 • siecle». s. 36, La Democratie a l'Epreuve du
XX. Siecle Colloques de Berlin, C. Levy, Paris, lOOG.
F. 4
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disiplini sayesinde, güç durumlarda, dalına desteklemek zorunluğundadır . Çünkü liderin hükümetini düşürmek; partinin halk
nezdinde prestijini sarsmak demektir. Kullanılan usul, ilde~ i.!tifasını vermesi ve yerine,· başkasını lider seçtirmesidir. (Süveyş
olayı ile Eden, Profuma hMisesile Mac Millan örneklerinde 6lduğu
gföi) Kral veya Kraliçenin böyle bir durumda muhalefet liderini
fiilen görevlendirmesi mümkün değildir. Çünkü hukuken mümkün olan bu durum tatbikatta çoğunluk partisince çalışIU3ı yönünden engellenebilir ve iş göremez.
Hükümetin istikrarlı olmasını sağlayan diğer ibir silah da, hükümetin parlamentoyu (sadece avam kamarasını) dağıtma hakkı
dır. Bu hak, umumiyetle, iktidardaki parti tarafından, kendi lehine olan siyasi atmosferden istifade ederek, parl:1mentodaki çoğurıluğu arttırmak. gayesile kullanılmaktadır. Ancak, çok nadir
olarak, milli önem taşıyan ihtilaflı bir konu üzerinde milletin har
kem olması için parlamentonun feshi cihetine gidilmektedir. Yenic.en yapılan seçim, çift parti sistemi dolayısile,çoğurıluğu ve hükümeti tayin eden. ihtilaflı konuya hal çaresi bulan bir referandum görüntüsündedir.
Hükümet, bütün teşrii devre boyunca iktidarda kalabildiğin
den, parlamento muhalefetin tenkitlerini yaptığı bir nev'i hitabet kürsüsü olmaktadır. Teşrii ve icra organları çoğunluk partis'inin elinde olduğundan, bu iki organ arasında, parti disiplini ile
başvekil olan parti liderinin otoritesi sayesinde, çok sıkı bir bağ
vardır. Bu bakımdan, !ngiltere'de, Montesquie'nün ileri sürdüğü
şekilde, kazai kuvvetin müstakil hüviyetine rağmen bir kuvvetler
ayrılığından bhase~ mek mümkün de ğildir. Ancak, iktidarı elinde
bulunduran kuvvet ile tenkitlerini se:rıbestçe yapabilen bir muhalefet kuvvetinden bahsedebiliriz.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, lngiltere'de, siyasi iktidarın kazanılması, tıpkı A.B.D. ndeki gibi «idare edilenden, idare edene»
şeklinde olmaktadır . Krallık müesrnsesinin müdahalesi, daha ziyade, şekli olup, kral veya kraliçe, fiiliyatt3., çoğunluğu kazanan
parti liderine başvekillik görevini tevdi eder. Ancak, liderin istifası veya ölümü halinde, kral veya kraliçe, yukarda belirtildiği gibi ancak hukuken bir seçme ~erbestliğine sahiptir.
İngiltere'de

siyasi liberalizm örf ve adetlere
siyasi partiler demokratik prensipleri tam olarak

yerleşmtş

olup..

beniinsemişler-
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'Cl.ir. Esasen, bu benimseyiş sebebiledir ki, her şeyi yapma kudre-tine sahip olan ilüidardaki pa.r tinin diktatörlüğe doğru kayması düşünülemez.

2° - Kıt' a parlamenter rejimi, tamamile farklı bir görüntüye sahiptir. İki türlü ekseriyet veya nisbtusule dayanan seçim Pıis
-teminin cari olmasından dolayı p a rlıamentoda temsil edilen siyasi
·partilerin çokluğu müşahade edilmektedir. Bu ise, tesadüfi ve geçici durumlar hariç olmak üzere, iktidarın tek bir parti elinde
kalmasına mani olmakta, hükümet koalisyonları yaratmaktadır.
Böylece, hükümetıerin, güvenoyuna başvurmak suretile milletin
temsilcileri ·üzerinde . vasıtalı ibir baskı yapma imkanl ::ı rı yoktur.
Partiler disiplinli olduğu takdirde, lrnalisyonun ömrü nisıbeten artar. Kolisyon partilerinin disiplinsiz durumları, milletvekillerinin,
vekil olmak için yaptığı kombinezonlar ve kulis faaliyetleri şeklin
·de tezahür ederek, hükümetin istikrarsızlığına sebep ol~aktadır.
(96)
Kıt'a

parlemanter rejiminde, idare edenler üçlü bir kombinezona dayanmaktıadır: «İdare edilen - Millet temsilcileri - İdare
·edenler». İdare edenler, millet temsilcileri (Senatör ve Milletvekili) vasıtasile seçildiklerinden, seçimleri vasıtalı bir durum arzetmekted.ir. Bu sebepten, vasıtalı demokrasi deyimi, vatandaşların
şeflerini doğrud an doğruya seçme intibaından mahrum kalmaları
halini belirtmektedir. Fiiliyatta, çok kere, parlamento azalan tara.fmO.an seçilen şef; b alkın sevdiği ve istediği şahıs olmayıp, si·
yasi kombinezonlar neticesinde politikacıların, yani siyaseti kendine meslek edinmiş kimselerin arzu ettiği bir kimse olmaktadır.
Fran"a'da III ve IV cü Cumhuriyet devrelerinde bazı devlet baş
kanları için de durum böyle olmuştur.
Bu tip rejimin arzetti ği hataların hafiflemesi için· Siy.asi partilerin kudretli organizasyonlara sahip olmaları; programlarını iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmenin şarthrına uydurmı:}4n 18.zım
· dır. Bu sftyede, hükümet oldukça istikrarlı koalisyonlara gidebile·cektir. Jeopolitikçiler tarafından da belirtildiği gibi, ülkenin kü(96)

Geniş tilgi için: bkz.
Jules BERTAUT: Les dessous de la «Troisleme» J . Talandier,
Faris, 1959.
Jaoques FAUVET: La IV. e Rebuplique, A. Fayard, Faris, 1959.
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devletlerde, vasıtalı demokrasi iyi bir şekilde işl€mek
tcdir. (97). İsviçre, Belçika, Holl~ndıaı, Norveç, Danim;:ı.rka, İsveç'
de olduğu gibi. Esasen, bu devletlerde, çoğunluğa yakın milletvekili çıkarmış hakim !bir partinin mevcudiyeti, koalisyonu uzun:
c;mürlü yapmaktadır. Belçika'da Hristiyan - Demokratların; İs
veç, Norveç ve Danims.rka'da Sosy~listlerin yaptıkları kqalisyonlar ıbu nev'idendir.
çük

olduğu

Böylece, parlamenter rejimin iki tipini ayırmış olduğumuz·
dan, C.oğrudan doğruya demokrasinin tiplerini inceleyebiliriz.
b-

Modem Anlamda
Tipleri :

Doğrudan Doğruya

Demokrasinin

Batı demokrasisi devletlerinde, doğruçlan doğruya demokra- ·
sinin başlıca iki tipi vardır. Bunlards.n birincisi; anay2.':>a uyarın
ca devlet başkanının balk tarafından doğrudan seçilmesine dayanan başkanlık rejimidir. İkincisi ise; seçim tekniği, . partilerin
bünyesi, halkın demokrasi anlayışı, örf ve adetler gibi faktörlerin
tesiri altında, parleminterizmin ingiltere'de almış olduğu şekil
dir. Bu iki tip içine, kılya hariç tutulmak şartile, batı demokrasisinin bütün büyük devletleri sokul::.~bilir. Anayasa gereğince baş
kanlık rejimini k&bul etmiş olan A.B.D., Anayasada 6 Kas:m 1962
tarihinde yapılan değişiklik wnucunda başkanın genel oyla seçilmesini kabul ec.en madde ile kıt·a parlem2ntarizminden, baş;kan
lık rejimµıe kayan Fn:. ma, parlamentarizmin işleyiş tarzı dolayı
"İle İngiltere ve Federal Batı Almanya doğrudan ~oğruya demokrasinin tatbik edildiği ülkelerdir.

Bugün, doğrud 2 n doğruya demokrasi büyük devletler için
normal olan ·b ir şekildir. Ancak, doğrudan doğruya demokrasinin
fatıbik tarzı 'bakımından memleketler arasında farklar vardır. Misal olarak İngiltere ile A.B.D. ni gösterebiliriz. İngiliz p8..rlemanter
rejimi, kıt' a parlemanter rejiminden farklı olup, A.IB.D. nin baş.
kanlık sistemine benziyorrn da; ikisi arasında hukuki yönden farklı noktalar görülmektedir. İngiliz parlemanter rejiminde, icra organı başk.~mmm halk tarafından doğrudan doğruya rnçilmesi
hususu, hukuki metinlerde yazılı değildir. Bu, çift parti sistemi
'97 ) Jean GOTTMANN: La Politiques des Etats et leur Grographie-A. Colin, Paris, 1952.
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ile parti disiplininin doğmasını mümkün kılan, siyasi parti rejiminin geli~mesidir. Parti ditiplini dolayısiyle temsilcinin hareket
~erbestisi pek yoktur. Temsilcinin hareket serbestisi, ancak parti
grubunaı ve üzerinde kesin bir anlaşffi3. olmayan konulara inhisar
etmektedir. Esasen, çift partili rejimin tam olarak işliyebilmesi,
_:partilerin homoj.en bir görüntüye sahip olmaları ile; yani partileı·in katı bünyeleri ve oy verme beraı':x~rliği disiplinlerile mümkün·dür.
A.B.D. nde ise, başkanlık rejimi anayasa ile kabul edilmiş
olup, mevcut iki büyük siy~i parti, bünye itibarı ile yumuşak bir
görüntü arzetmektedir. Amerikan milletini temsil eden 540 kong- ·
re üyesinin herbiri hareket serbestisine sahiptir. Görünüşte, in.giltere'deki gfüi, çift partili rejim olmasına rağmen, kadro partisi
görüntüsüne s~hip iki büyük partinin bünyelerini ve işleyiş tarzlarını ele aldığımızda, heterojen bir karaktere sahip olduklarım görürüz. Hcrbirinin içinde teşkilatlanmış kliklerin devamlı mücadele halinde olduklarını müşaıhade etmelc mümkündür. Bu disip1in yokluğu, syiasi partilerin teşkilat bakımından milli bir kar~k
tcre ~&bip olmayıp, konfsderal bir halde bulunmalarından ileti
gelmektedir. Bu durumdan ötürüdür ki; başkanın herhangi bir
projeyi kongreye kabul ettirmek için ka.rşılaşt ğı güçlük, İngiliz
hükümet başkanmm aksine, çok fazladır. Başkan herbir senatör ve temsilciyi ikna etmek mecburiyetindedir. Ancak, icra kuvvetini elinde bulunduran başkan teşrii kuvvet karşısında bağım
sızdır. (( Başkan gerek hukuken, gerek vicdanen muktedir olabilcUğ i k~· dar hürdür.» (99) . Her iki büyük partinin faaliyetlerinde,
mahalll menfaatler, dini, mesleki ve ideolojik görüntülü baskı
·grupları önemli rol oynıyan unsurlar arasındadır. Bu sebepten;
A.B.D. çift partili rej imde, durum ve zamana göre, nisbeten bar:ım ~.ız; hakim o1an ve h akim olun:ı n görüntülü birçok karar merkezleri vardır. Ancak, Amerikan an'aneleri, ferd.in dokunulmazlı·
ğ! nı h~r konuda ön planda tutarak, deinokrı::.tik müesseseler ka""
nalile, halk irac".esinin hakim olmasını gerektirmektedir. Esasen,
toplum ha.yatı için önemli olan siyasi kararlar, demokratik bir
:görüntü taşımaktadır. Liberal veya batı anlayışına göre halkın
(98)

An~ııe T UNÇ:.

«la Personnalisation ~u Pouvoir aux Etats-l}'nis
d'Amerique». S. 187, La Perso·n nalisation du Pouvoir Enketlens
de Dijon P:U.F. Faris, 19G4.
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iradesini ka;bul ettirecek olan esas unsurlar: ua) Siyasi partilerin
rekabeti... b) İdare edenlere, kararların alınmasından önce, kamu oyunu tanınu.:k veya açıkça danışmak için resmi veya yan res ..
mi bazı imkanlar» (99) bulunmasında mevcuttur. İkinci unsur
bakımından baskı gruplarının yaptığı tesir, çok kere, menfi olmaktadır.

Doğrudan doğruya demokrasiyi tatbik eden devletler arasın
da diğer bir görüntü fs.rkı olarak, teşri ve icra organlan arasın
daki münasebetlerde kurulan ııüstünlükı: . durumunu gösterebili ·
riz. Doğrudan doğruya demokrasinin İngiliz tipinde, çift parti sis·
temi icra organı yararına kuvvetlerin temerküzünü sağlamış, teş
ri organına oldukça silik bir rol vermiştir. Amerikan tipi doğru
dEn doğruya demokraside ise, partilerin bünyeleri yönünden disiplinsiz görüntüleri sebebile, icra organının karşısında teşri org:ın
kudretli durumdadır. İcra kuvvetinin karşısında teşri kuvvet olarak önemli rol oynamaktadır. Siyasi partiler sisteminin yaratmış
olduğu bu durum, İngiltere yerine, Amerika'da kuvvetler ayırımı
prensibini fiilen işletmekte olduğunu göstermektedir.

Fransa, 1958 anayasasile başlamış olan değişiklik ve 1962 yı
lında anayasaya ilave edilen madde ile (Başka.bın genel oyla seçilmesi hakkında) ikinci şekle kaymıştır. Ancak, buradaki geliş
me, çok kuvvetli olan teşri organı karşısında icra org::mrun kuvvetlendirilmesi şeklinde olmuştur . icm, organı lehine, sahip olduğu haklardan en ufak ibir fedakarlık bile yapmamağı prensip edinmiş olan Fransız teşri organının böyle bir gelişmeyi kabullenmesi,
halkın sevgi ve semp3.tisini ks.zanmış olan De Gaulle'ün refaran-.
dumlara ıbaşvurm~sıyla mümkün olmuştur.
Federal !Batı Almanya'da nasyonel - sosyalistlerin dengesizliklerini gidermek ve Demokrasi Prensiplerine bağlı kalmak amaciyle savaş sonrası kaibul ettiği Bonn anayasası sonucunda devam·
lı bir görüntüye sahip ccŞansölyen hüküm.etleriyle ikinci tipe sokulabilir.
Hiç şüphe yok ki, ccSiyasi rejimi, tarihin izini oldU.kça derin
(99)

c. B. MACPHERSON,:

«Pr0gres Technique et Decision Polltique;»
Revue Intemationale des Sciences Soclales s. 390, Volume
XII, No. 3, 1000.

BATI DEMOKRASİSİNDE SİYASİ İKTİDAR

55

devlet yoktur.>:. (100). Tarihi gelişim içinde
devletlerinde, demokratik prensiplerin uygulan··
ma seyri, bazen, inişler ( 2 nci dünya harbinden önceki faşist tecrübeler) yapmakla beraber, genellikle, mükemmele doğru giden
bir durum arzetmektedir. Siyasi iktidar tarafından demokratik
prensiplerin tatbik şekli; Batı demokrasisi devletlerinde iktidarın ·
görüntüsüp.ü bir diğer yÖnden, yani açık ve kapalı iktidar bakı
mından inctlememizi gerektirmektedir.

bir

şekil_de taşımıyan

Batı den_ıokrasisi

~~

-

Açık

ve Kapalı İktidar Rejinıi :

.Batı demokrasisi devletlerinin bu iki nev'i iktidar rejimi yönünden girdikleri grubu tesbit etmeden evvel, bu deyimlerin ne

olduğunu açıklıyalım.
Açık

iktidar rejiminin esas özelliği, umumi irade içindeki ~e
temayüllerin, iktidara tavsiye baskılarda bulunabilmesidir.
«Açık iktidarın demokrasisi, idare edenlere emirlerini veren umumi iradenin hakiki. karışıklığı ile kabul edilmesi halinde mevcutturıı (101). Siyasi iktidarın bu .görüntüsünde· çoğunlukta olan iktidar taraftarları ile azınlığı teşkil eden muhalifler arasında bir
fark gözetilmemektedir. İktidarın davranışı objektif .olup, muhalifleri farklı bir statüye bağlamamaktadır. G. Burdeau'nun ibelirtikleri gibi; «açık iktidar ile oyun asla bitmiş değildir. Zira zarların
yuvarlanması hiçbir zaman durmaz.» (102) . Bundan dolayı, açık
iktidarda seçmenlerin dileği , serbest ve samimi seçimlerle yapı
lan partiler arası mücadele de iktidarın el değiştirmesi şeklinde
tezahür edebilir. Bu ise, iktidardaki partinin icraatile muhalefetin
faaliyetlerine mani olm amasını icab ettirir. (( Açık iktidar, çoğun
luk yanında azınlığa yerini temin eder; muhalefeti hü rmet edilir
tıir kuvvet olarak tanırıı (103) . Esasen anayasanın prensipleri.

şitli

(100)

F . GOGUEL: Le Reglme P<>litique de la France s. 20, Ed. du
Sevll, Paris, 1935.
(101 ) Georges BURDE,AU: La Democratle s. 88, offlce de Publlclte
Bruxelles, 1956.
(102 ) Georges BURDEAU: La Democratte, s. 88, office oo Publicite,
Bruxelles, 1956.
(103 ) Georges BUR!DEAU: Traite de Science Politique. C. IV, Les
Regimes Polltıques, s. 478, Lib. Gen. de Droıt et de Juris. Paris,
1952.

SİYASİ İKTİDAR ile İKTİSADİ İKTİDAR

56

her türlü temayülün umumi irade içinde serbestçe ortaya çı.kma
tesbit edilmektedir.

sinı sağlayacak şekilde
Kapalı

iktidar; muayyen bir temayülün katıhşrnış umumi
iktidara hakim olmasıdır. Bu temayül, tek bir parti·
tarafından tE.Insil edilmektedir. Böylece devlet kudreti, devletin·
mutlak. hakimi şeklinde görünen siyasi partinin tekelindedir. Bu
tek partinin plan ve programlan her türlü revizyondan kurtulmuş
olup, müd.afaa ettiği doktrinin e~asına dokunulmaz. Bu vasıfları
ile kapalı iktidar, totaliter rejim hüviyetindedir. Halk, siyasi hürriyetleri kı~ıtlamış bir atmosfer içinde yaşamaktadır. Günümüz~e, Bı:.t1• ve Doğu blokları rejimleri arasında. yapılan ayırım, iktidarın bu görünüşüne dayanmaktadır.
irade

şeklinde

Kapalı iktidarın hüküm sürdüğü Doğu bloku memleketlerinin aksine; Batı demokrasisi devletleri (f~şist rejimler devri h:ı
riç tutulmak şartile), açık iktidar rejimine bı;ığlıdırlar. Açık iktidar, Batı c.emokrasisi devletlerinin hükümet mekanizmasile siyasi
hayatının_.. bütünü üzerinde hakimdir. Devletin kud.reti, milli ir:?,dcnin ~ir kısmı U:.rafından devamlı ibir şekilde inhisar altına alın
mamıştır. Batı d€mokrasisinde idare edenlerin, serbest ve samimi
seçimlerle iş başına gelmesi; aldıkları kararların önceden tesbit
·edilmiş belirli umllere tabi olması, muhalefete önem vermeleri
açık rejimi kuvvetlendirici hususlardır. Ferdi hürriyetler ile halk
hakimiyetini bağdaştıran siyasi davranış sonucu olarak, açı k iktld.2.r r~j.imi Bat.ı dEmokrasis.inde · yerleşmiş bulunmaktadır. Kültür
v~ sosyal yöne.en yükrnk bir seviyeye varm'ş olan Batı dernokrasiEıi devletlerinde fert, mevcut bünyelere karşı hareket halindedir.
Esasen, insan zck~.smın en belirli ispatı; im:.anı çevreleyen ve gefü.mesine engel _o lan şeyleri değiştirmek için yaptığı devamlı mücadelelerdi!.

Bati.. demôkrasisi devletlerince ber türlü tem'.).yülün Serbest
seçiml.e r vaptasile seçmenler tarafından değerlendirilmesi imkı}nı
aÇık iktidarın v·arlığ·nı ispat etmektedir. Ancak, Batı demokrasisi
c.€vlet~crin,de~ ., bazısında . aşırı ~ql temayülün faaliyette
bul_u nması ve seçimlerc'.e mücadeleye katılması A. B. Devletlerinde son
derece kısıtlanmış, Bdı Almanya·da ise menedilmiştir. Bu· :durum, nazari .olarak ideal bir açık iktidar reiiminin yokluğunu gerektirirse de; bu memleketlerin sosyal ve iktisadi bünyeleri, hal-
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kının psikolojik davranışı gözönünde tutulduğunda :aşırı sol te-·
mayülün fiilen bir rol oynaması imkan dahilinde olmadığından,
aç ı k iktidar rejimine darbe vurulmamış gibi kabul edebiliriz. Ba- :
tı demokrasisi devletlerinde partiler· arasında yapılan mücadele~
ler E:.cııber.t seçimler ile sonuçlanıp tekrar başladığından, siyasi ik- .
tidarın el değiştirmesi bu devletlerde hakim olan iktidarın özellik·
lerind.endir. Çoğunluk iktidarın dayanağı olmakla bersıber, azın
lık diğer bir deyimle muhalefet tam bir serbesti ve hürriyet havası içinc.e faaliyetlerini devam ettirip yapıcı ve yıkıcı tenkitlerde
bu.lv.naıbilmektedir. Buna en iyi örnek olarak; İngiliz parlament.:xmnu gösterebiliriz. BurM.a muhalefet iktidar partisinin tamamlayıcısı rolündedir.

Siyasi iktidar ile fiili iktidarlar arasında bir rekabetin mevcut olması ve bunun tanınması, Batı demokrasisi devletlerindeki
iktidarın, açık iktidar olduğunu gösteren diğer bir husustur. İk
tidar, bu yönden, konu oyunun dalgalanmalarına karşı da çok
hassastır. İktidar, dayandığı kuvvetler- kombinezonu devamlılığı
yönünden, kamu oyu ile ilgilidir. Siyasi iktidar, deVı3mlı olarak,
kamu oyuna zıt bir şekilde faaliyetıe~ini devam ettiremez. özellikle, Batı demoknsisi ülkelerinde ... ibu hususta propagandanın
da oynadığı büyük rolü unutmamak laz:mdır. Geniş mc:.ddi imkfuılar yardımile yapılacak sistemli bir propaganda, kültür ve
hayat seviyesi nisbeten yük$ek olan Batı demokra sisi devletlerinde bile kamu oyunu istenilen yöne sevkedebilir. Anc~, propagandanm çok etkili olabilmesi için uygun sosyal ve ekonomik zemin lazı mdır: italya'd a faşi stlerin , Almanyada nasyon:ıl - sosyalistlerin yaptığı gibi.
Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidan elinde bulunduran siyasi parti veya koalisyon t:ıraf :ndan verilen emirler, alınan
kararlı.'ır genel olup kamunun yararınadır.
Doğrudan
doğruya
veya vasıtalı clarak olsun, hükümet rnnuçda halk oyundan çık
mış olup, büyük bir çoğunluğu temsil etmektedir. Batı demokra~.isi devletlerinin siyasi iktidarında ((müessiriyet» ve cchürriyet ı:.
bavası temel iki unsur olup, iktidarın halka vermiş olduğu bir
garanticl.ir. Bununla beraber, b.?zı. hallerde, baskı gruplarının tesiri ve propaganda vasıtaları saye:.inde idare edenlerin bir azınlığı
temsil etmeleri de mümkündür. Buna örnek olarak, Fransa'da
yüksek burjuvazinin 1830 - 1880 devresinde, s'.lhip olduğu ikti-
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sadi. kudreı vasıtasile, azfrılıkta olmasına rağmen , siyasi iktidarı
elinde tutmasını gösterebiliriz. (104) . Bu bize, iktisadi iktidarın
sahip olduğu m~ddi imkfuıların çokluğu ve kudreti dolayısile fiili iktidarlar içinde, siyasi iktidarın en kudretli rakiıbi olduğunu
göstermektedir.
Bu sebepten siyasi iktidar ile iktisadi iktidarın karşılıklı mü ·
nasebetlerini incelemeden evvel, ikinci bölümde Batı demokrasisi
devletlerinde iktisadi iktidarın tahlilini yapacağız.

U<K>

Jean L'HOMME: La Grande Bourgeoisie du
P.U.F .. Paris, 1960.

P<ıuvoir .

s. 59-119,

İ K İNCİ BOLOM
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Günümüzde, Batı demokrasisi devletlerinde, siyasi fonksiyon·
lan yürütenler ile hakim iktisadi fonksiyonları ifa edenler arasında tam bir ayrılma g5rülmektedir. XVIII., XIX. cu asırlarda .
!ngiltere'de, 1830-1880 tarihleri arasında, Fransa'da, parlameritoya hakim olan oligarşi, aynı zamanda iktisadi iktidarı da elinde
bulundurduğundan, iktisadi ve siyasi oligarşi görüntüsünde idi.
Bu durum, yani iktisadi yönden hakim olan sınıfın, ikti:::a di iktidarın sağladığı vasıtahrın yardımı ile siyasi iktidarı da elinde
bulundurması, artık mümkün değildir. Çünkü, genel oyun tatbik
edilmesi, siyasi ve iktisadi iktidarın aynı sınıf elinde kalma imkanlarını azaltmış olup, umumi iradeyi temsil eden çcğunluttun
siyasi iktidar.:a. _geçme imkanını sağlamıştır. B6ylece, Batı demokrasisince, siyasi iktidar ile iktisadi iktidarın aynı grubun elinde
olma durumu son bulmuştur . Seçmenler, bilhassa dinamik hayat
içine girmiş olan şehirdekiler, iktisaden kuvvetli olanlar için değil , partilerin temsilcileri için oylarını vermektedirler. İşçilerin siyasi partileri vasıtasile iktidara geldikleri (İngiltere' de İşçi Partisi) veya · i şbirliği yaptıkları (Fran: a'da Sosyalist Partisi) biı:.
vakıadır . IBu da, Batı demokrasisinde, milli hakimiyet prensibinin·
tam ifadesini bulduğuna işarettir. Bununla beraber; halen A.B.D .•
İngilte re , Fram'.1. ve Batı Almanya'da büyük iş adamlarının önem li siyasi m evkilere geçtikleri ve dolayısile siyasi iktidara tesirlerde bulund.uld an da ibir gerçektir. A B.D. de bir milli savunma sekreterinin «General Motors için iyi olan, A.B.D. için de iyidir» (1)
şeklin e.eki bey:ınatı bu tesiri, teyid edicidir. Keza, Fransız Başve
kili Gcorges Pompidou, Rotschild Bankasının genel müdürü iken
bu mevkie gelmiştir. Ancak, bu hususta, bu _gibi kimselerin tek( 1)

Raymond ARON: Sociologie des
D .U., Paris, 1S60.

&:::ı ctet es

Industrielles, s . 78, C.
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.nik bilgileri sebebile, bizzat siyasi iktidar
vet edildiklerini de belirtmek lazımdır.

tarafından

vazifeye da-

Sosyal iktidarın bir nev'ini teşkil eden iktisadi iktidar; telrnik
ilerleme ve sanayideki temerküz sonucunda gelişerek, Batı aleminin demckr~tik rejiminde siyasi iktidar karşısında bir kuvvet olaTak görülmektedir. «Yirminci asrın ikinci yarısında Amerikan kapitalist sistemi, esas itibarile, birkaç büyük şirketin faaliyetleri
etrafında döner ve onun üzerine dayanır. » (2) . Şüphesiz, iktisadi
iktic.arın siyasi iktid&ra yaptığı tesirin derecesi, milli ekonominin
bünyesine göre değişmektedir. Diğer bir deyimle; iktisadi sistem,
iktirndi kararların orijini, iktisadi faaliyetlerin sektörlere göre
-0.ağ:!lımı, iktisadi ünitelerin cesameti, milli gelirin sosyal gruplar arasında d~ğıl:m şekli gibi hususları içine alan iktisadi bünyenin arzettiği farklar, zaman ve mekan içinde, i~tisadi iktidaTin yaptığı tesire değişik bir görüntü vermektedir. Bu sebepten,
Batı Avrupa devletlerile A.B D. nde iktisadi iktidarın, siyasi mekanizm&ya yaptığı tesir aynı kuvvette değildir.
Memleket kaynaklarının mahiyeti, istihsal usulleri, müba--delenin çokluğu, malların dağılım şekli gibi, iktisadl çevrenin bütün verileri, bağlılık münasebetleri yaratmaktadır. IBu b &ğlılık
münasebetleri içinde, iktisadi kuvvetleri tesbit etmek mümkündür: Müstahsil, işçi , aracı, kredi veren v.s. Batı demokrasisinde,
bu kuvvetleri «Sermaye-Emek ikiliğine n (3) dayandırabiliriz. Siyasi iktidar yönünden, bu ikiliğin iktisadi iktidar üzerinde w.yıf
latıcı bir tesiri vardır . Çünkü, üçüncü bölümde göreceğimiz gibi,
Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidar, bazı hallerde, iktisadi kudretin tesirinden kurtulmak gayesile işçi sendikaları ile
işbirliği yapmaktadır.

Batı

aleminde, genel oyun tatbiki ile iktisadi iktidar, artık,
emretmiyorrn da; teknik ilerleme ile gelişen
sanayiin sağladığı kudretle, fertlerin sosyal şartları üzerinde te-sirli olabilmektedir. Dc-layısile, geniş bir ölçüde, fertlerin siyası
-davranışlarına yön ~rilmiş olmaktadır. «Medeniyetimizin zengin<ioğrudan doğruya

{2)
<3>

A. A. BERLE: The 20th Century Capitalist Revolution, s,28, Brace
and Company, New York, 1954.
G. E. LAVAU: «La Dissociation du Pouvoir», s. 818, Esprlt No. 6.
Juin, 1956 <special).
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sahiplerini belirli bir şöhret ve prestij ile örter. Fakat, bundan başka, zenginlik sahiplerine iki önemli siyasi gaye takip etmelerini mümkün kılar. Zenginlik; propagandayı, makaleleri, rek18.mları, ufişleri, hicviyeleri v.s. öder. The Eoonomic League and
Aims of Industry, ibu nev'i hizmetleri yapmak için bazı firmalardan büyük yardımlar .görmektedir. İkinci olarak, iş adamları siyasi partiler için aidat ödeyerek kaydolabilirler ve bu İngiltere'de
sır değildir. Şirketlerin direktörleri ve bazı hallerde, bizzat özel
teşebbüs, muhafazakar partiye fonlar temin etmektedir.» (4). Kanacl.a'da muhafazakar partinin bünyesi üzerinde, «Trunk Railway)), «Montrool Bank» ve «Big Business» in büyük tesiri oldueu
tesbit edilmiştir. Bütün bunlar, iktisadi iktidarın, tesir sahasını
genişletmek için yapılan hareketlerdir.
Bu bölümde, ilk olarak, iktisadi iktidarın anlamı üzerinde
duracağız. Ve sonra da, sırasile, iktisadi iktidarın, iktisadi kanun
ile ilgisini ve B8.tı demokrasisindeki gelişmesini inceliyeceğiz.

I A -

İKTİSADİ İKTİDARIN ANLAMI :
İktisadi İktidar ile Siyasi İktidar Arasındaki Faı:ltlar:

Batı demokrasisinde siyasi iktidar ile iktisadi iktidarın ayrı
ellerde bulunması dolayısile iktisadi ilctidarın mahiyetini açıkla
mad, n evvel, genel bir şekilde, bu iki iktidar nev'i arasındaki
farkları belirtmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Herşeyden önce, şunu belirtelim ki; siyasi iktidar ile iktisadi
iktidar arasında bir çatışmadan ziyade, karşılıklı anlayışa dayanan münasebetler mevcuttur. iktidar dışı olan diğer siyasi ve ik ·
tisadi kuvvetler an:.sında da bu nev'i münasebetler cereyan etmektedir. Bu münasebetlerin bütünü dinamik bir mahiyette olup,
daimi de[pime halindedir. İktisadi iktidar ile siyasi iktidar, aynı
gayelere varmak için iki farklı vasıta olup, her ikisi de fert refahının temel şurtıarındandır. İki iktidar arasındaki farkları, aşa
ğıdaki şekilde tesbit edebiliriz:
(4:)

s. E. FINER: Private Industry and Polltlcal Power, s.22, Pall Mali
Press, London, 1958.
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kontrolü, iç piyasayı~
fiatları, kredi sağlam::ıı imkanlarını ve rekabeti bünyesinde ihtiva
etmektedir. Esası, insanları eşit kılmıyan çevre ve hayat şartları
üzerine dayanmaktadır. ıBuna mukaJbil, siyasi iktidar es asını, Batı
aleminde, eşitlik ve hürriyet prensiplerinde bulmaktadır. Ayrıca,
iktisadi iktidar belirli bir müessesevi strüktür içinde cereyan ettiği halde, siyasi iktidar bu müessesevi veriler üzerinde tesirli olma şeklinde görünmektedir.
a)

İktisadi İktidar;

maddi

kaynakları,

b) İktisadi iktidar; değişikliklere açık kaypak bir bünyeye
sahip olup, pek manialarla karşılaşmaz. Siyasi iktidar ise daha
katı ve ağırdır. Ayrıca, iktis.:ıdi iktidarın teşekkülünde kamu oyunun oynadığı rol pek önemli değildir. Buna mukabil, siyasi iktidarın teessüsünde, özellikle ileri ülkeler kategorisini teşkil eden
iBatı demokrasisi devletleri için, kamu oyu temel unsurlardan birini teşkil etmektedir.
İktisadi

iktidar, sosyal düzende vqku bulacak berhangi
bir değişikliği siyasi düzene aksetmeden hissedebilir. örneği: Batı
C'.emokrasisi devletlerinde y8.pılan işçi grevlerinin iktisadi iktidar
üzerinde büyük tesirleri olduğu halde, genellikle siyasi düzene dolayısile siyasi iktidara tesirleri pek azdır. Ancak, genel işçi grevlerinin yapılması halinde, siyasi iktidara tesirleri . fazla olup teşkil
tarzında değişmeler yapılm8.sına bile yol açabilir. İkinci Dünya
Savaşı sonrası Frama'sında, 194:7 senesinde, yapılan genel işçi
grevi ( 5), siyasi iktidara bu mahiyette bir tesirde bulunmuştur.
c)

d) İktisadi iktidarın tesir sahaları, siyasi iktidarm aksine,
devletin sınırları ile tahdit edilmiş değildir. Devletlerdeki siyasi
rejim ve iktü:adi politikaya göre, değişik derecelerle, diğer dünya
milletleri üzerinde tesir etme imkanlarına sahiptir. Mes-eıa, A.B.D.
ndeki General Motors, United states Steel,, Ford, General Electric,
v.s. (6) nin tesir sahal8.rı A.B.D. nin sınırlarını aşıp diğer devletlerin, bilhassa az gelişmiş memleketlerin iktisadi durumu üzerinde, vasıtalı olarak da siyasi iktidara tesirler yapaıbilecek kudrettedir. Batı demokrasisi devletlerinde iktisadi iktidarın iktisadi şe
bekesi · bir ağ şeklinde etrafa yayılmıştır. Bu yayılma dolayısile,
(5)
(6)

Jaccrues FAUVET: A.g.e., s. 77.
Massimo SALVADORI: Le Capitallsme Americain, s.62, La
lombe. Paris, 1953.
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iktisadi iktidarın sınırları siyasi iktidarm sınırlarını aşm3ktadır.
Hayat seviyesinin yüksek ve iktisadi durumun sağlam olduğu Batı demokrasisi devletlerinde bu husus kendini çok açık bir şekilde
göstermektedir.
e) İktisadi iktidarın mücadele vasıtaları, siyasi iktidarın aksine çok çeşitlidir. Siyasi iktidarın mücadelesini açık bir şekilde
yapmasına mulrnbil, iktisadi iktidar gizli mücadele etme imkanlarına sahiptir. Fransa'da ve diğer Batı devletlerinde gerek iş veren.
gerek işçi sendikaları hazırladıkları resmi raporlarda daima faaliyetlerinin bir kısmını gizlemektedirler.
f) İktis~di iktidar teessüs ettikten sonra, takip ettiği gaye
muayyen olup, bu gayeden sapmalar mümkün değildir. Çünkü,
yaptığı mücadele kendi menfaati etrafında toplanmaktadır. Siyasi iktidar ise genellikle parçalanabilir bir bünyeye sahiptir. Bu
sebepten, kcl&ylık.la, iktidarın kaynaklarından olan zenginliğin,
gi~i ve devamlı, bir tesirine maruz kalabilmektedir. Ancak, telafi
edici kuvvetlerin gelişmesile zenginliğin kamu oyunu temsil eden
siyasi iktidara tesir imkanları azalmaktadır.
Siyasi iktidarın faaliyetıerile düzenlediği siyasi ortamda
gelen siyasi değişmeler, kendini rnrt ve şiddetli bir şe 
kilde siyasi iktidar üzerinde hissettirebilmesine mukabil; iktisadi
değişmelerin, iktisadi iktidar üzerindeki tesirleri yavaş yavaş olup,
şiddetli bir şekilde, ani olarak hissedilmemektedir.
İki iktidar arasındaki bu farklar belirtildikten sonra, Batr
demokrasisi devletlerinde iktisadi iktidar, genel olarak, hangi faktörlere d&yanmaktadır sorusunu cevaplandırabiliriz.
g)

meydıma

B -

İktisadi

lktidar:n Faktörleri ve

Tanımı

:

İktisadi iktidarın

faktörlerini belirtmek için bir çok tasnif
yapılmıştır. İşçi ı:endikaları vasıtası ile işçilerin, emek ıarzı inhisarını elinde tutabileceklerini iddia eden Spengler'e göre iktidar;
sayı, organizasyon ve şuur olmak üzere üç unsura dayanmaktadır.
(7). Haymond Barre ise, iktidarın faktörlerini üç grupta topla(7)

Joseph J. SPENGLER: «Economıc Power Blocs and Amertcan Capltalism», s.415, Amerlcatı Economic Review, C.X.L. number ı
May, Hl52.
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maktadır: Satıc).

için stok etme, alıcı için de bekleme yeterliğini
belirten teknik ft:.ktörlcr; rakibi, mali sebeplerle zorlama yeterliğini temin eden mali faktörler; blöf ve korkutma yeterliğine yararh psiko!ojik faktörler (B). Bütün bu tasnifler, teker teker, iktir.adi iktidar:n bütün hususiyetlerini çevreliyecek bir mahiyette
o:madığ ·ndan bunlara dayanarak, yeni bir t(a:;nif yapmak cihetine
gic.eceG"iz. Bu husustc., Jean L'Homme·un yaptıkları gibi, iktisadi
iktidarın faktörlerini iki büyük grupta topl:1mak mümkündür.
Macd.1 faktörler, gayri maddi faktörler (9). Bu iki grup faktörlerin mahiyetlerinin neden ibaret olduğunu tetkik edelim. M~ddi
faktörler, Biersted.t'in yapmış olduğu tasnifin elemanlarından müte<:ekkildir: Sayı, org~·nizasyon ve kaynaklar ( 10). Bunlar iktisadi
ikticı.arın kur.retini temin eden faktörlerdir. Hiç şüphe yok k.i, sa·
yın:n oynadığı rol çok öm.mlidir. Batı demokrasisinde, si:rasi ik·
tir.arın c~ası, seçmenlerin ekrnriye~ine dayandığı gibi, iktisadi iktidarda, sendikaların kuC..rea bakımından, işçi veys. işveren sayısı
nm tesiri büyüktür. Böylece, iktis~di iktidarm temelinde, sayı unsuru olarak gerek işçi, gerek işveren yönünden bir dayanak noktasıdır.

Kaynaklar ise, para, kredi, alet, imaia.tt:lki yenilikler, teknik
yeterlik şeklinde görünmektedir. Geniş bir anlamda, iktirndi iktidarın diğer iki faktörü elan organiz~sycn ve rnyı ile birleşme3i
halinde kaynaklar bir önem kaz:>mr. Kaynaklar, bazı. hallerde,
myı unsurı;.nun zayıflığını giderici tesirlerde bulunabilir. Me3ela.,
Frarn:;·z ekoncmis!nce işveren sendikal::rınm üye adedi, işçi sendik~.larmın üye rnyı::;ma. göre çok daha az o·m3.kla beraber. kayn<Jk··
ların (para, kredi) yarattığı kudret sayesinde, i şçi sendikahrından
çok daha kuvvetli bir durum arzetmektedir. Bir firma, sendika.
veya grup için, kaynaklar çokluğt:nun iktirndi kudret bakım· ndan,
sağladıG'ı en büyük ~vantaj ((zamanı iyi kullanm~.k imkdnım sağ
lamas'.d-r.u (11). Kudretli bir firma ile zayıf bir firmanın t>ekleme kabiliyeti mukayese edildiğinde, birincinin ıbu bak:mdan çok
Raymond BARRE: Economle Politic:ue, s.~D2, C.1, themts Parls,
1'..156.
(!')) Jean L'Homme: «Considerations sur le Pouv:lir Ec·: noml(!ue et
'sur la Nature>'. s. P-"3, R.evue Economi·-ue. N·'J.6, Nov. l!):i8.
ClO) Robert r.İER"i'TE'OT: «An Analysis c;f Social Power», s.737, A_m erican S·:ıclol-::ıgical Review, 1950.
Cll) J. L'homme: A.g.m., s.e87.
(<El
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gö-

rülüi'.

Organizasyon, iktirndi iktıaatm tesirli olabilme3i için gereklidir. Küçük grupların, geniş halk tabakaları üzerinde siyasi
du.rumlarını devam ettirebilmeleri, büyük ölçüde, organizasyona
b2. ğlıd.ır. Organizasyon, genellikle, zamrn içinde · noksanların gi~.erilmesi suretilc rarycnellik yönünden gittikçe artan bir seyir
takip eder. Bu bakımdan, İngiliz, «Trade-Unionıı larile Fransız
:.sendikaları farklı durumda olup, birincileri dal:a ::ağl,!lm esaslara .
<:l.a yanmaktadır .
İktisadi iktidarın gayrı maddi faktörleri.arasında şuur ve birgösterebiliriz. Herhangi bir grubun kuvvet olı::.rak ortaya çı
kabi:mcsi için . bir şuura ve birliğe dayanması zarurudir. Kuvvet;r.ı. tesirli. o:masmda, şuur ve birliğin rolü çok önemlid.ir. İ~çi ve
işveren rend.ik..?.larınm, Batı demokrasisi devletlerinde, bir kuvvet
·olarak ortaya çı.kmalı::.n şuur ve birlik unsurlarına dayanmaktadır.
Bat. c1.emokrasisi devletlerince iktisadi iktiC.ar, devletin ikti·~adi iktidarı. ve özel sektörün iktü:adi iktid.arı o:mak üzere ikiye
~yrıla.bilii.'. Bu iki iktir.adi iktidar arasında mücudele ve ittifak
dun:mları mevcut olabilir. Kamu sektörünün iktirndi iktidarı,
çok kere, siyapi iktidar karşısında ba~ · msı.z bir mahiyettedir. Özellikle. teknisyenlerin hükümea şekli altında, teknokrasinin t1kim
·olduğu zcman bu hm-us görülmektecl.ir. Batı. aıeminde, özel sek·
töre ait iktisadi iktidarın merkezleri çeşitlidir. Evvelft, durum ve
-ölçüleri. paz~rlar üzerinde haiz olduğu ıımcnopolcü kudreteıı (12)
bağlı olan. büyük firmalar; ikin.::i olarak, firma gruplarıdır. Som:.ncu olarak. pc:.zar üzerindeki zayıf durumlarını teHIJi etm€k ve .
(o'ayır.ile milli gelirdeki Msr.e 1erini muraf~za cc'ebilmek için iş ri
lerin ve zenaat erbab'nın teşkil ettikleri gruplardır. Böylece. P.atı
c:".emokrasisi devletlerinde mevcut olan özel ~ekti)rün. ikfü:adi ikti·Qar kaynağı. ya kudret faktörlerine veva bir grubun üyelerinin bir
rraya gelmesi ile meydan:-ı. gelen birliğe davanmaktadır. DivebiliTiz ki, birincisi ııkuvvetlerini iktidarın: ikincisi i'" e, genellikle «21-yıflarm iktic'.arıdırıı. ( 13). Kırnca: İktisadi ikticar, maddi ve gayri
liği

1
•

(12)
(13)

J. HOUSSIAUX: Le P:::uvoir de Monop'Jle, s.79, Siray, Parls,
195:!.
Raymond BARRE: «Quelc.ues Aspects de la Regulatl"n du Pou .
voir Economi~Ue>>, s.913, Revue Econcmlque No. 6, Nov. 1~58.
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maddi faktörlerin bir araya gelmesi ile tezahür eder. iktidarın bu..
iki nev'i faktörü yanında müesseseler veya piyasa şekilleriyle ilgili olan bünyesel faktörleri de ilave etmek gerekir.
Bu şekilde faktörlerini tayin .ettiğimiz iktisadi iktidarın somut tanımını yap3.cak olursak, uiktisadi iktidar, muayyen bir zaman ve yerde, ekonomiye istikcmet veren hakim kuvvetlerdir.~
(14). Böylece, burada, iktisaden kuvvetli grupların ve fertlerin ..
siyasi iktidarın kararlarına ve dolaiı.sı ile işleyişine yaptıkları te-sir söz kcnusu olmaktadır. Ancak, iktimdi iktidarı; kuvvet ve hakim clm~ ile karıştırmamak. lazımdır. Bunlardan birincisi, iktidarın madci.i özü olarak kabul edilebilir. İkincisi de iktidara çok yakındır. Bu ayınını yapmak b.?kı mından «iktisadi iktidar açık biriktisadi tesir icra etme yeterliği» (lE•) olarak tanımlanabilir. Burada, tesir icra etme yeterliğinin iktisadi mahiyeti çok önemlidir.
Çünkü, yeterliliği iktidar nev'ilerinin herhangi birine (dini, asker!, siyasi, v.s.) uygul.a mak mümkündür. Bu bakımdan icra edilen tesirin sahasın'. belirtme zorunluğu vardır. Dolayısiyle, bu yeierlik, muayyen bir ekonomik sistem kadrosu içinde icra edilerek
bir değer kazanır. Şimdi bu iktidarın, iktisadi kanun ile olan mü-·
nasebetinin ne olduğunu tetkik edelim.
il -

İKTİSADİ İKTIDAR VE İKTİSADİ KANUN

Boebm-Bawerk, fiyatların teşekkülü ve gelirlerin dağılımın
ö2. iktic'arın erns faktör olduğunu kDbul etmiş, ancak bu iktidarın iktisadi kanun içinde olduğunu iddia etmiştir. Neo-klasikler
de, işçi ücretlerinin marjinal prodüktiviteye göre tesbit edildiğini,
gelirlerin te~ekkülü. ve dağılımının, fiyatlar mekanizmas·na benzer bir tarzd.a işled.iğini kabul etmektedirler. Neo-klasiklerin bu
başlangıç noktasını, modern gelir teorileri, kabule şayan bulma·
maktadırlar. Müna_!{ru;a mevzuu iktisadi vetireyi iktisadi kanun.
mu, yoksa iktisadi iktidar mı t :lyin etmektedir? İktirnt teoricileri,
iktisadi kanunun; tarihçiler ise, iktisadi iktidarın tayin edici faktör olduğunu kabullenmektedirler. Vf. Eucken ( 16) ise, her iki te-(l.ı::)

(15)
(16)

G. E. LAVAU: A.g.m., s. 819.
Jean L'HOMME: A.g.m., s.893.
J. L'HOMME: A.g.m., s. 897.
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·mayülün bir sentezini yapmanın gerektiğini iddia etmektedir. Bu
sentez için Eucken ((bir merkezden idare edilen ekonomi» ve ((müınasebetıer ekonomisin şeklinde bir ayırım yapmaktadır. !Birincisinde, plana dayanan ve tek bir merkezden idare edilen bir ekonomi söz konusudur. İkincisinde, yani münasebetler ekonomisind~
ise; gruplaşmış ve aralarında çatışmalar olan, Galbraith'in tabiri
ile telafi edici kuvvetler, iktisadi kudretlerin mevcudiyeti,. iktidar:ı
-değişik bir mahiyet vermektedir. Bu halde, bir teşebbüsün iktidar
durumu, kapalı. bir pazar ve monopol bulunduğu takdirde, daha
-enteresan bir dun1m arz eder. Bu yönden, Batı aleminde, emek pi·
ya:ası, Duopol durumuna tekabül edip, her grubun «İktidz.r tesi·
Ti» diğer bir grup tarG:fından azaltılmaktadır. Diğer bir deyimle,
tam rekabet. şartlarının işlediği hallerde, iktisadi iktidarın tesir
-derecesi azalmaktadır. Ancak, her zam::ın için, dev teşebbü"1er iş
·çi ve müşterileri karşısında küçük teşebbüslere nazaran daha fazla
1.ktic.ara sahiptir. Bu durumda, her teşebbüsün iktidarı; pazar
üzerindeki durumu ile cesametine bağlı olmaktadır. Tam rekab~t
-şartlarındG:n uzaklaşıldığı nisbette W. Eucken'e göre, teşebbüsün
iktidar:nı yapan; piyasa üzerindeki durumudur. Teşebbüs ne kadar büyi)k olursa, iktisadi iktio.arını inşa etmek şansı da, o nisbette fazla olur. Böylece, münasebetler ekonomisinde ((piyasa durt'.muıı ile «iktidar durumuı: . arasında, bir ayırım yapmak lazım·
-dır.

Liberalistlerin istihsal mekanizmasını yürüten, arz ve talep
kanunlarmm bağlı olduğu fiyat mekanizmasıdır şeklindeki iddia·
lan; Bat1 demokrasisi devletlerinde, iktisadi bünyenin geçirmiş ol·
·duğu değişim ve tam rekabetin yokluğ~ dolayısile, tatlı bir hayal·
deri ibarettir. Fiyatlar artık serbest olarak teşekkül etmeyip, bazı
'Clev teşebbüslerin tıildp ettikleri şuurlu bir siyasetin sonucudur.
Kar; hemen gerçeklesen m ali bir gelir o!mJktan çıkıp, iktisadın
temel bünyesine bağlı olan, t~şebbüs rantabilitesinin uzun vade·
deki gelişmesine dayanmaktadır. Esz.scn modern teoriler, fiyat
mekanizmasını izah ecerken teşebbüslerin dinamik stratejisine,
·geçici olarak elde edilen dengeden daha fai1a önem vermektedir1er. Batı cemokrasis~ devletlerinde, büyük kapitalist ünitelerin,
«trustıı lerin ve grupların stratejik cicsiyonu. ekonomik dizginlerini ellerinde tutmalarını ve kanunlarını kabul ettirmelerini kolaylaştırır. Ancak, stratejik aksiyonun gaye ve bağlılığı üzerinde
yapılacak herhangi bir değişiklik, iktisadi kudretlerin milli ca-
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mia içindeki denge ş:::rtlarını deği~t.irir. Böylece iktidar ve dil;err
kudretler !E.rasındaki münasebetler bir dengesizlik manzarası ~rz
tder. iktirndi bayattaki çeşitli kuvvetlerin durumları detaylı bir
şekilde Louis 1Baudin'e göre şöyledir:
- tarafların dayanmr;. imkanlariyle direkt ilgisi cl::n mali.
durumları;
·
- tarafların prestijleri;
- aralarınC.aki uygunluk;
- üçüncü tir rakibin ortaya çıkması ihtimall;
- zamanın iktisad i konjonktürü;
- sL:.yımn kuvveti;
- kamunun davranışı; v.s. (17). Böylece, iktisadi ünitenin.
dun:mu ile piyasa şekli arasında sıkı bir ilişki vardır. Eucken· ın_
belirttiği gibi, uferdi monopolcünün durumu, ,gizli mücadelelerin
iktic'.an zayıflatt. ğı bir grup monopolcünün durumundan dar.a.
kuvvetlidir .. » (18) . Eonuçda, iktidar durumunun kudreti ı:ıit olduğu piyasci.ar:n bünyesine sıkı bir şekilde bağlıdır.
Ekonomik vetire içinde, iktisadi kanun ile iktirndi iktidar bir
sentez mahiyetindedir. Ancak, Batı demokrasisi devletlerinde iktisac'.i iktidarın iktisadi ~eyirc.eki rolü artmaktadır. iktisadi ikti:dıarın bµ gelişmesi, nasıl vuku bulmaktadır?
111 -

İKTİSAUİ İKTİDARIN GELİŞMESİ

İstihsal metotların:n

leri üç büyük devrede

tarihi

gelişim

içinde geçird iği değişme 
özetliyebiliriz.

toplayıp, kırnca şöyle

kapsayan «homofaıberu in.
XVIII inci asrın sanayi devrimine kadar devam
eden, sanayi öncesi; ar-Uzan, köylü ve aletin bakim. olduğu devirdir. Dünyamızın büyük bir kısmınd:ı, hatta scrıayileşmiş Batı demokrasisi c'.evletlerinin bazılarında mevcudiyetini iktisadi ıbünye
Birincisi;

<ıneolitik n dediğimiz her~eyi

görünüşünden

(17)

Lc·uis BAUDIN: Manuel d'Econmnle Politique, s .423, c.II,

Par~~

1955.

(18)

Pierre KENDE: «Notion de Pouvoir dans L'Analyse Ec:ınomlque» ,.
s. 317, Les Formes M·:dernes de la Ccncurrence, Gautıer-Villars..
Faris, 1964.
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içindeki köy ekonomisi ile devam ettirmektedir. Bu rejimde, istihsalin hakim unsuru insandır. İstihsal hacmi; insanın ve bazı
evcil hayvanların fiziki kuvveti ile sınırlanmış olup muayyen bir
seviyeyi aşamaz.
XVIII. a srın ikinci yarısından itibaren yeni bir istihsal dev
resine girilmiştir. Bu devrenin hakim vasfı; aletin yerine makinenin geçmesidir. Bu devreyi, sembolik olarak, Watt'in buhar makin~si (1764) ile başlatmak ı2det haline gelmiştir. Gerçekten, bu
tarihten itibaren, yeni metotlarla çalışan, yeni bir sanayilin ve
anlay1şın ortaya çıktığını kabul edebili.riz. Bundan b5yle; istih~al hacmini t8,yin Eden im:anm fiziki kuvveti değil; s·nırları ti::ım
tesbit edilemiyen tabiatın enerjileri ve rnrmayedir. Kurulan te~ebbüsler; ferdi sermaye veya aile sermayesi üzerine dayanmaktadır. Artizan fabrikaya gelip, işçi statüsüne girmektedir. «ıBu tip
teşebbüsler; sc nayile~menin birinci devresinde, yağmurdan sonra
mantarlar gibi türediler» (19). Sermaye; patronun şahsında canlanm:.:.k.tadır. Her patron teşebbüsünde; piyas anın şartları haricinde, çalışmanın teknik şartlarını, istihs 3li, ücretleri, piyasa hareketlerine göre birim rntış fiyatlarını ve arz edilecek miktarı, yapılacak envesfü:manları tayin etmektedir. Ancak, vasıt~ı zorlamalar; yani piy.gsa kanunlarına ve hazırlanmış iş mevzuatına uymak zorunluğu , patronun serbest faı>liyet sahasını daraltmakta·
dır. Bununla beraber, patron; istihsalin teknik organizasyonu, ye··
ni makinelerin kabulü, yeni mc ddelerin piyasaya çıkarılması hu·
suslarında, daima, büyük bir kudrete sahip olup, serbest hareket
edebilmektedir. Bu tip teşebbüsler; XIX uncu asrın sonuna kadar
hakim durumda kalıp, bil§.hare ikinci pıana düşmüştür.
1

XIX uncu asrın sonundan itibaren, iktisadi hayıatta yeni bir
tipi hakim rolü oynamakta; piyasa mekanizması üzerince tesir ederek işleyişini C:eğiştirmektedir. Anonim şirket hukuki şeklini taşıyan bu teşebbüs tipinde; patronun kudret ve vazifeleri, ihtisaslaşmış kadrolara devredilmektedir. Böylece, işçi ve
kamunun görüşünde sermayenin temsilcisi olan patron; yerini,
geniş bir organizasyona terketmektedir. Organizasyon devri olarak. vasıflandırdığımız bu merhalenin temel vasf1; sermayenin teteşebbüs

(19)

Robert FOSSAERT: L'Avenlr du Capitallsme, B. 158, Ed.
Seuil, Parls, 1961.
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merküzü ile gittikçe büyüyen ve karışık bir görüntü kazanan teşebbüslerdeki organiııasyonun yeni şekli ile gelişen idari mekanizmadır. Sanayi; organizasyon dolayısile gittikçe idari bir görüntü kazanmaktadır. Sanayide; imalat safhası bile, sadece, teknik
bir işlem olmaktan çıkmış durumdadır. Esasen, XX nci asrın sanayiini, XIX uncu asrın rnnayiinden ayıran kriter; organizasyondur. Bunun da nedeni, istihsalin ve iktis~di kudretin temerküzüdür.
Batı

demokrasisi devletlerinde sanayi sektörünün bünyesi; istihsal metotları yönünden, organiııasyon devrinin vasıflarını somutlaştırmaktadır. Dolayısile, istihsalin önemli merkezlerile siyasi iktidar arasındaki münasebetler; birinci sanayi devrimindenberi deği~miş durumdadır. Bu husus, Batı demokrasisi devletlerin·
de iktisadi iktidarın menşeini teşkil eden temerküz olayını incelenmesini gerektirmektedir.
A -

BATI DEMOKRASİSİNDE İKTİSADİ İKTİDARIN
MENŞEİ:

Batı demokrasisinde çeşitli iktisadi olaylar arasında karşılık
tesir imkanları çok genişlemiştir. Modern teknik de; çok büyük
envestismanlar gerektirip, büyük sanayiin karekteristiklerinden
birini teşkil etmektedir." Tekniğin hızlı deği şmeleri , iktirndi bünyenin unsurların da çabuk bir intibakı gerektirmektedir. fBu ise;
küçük teşebbüsle rin intibak kabiliyetinin azlığı gözönünde tutulduğunda, t emerküz olayına yol açmaktadır.
lı

. İktis adi büyüme ve temerküz; Batı ılleminde iktisadi iktidaedip, kuvvetlenmesini mümkün kılmıştır. Bu
hususu; yani iktisadi büyümenin ve t emerküzün ikt isadi iktidarın kuvvetlenmesinde oynadığı esas rolü, Batı Almanya'nın iktisadi kalkınma mucizesinde müşahade · etmek mümkündür (20). · İk
tisadi iktidarın kuvvetlenmesile, Batı devletlerinde siyasi iktidar;
liber.a l devredeki tutu'mu ugece bekçisi» yerine, siyasi ve ikt~sa4.t
problemler üzerinde bağdaştırıcı tesir yapan bir tavır takının.akrın mcnşeini teşkil

(20)

Jacques HOUSSIAUX: «Quelques. Aperçus sur l'Evolution du Pou_
volr ·Economlque en Allemagne- Federale», Revue Economlque.
No.3, Mal, 1962.
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tadır.

Ancak, siyasi kimseler; kararlar alınırken çeşitli baskıların
tesiri altında kalabilmektedir. Esasen, Batı demokrasisi devletlerinin bir kısmında (özellikle Batı Avrupa) iktisadi bünyenin karma görüntüsü; iktisadi meselelerin siyasi bir k:arakter de taşıma
larına sebep o!muştur. Bu hususta, devletin hususi sektör ile olan
müna~ebetlerinin derecesi önemli
bir rol oynamaktadır. Johan
Akerman; siyasi davranışları, iktisadi gelişmeye tesir eden «itici
kuvvet» (21), lerden biri olarak kabul etmekte, teknik buluşlarla
aynı seviyede tutmaktadır.
Zamanımızda,

teknik ilerlemenin doğurduğu büyük temerküz
devletin iktisadi hayata olan müdahaleleri «bağdaştı
rıc1 tesir» gayesile artmaktö.dır. Büyük sanayi; menfaatleri çok
kompleks bir görüntü arzettiğinden, zaruret icabı kaçmamıyaca
ğı, siyasi bir mahiyet kazanmaktadır. Büyük cesamette olan her
te~ebbüsün; dış işleri, haber alma büroları, diplomatik temsilcileri, elçileri, konsolosları vardır. Devletin sanayi ile meşgul olduğıı
yerde «trust» siyaset yapar; ve bundan başka şekilde de hareket
ec.emez. Her ikisi de, bu şartlar içinde kr:rşı karşıya kalırlar. Ancak, bazı memleketlerde utrustı:. ün devlet tarafından yutulmuş
olmasına mukabil; gittikçe azalan bir şekilde, devletin, «trust•>
tarafından yutulduğu da olmuştur. Sonuç olarak, ikiside; bütün
faaliyetlerin ve istihsalin temerküzü olan, t ek bir temayüle day~nır. Makinelesmenin zaruri mantığı ıbunu istemektedir.
(22)
Esa$en, siyasi iktidarm; temerküzü olay! karşısında tedbirler al·
ması, istikbali iktisadi gelişmeye büyük ölçüde bağlı olan kamu
menfaati yönünden z&ruridiı".
karşısında,

B2,tı

demokrasisi topluluğu içinde liberal karakteri en üstün
A.B.D. nde bile; siyasi iktidar, iktisadi iktidarın kuvvetlenmesinde esas unsur olan temerküze karşı müda:tı._alelerde bulunmuştur.
«Trustn lcrin vatanı A.B.D. nde ilk «trustu; 1882 de 1 milyon dolar
~ermayeli «Standö.rt Oil Company of Ohion adı il€ John D. Rock.feller tarafından kurulmuştur. Bunu «Whisky Trustı:, ııSugar
Trust» ve diğerleri t:::Jdp etmiştir. Bu ııtrustıı !erin serbest rekabete vurmuş olduğu darıbeleri yok etmek amaclle siyasi iktidar ha(21)

Johan AKERMAN: Structures et Cycles

Ec::ınomiques,

s. 9\-113,

P.U.F., Faris, 1955.

(22) · Anclro SIBGFRIED : Aspects du XX, Siecle, s.21, Hachette! Paris, 1055.
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rekete geçerek, anti - trust» kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlarc.an ilki 1890 d~. kongre tarafından kabul edilen «Sherman Ad»
dL·. Bunu; 1914 de ç:.kan «Clayton Antitrust Acb ve 1950 de kabul edilen <<Anti - Mergcr Act:ı (23) t~kip etmiştir. Bu kanuntar
kabul edilirken daima, iki kriter göze.nünde tutulmuştur. ·B u iki
kriter, 'tesebbüsün cernmetini ilgilend.iren bünye kriteri ile tcşeb obüsün icraatını ilgilendiren i§leyiş kriteridir. Bu kanunların mevcudiyetine rağmen, «Federal Trade Ccmmissionıı a g5.re Amerika'ca 0. 2ba hızlı bir şekilde temerküze doğru, tem~yül mevcuttur.
1951 de Başkan Truman'ın «anti - trust» kanununda yaptığt değişiklik; ikinci Dünya Savaşı sırasında iktisadi temerl~üze coG'ru
uzun ve c'eva~lı temayülün hızlanması nedenine dayanmalü:--. dır.
Eu, siyasi iktidarın temerküz olz.yı karşısınc.a pasif kalmak i ~ te
med.iğini teyid etmektedir. Demokrat parti Amerika'daki temerküzü şöyle ifaae etmektedir. «Bu milletin prodüktif kuvvetleri
kuvvetli kalmak mecburiyetinde ü:.e; serbest teşebbüs, tam rekabet serbest kalmalıdır. Bund.an başka, ikti: adi kudretin; bir azınlı
ğın elinde toplanması halinin şiddetıenmesile kf<rşılasmaktayız.n
(2~). İktisadi kudretin artmasında mühim rol oynayan temerküz
olayı, Batı demokrasisi devletlerinde ne şekillerde görünmektedir?·
B -

TEMERKÜZÜN ÇEŞİTLERİ:

Batı demokrasisi devletlerinde mevcut «çağdaş kapitalizm;
küçük ve orta teşebbüs yanında büyük teşebbfü::ü tt:nır. Keza, te~.ebbüsler (kartel, trust, grup), istihsal faktörlerinin (sendika,
banker grupla~maları) çeşitli ve enerjik ibir gruplaşmasın:-ı, sahne olmaktad.ır.n (25). Bu grupla~aların yarz.ttığı temerküz olayı; Batı d.emokrasisi devletlerinde iki tip göstermektedir: istihsalin temerküzü ile iktisadi kudretin temerküzü.

deki

trtih.rnlin temerküzü; teknik ilerlemeye ve bunun ekonomiyayılmasına bağlıdır. Ayrıca, istihsalde temerküzün derece-

(23)

Gerhard COIM ve Theodore GEIGER: L'Ec·: momie du Peuple
Americaln s. 156-157, Genin, Paris, 1961.
(24) David E. LILIENTBAL: Big Business, A New Era, s.13D, NewYork, 1953.
(25) Françols PERROUX: Le Capitallsme, s.28, P.U.F., Paris, 1956.
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si; belirli bir · zamanda, iş yerleri, müessese, istihsal ünitelerinin
ces [~mct ve 1:.ayılarma da tabidir. İktis adi kudretin temerküzü; istihrnl ünitelerinin temerküzüne karşılık olarak, karar veren iıni
telerin t emerküzü olarak kabul edilebilir. Bu ünitelerin temerküzü; siy.a si faktörler bir kenara bırakılmak şartile, teşebbüsler arasındaki servet ve kazançl&r:n dağılım e şitsizliği ile ilgilidir. Bu ti?'
temerküz; P.ah aleminde, teknik ilerleme sonucu istihsal üniteıe:
rinin temerküzü, lüzumlu olan envesti!:manların finansmanı zaruret.i Ee meşrulaşt: rılmaktadır. Genellikle, istihsalin temerküzü,.
ikti'".a.di kudretin temerküzüne bağlı bir durumd.adır. Bu iki terrerküz nev'ini A.B.D. nc'eki korporasyonlarda müşahec'.e edebiliriz. «Korpcrasycnların XX nci asırda önemli iki ba.~arı sı: İktirn
d! iktio.arın kendi kmdine temerküz ·kabiliyeti ile istihsal ve bölüf;.ümü. arttırma kabiliyetiöir ı: . (26). Bu korporasyonlar rnyesinde A.B.D. büyük istihrnl merkezlerine sahiptir. Bunların iktisadi
r.ı:ı,taları; milli hudutları aşmakta, Amerikaya bir üstünlük sağla
maktadıl' .

r.atı

d.emokrasisinc.e dikakti çe):cen bir olay da; iktisadi iktidaeden bir grubun elinde bulunmasıdır. «Demokra::;i rejimleri, kapitalizmin avantajlarını ve imtiyazlarını bir hayli yontmuştur. Bununl.:ı ·b eraber, büyük sermayeleri ve menf~atle
ri temsil eden zümreler, yine iktidarlar ve bürokrasi ile rnssiz bir
i§ birliği yapmak çarelerini aramaktadırlar » ( 27). Rekabetin yarnttı ğı. maniaları a~ m~k için yaratıkm birleşmeler, anlaşmalar vediğer çeşitli çareler iktisadi iktidarı elinde bulunduranların kuvvetlerini arttırmaktadır . Emsen, !Batı demokrasisi devletlerinde
teknik.deki hızlı ilerleme; iktisadi kudretin, gittikçe artan bir şe
kilc'.e, temerküzünü ve bu kudretin bir az:nlığm elinde bulunmasını sc.ğlayan faktörlerdendir. Diyebiliriz ki, bizatihi devlet işi'
görüntüsünü kazanan teşebbüslerin cesameti, faaliyetlerinin mahiyeti ve pazarlık kudretile, siyasi iktidarın kar:ularına yabancı
kalamıyan iktisadi bir oligcrşi teşekkül etmiş durumdadır.
rın azınlığı teşkil

Batı c.emokrasisi devletlerinde, rekabet ortadan yok olmamalda beraber oldukça his:::edilir derecede şekil değiştirmiştir.
Sayısı pek az olan çok büyük dev firmalar milli ve ibeynelmilel!"

(26)
<27)

A. A. BERLE: A.g.e., s. 25.
Feridun ERGİN: İktisat, s.18G, İstanbul, 1962.
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idare etmekte; hukuki bakımdan bağımsız, tatbikat yönünden tabi durumda olan birçok firmaya fiyatlarını, teknikleri-ni, ticari ve m syal siyasetlerini kabul ettirmektedir. Bu dev işlet
·rneler yaptıkları dikey ve yatay temerküzler sayesinde siyasi ikti<iar karşısına bir kuvvet ol&rak çıkmaktadır.
Temerküz, iktisadi iktidara siyasi iktidar karşısında kuvvet
bir hakikat olduğund&n, Batı demokrasisi devletleri
topluluğu içinde, teşebbüslerin temerküz ı:eviye ve derecesi hakkında, bazı devletleri örnek ol&rak almak suretiyle genel temayül
hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. A.B.D. nde General Motors,
-United States Steel, Ford, General Electric, St~ndard Oil, Bank
rOf America, Bell Telephone Comp::my, New York Central. United
.Fruit Company, Dupont de Nemours v.s. gibi teşebbüsler temerküz olayının somut örneklerini teşkil etmektedir. ((Dev teşebbüslerin en büyüğünü teşkil eden General Motors'dur. Amerikan
memur ve işçisinin a~ağı yuk~rı yüzde birine iş vermektedir. Mutlak olarak ticari kaZ9ncı. 10 milyar dolar olan ve yarım milyon-den fazla şahsı çalıştıran bu şirket çok büyüktür.» (28)
·kazandıran

ünited Fruit Company 600 milyon dolara y~kın Eerm:ıyesi;
l:>ir milyon iki yüz altmış bin hektar ar:::zisi, 77.000 baş hayvanı,
'3.000 kilometreye yakm demiryolu, 65 gemisi, muhtelif radyolar·daki hisseleri, hastahaneleri, v.s. ile ikt.irnd.i bayat üzerince bü-yük tesirlerde bulunan bir dev teşebbüs görüntüsüne snhiptir.
E. Varga Amerikan sanayi sektörü üzerinde yaptığı ç:ılışma
de; 1904 senesinde, sanayi tcşeşbbüslerinin % , 0,9 nun, işçilerin
% 25,6 nı kullandığını ve bütün rnnayi istihsalinin % 38 ini karşı
ladığını; 1909 senesinde im, sanayi teşebbüslerinin % 1,1 nin işçi
lerin 'lc 30,5 ni çalıştırdığını ve sı:nayi i~tihrnlinin % ~3 , 8 ini verdiğini tesbit etmiştir. Bugün ise A.A. Berle'in belirttikleri gibi
ıcl35 korporasyon A.B.D. nin bütün srmayi aktifinin % 15 ine, ya·ni aşağ). yukarı bütün dünya imalat hacµıinin dörtte birine sahiptir. Bu durum tarihde şimdiye kadar kaydedilmiş olanlardan çok
·daha yükr.ek bir iktirndi mülkiyet temerküzünü ,g östermektedir. ıı
(29). Amerika'daki bu temerküz c.olayısile san::ıyi istihsalinin yarı
sından fazlası isimlerini zikrettiğimiz bir kaç büyük korpo:asyo(28)
(29)

Ma~simo SALVADORİ: A.g.e., s. 63.
A. A. BERLE: A.g.e., s. 21.
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nun eseri olup yandan daha az olan diğer kıEmma, rnyısı 200 defü
fazla clmıyan şirketler sahiptir. Başka bir açıdan, AmerJkan sanayiinin % 70 i iki üç veya beş_ büyük tarafından .bir hakimiyet,
(üstünlük) rejimine tabidir. Her sanayi branşında firmaların geri kalan kısmı, hakim firmalar tarafından teklif edilen şfl.rtlarre.
uymak zorundadır. iBuna rağmen, öyle zannediyoruz ki; sendika,
kamu oyu, ~.osyal eğitim ve yüksek seviyedeki ticari kazanç vergilerile kudretleri nisbeten tahdit edilmektedir. uXX nci asrın ortasındı:>. dünyanın en ileri kapitalizminde, iktisadi iktidarın aşırı
temerküzü; işçiler ile istihsal vasıtalarını ellerinde tutanlar arasındaki gerginlikleri azaltan, eski burjuv~iden çok farklı yeni
orta sınıflar ile i şbirliği yapmakla ve yarattığı muazzam karları
tekrar dağıtmakla, kendini kabul ettirmektedir.» (30). Böylece, .
Batı demokrasisi devletleri içinde en kuvvetli temerküz temayülü .
A.B D. nd.e olduğundan , ilctisad1 iktidarın siyasi iktidara tesiri de ·
ayn'. derecede kuvvetlidir. Buna rnmut örnek olarak Başkan Eisenhower devrinde iktirndi kudretin temsilcileriyle kurulan «Cadillac cz,binet n yi gösterebiliriz.
Frama'da V inci Cu.mhuriyettenberi sanayi temerküzü müş
terek pazarın da tesiri ile, bilbasrn şirketlerin «fu:Jionı: u kaynaş- ·
ması veya zayıf te;ebbüslerin kudretliler tarafından massedilmesi şeklinde görülmek_te, gittikçe artan bir seyir takip etmektedir.
Milli gayri E:.afi ticari k~zanc: n yarısına yakın bir kıEmı teşebbüslerin % 0,24 ü tarafından garantilenmiştir. Halbuki, ticaret.
ve sanayi:ye ait faaliyetlerin dörtte biri sadece 300 firma tarafın
dan kontrol edilmektedir. Sanayi ve ticarette üreticilerin büyük·
ekseriyeti teşebbüslerin % O,'I sinde kullanılmaktadır. Makine ·
imal ecen firmaların % 2 si milli istihsalin % 61 ini, optik teşeb
büslerin % 1 ide milli istihsalin % 50 sini sağlamaktadır. Umumi.
gıda ticareth ::: nelerinin % 1 den azı; bu nev'i ticaretin umuml
g~yri safi ticari kazancının % 50 sini temin etmektedir.
1954 den 1958 e kadar bc:ş kişiden az işçisi olan s~nayi teşeb
büslerinde % 5 ni~betinde bir azalma olmasına mukabil 2000 kişiden fazla işçisi olan teşebbüslerde % 12, 5000 kişiden fazla işçi(:;,oı

F. PERROUX: La Coexistence Pasifique, s.101, c. I, P.U.F., Pa-

ris, 1900.
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ise % 25 nisbetinde artma olmustur. (31).
ı::ütün bu detaylar Fram:.a'da t emerküzün .gelişmesile iktisadi ikti· ~arın kuvvetlendiğini ve rnnayiin yeni bir organizasyon devrine
-gire.iğini
göstermektedir. «Prodüktif kuvvetlerin ve envestü:.m~ların ,
görülmemiş ,
gelişmesini rnğlıyan sermay~ temerküzünün ruıırı durumları, bazı modern teşebbüslerde, s:- bit
sermayeyi bütün sermayenin % 70 ilfl, % 90 nına kadar varmak tadır . Buna mukabil, değişir rnrm4ye, gittikçe azalan bir yüzdeye
·~ahipti:..'.» (32)
teşebbüslerc.e

si olan

Fransa'da, bilhassa, büyük mali ııtru st» !erle tezahür eden
temerküz, devlet üzerindeki etkiyi arttırmaktadır . Banque de Paris. F.anque lazard( Banque de Rostcbild ve 'Ban ı ue L'Union gibi bankalar~n De G~mlle iktidarı ile faaliyet ve tesirleri artmış durumdr.dır.

Fec.eral 'Batı Almanya'da da temerküz olayını müşatade edebiliriz. Büyük konzernler ve gruplar Almanya·n-n sanayi yönüncen ikt isadi hayat•na hakim dun:.mdadırlar. Alm::: ny:ı'da mev.~ut
o!an gruplar;n en önemlilerini büyüklük end.iderini vermek suretile şu şekilde sıralıyabiliriz. (33)
İsim

1)

Esas karekteristikleri Büyüklük endisi

F. Flick

Çek gruplu, mülkiyeti
az d a ğılmış, ç eşitli ve

100

birle şik

90

"2)

Krupp

aym

3)

Siemens

Çek gruplu, m ülkiyet i az

85

dağılmış, çeş itli

4)

Manne ~ mann

Ba :1lı

grup, mülkiyeti

80

dağılmış

{31)

Geni ş

bilgi:

Hemi CLAUDE: Gaulfü:me et Grand Capital, s. 08-112, Protle-

mes, Paris, 1958.
( 32)

Serge MALLET: Les Nouv~aux Ccmportem ents Politic;.uc de la
cıa -: se

~ 33)

Cuvriere, s.160, P.U.F'., Parls, 1962.
J. HOUSSIAUX: A.g.m., s .40~.
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5)

Reinstah

79

Çok gruplu, mülkiyeti

80

dağılmış

Thysenn

6)

Çok gruplu, mülkiye!

80

dağılmış

7)
8)

Gutenstoffnunshutte

Birleşik

Gelsenberg

Birleşik

grubu, mülki-

yeti az

dağılmış

Birleşik

grup, mülki-

Bayer

9)

yeti az

yeti

grubu, mülki-

.......... 70
70

dağılmış, çeşitli

10)

A.E.G.

Çok gruplu mülk.iyeti az dağılmış, çeşitli

11)

B.A.S.F.

Birleşik

ti az

75

c.ağılmış

grup, mülkiye-

65
65

dağılmış, çeşitli

Bu iktisadi gruplar kendilerini karar merkezleri şel.dinde göstcrmekt edir. Büyük banker grupları da Almanya·n:n iktisadi hay:::t:nda önemli bir ~ol oynamaktadır . Böylelikle Almanya·da istihrnlin temerküzü yanınca karar ünitelerinin temerküzü dolayısile iktirnc.i iktidar:n temerküzü de görülmektedir. Batı AlmanyD. resmi makamları tarafından yapılmış olan bir anket sonuo;ları
nr. g5re inccler:miş 1700 teşebbüsten büyük bir kı~mı çok az rayı
da gruplar tarafmdan kontrcl edilmektedir. 1700 Teşebbüsü n sermaye toplamın:n aksiyon sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki
gibi idi:
% 34. c.aba önemli bir teşebbüs,
- % 4'1:6 büyük rnrmayec.arlar ile bank:::lar,
- % 20 küçük sermaye rnhipleri :::rasında dağılmıştır. 4E•
önemli Almım teşebbfü., üyle 25 yabancı teşebbüs rnrmayelerinin
% L5 ini kontrol ec'en Manne[mann grubu diğerleri arasında örnek o':arak gösteri:miştir. Batı. Alman sanayiinin temerküzünü
göderen bir diğer husus da, yıllık istihrnl değerinin % 32 sini sadece 100 dev müessesenin vermiş olmasıdır.» (34)
(3~)

Renry COSTON: L'Europe des Bançuiers s.48-49,
Tom: ignages, Paris, 1963.

D::ıcumentset
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Batı demokrasisi devletlerinin diğerlerinde de teknik ilerleme sonucu temerküz aynı temayülde olup iktisadi iktidar karşı
sında söz sahibi olmasını temin etmektedir. Bu iki iktidar arasın
daki rekabet iktisadi hayat üzerinde tesirini yapmaktadır. Kısa
ca Batı demokrasisinde büy.ük üniteler cesametlerinin gerektirdiği organizasyon faaliyetlerinin mahiyeti ve sahip oldukl:ın pazarlık kudreti sftyesinde devlet karşısında iktis&.di iktidarın göstericileridir. J.K. Galbraith'in tezi:ı;ıe göre (35) büyük üniteler, gruplar ve grupla~malarla meyd:ına gelen özel iktisadi Ll{tidar, kendisine tabi olan ünite ve grupların otomatik telafi edici kudreti
ile sınırlanmıştır. Telıifi edici kudret; piyasa üzerinde hakim olan
iktidar k~rşısında kendiliğinden meydana ,gelen ve otomatik olarak gelişen bir kuvvettir. Burada, Galbraith bünyevi karekteris·
tikleri göz önünde tutmamaktadır. Teknik ve mali vasıtaların te·
merküzü, monopollerin ve ,grupların geli~mes i, telafi edici kudretlerin varlığına rağmen sosyal ve iktis~di bünyeleri iradi bir şe
kilde değiştirme kudretine rnhip karar merkezlerinin teşekkülü
ne sebep olmaktadır. Büyük üniteler, milli topluluğun istikbali
üzerinde büyük tesiri olan kararlar alabilmektedir.

iktisadi

iktidarın Batı

demokrasisi devletlerindeki durumunu
siyasi iktidar ile iktisadi iktidar arasındaki münasebetlerin incelenmesine geçebiliriz.
belirttiğimizden

(35>

J'.K. GALBRAITH: Le Capitallsme Amerlcain, MMlcis, Parts.
1956.

O ÇONCO SOLOM
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SİYASİ İKTİDAR İLE İKTİSADİ İKTİDARIN
MÜNASEBETLERİ VE BÜRO -

TEKNOKRASİ

Batı demokrasisi devletlerinde,
rnsyal, kültürel ve iktisadi
yönden vuku but.an emsalsiz gelişmenin sonucu olarak ve bu gelişmeyi devam ettirmek gayesile devlet teşkilatının yaygınlık ve
karmaşıklığı gittikçe artmaktadır. Esasen, «modern toplum; özel
varlıkların etrafında teşkilatlandıkları ve ferdi faaliyetleri istikanıe.tlendiren, maddi ve ahlaki k~ldıraçların
karışımı, muazzam
.bir devlet cihazı manzarası arzetmektedir)). (1). Bu.gün, gelişen
bu teşkilat kanalile modern toplumlar gayelerini gerçekleştirmektedir.
·

«Tcrih, iktidarların mücadelesidir.» (2). Bu görüş; tarihin
hakiki yürütücü kuvvetini, toplumlardaki iktidar mücadelesine
dayandırmak sure.tile kuvvet faktörüne büyük önem vermektedir.
P.u görüşe dayanarak, toplum içindeki siyasi iktic'ar ile fiili ikti·darlardan biri olan iktirncl.i iktidar arasındaki münasebetlerin mahi:v.et ve tanziminde kuvvet unsurunun esas rolü oynadığını ileri
<Sürebiliriz. Toplumc.a, özel menfaatleri temsil eden fiili kuvvetlerin, siyasi iktidar üzerinde tesirlerde bulunmak için kullandıkları
metot ve teknik çok çeşitlidir. Hukuken c'eğer taşıyım devletin h§.miyet teorisi yerine, daha ziyade, partiler ve iktisadi kuvvetler ara
sındaki anla{malar, büyük temerküzler sonucunda meydana gelen monopollerin hükümeti kontrol arzuları, mec1isler üzerindeki
baskılar v.s. gibi hususlsr önem kazanmaktadır. özellikle, ikti-zat ve dyaset ilmi ile meşgul olanlar incelemelerini bu yöne tev-cih etmiştir. <!Mahiyeti, gayeleri ve vasıtaları ne olursa olsun, kaPouvoır,

(1)

Bertrand de JOUVENEL: Du
G~ne_ve, 194'5 .

s. 149, Ed. du Cheval All.S

.(2)

Bertrand de JOUVENEL: A.g.e., s. 149-2.27.
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mu kudreti, daima, imanlar ile somutlaşır ve bunları gruplaı
temsil eder: özellikle, siyasi partiler ve sendikalar (işçi ve işve- ·
ren) v.s. Bu şekildeki şema, artık kendisine muh31efet eden veya.
yardım:na koşa n ıbir devletin şeması değil; daha ziyade, birbirleri!
önünc~e yerle~miş, ittifaklar yapan ve bozan, muhalefetleri yaratan ve yıkan gruplara ait devletin ~emasıdır. Grupların arasında..
bazıları, geçici cl~rak, iktidarı icra eder ve avantajlarından fayC.alanır; bunlar, iktirntçının an1:·dığı ınanada devleti teşkil eder-;·
ler. 1ktic.ar dışındaki diğer gruplar ikt.idard~kilerden lütüflar el-·
d.e etmek için talepte bulunurlar veya faaliyetlerine karşı koymak
için mücadele ederler.ı: (3) ((Siyasi yürüyüş, l)er z:::ma~, bütün<
vasıtalarla kendi görüşlerini kabul ettirmeğe çalısan ve 2.raların~
(a mücadele eden çeşitli sosyal kuvvetlerin çarpışmasına bağlı
dır.» (4:). Bu görüşler, iktirntçı ve siy:,si bilimcilerin hukuki prensipler yanında siyasi ve sosyal realiteye büy{ık önem verdiklerini;
göstermekteö.ir.
·
Demokratik müesseselerin 108.ğlam temellere dayandığı ve iyt
yer olan, rnnayile~miş bir bünyeye sahip Batı demokrasisi
devletlerinde fert; görüşünü kabul ettirebilmek ve meşguliyetle-·
rini belirtebilmek için, seçimler dışında, kendisine en yar :1rlı yolun teşkil2.tlanma olduğunu tam manasile idrak etmiş durumdadır. Çünkü ıc ifa edilecek emre göre kuvvetlerini l:e!:: ap etme: ini ve ·
yerleştirmesini bilen, en iyi şekil ·c grup a~mış insrnlar basan kazanırlar» (5) hususunu, her tarafta, müşahede etmektedir.
işlediği

Her temayül ve organizasyon devlet mekanizmasını kontrol
etmek ister. Bu husus; bilhasrn, siyad partiler bakımından gayet
b.:.biidir. ((Siyasi parti iktidarl:-.rın somut ~eklidir. Ferde siyasi hayata istirak ettiği hissini veren vasıtadır. Sosyal yönden sosyal'
bağlılı3"· n aktif bir ajanı, ahlaki yönden ideallerin en son barına':' ·
ğı, politik yönden de kamu b:ıyatının motorudur.» (6) . Batı de(3)

(~)
(5)
(6)

Jean L'HOMME: «Profit et Structures Sociales», s.409, Revue Economi~ue, Mal, 1952.
Jean MEYNAUD: Les Groupes de Presslon, s. 35, P .U .F., Paris_
1C6C.
H. PAf.TERMADJİAN: Le Gouvernement des Grandes Organlsa...tıon, s .8, P.U.F., Parıs, 1947.
Gcorges BURDEAU:. Traite de Selence - Politique, s.422, C.I. Libgen. de droit et de Jurisprudence, Paris, 1949.
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mokrasisinde k~mu
partilerin izledikleri

.SQ

hayatı

motorunun beygir gücü, ,genellikle,
siyasetin gerektiği şekilde uygu·ıanmasmı sağlayabilen bir ortam mevcut olduğundan yüksektir.
c<Bir dya~ et, şuurlu ve mantıki olduğu ölçüde seçimlikler ihtiva
-eder ve ancak bir lrn:mını m E.mnun etmez. Hiç kimseyi kırm2mayı
istemek: tamamile her türlü · yeniliğe ve ilerlemeye karşı cephe
·aımağa mahkum o.m aktır.n (7) . Batı demokrasisi devletlerinde
partilerce takip edilen (<siyaset , milli menfaat için iktidarı.naran
masın (8) şeklince tcz.3J:ıür ettiğinden Mendes - France'ın belirtti~i « şuurlu ve mantıki ': yol, genellikle, t~ip edilebilmektedir.
Ancak, bu. devletler grubl:nc'a da idare edenlere ve fertlere tesir
<etmek suretile kuc.rct rnbibi olmak isteyen gruplar n.rdır: Sen-0.ikalar (işveren ve işçi), mesleki organizasyonlar ve çeşitli baskı
kalkındırıcı

.grupları.

grubu; siyasi partinin ?ksine, hükümet fonksiyonları
· nı uhdesinde tcpl z maksızın kamu oyu, icl.ari teşkilat ve devlet
ada.m1an üzerinde kendi menfaatleri lebine tesir yapmağa ve ka·rarlar çıkarmağ ~. ç -.ı ll.{ an menfaat gruplarıdır . Bu t.e~ir; dyasi ikticJ.ar ile iktiscdi iktidar aras·n~ a bağlantı Şeklinde tezahür edip,
daimi dc ğinne halindedir. Diyebiliriz ki, siyad iktidar ile fert arasmc' a or,g:ı'tüzasyonlar vasıtasile kendini gösteren ve devlet içinde
tesirli bir faktör olmak isteyen aracı unsurlar vard1r. B 1.mların bir
·kısmı. an:::yasalar tarafından tanınmış durumdadır: Sendikalar,
mesleki organiz3.Syonlar gibi.
Baskı

Batı

cemokrasi inde siyasi ikt.idar kamu mmfaatlerinin korolünü oynarken, yük1:ek kültür reviyesinin yarattığı
-olgun bir kamu oyu taraf ın dan d.c: teklenmektedir. Kamu oyunun
·bu husmtaki tesiri, seçimlerde genel oy· ı:.n tatbik edilmesile daha da artmı~tır. Ancak, «insanlar, n izler. «saints ıı, tarafından
idare edilmedikleri müdc'etçe, hükümete işt.irak ecl.enler, kendile·rine menfaatler sağlıy::ı caklardır >> (9) . Kamu oyunu,n dinamik
'bünyesi, yani daimi deği~me halinde olması, bu hususta yardımruyı:cusu

(7 )
(8)

(!))

P. MENDES-FRANCE: «Immobilisme». Le Monde, 10 Avril, 1953.
Michel DEBP.E : Refaire t:ne D : mocratle, Un Etat, Un P ·J uvoır,
s.68, Plon, Paris. 1058.
Raymond ARON: Soclologie des Sscietes Industrielles, s.74, C.
D.U., Faris, 1960.
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cı olmaktadır.

Bu görüş; ikinci bölümde belirtiğimiz gibi, zamanımızda, batı aleminin demokratik düzeni içinde, siyasi iktidar ile
iktisadi iktidarın bir elde olması düşünülemeyeceğinden, iki iktidar arasmc.aki münarnbetlerde bir tesir yapabilme problemini or·~
taya çıkarmaktadır. İki iktidarın arasındaki müna~ebetler ilerdegörece!Pmiz gibi çok çeşitlidir.
Siyasi iktidar ile iktirndi iktidarın münasebetleri yımında, ı:a
devletlerinde idari ve teknik bilgilerle müce:hhez kimselerd.e n teşekkül eden büroteknokrasi grubunun
idari mekanizma ile teknik vasıtalara hakim olmağa başladığı ve·
gittikçe kuvvetlendiği müşahede edilmektedir. Teknik ilerleme
ile rnnayile~menin gelişmesi, temerküz olayı ile teşebbüslerde cesametin artması, büyük sermayeye ve büro-teknik perwnele ihti, yac:n fazlala~ması, otomasyona gidilmesi sermaye sahipleri ile
~evk ve io.areci1erin teşebbüsün bünye: i içinde ayrılmalarını doğurmuştur. Organizt:.Syon ,d evrine girmiş olan Batı demokrasisi
devletlerin& bu husus, açık olarak görülmektedir. Bu sebepten
uekencmi; teknokratik, bürokratik ve otoriter bir gidişe maliktir.» (10). Dolayısiyle, s·anayileşmiş Batı demokrasisi devletlerin-.
de karmaşık bünyeli teşebbüslerin rnvk ve idaresinde ccm:magers>ı
lerin kud.reti artmaktadır. Bu devletlerdeki ticari, sım:i , mali
ııtrustn Ier, karteller, «pool» lar ve «holding):. lerde sevk ve idarecilerin oynadığı rol; bu artan kudreti doğrulamaktadır.
nayileşmiş Batı demokra~isi

Modern siya~i cihazda büro - teknokratlar:n kudreti, l:erh:mgi bir projenin bütün verilerini tesbit ve tanzim edebilecek, verimliliğini arfü.r::cak niteliklere rnhip olmalarından ileri geimektedir. Büro-teknokratla r rasycnel hareket etmeği ·benimsemiş , idari ve teknik mekanizmayı en iyi bir şekilde çalı şma yeterliğine
sahip kimselerdir. Büro - teknokratların içinde bulunduCTli «bürokratik organiza::;yon ilim ve teknolojinin tatbik edildiği oyun sa·
hasıdır.» R::.syonalizm e :asınm hakim olması ve uzmanların «kararlar üzerindçki tesiri ile modern bürokratik org~ nizasyon beşer
gayretinin en verimli tanzim şeklidir.» (11). Böylece, ilmin ve
tekniğin ilerlemesi büro - teknokrat grubunu temsil eden direk(10)
(11)

L. BAUDIN: A.g.e., s. 124.
Victor A. · THCMPSON: Modern Crganlzationl s. 14, A.A. Knopr
New Yc-rk, 1961.
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tör, organizatör, teknisyen ve uzmanlarda emretme kabiliyet ve
iınk§.nlarını arttırmaktadır.

Büro - teknokratlar, Batı demokrasisi devletlerinde arzettiönem dolayısile siyaset ilminin sahası içine giren önemli sorunlardan biri olmuştur. cı tnsanlığm asla tanımadığı önemli teknik
vasıtaları kullanan ve hatta ehliyeti sayesinde bunları çeşitli istik§.metıerde suistimal edebilen oligarşik bir grup karşısındayız.»
(12). Herşeye rağmen, bütün rejimlerin esasını teşkil edip, sosyal
ve siyasi değişmelerde, her zaman, en az zararla kurtulan gruptur. Çok kere, bir rejimin sarsıldığı ciddi kriz devrinde nihai kurtuluş, bu insanların sadakat derecelerine büyük ölçüde bağlıdır.
Bu rnbepten, teknik nitelikleri dolayısiyle her türlü ideolojiyle iş·
birliği yapabilecek durumda olan bu grubun üyeleri siyasi iktidar
ve kamu menfaati üzerinde büyük tesirlerde bulum<bilmektedirler. Böylece fiili kuvvet olarak kudreti gittikçe artan büro-teknokratik iktidar, iktirndi ik.tidarın yanında yer almaktadır.
ği

Siyasi iktidar ile olan münasebetleri tesbit etmek için gerekli olan unsurların çoğu; meslek sırrı, grupların gizli menfaatleri,
büyük teşebbüs ve sendikaların bazı faaliyetleri gizlemeleri v.s.
şeklindeki davranışları dolayısile tam objektif bir analizin yapıla
bilmesine imkan vermemekte ve büyük bir yetersizlik arzetmektedir. Bun3. rağmen, çok çeşitli olan bu münasebetlerin en önem- .lilerini ele alarak açıklamağa gayret edeceğiz. İnceleyeceğimiz.
problemin kanun şeklinde formüllenmesi mümkün değildir. Ancak, belirli zamanda uygun görülen husus; iş bayatı gidişatının,
sosyal münasebetlerin ve siyasi müesseselerin genel işleyiş şekli
nin sonucudur.

'

Bu bölümün birinci kı~mında, siyasi iktidar ile iktirndi ikti ·
dar arasındaki münasebetlerin tarihi gelişmesi, ikinci kısmında,
ikfü:.adi iktidarın siyasi iktidara baskı şekilleri; üçüncü kısımda,
siyazi iktidarın iktisadi iktidarı kısıtlayıcı mek::ınizması; nihayet
dördüncü kısımda, büro -teknokrasi grubunun elindeki büro-teknokratik iktidarın durumu incelenecektir.

(12')

H. LASKİ: «L'Etat, l'Ouvrıer et le Techn!cien», s.153, Industrial!sation et Technocratle, A. Calin, Paris, ls-49.

SİY ASI İKTİDAR İLE İKTİSADİ İKTİDAR

88

1 ~SİYASİ İKTİDAR İLE İKTİSADİ İKTİDAR
MÜNASEBETLERİNİN TARİHİ GELİŞMESİ
Batı

demokrasisi devletlerinde siyasi iktidar ile iktisadi iktidar arasmc.aki münasebetlerin şimdiki durı.:mu, bir tarihi geliş.i
min wnucudur. Bu gelişimi, siyasi iktid3rın ikt.isadi faaliyetler
karşısındaki tutumuna göre: pasif siya5i iktidar ve aktif siyasl'ik·
tidar olmak üzere ikiye aym:rak incelemek mümkündür.
A -

PASİF SİYASİ İKTİDAR:

Siyasi iktidarın mutlakiyetçi niteliğini yıkmak için girişilen
liberal cereyan, XVIII inci asrın başından itibaren Batı demokrasisi devletlerinde kuvvet kazanmağa başlamıştır.
((Liberalizm, hürriyetin iyilikleri inancı ile hareket eden bir fikir davranışıdır.ıı (13). Bu davranışın başında, J. Locke ile Montesquicu liberal deJ!ıokrasinin ataları olarak gösterilebilir. (14) LiberB:I demokrasi prensiplerini bir araya getirip formüllemek güç
fae de iki kıymet hükmüne dayandığı ileri sürülebilir: birincisi,
çoğunluk prensibi ve inrnnlurın eşitliği; ikincisi ise, ferdi haklar
ve anayasa teminatlarıdır. Bu cereyanın doğuş sebepleri, devlet
doktrinleri ve siyasi filörlcre ait tarih kitaplarında (15) belirtildiği üzere mutıakiyet rejimine dayanan siyası iktidarın yarattı·
ğı korku ve dehşettir. Böylece, baskıcı iktidardan uzaklaşma gayeleri, iktirndi alanda vücut bul:::n değişmelerle beraber liberal
temayülün .geli~mesinC:.c önemli rol oynamıştır.
Bu temayüle paralel olarak iktisadi yönden de iktisadi faali(13)
(H:)

(15)

Georges BURDEAU: Traıte de Selence Palltiaue, s.1021 C.V. Lib.
Gen. de Drait et de Jurisprudcnce, Paris, 1953.
MONTESQUIEU: Oeuvres complete.s de M:mtesqu1eu «,L'.Esprl1;
des Lolr. ,ı. cali.. la pleiade, Gallimard, Par!s, 1951.
J. LOCKE: Essais sur le Pouvair Civil, P.U.F., Paris, 1955.
J. J. CHEVALUER: Les grandcs oeuvres politiques, A. Calin.
Parııı. 19!3'i.
Marcel FRELOT: Histo!re des Id~es Politiques, Dalloz, Paris, 1961.
Rorer LAEROUSSE: L'Intrcductian a la Piı.ilosophle PO;litl.que.
Lib. Marcel Riviere, Pa.ris, 1039.
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yetle in siyasi iktid.arm baskısından kurtarılmasını isteyen bir hareket c'.oğmuştur. Bunun sonunda liberal devlet; teorik bir şekil··
de, s asi sabaya ait bağ: msızlığını tam olarak muhafaza etmekten zak olmakla beraber, sadece gayelerile değil aynı zamanda
orga ·zasyonu ile C..e sıkı bir şekilde iktisadi liberal düşünceye
bağlı ır. >~. (16). Adam Smith ve daha ı:şırı bir şekilde Spencer, iktisad faaliyetlerin şartsız bir şekilde tamamile ferde bırakılması
nı is mekle bu temayülün yar'.:~ tıcılarıdır . İktisadi hayat iktisadi
kan lc.:.r ile kendiliğine' en ·idare edilir. Devletin bu sabaya kanun! rı. ile müda:bale etm.esine lüzum ycktur. Bütün iktisadi faaliyet! -rin serbest bırakılması ile vatancaşlar arasındaki siyasi
eşitli. ·n bozulmad ' ğ' na ve relrnbet mekanizmasile de iktisao.i faaliyetl rden doğan bir iktidarın yayılamıyacağına im:nmışlardır.
Bu t ayül ile.siyasi iktidar tamamile pasif bir bünyeye sahip
o~m ~ · tadır.

iyasi iktidarın liberal demokrasiye dayanması ve fertlerin
faali tleri ycnünc'.en iktisadi liberalizm prensibini benimsemesiyle iberal devletin hakim karakteri, cıBırakmız yapsın, bıra
kını geçsin» (Laissez faire, Laissez pasrnr) şeklince formüllenmi~ t . Bu c.c.:.vranış s:-:.ye::inde. ikti!:adi faaliyetlerin tekeline sahip
amamn burjuva smıfı gittikçe gelişmiş ve kuvvetlenmiş
tL.·. c eodal senyörler sınıfının aksine ticari ve s~ nai burjuvazi,
iş r. atındaki başarılarile gelişti. Burjuva sosyetesi, radcce, iktisadi ir kalıba girdi: temelleri, kirişleri, lambaları, hepsi iktisadi
malz eden yapıldı. Binan n cephesi, hayatın iktirnc'i yonune
doğr çevrildi. Primler ve cezalar nakdi terimlerle ifade edildi.
Yük ı me ve alçalmalar nakdi kazanç ve z a rarl::ı rla ifade edildLı
(17) . u iktis~di kuvvetlenmenin· fertler arasındaki siyasi eşitU.k
üzeri de, kltl..siklerin rekabet mekanizmasını işleterek ileri sürdüğü i .ian·n aksine, etkilerde bulunacağı muh akkaktır. Amerikan
demo a:.isinin kurucularından biri olan James Madi: on. cısivasi
ayrıl alarm en cevamlı ve müşterek kaynağı: mülkiyetin da~ı
lımın ki eşit~izliktir. Malik olanlarla, o:mayarılar toplum içinde
(1

F. PERROUX: Liberallsme et Liberte, s.229, Gonnard, Parls,
l~~SJo[;~ph

SCHUMPETER:

Capit~llsme,

s. 151, Payot, Faris, 1S51.

Soclalisme et Democratie,
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daima ayn menfaatlere sahip · olmuşlardır. Bundan C.oğan ihtilafların düzenlenmesi modern kanun koyucunun başlıca vazifesidır.» (18) d€mekle iktisadi kudretin siyafi eşitliği haleldar e'ttiği
ni kabul etmektedir. Bu durumda, gittikçe ~rtan iktirnd faaliyetler sonucunda meydana gelen sermayenin kudretini hiçbir
kontrole tabi tutmamak siyasi iktidarın zayıflaması ve dol2yısile
siyasi eş.itliğe büyük bir darbe vurmak demektir.
Siyasi eşitlik, ı:.:ncak B'.ltı demokrasisi devletlerinin aksire küçük ünitelerin hakim olduğu bir ekonomide, beşerl münase etlerde bir ayır:m yapılmadığı takdirde pek tehlikeye düşmez.
sonra, genel~ikle, temsili sistemin ygulanmaya başlaması ile parlamentoya seçilme «cens itaireıı br esasa göre yapıldığındı:.:n iktimdi kudreti elinde bulunduran lurjuvazinin, aynı zamanda, siyasi iktidarı da ele geçirmes_i mümkün
olmuştur. Fransa'da olduğu gibi (1830 - 1880 arasında) ktpitalizmin yerleşmeke olması, iktidarlar arasında bir bağutının
noksanlığı gibi zama nın şartları, iktisadi iktidarın siyasi iltidarı
ele geçirmesine yardı m etmiştir. Yüksek burjuvazi başlargıçta,
paranın daha doğrusu d{tif olmak şartı ile zenginliğin mul.yyen
bir seviyeyi aşması ile bu zenginliğin menfaatlerini kor acak
kam:.nların çıkarılması için iktidarı ele geçirmiş, bunun deıamlı
lığını sağlıyabilmek için de tekrar para k~nalı ile y3 pılan netodlu bir prop8.ganda sayesinde kamu oyunu kendi tarafında tuta bilmiştir. ( 19). Böylece, «fertlerin telirli bir gidiş ve bir filri kabullenmesi şeklinc.c, toph.:.mı:.n gidi~ at: na ve kamu oyuna teir etmek teşebbüsüdür . » (20) diye t.:mımlan~· bilen propagandann, bir
az · nlık grubunun iktidarda kalabilme.3i için kamu oyu üzrinde
yaptığı tesir çok büyüktür. Bunun için kullanılan araçlar~an en
önemlisi basındır. Konferans, topl antı, miting ve yürüyüş ie radyo ve televizyondan yarı:.:rlanm::ı. gibi yollar tamamlayıcıdır,
Fransız ihtilalınden

(18)

Jean MEYNAUD: Pouvoir Politlçue d Pouvoir Econonqu_e, s.
[:3!?, Revue E ~cnomi çue , No .6, Nov. lü36, «The Feder alis r the
New

(Hl)

C-:::nsti tution :ı.

Jean L'HOMME: La Grande Bourgooisle au P :ı uvoir (1 - 330),
P.U.F., Paris, 1000.
J. M. DOMENACH: La Prcpagande Polltic:ue, s.8, P .U.F. Paris,

~.67-69,

(20)

1959.

I
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Daha önce belirtiğimiz gibi, Batı demokrasisi devletlerinde:siyasi iktidar ile .iktisadi iktidar zamanla, birçok faktörlerin tesirt.
altında kalarak aynı grubun elinde olma durumundan ~urtulmuŞ
tur. Ancak, teknik ilerlemenin iktisadi hayatta yarattığı büyük ünitelc:r piyasaya hakim olarak monopolcü davranışlerile toplumun üzerinde büyük etkilerde bulunmuşlardır. Bu etkiler, ikinci böli.:.mde belirttiğimiz gibi, iktis:ıdi iktidarın kuvvetlendirici :
faktörü olan temerküz derecesiyle kapitalistlerin olgunlu~una _
göre değişmiştir. Böyle bjr durum karşısında, Batı demokrasisi
devletlerinde, bilhasrn Fr<.:nsa·da, oy verme hakkının tedrken ,umumilcştirilmesile siyasi c emokrasinin esası olan çoğunluğun.
h~kim olabilme imkanları .2 rtmıştır. Dolayı:::iyle, siyasi iktidarın.
iktü:adi iktidar üzerinde müdahalelerde bulunmasmı doğurmuş
tur. Böylece, [iyasi ikticar iktisadi hayatta pasif bir davranıştan _·
uzaklaş~rak , aktif bir davranış takınmıştır.
B -

AKTİF SİYASİ İKTİDAR:

Siyasi iktidarın iktisadi tay:::.ta müdahaleleri tesadüfi şartla- ·
ra dEğil, tarihi gelişimin gerektirdiği siyasi, iktisadi rnsyal ve psikolojik sebeplere day ::: nmaktadır. İşçi ve işveren münasebetleri,..
demokrasinin tam tatbik edilmesi arzusu, temerküzler, müteşeb ··
bisin aşırı karına karşı işçinin d~vramşı v.s. gibi hususlar siyasi .
iktic. arı, iktirndi ikti C.arın büyük kudreti üzerinde müdahalelerde ·
bulunmaya sevk etmiştir.
Siyasi iktidarm ilk müd :ıl:alelcri, iş hayatının çeşitli görüşle 
rini kontrc-1 altında bulundurmak veya düzenlemek ~ eklinde görülmüştür . Çalı~m ı.: mn daha irn:ani bir şekilde, sıhhi bir dekor ·
içinG.e cereyan etme ~ini sağlamak ve işçi istif.marına son vermek
gayesini taşıyan kanunlar siyasi ikticar tarafından yürürlüğe konmuştur. !Bu kanunlara göre iş saatleri, çalışabilmek için asgari _
yaş lcaddi, çalı ~ rr.a yerinin hijyeni v.s. t esbit edilmiş olup, müte~cbbisin bu hususlara uyma zorunluğu kcnmuştur.
Eiyasi iktidarın, iktisadi hayata müdahale şeklinin diğer bir ·
cephesi ise; genellikle özel seldcr milli hasılanın devamlı bir ritme
göre gelişmesini sağlıyacak kabiliyette olmadığından, siyasi iktic.arm bu ritmi sağlamak amacı ile iktisadi bir ajan durumuna_
girmesidh·.

SİYASİ İKTİDAR İLE İKTİSADİ İKTİDAR

Siyasi ikt.idarm iktisr.di iktidar karşısında aktif bir duruma
geçmesi, grupl~ma yarnğ·n-n kaldırılmasile de kendini göster·
·mektedir. Bu rnyede, sendikaların ve mesleki grupların teşekkülü
mümkün olmuştur. Siyasi iktidar, çok kere, sanayi ve ticaret sektörünc'eki müteşebbislerin iktisadi kudretine karşı koymak için,
·bu yeni doğan teşekküllerden «telafi edici kuvvet» şeklinde istifade etmektedir.
· Batı demokrasi::i devletlerinde siyasi iktidarın iktirndi faaliyetler bak:mından yapt1ğı müc.ahaleler geniş ölçüde artmışsa da,
iktisadi hayatı tamame::-ı kontrol etmekten uzakt:r. Dolayısile,
ikti~ adi hayatta sorumlulukları artan siyasi iktidarın karşısında
ikti::.a di iktidar, kendini bir kuvvet olarak hissettirebilrr..ektedir.
Esasen, bu iki iktidar dış ve iç çevrenin karşı koyma kabiliyetleri
ile sınırlanmaktadır. Tarihi gelişim içinde, ildisadi iktidarın kuvvetlendiği c:evirlerc'e, siyasi iktidar müdahalelerini azaitmaktadır. Ancak, XX nci asırda Batı demokrasisi devletlerinde siyasi
iktidarın dinamik karekteri sayesinde, devlet mekanizması üzerinde iktisadi iktidar tarafından icra edilmekte olan tesirlerin, XIX
uncu asırda yapılmış olan te~irlere nazaran çok daha hafif oldukları görülmektedir.

Şimdi, zamammızın

iktidar

tarafındr.n

il -

durumu gözcnünde tutularak iktisadi
siyasi iktidara yapılan tesirleri inceleyelim.

İKTİSADİ İKTİDA RIN SİYASİ İKTİDARA BASKI
ŞEKİLLERİ

siyasi iktidarı tesir aıt· nd3. bırakmak için
' kulland1 ğı vasıtalar çok çe ~ itlidir. Ancak, yapılan te s i~lerin tam
·olarak tcsbiti için deliller bulmak çok güçtür. Buna rağmen, karmaşık bünyeli Batı c"emokrasisi devletlerinde kaçınılması imkdn· sız bir vakıa olarak kabul ettiğimiz bu tesirleri, bazı olaylarla da
· somutlaştırarak tangi gruplarda toplandığını ve temayülünü inikfü:adi

iktidarın

celemeğe çalış2cağız.

Bu tesirleri üç büyük grupta toplr.mak mümkündür. Devlet
mühim karar merkezlerini ele geçirmek; siyaiktidarm faaliyetini kontrol altında tutmak; siyasi iktidarın

· mekanizmasındaki

~si

'

..

.

..
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faaliyetini baltalamak, bu üç büyük grubu teşkil edip iktisadi!.
iktic.arm, hemen hemen, bütün tesirlerini kapsamaktadır.
A - DEVLET MERANİZl\'IASINDAKİ MÜHİM
KARAR MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEK:

Devlet mekanizmasındaki karar verme kudretine rnhip olan.
merkezlerin, iktisadi l::ayat ile ilgili olı::rak alabilecekleri karar:ardolayır.ilc iktisadi iktidar için arzettiği önem çok büyüktür. Ba
merkezlere karşı, iktisadi iktidarın çek bassas bir tutumu vardır.
Bu tutum neticesi, iktkad.i kudreti ellerinde bulunduranlar doğ
rudan veya dokıylı bir şekilc"e , ger..el nüfustaki sayıl~rına göre
çok fazla bir nisbette, siyasi mekanizmanın karar veren merkezlerine. yerle şmiş durumdadırlar. Bu yerleşme, genellikle, parlamentoda, iktirndi iktidarın menfaatleri ~leyhine hareket etmeye-·
cek tem::ilciledin; hükümette, kendi muhitinden gelen vekillerin:
id.ari mekanizmada, münaı,:ebctlerle brğlı olan yüksek dereceU
memurların bulur: mas ı şeklinde tezahür etmektedir.
Bu "ekildeki tesirlerin derecesi, Eatı demokrasisi devletlerinin siyasi hayatında cari olan parti sistemine göre değişmektedir .
Şöyle ki, disiplinli çift parti rejiminin hakim olduğu yerce (İngil
tere), iktisadi iktidar:n parlamento kanalile tedr imkanları çok
p artili (Frama, İtalya, Belçika) veya disiplinsiz iki partinin (A.B.D.) bulunduğu yerlere nazaran daha azdır. Çünkü disiplinli, iki
partinin mevcut olduğu İngiliz parlamentosunda oy verme beraber
liği t 2m olarak tatbik edild iğinden iktisadi iktidara bağlı olan,
temsilcilerin tesir imkanları azalm3ktadır. Buna mukabil, çok
pı::.rtinin veya disiplinsiz iki partinin bulund~u parlamentolarda
oy verme beraberliğinin yokluğundan dolayı, is muhitine bağlı:.
temsilcilerin tesir imkanları daha fazlalaşmaktadır.
Keza, açık iktidar rejiminin cari olduğu Batı demokrasisi devletlerinde, siyasi iktidarın «zilyedi>:, partilerin seçim sonunda elde ettikleri başarıya göre tesbit edilmektedir. Bu ba~arıyı sağla
mak için partilerin gösterdiği namzetlerin yapacağı seçim kampanyası büyük . yekünlara vc:ran masraflar yapılmasını gerektir-·
mektedir. Para ise; iktisadi kudrete sahip kimselerde bulunduğundan, genellikle, bu kimseler tarafından uygun görülen şahıs-
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Jarın

listede yer

almaları imkanını :::ağlamaktadır.

Bu yoldan. ik'tisadi iktidarın rnçtirmiş olduğu temsilci sayısı az değildir. özellikle, A.B.D. nde, iktisadi iktidarın . durumu gözönünde tutulduğunda iş dünyasına bağlı temsilci sayıs: n: n, tesbit edilmemiş olmasına rafimen, ihmal edilmeyecek bir seviyede olduğu ileri sü··
•rülebilir. Esas gayesi seçimleri kazanmak olan ve seçkin kimselere
·dayanan kadro partileri' bu nev'i tesirlere daha fazla maruz kalmaktadır. A.B D. ndeki iki büyük parti,
kütle partisi olmayıp,
·kadro partileri mahiyetindedir. Dolayısiyle, iktisadi kudrete sa-hip olan seçkinlerin parti içinde oynadıkları r.ol çok önemlidir.
Amerikı>.lı

sosyolog C. Wrlght Mills, memleketinin seçkinleri
incelEmede cılrı'89 dan 1953 tarihine kadar kilit
-mevkileri işgal ed.en 513 kişilik bir listeden hareket ederek, bunun % 60 nın ülkenin en zengin ailelerinde dünyaya geldiCTini
(nüfusun % 5 ila 6 sını temsil ederek) ve sadece, % 5 inin rnna··yi işçisi, esnaf ve mütevazi köylü muhitinde doğduğunu göster·
-ınektedir.» (21). Amerika'da Eisenhower iktidarın!n, diğer ikti.,dc:rlara nazaran iş dünyası adamlarına kapılarını ardına kadar
.açtığı bilinen hakikatlerdendir.
hakkında yaptığı

, Jean Meynaud aynı makalesinde «1801 den 1831 e kadar 1ngi1iz hükümet üyelerinin % 73 ünün, gittikçe, sanayi seçkinlerini de
i.çine alan aristokrasiden ve % 27 nin orta sınıftan seçildiğini sa'<lece (rnlisbury kaıbinesinde) % 58'e mukabil. % 42 olm3k üzere
orta sınıfın daha fazla bir nisbete sahip olduğunu ve 1935 milli
birlik kabinesi üyelerinin % 33 ünü gene aristokrasiden almış olduğunu belirtmektedir.» Bu nisbetler, iktisadi muhiti temsil eden·
1erin kilit mevkileri işgal etmelerini göstermekle iktisadi kudretin
·siyasi iktidar üzerinde tesir icra ettiğine vasıtalı bir karine teş1til

edeı·.

Fransa için iktisadi iktidarı elinde tutan ıc200ıı ailedir, paroortaya atan radikal partinin bir çok kereler başvekillik
ya.p:nı ş olan rrülletvekili E. Daladicr 1934 de Nantes şehrindeki
'kongrede «200 aile Frrnsız ekonomisine ve siyasetine hakimdir ...
'200 ailenin tesiri; mali sistem, münakalat ve kredi üzerinde ağır
'basmaktadır. 200 aile iktidara kendi delegelerini yerlestirmekle
\kamu oyu üzerine de müdahale etmektedir. Çünkü, basın, kontlasını

(21)

Jean MEYNAUD: A.g.m., s.D37, «The Power Elite 1956:+.
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rolü altındadır.» (22) demek suretile iktisaden kuvvetli olanların
kendi menfa~tlerine uygun kararlar çık:lrttırabileceklerini ve do·
layısile siyasi iktidara tesir edeceklerini açık bir şekilde kabul et·
mektedir.
~ugün, iktisadi kudreti elinde tutanlar açık bir şekilde ha·
rekete .geçmemektedirler. Batı aleminde, kültür Eeviyesinin yüksek
olması, genel oy'lu seçimlerin yapılması ve olgun kamu oyunun
mevcudiyeti sebebile .yapılacak herhangi bir kuvvet gösterisinin
deyhlerine netice vereceğini bildiklerinden, perde arkasından ik.·
tir.adi hayat iç:in önemli kararların alınmasında müessir olıpa yolunu tercih e.t mektedirler. Bu sebepten, herhangi bir siyasi ikti·
dar veya rejim değişikliğinde menfaatlerinin zarar görmeme:>!
için imkanlarını iyi bir şekilde kullanabilmektedirler. Bunun en
tipik örneği olarak, Frama'da iktisadi iktidarı elinde tutanların
farklı. iktidar ve rejimlerle y3.ptığı işbirliği gösterilebilir. 1936 da
«Front Fopuh:ire» hükümetile, harp içinde Vichy hükümetile,
harpten scnra IV ve Vinci Cumhuriyet hükümetleri ile menfaat·
lerini koruyabilmişlerdir.

İktisac.i iktidarın

idari teşkilattaki önemli mevkilere sızma
siyasi iktidarın ve teşkilatın bünyesine göre değişiktir. A.B.
D. inde iş adamları, genellikle, maaş farkı bağlı oldukları teşebbüs
tarafından tamamlanmak suretile, ccspoils systemıı e göre idart
görevleri geçici olarak ve sık bir şekilde yüklenmektedirler.
şekli,

Şimdi iktisadi iktidarın siyasi iktidar karşısında, ikinci grup
tesirlerini kapsay2n davranışlarını inceliyeceğiz.

B - SİYASİ İKTİDARIN FAALİYETİNİ
KONTROL ALTINDA BULUNDURMAK

Siyasi iktidarın faaliyetini kontrol altında bulundurmck için
iktirndi iktidarın davran-şı baskı 'gruplarile ilg.ilidir. Batı aleminde iki büyük kategori baskı grubu siyasi iktidarın karşısında bulunmaktad1r: iktis:ıdi kudreti ellerinde tutanların menfaatlerini
temsil eden baskı grupları ile işçi baskı grupları. Siyas:i iktidar,
(22)

Hrnry COf.TC'N: Le Retour des «2C-O famllles», s.10, Lib.

. çalse, Paris, 1960.

~an
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çok kere, ikinci kategoriden
etmektedir.

«telılfi

edici

kuvvet ı:. şeklinde

istifade

!ktirndi kudreti ellerinde tut~nların menfaatlerini temsil eden
ibaskı gruplarının siyasi iktidf:1rın faaliyetini . kontrol etmek için
oynadığı rol; karar merkezlerinin üzerinde devamlı tesir ya:ı:;mak
suretile, menfaatlerine uygun bir kanun, idari karar çıkartmak
truı veya genel iktisadi siyasetin istenilen yönde elmasını sağla
maktan ibarettir. Baskı grubu olan farklı görüntülü müesseseleri
(<birleştiren tek müşterek unsur: siya.si :Qayat üzerindeki tes1rleridir. Burada vasıtalı bir tesir söz konusudur. Esasen, siyasi partiler ile farkları budur.» (23) . Yani basın gruplarının gcyesi, siyasi partilerin aksine, iktidarı ele geçirmek olmayıp faaliyetini arzu ettikleri yönde geliştirmek için tesir etmeğe ç::ılışmaktadır. Ba ·
tı cemckrasisi devletlerinde iktirndi iktid.arı
temsil eden ba:kı
gruplarının bir kısmı, s~d.ece, siyasi sah ada faaliyette bulunup,
kamu kudretleri üzerinde baskı yapmakla meşguldür. Buna ör··
nek olarak A B.D. ndeki «Lobbyıı ler gö: terilebilir. Amerika' da
kongre koridorlarına hariçten gelen şahısların temsilciler üzerinde tesir yapmalarını ve yapılan ibu tesiri hariçte de devam ettirmeleri durumunu ifade etmek için «Lobbyn («kanun s imsarın)
kelimesi kullanılmaktadır. A.!B.D. ndeki b:ı.skı grupları için Andre
Mathiot «İCari ve erns teşkilata ait organizasyon haricinde baskı
grupları, şu veya bu siyaseti, kanunu, programı kaıbul veya red
eC.crk siyasi makinenin çarkları üzerinde, dönüşünü hızlandıran
veya frenliyen nisbeten devamlı bir baskı yaparlar. Şüp1"e~ iz , hiç·
bir yerde, milli hakimiyet prensibinin -soyut karekteri; A.B.D.
nd.en daha iyi görünmez.ıı (24) demek suretile, bunların kudretini belirtmektedir. Bu kudret. dolayısiledir ki kanun, çok kere,
grupların faaliyet sınırlarını farklı bir şekilde tesbit etmektedir.
Bu husus; A.B.D. nde müstehlik lehine olan anti - trm:t kanunların, olgiopol hakimiyetin menfi tesirelrine mani olunmamasile,
buna mukabil, Taft - Hartıey kanununun tam olarak uygulanmasının mukayesesi halinde açık olarak görmek mümkündür.
(23)

M. DUVERGER: Instuticns Politiques et Droit Constitutionel,
s.738, Faris, 1960.

(24)

A:. MATHIOT:
«pressure groups)) aux Etat-Unis, s.720, Revue Française de Science Polltique, No.3, Sept. 1952.
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Baskı gruplarının fa~iyetleri ve davranışları genellikle, siyapartilerin hareket ve faaliyetlerine uygun bir yönde gelişir.
Baskı gruplarınm siy~si partilere karşı davranışları üç büyük
grupta toplanabilir: 1° - Baskı gruplarının davranışlarında par·
tilere karşı tarafsız bir tutumu benimsemeleri; 2° - baskı gri.ıpr
larınm siyasi parti ile tam bir uyu~ma ve işbirliği halinde ıbulun
maları; 3 ° baskı gruplarının belirli bir siyasi partiye bağlan·
malarıdır. (25)

~i

İktisadi

kudretin siyasi iktidarın kontrolünde
dört görünüş mevcuttur:

baskı grupları

vasıtasile davranışında

- Basın
ikna etmek.

vasıtasile yapılacak

propaganda ile

·
kamu oyunu

- İdari mekanizmadaki memurlar üzerinde gizli bir
tesirde bulunmak.
-

şekilde

Vekiller ve temsilciler ile direkt münasebetler kurmak.

- Gerek muhalefette gerek iktidarda iken siyasi partilerin
bünyesi içinde gizli veya .açık şekilde tesirlerde ·b ulunmak.
İktisadi

gruplar ve iş adamları tarafından idare edilen propaganda, kCTnu oyunu ikna etmek bakımından sosyal şartlar ve
konjonktür durumu elveri şli olduğu ölçüde, genellikle, gayelerine
varabilmektedir. Ancak, Batı demckrasi~ i devletlerinde kültür seviyesi yüksek olduğundan kamu oyu · karşısında gayet titizlikle
hareket edip, grup menfaatinin genel menfaatle aynı olduğunu
kabul ettirmesi gerektir. Bundan sonra siyasi iktidar üzerinde
baskı yapmak ve görüşünü kabul ettirmek cihetine gidebilir.
«Bir menfaat grubu, ilgili branşı idare ve kontrol etmekle gö·
memurlar ile zaruri olarak müna~ebettedir >> (26).
Örneğin ziraatçileri temsil eden grupların üyeleri 7Jraat vekaletinde çalıian memurlarla sıkı münasebetlerde bulunup görüş teatilerinde bulunabilirler. ıBunun tek mahzuru memurun, zamanl:ı,
o grubun görüşünü benimsemesidir. Ancak, memurlar tarafından
revlendirilmiş

(25)

Önder ARI: Baskı Grupları ve Türkiye İçln bir Deheme (Basıl
mamış dc-ktora tezl), s.4:8-55, İktisat Fakii.ltesl, İstanbul, 1966.

(26)

A. SAUVY: «Labbys» et groupes de presslon, s.183, Pouvotr, C.II,
P. U.F., Paris, 1957.
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özel menfaatlerin korunması genellikle vekfüetlere göre farklıdır.
«Menfaat gruplari ancak, mes'ullerinin kendi istek ve gayelerini
gerçekleştirmek için ·hükümet mekani2masının içinde faaliyete
geçtikleri andan itibaren baskı organizması görüntüsüne bürünürler.>:. (27).
kabul ettirmek için kullandık
metodlan: ikna etmek, tehditlerde bulunmak, siyasi partilerin seçim kampcnyalarını finanse etmek, temsilcilerin bir kıs
mmı elde etmek ve greve gitmek şeklinde özetlemek mümkündür.
Bu metodlar içince para, yeniden seçmemek veya seçtirmemek
tehdidi ve grev en müessir baskı metodları olarak kend~ni göstermektecl.ir. A.B.D. nde temsilcilerin hayatının tehlikeye gireceğini
ihtiva eden tehdit mektupları Batı Avrupa ülkelerine nazaran daha çok kull:mılmaktadır.
Ba~kı gruplarının görüşlerini

ları

Baskı

dan birine
-

İşi

grubu istediklerini kabul

ettin:mediği

takdirde üç yol-

baş vurmaktadır.

muayyen bir devre için uyutmak, yok farzetmek.

- Yenilgiyi kan telakki edip
kete geçmek.

başka

esaslar üzerinden hare-

- Mücadeleye aralıksız devam . etmek veya
sonra mücaC:.eleye yeniC.en başlamak.

kısa

bir süreden

Ancak, bu ycllardzn biri seçilirkrn, Jean Meynaud' ·n belirttikleri gibi, ((baskının maliyetiniıı hernplamak ,gerekir. Batı demokrasisi devletlerinde r.er cev teşebbüs , menfaatlerine uygun kararların çıkmasını temin gayesile «lobbyıı ler organize edebilmektedir. P.örle;:e, ikti::- adi bayatın hakim kuvvetleri tarafından baskı
grubu kanalı ile siyasi iktidarın fa.1Jiyetlerini istenilen yönde yürütme mümkün olz;bilmektedir. Fr:m:::r.'ca 3.500.000 seçmeni olan
ıcBouilleurs de Cruıı (Alkol istihrnl edenler) ile r iya~:i iktidar arasında yapılan inücac'.elede siyasi iktidar, sayı kudretinin tesiri altınc.a kalarak, Kamu menfaatinin icaplarına uygun bir şekilde
(2'i)

Jean MEYNAUD: les Groupes de Presslon, s.10, P.U .F ., Parls,

(28)

Jean MEYNAU'D ve Daniel CHEBANOL: « Corrıpartemenat de~
groupes de :ı:-re~sirn dans la situatlons d'echecs», s. 27, Revue
Fran~aü:e de Science Politique, No.1, Mars, 1962.
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temsil eden baskı gruplaiktidl<rdan temin etmek istediği faaliyet avantajları
çok çeşitlidir: Gümrük himayesi, kredi, ihracata prim v.s. ~iyebi ·
liriz ki, iktirndi iktidcr menfaat ve baskı gruplarının faaliyetleTiyle siyasi iktic.ar karşısında nisbeten serbest bir sahaya sahiptir.
Grupların «at koşturma ·~. meydanı diyebileceğimiz bu açık, boş·
saha ikti~adi iktidarın tesirini göstermektedir. Baskı grubunun
kudretilc tesirlilik c.erece::i, doğru orantılı olmaktadır.
hareket

edememiştir. İktisadi iktidarı

rının ~.iyasi

Keza, mali çevrelerin siyarnte karşı olan yakın ilgi ve al:ikainkar etmek mümkün değildir. Ancak, müdahalelerin tesir derecesi ve yaygınlığı tütminlerden ibaret olup, kat'i sonuçlara varmak mümkün değildir. Süveyş kanalının Mısır hükümeti
tarafından millileştirilmesi sırasında, İngiliz ve başvckill sosyalist Fransız hükümetıeri tarafından girişilen askeri hareket kararınc'.a memleket bankerlerinin tesiri büyük olmuştur. Bir diğer
örnek, 1944 yılında İngiliz ve Amerikan hükümetleri &rasında
tcAtlı:mtik ~artı» ismi altında Orta Doğu petrollerindeki ham maddenin müsavi bölünme8.i için bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaş
maya göre, İngilizler, Amerika'nın Orta D-Oğu imtiyazların1 azaltmayı gözeten bÜtün çalı~malardan S'.; k: nacağını; Amerika'lılar
da buna mukabiİ istibsal ve taksimin iki tarafın temsilcilerinden
meyd.~na getirilen bir komisyona verilmesini kabul etmislerdir.
13öylece, hakiki bir Anglo - Amerikan karteli t ee:::.süs ediyordu.
Ancak, bu anla!;"ma bütün p etrol sirketlerinin itirazlarına uğra
dığından iki hükümet arasında 1945 de yeniden görüşmelere baş
lanmış ve bu görüsmeler sonucunda yaratılmak istenen büyük
kartel ortadan kaldırıl:::ıra k petrol şirketlerine r.areket rnrbestliği
teluar iade olunmuştur. Bu hareket tarz1, batı c'emokrasisi devletlerince. büyük rnrmayelere sahip olan petrol sirketlerinin (tngiliz, Amerikan, Frans z. ttalya) siyasi iktidara yapmış olduğu
b8.!"·k 1 nın sonucudur. İktisadi iktidar, b?zl hallerde, kuvvetinin
kendisine sağladığı imkanlarla siyasi iktidarın faaliyetini baltalama cihetine de gidebilmekteidr.

'larını

C -

SİYASİ İKTİDARIN FAALİYETİNİ B .\LTALAMAK:

İkti s adi

lamak için

iktirar

tarafından

girişilecek

siyasi iktidarm faaliyetini b::ltafaaliyetleri deliller bulmak suretile izah
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etmek oldukça güç ve aynı zamanda, çok hassas bir mahiyet arzetniektedir. Bazı örnc:: klerle meseleyi serdetmekle yetineceğiz: 1945.
seçimleri ile iktidara gelen ingiliz !şçi Partisi 11Labour Partyı:. demir ve çelik sanayiini millileştir.mek kararını vermiştir. Ancak..,.
ilgili sanayi feC.eraE-yonunun manevraları sonucunda Lordlar Kamarasının çıkardığı güçlükler, 1950 seçimlerin~ kadar mil'ileştir-·
menin kmamlanmasına mani olı:p.uştur. Şubat 1950 seçimlerinde
altı oy fark.la iktidara gelen İşçi Partisi, millileştirme h_
a reketinin
devamına karar vermişrn de, sanayi federasyonu tarafından kamu oyu nezdinde, millileştirmnein şumülÜ hakkında yapılan menfi propaganda sayesinde yeniden seçimlere gitmek gerekmiştir.
Ek~m 1951 . de yapılan seçimler rnnunda iktid:ıra Muhafazakar
Parti _geçtiğinden millileştirme hneketi 1iurdurulmuştur. Böylece, sanayii federasyonu rnrfettiği .gayretin sonunda baltalama hareketini başarmış, gayesine ula~mıştır. Ancak, bu baltalama. gayretlerinin delillerini tes.bit etmek çok güçtür.
İk.tirndi iktic.arı temsil edenler, genellikle, mali krizler yaratmak suretile siyasi iktidarın faaliyetini baltalama cihetine gitmektedirler. Örneğin, 1931 de rnrmayelerin ihracı Londra 11City~
sinin bankerleri tarafınd~.n yaratılçı.n mali kriz, iktidarda bulunan İşçi Partisinin faaliyetleri üzerinc"e menfi tesir yapmış v_e·
yenilenen r.eçimlerde de ( ı<kararsız oynun İngiltere'deki tayin edici k~rakteri dolayısile) iktidarm Muhaf:;zakar Partı eline geçmesini rnğlam1ştır. Aynı metot, san :ıyi federasyonunun gayretleri yanında, Ekim 1951 seçimlerinde de kullanılmıştır. (29)

Fran1:.'.l'da «Mur d'argent», para duvarı ile III cü Cum11mi.yet.
devrinde wlcu kabinelerin ( ufront populaire » (1936) ) ve parlamenter çoğunlukkrın yıkılmasına atıf yapılmıştır. Bu atıf, banker çevrenin siyasi iktidar:n faaliyetini baltalamak için s:ıh ip olduğu kudretini belirtmek yönünden çok önemlidir.
İktisadi iktidarın siyasi iktidar üzerinc.e yaptığı bu üç büyük
kategori tesiri, Batı demokrasisi devletlerinde mevcut hürriyet .
havası içinde (faşist idareler hariç) demokratik müesseselerin
fcnksiyonlarım iyi bir ~ekilde yerine getirmelerine büyük bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, bu tesirlerin şiddeti, siyasi iktida-

(29 ) Jean MEYNAUD: Le Pouvoir Politique et le Pouvoir Economique,.
s.~: 0-!:.~2 . Revue Economic,,ua, No.6, Nov. 1053.
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rm kuvvet durumuna göre Btı demokrasisi ülkeleri arasında farklı bir derecededir. Çünkü siyasi iktidarın sahip olduğu imkanların
lmllımılma şekli farklıdır. Bu bakımdan siyasi iktidarın; iktisadi
kudreti temsil ec1enlerin tesirlerini, kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutabi1mek için almiş olduğu kısıtlayıcı tedbirleri inceleme-

miz

Iazımdıı•.

m -

SİYASİ İKTİDARIN İKTİSADİ İKTİDARI

KISITLAYICI MEKANİZMASI

iktirndi iktidarı kısıtlayıcı mekanizmasını,
yönünden, ik.1 ku:ma ayırmak mümkündür. Bir~cl
kıs1m, 'iktisaö.i bünyenin içinc.e bulunan rekabet halindeki unsurlardrn teşekkül etmektedir. İkinci kısım ise, siyasi ikticl.arın doğ 4
rudan doğruya almış olduğu tedbirler ve müdahale şekillerinden
·mü te~ekkildir.
Siyasi

·faal

iktidarın

unsurkır

A -

İKTİSADİ BÜNYE İÇİNDEKİ KISITLAYICI

UNSURLAR:
İktisadi iktidarı ellerinde bulunduranlar, bir birlik teşkil ederek bir teşkilatın emirlerine göre hareket etselerdi. kudretleri
(?nünde hiçbir sosyal ikt idar nev'i karşı koyamazdı. B '.l tı demokrasisi tlevlet!erinde de, iktirndi hayatm dış görünüşüne dayanar~k, yapılacak basit sathi bir tahlil iktisadi iktidarın tek bir
'birlik göstermediğini ortaya çıkarır.
İktirndi bünye içinde, iktisadi iktidarın bir birlik arz etmesine ve dolayısil~, aşırı kudretine mani olan unsurları, menfaatlerin ayrılması ve işçi rnndikaları olmak fı.zere iki kategoriye ayı
rarak inceliyebiliriz.

a)

iktisadi İktidar İçinde Menfaatlerin Bölünmesi

((Zenginlik için mücac'.ele, imtiyaz için bir mücadele haline
·geliyor.)) ( 30) cümlesile de belirttiğimiz gibi, iktisadi iktidar için
. oıde bir tek kudret hakim olmayıp , bilakis farklı yaygınlıkta ve
(ZQ)

S. E. FINER: A.g.e., s.11.
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faaliyetleri için rek~bü halinde olan bir çok kudretler bulunm:ık
tadır. Bununla beraber, iş aleminde, büyük çapta sektörlerin bir«birli~ı~. halinde toplandıkları rnnayileşmiş Batı demokrasisi dev·
letlcrinde görülmektedir. örnek olarak, dev teşebbüsleri, grupları ve büyük ı:atron merkezlerini gösterebiliriz. ikinci bölümde be-·
lirttiğimiz gibi, bunların büyük bir kudret teşkil ettiklerince kimsenin şüphesi yoktl.lr. Ancak, olipogol bünyeli piyasada istihsal
branşlarıncı. hakim olan büyük firmaların, maksimum karı elde·
etmek için herh:mgi bir anlas,maya v<::.rmamış olmaları halinde,
bütün imkanlarını kullanmak suretile aralarında şiddetli bir
mücadeleye girişLikleri, çok ke~e. görülmektedir.
Kendi bünyesi içinde, iktisadi iktidarın «telafi edici kudret>~
mekanizmasına tabi olması, menfaat <;.yrılığının bir escriclir. Bu.
sayede, iktisadi iktidar içindeki menfa~t gruplarınm çatışması,
siyasi iktidara nisbeten tesirinden kurtulma imkanını sağlamakta
dır. Siyasi iktidar, üstün organ sıfatile genel kararlar alırken bu
grupların baskılarından kurtulmuş olmaktadır. Anc&k, siyasi iktidar bir ihtilatı halletmek zorunluğunda kaldığı zaman, bir grubun menfaatine bağlı kalması gerekmektedir. Bununla beraber •.
Batı demokrasisi devletlerinin buzısında iktirndi bayatın maruz
kaldığı temerküz elayı «telafi edici kudret» mekanizmasının firmaları arasında ·çalışmasına büyük bir en.gel teşkil etmektedir.
'I'clafi edici mekanizmanın iktirndi iktidara tabi durumda olen
kuvvetler yönüncen işleme imkanları daha fazladır. Bunu, özellikle, isçi sendikaları sayesinde emek piyasasında müşahade etmek mümkündür.
b)

İşçi Sendikaları:

Siyasi demokrasinin geli~mesi rnnucu tanınan sendika hakkı
ile sendikalar teşekkül etmiştir. Batı demokrasisi devletleı:inC:e bugün, sendikalar bir kuvvet olarak kendilerini, kabul ettirmiş du·
rumc.adırlar. «Bugünkü anlamı ile sendika, bir bütün şeklinde
mesleğin temsilcisi olarak görünmekte, genel olarak meslegin
menfaatlerini koruma hakkına rnbip rnyılmakta ve yalnız mensuplarının refahlarını koruyan bi rmüesse olarak mütalM. olun·mamaktao.ır ... sendika şimdi bir memleket hayatının bütünü ıie:
alakalanmakta, iktisadi içtimai ve siyasi hayctın her safhasında

İKİ İKTİDARIN MÜNASEBETLERİ

ve

BÜRO-TEKNOKRASİ

103

mevcudiyetini hissettirmektedir.» (31). Bu dutum, Batı demokrasisi devletlerinde, özellikle, İngiltere, Fram:a, Batı Almanya, İ~al
ya ve Belçika'da görülmektedir.
Sayı esasına

dayanan ve iktisadi iktidarın yeni bir şekli olan
işçi sendikaları, batı aıeminde en önemli baskı grupları arasında
dır. Baskı grubu olarak siyasi iktidar ile münasebetleri hükümet
!onksiyonlarmm işleyişine müdahale olmayıp, nominal ücretin
artması, işçilerin eğitimi, iş rnatlerinin tanzimi, işçilere muayyen
bir konfor ve iyi çalışma şartlarınm temini gibi gayelerin gerçekleştirilmesine ytneltilmiştir. Bu bakımdan, iktisadi iktidarın siyasi iktidara karşı olan kudretini sınırlamaktadır. Hükümet müzakerelerind.e iktisadi iktidarı temsil edenlerle beraber delegeleri
konu~malara katılmaktadır. Mesela, Fransa'da İktisadi ve İçtimai
Kom:ey «Com:eil Econcmique et Socialn de ve diğer devletlerdeki
konseylerde işçi sendikalarının delegeleri aktif bir rol oynamaktadır. Fransız İktisadi ve İçtimai Konsey teşkilatında işçi, işveren,
zirai ve mesleki organizasyonl:ırın tem~il.cileri, müstehliklerin,
ctlelerin ve çeşitli faaliyetlerin temsilcileri ile hükümet tarafından
seçilmiş zekiz üniver[ite profesörü bulunmaktadır. Konsey, ihtiyari bir istişare fonksiyonunu yapmakla beraber, milli pian üzerinde ve hükümet tarafından istenildiğinde, iktisadi ve sosyal mahiyettek,i problemlerde görüşünü belirtmektedir. Konseyin önemi,
ileri sürmüş olduğu görüşlerin değerli ve isabetli olmssından,
çok artmıştır. Kom:ey, «daha rnnra parlamentoda yapılan siyasi
münakaşanın teknik esasl arını sağlamaktadır.ıı (32). Böylece, işçi
sendikahm, komey kanalile, bütün milli problemlere iştirak etmekte ve dolaylı olarak, iktisadi iktidara karşı genel iktisadi siyasetin tayininde «teiafi edici kuvvet >:. rolünü oynamaktadır.
lşçi sendikaları, aynı zamanda, doğrudan doğruya teşebbüs
lerin çalışmaları üzerinde tesirli olabilmektedir. Ancak, ibunun tesir kuvveti, Batı demokrasisi devletlerinde farklı bir durum arzeden sendikaların gelişme derecelerine bağlıdır.

(31)

Cahit TALAS: İçtimai İktil>at, s.145, S.B.F., Maliye Enstitüsü
16, Ankara, 1961.

Yayınları , Sayı

(32)

Andre PHILIP: La Democratie Industrlelle, s .106, ·P .U.F., Paris,
1058.
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İşçi sendikaları üyelerinin menfaatlerini tesilri bir şekilde kı>
ruyabilmek için mesleklerarası organizasyonlara iştiraki yeterli
görmemektedir. Bundan dol:::ı.yıdır ki, hemen hemen Batı demokrasisi devletlerinin bütününde işçi sendikaları, devirlere ve ülkelere göre farklı şekillerde siyasi hayata karışma~a başlamıştır. Şöy
leki:

- Birinci devrede, Batı Avrupa'mn bir çok memleketinde,
siyasi partiler ~endika organizasycnlarına hakim olmuşlardır. Birinci Dünya savaşıncan önce Almanya'da, sendika hareketi, sosyalist partisinin siyasi tezahürü idi.
devrede, siyasi partilerin hakim olma teşebbüsleri
çok kere, karşı koymuşlı::rdır. Fransa'da Aniien'i
Şartı (1906) ile sendika, siyasi organizasyonlardan müstakil l;lir
ünite olarak tarif edilmiş; ancak, dahıa sonra se~dikaların bu siyasi bağımsızlığı olayların zoru ile yckedilmiştir c:ı.enecek derecede bir duruma sokulmuştur. Bugün, çeşitli mesleki hareketler,
bağımsızlık beyanlarına nğmen, şu veya bu siyasi gruba sempat~ beslemektedirler. Örnek olarak, Fransa'da C.F.T.C. nin M.R.P.
ile, F.O. in sosyalist partisi ile olan münasebetleri, Belçika'da
F.G.T.B. in sosyalist partisi ile il~isini göstermek mümkündür.
-

ne

İkinci

karşı işçiler

- Üçüncü dt:vre olarak, İngiltere'deki durumu kabul edebiliriz. XIX cu asırda sendika hareketi: esas itibarile her türlü siyasi hareketten uzak kalabilmiştir . Ancak, meslek sendikalisminden rnnayi rnndikalizmine ge çiş , işçi hareketini, bazı mesleklerde
siyasi iktidarın müdahalesini talep etmeğe, programım desteklemeği kabul eden siyasi temayüllerle birl e§me ğe itmiştir. Tanın
mış Taff-Vale olayı ile mahkemenin, sendikaların siyasi faaliyetlerini tahdit edici kararı (c:. idat yönünden), b a ğımsız hir siyasi
aksiyonun zorunluğunu ortaya koymuştur. «1899 da yapılan
«Trade-Unions» ların kon.gresi, Holmes teklifini E48000 e karşı
4:34000_oyla kabul ederek parlamenter bir organizasyonun teşek
külüne karar verdi. » (33). Bu karardan sonra İngiliz işçi partisi
cıLabour Party» kurulmuştur.
İşçi sendikaları, partinin doğrudan doğruya üyeleridir. Bu
(33)

~.

DUVERGER: Les Partis Politiques, s. 25, A. Colin, Parts..
11)51.
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bdtundan, İşçi Partisinin iktidarda olduğu zamanlarda ((Tel8.fi
edici kuvvet)) fonksiyonunu daha dikks.tli bir şekilde ve hass::ısi ·
yetle yerine getirmektedirler.
- Sen olarak, sendikaların siyasi bağ:msızlığını en fazla mu·
hafaza ettiği yer olan A.B.D. deki durumu gösterebiliriz. Amerika'da sendikaların gelişmesi, memletin tarihine sıkı bir şekil
de b3.ğl~dır. Sendika hürriyeti ilk defa Massachusetts yüks~lt
mahkemesinin 1842 de verdi[ti karar ile kabul edilmiştir. Sendika'lizmin gelişme si sanayiin inkişafı ile birlikte yürümüştür.
Milli bir organizasyon, ilk defa, Samuel Gampers'in 25 sendikayı bir araya getirerek kurduğu Amerikan İşçi Federasyonu
(A.F.L.) ile gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Sav~ından sonraki
senelerde, «Open shopı:. şartının uygulanmasiyle sendikaların geli~mesi durmuştur. 1933 e kadar devam eden bu durumdan sonra, başkan Roosvelt'in 1933 de çıkardığı kanun, 1935 ve Wagner
Kanunu ile tamamlanarak sendikacılığın ileri hamle yapması temin edilmiştir. Daha sonra 1947 de Taft-Hartley, 1959 de Landn:m - Griffin Kanunlarile Amerika'da sendikacılığın düzenli bir
şekilde çalı~ması ve gelişmesi garantilenmiştir. A F.L. den
ayrı
olanı k 1935 ce Jonh L. Lewis'in kurduğu C.I.O. (Sanayi Organizasyonlar Kongresi) de milli bir hüviyete bürünmüştür. 1955 de
bu iki organizasyon tek bir milli iş federasyonunda toplanmıştır.
(A.F.L. - C.I .O ) ((Halen, 18 milyon teşkihitıanmış işçiyi temsil
eden sendikalıl ar kütlesi, yakla şık olarak 80.000 mahalli sendikaya ayrılmıştır. Büyük bir çoğunluğu tek bir milli sendika fede:\-:syonuna b a ğlıdır. HA F .L. - C.I.O.n (34) . Sendikaların esas
gayeleri üyelerine kollektif m ukavele yapmak suretile sosyal ve
iktisadi avantajlar rnğlamaktan ibarettir. Ancak, Amerikan sendikaları ile siyasi partiler arasında hiçbir organik ba~ın bulunmamasına r.2 ğmen, özellikle 1947 den itibar.e n, sendika hareketi
.Amcrikrn milletinin siyasi hayatına sistematik ve devamlı bir şe
kilde istirak etmek için teşkilatlanmış durumdadır. A.F.L. - C.I.O.
daba çok bir siyad aksiyon komitesi mahiyetindedir. Seçim fonları toplamak, kampanyaya · iştirak etmek, işçilerin mcrı,faatleri( 3~ )

Rapport d'une missl·::-n du B.I.T .: La Sltuation Syndicale aux
Etat-Unis, s . ~3. Geneve, 1960.
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ne taraftar olan namzedi desteklemek, bu
dir.
18 milyon

birliğin

teşkilatlanmış işçinin sağladığı

vazifelerinden-

mali ve

sayı

kudre-

ti sayesinde işçi sendikaları, iktisadi iktidarı temsil eden N.A.M.

(National Associaton of Manufacturers) karşısında, siyasi iktidar lehine «telafi edici kuvvet» fonksiyonunu da yerine getirelbilmektedir.
Genel olarak, işçi sendikalarının cı telafi edici kuvvet» ine
mani olmak için iktisadi iktidarı temsil edenlerin başvurduğu taktik, firma için de bazı &vantajlar sağlıyar.ak susturmak veya bağımsız sendikalar yaratmak suretile sayı unsurunun kuvvetini
azaltmaktan ibarettir. \Bu durumda, sendikaların «telafi edici
kuvvet>ı mekanizmasını, her zaman, otomatik olarak çalışırdığı
iddia edilemez.
B -

SİYASİ İKTİDARIN KISITLAYICI TEDBİRLERİ:

Hemen işaret edelim ki, siyasi iktidar sadece, ülkenin iktisadi faaliyetlerini düzenlemek için müdahalede bulunmamaktadır.
Bunun yanında, aynı z ~manda , sosyal seviyenin daha fazla yükselmesi, adaletsizliklerin giderilmesi, kamu menfaatinin garantilenmesi, monopollerin aşırı fiyatlarına karşı tedbirlerin alınması,
uzun vadeli menfaatlerin ele alınması ,gibi hususlar içinde müdahalelerde bulunmaktadır. Siyasi iktidar, lwmu oyunu kendine
bağladıktan sonra iktisadi iktidarın zayıflatılması veya bazı sorumlulukları yüklenmesi için kolaylıkla harekete geçebilmektedir. Bu harekete geçiş; temerküzle mücadele, iktisadi branşları
millileştirme ve uteiafi edici kuvvet)) !erin geliştirilmesi şeklinde
ke:q.dini göstermektedir.
a)

Ternerküzle Mücadele:

Siyasi iktidar, genellikle, iktisadi iktidarın kudretini arttı
rıcı bir faktör olan temerküzle belirli bir dereceden itibaren mücadele etmektedir. A.B.D. nde, büyük korporasyonların gerçekleş
tirdiği temerküzlerin menfi tesirlerini gidermek için «anti-trust»
kanunlar (Sherman Act, Clayton Ad, Federal Trade Commission
Act) ve bunun ilaveleri) çıkarılmıştır. «Trust>ı lerle yapılan müca-
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dele, sadece, iktisadi hayattaki faaliyet şekilleri ve siyasi iktidara karşı gelme davranışlardı:n dolayı değil, aynı zamanda, <<Tru-ve atı)) gibi kaleyi içten fethetmeğe teşebbüs etmelerindedir~
Çünkü, açık rejimin cari olduğu yerlerde, siyasi karar merkezlerine giriş, çok kere, mali yönden kuvvetli olan grupların elindedir. !Bundan dolayıdır ki, Harold Lasswell siyasi incelemeyi «tesirlerin ve müessir kimselerin etüdü)) (35) olarak görmektedir.
Siyasi iktidar, monopolcü temerküzleri .gözeten faaliyetlerinde optimum cernmet meselesi ile karşılaşmaktadır. Fakat müdahalelerini, çok kere, bu hususu tam olarak tesbit etmeden yap-·
maktadır. Halbuki, tesirlilik derecesi optimum cesametle yakın
dan ilgilidir.
Batı

demokrasisinin kıt'a Avrupa c~evletlerinde siyasi iktidarın temerküzle mücadelesi, daha çok, kartellere karşı girişilen.
müdahalelerle müşahhaslaşmakt~dır. Anlaşmanın mevzuunu teş
kil eden hususlarda (satış şartları, satış bölgeleri, istihsal edilecek miktarlar gibi) belirli sayıda serbest teşebbüsü bağımsızlık
ve şahsiyetini kaybederek bir araya gelmesile teşekkül "den kartellere karşı siyasi iktidarın davranışı (bilhassa Batı Almanya,
Frama, Belçika) fena anlaşmaları bozmak ve cezalandırmak şek
linde görülmektedir.

'

Siyasi iktidarın temerküzle yaptığı mücadelede, temerküz ritmini daimi olarak kontrol altında tutması gerekmektedir.
b)

Çeşitli İktisadi

Faaliyetlerin Millileştirilmesi:

Büyük gruplı:rın hakim olduğu bir, ekonomide siyasi iktidar
üç imkana sahiptir. Bunlardan birincisi, kamu sektöründeki prodüktif bir branşı yeni yatırımlarla geliştirmek suretile grupların
hareketlerini normal sınırlar içinde tutabilmek; ikincisi, piyasa.
mekanizmasının işleyişini, grupların herhangi bir menfi hareketine karşı, kanunlar ile kontrol altında bulundurabilmek; üçüncüsü de, siyasi iktidarın grupları millileştirebilmesidir. Böylece,.
millileştirme hareketi ile iktisadi faaliyetin bir kısmı daha Kamu sektörünün içine sokulmuş olmaktadır.
(35)

Harold D. LASSWELL: Politics: Who Gets What, When, How,_
s. 295, The Political Writing of H.D., Lasswell, Glencoe, Inc..
New York, lü51.
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Sanayideki

millileştirmeler,

.genellikle, saec.ce teknik sebep·:ıerden colayı yapılmamaktadır. İkti~acli zaruretlerin rnnucu olarak, millileştirme pek nadirdir. örnel{ olarak, İngiltere'de çok
•sayıda hususi işletmelerin mevcudiyeti, maden kömürünün rasyonel bir şekilde tekrar teşkilatlanma.sına imkan bırakmadığından
·muO.en kömürü işletmelerinin millileştirilmesi cihetine gidilmesi
..gösterilebilir. Fakat, çok kere, millileştirmeler teknik veya ekonomik cebeplere dayanmaktan ziyade zamanımızda, siyasi veya
pr.ikolojik faktörlere dayanm : ktadır . Frama'da otomobil sznayiinde, istihsal miktarı, çalıştırdığı işçi sayısı, sağladıcrı kazançlar
bakımından en en sırayı işgal eden Renault, siyasi ve psikolojik
·eebcpler dolayısile, millileşt.irilmiştir. Bu millilestirmeler dolayı
·sile işçi f.endikalarının kudreti vasıtalı olarak artmaktadır. Çün'kü, doğrudan doğruya . dyasi iktidar ile münasebete geçmekte ve
genellikle topll.:m için büyük önemi olan mallar istihsal edilmektedir.
Fransa'da

millileştirilmiş

sektör, milli gelirin ve S3.fi milli ha-

sılanın· %10 una iştirak ederek büyük bir önem taşımaktadır. Ül-

'kcnin iktisı:di ve sosyal gidişatında, izİediği envestisman ve fiat
politikası ile olduğu kadar ücret siyaseti ile de tesirli olabilmekted.ir. «Fransız ekonomisind.e millileştirilmiş sektör, «pilot» sektördür.» (S6). iBatı demokrasisinin diğer devletlerinde, özellikle
İn,giltere ve İtalya'da, Franraya benzer bir gelişme vardır. A.B.D.
nce im millileştirilmiş teşebbüslerin sayısı çok az olup özel teşeb
büs ernsdır. Dolayısiyle, Fransa·d~i «pilot» durumu görmek
·mümkün de(tildil'.
c)

ccTeiafi Edici Kuvvet» Ierin

Geliştirilmesi:

«Tel?.fi edici kuvvet» lerin geliştirilmesi, J. K. Galbraith'in
tezine dayanarak siyasi iktidarın iktisadi iktidar karşısında kendisiI)e yardımcı rolünü oynıyabilecek durumdaki .grupların kuvvetlenmesine yardım etme: idir. Ancak, gruplar arasınd:ı ihtilaf
haİinde, siyasi iktidar uzlaştırıcı rolünü oynarken kuvvetli olmak
zorundadJr. Batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidarın ikti·
-sad.i iktidara karşı kullandığı en önemli «telafi edici kuvvet» işçi
·-sendikalarıdı;.•.

(36)

Paul V GNAUX: <'Syndicalisme et Politique», s.1<!:, Encyclopectie
Française, c.c., L'univers Economique et Social, Paris, 1961.
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Bu üç. kategori içindeki müdahalelerpen hfışka, siyasi iktidat'
iktisadi iktip.ara piyasaların, iş münasebetlerinin ve vergilemenin
tanzimi gibi hususlarla da müdahalelerde bulunmaktadır.
Siyasi iktidar ile iktisadi iktidar arasında olan münasebet.
bir tesir akımına tabi ise de, siyasi iktidar, Batı demokrasisi devletlerinde, vermiş olduğumuz tarihi gelişime göre, ikti-sadi çevremlerin talepleri karşısında son sözü söyleyen i;ctidardır.
İkti::: aö.i kudretıerin tesir nisbetini azaltmak için B3.tı demokrasisi devletlerinde «kuvvetli icra organı» t emayülü yerleşmeye başla- ·
mıştlf. Bu temayülün daha yerleşmediği Batı demokrasisi dev-·
letleri, kamu oyuna benimsettikten sonra anayasalarda yapacakları bir değişiklikle «kuvvetli icra organını» kabul etmeleri gerekir.
karşılıklı

Halen, A.B.D., İngiltere, De G:::mlle iktidarı ile Fransa, Batı
Almanya cckuvvetli kra organınaı:. sahip IJ3atı demokrasisi devletleridir. Esasen, siyasi iktidarın işleyişi bakımından cckuvvetli icra·.
organı >: , alınacak kararların çabukluğu ve otoritesi, milletin kamu şeyine ilgisini arttırması, siyasi hayatın b:1sitleştirilmesi, mües~e sele şmiş ferdi iktidar gibi hususlarla kendisini, diğer Batı demokrasisi devletlerine de kabul ettirme yolundadır. Çünkü, bünyesi icabı özel menfaatlere karşı h [:srns olan parlaınentoy:ı naza-ran, cckuvvetli icra organı» iktisadi iktidarın tahrik ve tesirlerine:
mukavemeti fazla olan ve icabında tesirli olabilen bir organdır.
Tarihi

gelişim

içinde milletlerin, Walt. W. Rostow'un iktisadi geli~ me teorisine göre, .geçirdiği beş gelişme safhasından: ccgelenekçi toplum, değişme temellerini atan intikal safhasındaki
toplum, kritik cc han:.le» rnfbasında bulunan toplum, olgunlaşma
halindeki toplum, kütle istihHl.ki devı;e::;ine ulaşmış toplum ıı (37),
sonuncu merhaleye varmış bulunan Batı demokrasisi devletlerinin büyük bir kısmında (A.B.D., İngiltere , Br.tı Almanya gibi)
idari mekanizmanın çarklarını işleten memurlar (bürokrasi) ile ·
teknik elçm:ınların (teknokrasi) önem kazandıkları görülmektedir. Böylece, crijini XVIII inci asırda olan, XIX uncu asrın ikinci
yarısında siyasi ve iktirndi liberalistlerin tenkitleri ile çok bahsedilen ve daha yakın zamanlarda Van Mises, Max Weber tarafın(Z,7)

W. W. ROSTOW: Les Etapes ds la Croissance Economique, s•.

lC-2'1:, Ed. du

Sı:uil ,

Faris. 1960.

SİY ASİ İKTİDAR İLE İKTİSADİ İKTİDAR

110

dan· işlenen bürokrasi problemine; teknik yönden çok ilerlemiş
bir manzara arzeden iktisadi bünyenin yarattığı teknokrasi meselesi de na.ve edilmiş durumdadır.

İki kuvvetin birleşimi ~lan büro-teknokrasinin fiili kuvvet
'olarak Batı demokrasisinin ileri ülkelerinde görülmesi, münasebetler bölümü içinde, siyasi iktidar ile iktisadi iktidar k:ırşısında
ki durumunu incelemeyi gerektirmektedir.
iV -

BÜRO -

TEKNOKRASİ

Batı

demokrasisi devletlerinin siyasi, iktisadi ve idari bünye.si içinde bazı faktörler (siyasi partilerin mevcudiyeti, rnnayicilerin zihniyetlerindeki değişme v.s. gibi) büro - teknokratik grubun kendine has menfaatlere sahip olmasını ve gittikçe kuvvetlenme~ini temin etmiştir. Anc'.lk, yarının toplumunda Saint-Simonun deyimi ile «Siyasi yaban arılarına karşılık sanatkar bal arı'ıarı» olarak kabul edilebilen büro - teknokratların hem siyasi
hem de iktirnd.i iktidarı, bir sınıf olarak ele geçireceklerine dair
bir iddiada bulunmak istemiyoruz. Şimdilik, l:omojen olmıyan
birçok grupları içine alan büro - teknokratik grubun. grup olarak
gittikçe kuvvetlendiğini , siyasi iktidara Ye iktisadi l:ayata tesir et·mek imkanlarına sahip olduğunu kabul ediyoruz.
G. Gurvit~h ugerek siyasi, gerek~e iktisadi iktidarın büro-tek~
nokratik grup tarafından ele geçirilmesi tehlikesi, olayların zorladığı bir prcblemdir.ı: (38) demekle bu grubun, iktidarı ele ge·çireccğine dair bir görüşe sahiptir. Halbuki, bu grubun bünyesi .
homo jen ve birleşı:niş bir durum arzc·~memektedir. Bu sebeple
teknik terakki ve sanayileşmenin geU~·mesi neticesinde zaruri ol r:? n
teknik ehliyetin, siyasi iktidarı temsil edenlerle sermaye sahiplerinde mevcut olmamasından, büro-teknokratik grubun «bir tesir etme ve sızmasından» (39) bahrntmek daha doğrudur. Ancak,
'bu tesir ve sızmanın derecesi üzerinde durulabilir. «Euratomıı un
Fransız meclisindeki müzakeresi sırasında, teknokrat olan F.
G. GURVITCH: eLa. Technocratle est.elle Un Effet Inevıtal-Ie
de l'Industrlali~atlom>, s.182. Industurlallsati·: n Technocratıe,
A. Calin, Parls, 194:~. .
(39) J. MEYNAUD: Technocratie et Polltlque, s.87, Lausanne, 1960.

(38)
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Perrin ile L. Armond'un müdahaleleri olduğu gibi kabul edilmiş
tir. Bu nev'i tesiri gösteren durumlar çoğaltılabilir. Fransa'da III
ncü ve IV üncü cumhuriyet devrelerinde sık sık değişen hükümetlerin geçici vekilleri ile dev&mlı idari mekanizmanın sağlam
çarklarını döndüren yüksek memurlar arasındaki fikir ayrılıkla
nnda genellikle idarenin görüşü kabul edilmiştir. Böylece, alınan
siyasi kararlardan sorumlu olan otorite, işi imzasının atılmasına
kadar götürmemekle beraber, kendisine yapılan teklifleri kabullenmekle yetinmiştir. Bununla beraber bunu, iktidarı ele geçirmesi şeklinde tefsir etmek doğru değildir. Bugün, De Gaulle hükümetinin on'a yakın vekili, siyasi hayata hiç atılmamış yüksek büro - teknokratlardan olmasına raGınen Fransa'nın büro-teknokratlar tarafından idare edildiğini iddia etmek pek doğru değildir,
ancak büro - teknokratların .g ittikçe kuvvetlenen durumları dolayızile siyasi iktidara ve iktisadi hayata yaptıkları tesirlerin teknik
ilerleme ile doğru orantılı olarak gitgid.e arttığını kabul etmek gerekir. Müşterek Pazar, «Euratomıı, Kömür ve Çelik Pool'ü, Rueff
planı v.s. bütün bunlarda, büro - teknokratların rolü büyük olmuştur. Böylece, bugün çeşitli seviyelerde büro - teknokrasi olayını müşahade etmek mümkündür. Devlet ve özel teşebbüs büroteknokrasisinden ayrıca siyasi partilerde, işçi ve işveren sendikaların da beynelmiele teşkilatlarda büro - teknokratlar yerleşmiş durumdadırlar.

E.atı

emokrı:sisi

devletlerinde siyasi iktidara ve iktisadi hayata büyük tesirleri olan büro - teknokratik iktidarın anlamı nedir? Bu ikticarın gelişme şartları nelerdir? Şimdi bu hususları cevaplandıracağız.

A -

BÜRO -

TEKNOKRATİK İKTİDARIN ANLAMI:

Bürokratik cereyandan wnra, XIX uncu asrın teknik ilerlemesi ile crnayileşmenin arzettiği geniş. imkdnlar teknik ehliyeti
olan kimrnlerin toplum içide oynadığı rolü incelemeye zorladığ nda.n,, teknokrad temayülü gelişmeğe başlamıştır. Saint-Simon ile
başlatrbileccğimiz bu temayülü asrın ortasında Cournot, SaintSimon·un bazı görüşlerini daha etraflı bir şekilde ele almak suretile aklın, maddeyi istediği şekilde hizmetine tahsis edebileceğini
belirterek rasyonalizme dayandırmıştır.
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· , XX. asırda teknik çeşitleri . ile işin orgı;ı.nizasyonuna ait problemler, düşünür ve teknisyenleri fazlasile meşgul etmiştir. Taylor,
Ford, Fayora göre, yarının toplumunda istihsı;ı.lin or,ganizasyonu
ile ekonominin gidişini düzEnlemek teknisyenlere ait olacaktır.
Son zamankrda teknokrasi ile meşgul ol.a n T. Veblen, Howard
Scott, Berle ve Means gibi düşünürler gelirlerin daha adilane dağılım şartları ile ekonominin rasyonel bir organizasyonu üzerinde
çalışmışlı::rdır.

T. Veblen, kapitalist rejimin gelişmesindeki en önemli özelliği
teknik fonksiyonlarla mali fonksiyonların birbirinden ayrılma ··
sında görmektedir. Bu durumu başlangıç noktası ol:ırak mali çevrelerin teknik tesirlilik yerine maksimum karı sağlamak gayesiyle hareket ettiklerinden genel menfaate aykırı çalıstıkları sonucuna varmaktadır. T. Veblen'i bu şekilde düşünmeğe mali çevre·
lerin teknik ilerleme-yönünden gerekli ve faydalı faaliyetlerde bulunmamaları zorlamıştır. Büyük ölçüde, T. Veblen'in fikirlerini
benimsemiş olan Howard Scott; teknik elemanların iş adamları
karşısında wsyal bir elit oldukları şuuruna sahip olmaları zorunluğunu ileri sürmüş ve bu gayeyle fizikçi ve mühendisleri içine
alan teknokrasi adını verdiği bir grup yaratmıştır. Howard Scott'un teknokrasi grubu bir nev·i iktisadi diktatörlük getirmek istemiştir. Howard Scott görüşl~rinin tesiri yaygın olduğu derecede
geçici olmuştur. (40). Her şeye rağmen, T. Veblen, Howard Scctt,
Bcrle ve Means çalışmalarında teknokratik olayın yarının toplumundaki sonuçları üzerinde durmamışlardır.
Batı

demokrasisi devlelerindeki burjuva sınıfının ve kapita·
teknokratik gelişmenin doğurduğu sonuçları ve toplum içinde, ccmanı;-gersıı lar elindeki teknokratik iktidarın hakim duruma geçeceğini «fataliştı:. bir görüşle J. Burnham ileri sürmüştür. (41). Burnham'ın ileri sürdüğü tezi, üç kı
sımda hülasa edebiliriz: ı) Kapitalizm yok olmağ:ı mahkumdur;
2) Sosyalizm yerini almağa muktedir · değildir; 3) Kapitalizmin
lizmin

akıbeti hakkında

rı 1~'1
1"'!'!~,
l.
1·

(~:0)

(41}

Jean MORSA: « Techn ::ı craite dans les Pays Industrialises·y, s.
135-1".':0, Technique, Developpem ~nt Economic;ue et Technoc:-atie.
Cc·llectic.n de Sociologie Generale et Philosophie, Bruxelles. 1965.
J. BURNHAl\f: L"Ere des Organlsateurs (Managerlal Revolutı o n) .
C. Levy, Faris, 1S46.
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y:erine "managersn ler sınıfı geçecektir. Bu şekilde iieri sürülmüş
, faalist bir görüşün tahlilini yapacak C:.eğiliz. Ancak, devletin git·
tikçe artan karmaşık bünyesi ve rnnayileşmenin sonucunda, büroteknokrdik iktidarın, siyasi iktidar ile ikfüadi hayata tesirlerinın arttığını kabul eme~ lazımdır.
Bugün, devletin, teknik bii.giler gerektiren ikfü:adi ve mali siyaseti düzenlenirken büro- teknokrat grubun baş rolü oynadıgı
mutlak olar:ık görülmektedir. Büro - teknokratik kudretin, bilgi
ve teknik ehliyeti ile siyasi iktidara yaptığı tesirler, genellikle,
m,üsbet 'bir görüntü arz etmektedir. Bununla berab~r. siyasi faydalı:ınmayı esas tutan, siyasi iktidar ile teknik icaplarla hareket
eden büro - teknokratik grubun kıymet hükümleri ekseriyetle,
aynı esaslara dayanm8.dığından, bu iki iktidarın ihtilafa düştü
ğü haller mevcuttur. Bu durum karşıs : nda, evveli, büro - teknokratik iktidı:rın mahiyetini açıklamak Iaz:mdır.
a -

Büro -

Telmokratik

İktidarın

Mahiyeti:

Herşeyden

önce, iki büyük cereyanın (bürokrasi ve teknokrasi) birleşimi olarak kabul ettiğimiz büro - teknokrasinin terim ola·
rak ifade ettiği manayı belirtelim: «Bürokraside büro fikrine krasi eki ile katılan kuvvet, iktidar fikri mevcuttur. Şu .h alde, bürokrasi, bürolarm mucyyen bir iktidar icra ettiği bir sistemdir.»
(42). Böylece bürokrasi teriminin ern sında, büro •< çalışma masa61>> ile kuvvet fikrinin birleşmesi söz konusudur. Bu terimin ilk
defa, A. Sauvy"nin de belirttiği gibi 1745 fiziyokrat iktisatçılar
dan Vincent de Gournay tarafından kullanıldığı zannedilmektedir.
Bürokratik sistem, birçok mana değişikliklerine marfız kalBirinci anlamı, «Bürokr3.si idari hiyerarşiye m en sup bir
memurlar tabakasının bütünü ile memurların hfiltimiyetini ifade
ediyor. Buna göre amme idaresi faaliyetlerine ha.kim olan teş
kilatlıa, amme idaresini yürüten perrnnelin bütününe bürokrasi
adı verilmektedir. Şu halde bürokratik devletten kast, idari karar
verme yetkisini meslekten yetiştirme bir memurlar topluluğuna
tanıyan sistemdir.» (43). İkinci anlamı ise, kırtasiyecilik olup

mıştır.

(4:2)
(43)

A. SAUVY: La Bureaucratie, s.6, P.U.F ., Paris, 1961.
Nermin ABADAN: Bürokrasi, s .9, S .B.F ., Ankara, rn.so.
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Balzac, Courtıine gibi romancıların da bunun, aleyhinde romanlar
sebep olmuştur. «Hükümet cihazının icra ve tazyik
uzvunu teşkil eden kamu idaresinin formalist bürokr~t bir vasıf
taşıması bir zarurettir. Hiçbir ıslahat devlet dairelerinden kırta
siyeciliği kaldıramaz.» (44) demekle Von Mises bürokrasinin bu
ank.rn.ına temas etmektedir. Nihayet sonuncu anlama göre ise
«bürokrasi, iş bölümü, ihtisaslaşma, teşkilatıanm:ı, hiyerarşik bir
bü.nye, pla.nlama çerçevesi içerisinc.e geniş grupların disiplinli bir
şekilde yönetilmesini gerektiren bir toplum safhasını temsil etmektedir. Modem sosyoloji ile siyasi ilimlerin geniş çapta benimsedikleri bu üçüncü anlamda Bürokrasi, ister özel teşebbüste, ister amme sektöründe olsun, belli büyüklüğü aşan teşkilattır. (45).
Organizasyon devrine girmiş ol::: n Batı demokrasisi devletlerindo
bürokrasi,' sonuncu anlama uygundur.
yazmalarına

Bürokrasinin manasi hakkında verdiğimiz kısa izahattan
sonra teknokrasinin anlCTnı üzerinde duraıbiliriz. Bürokrasi ile
arasında paralellik kurmak suretile teknokrasiyi, teknik kelimesile «Krasiı: . Kudret, hakimiyet ekinin birleşmesinden meydana
gelen, tekniğin hakimiyeti şeklinde ifadelendirebiliriz. Bu anlam,
teknisyenler topluluğur.a kamu işlerinin yürütülmesinde belirli
bir hakimiyet tanımaktadır. Teknokrct «teknik ile idare eden veya keza teknik ile hükümete inanan kimselerdir. Ancak teknik
kelimesi teknokratik ideolojilere göre farklı m:malara sahiptir"
(46).

Modern tekniğin yarattığı aşırı iş bölümü ve sanayi temerküzü scnucunda meye.ana gelen, özel ve kamu'ya ait dev teşeb
büsler, faaliyet kontrolü yapabilmek ve prodüktiviteyi arttırabil
mek için büro - teknokrasi şeklinde teşkildtı a nmaktadır. Bu büro - teknokratlar grubu, diaer asırlara nazaran zamanunızda çok
daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır .
Bu grubun içinde, iki nev'i Büro (~:ıı:)
(~5)

(<:6)

Teknokrat

bulunduğunu

1udwig Yon MISES : Bi'.rokrasi, s.102, Tercüme eden F . ERGİN,
Cumhuriyet Mattaası, İstanbul, l!X:7.
Nermin ABADAN: A.g.e., s.12.
G. FRİEDMANN: «Les Technocrati('s et la Clvilisatıon Technl-

cienne», s.43, Industrlallsation et Technocratie, A. Colin, Parls.
1943.
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kabul etmek gerekir. Birinci nev'i doğrudan doğruya istihsale iş
tirr..k eden teknisyenlerden müteşekkildir: Ziraat mühendisi, kimyager, fizikçi, bilimsel alanlarda ç~:.lışanlar v.s. gibi; ikinci nev'i
"ise. Eurnham'ın «managersıı dediği yöneticileri kapsamaktadır.
(47):

Bu iki nev'in birleşmesi ile meydana gelen, homojen bir bünye göstermeyen büro teknokrat grubun iktidarı nedir? Grubu
teşkil edenlerin ortak nitelikleri nelerdir? tı::rzındaki suallerin cevaplandırılmasiyle büro - teknokratik iktidarın mahiyeti, tamamen aydınlanmış olacaktır.
1o -

Büro -

teknokratik İktidar:

Devletin iktisadi hayata müdahalelerinde ve büyük teşebbüs
lerin organizasyonunda karar verme kudretinin, fiilen, hiyerarşik
'bir d.isiplini kabul eden ve sayıları az olan teknik bilgilere rnhip
büro - teknokratların elinde olduğu görülmektedir. Bu husus,
özellikle II ci Dünya Savaşından sonra, ikinci sanayi devrimi ola·rak vasıflandırabileceğimiz sanayideki değişmelerle kuvvetlenmiştir. Büro - teknokratların iktidarı; <cmenşeini, ne demokratik
tipte iktidarın vekalet edilme:;inde, ne de irsi bir şekilde intikalde bulmaz. Bilakis, devlet teknokrasisi söz konusu ise siyasi idare edenler; teşebbüs teknokrasisi bahis konusu olduğunda ise,
firmrnın idareci elemanları tarafından seçilmesinde bul ur.» (4:8).
Amerika F-irleşik Devletlerinde mevcut Korporasyonlarda ve
devlet mekanizmasında, büro - teknckratıar·n kudreti büyük bir
-önem arzetmektedir. 1929 krizinden rnnra, New ~eal ile Roosvelt'in ((Brain Trustsıı devri, maliyecilerin ve iktisatçıların hazırlamı'?
·olduğu bir proğramın Amerikan ekonomisine uygul ~ nmasıdır.
Büyük siyasetçiler yanında, Raymond Moby, George Warren, A.
Ado1f Berle gibi tanınmış profe'.iörler «Braiİı-Trustıı e dahil olmuslardır. Tennessee Valley Authority, Agricultural Adjustment
Administration, gihi teskiHl.tların başındaki organizatörler kanaliyle büro - teknokratların tesiri bankerlerinkine nazaran daha
(4:7)
(4:8)

Ch. BETTELHEİM: «Les Technictens Constıtuent-ils ene classe:t,
s.~:. Induc;trialisaticn et Technocratıe, A. Calin, Paris, ı ~o .
Jac~ues BİLLY:

ris, lS-ôO.

l,€s Techniciens et le Pouvotr, s.14, P.U.F., Fa-
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fazla olmuştur. Eav::ış içinde, 1941 de · «Officc of Production Man:::.gemenb, 1942 de «War Production Boardn ve «Office of Econ~
mic Stabifü:ationn !arın teşekkülü ile bu grubun iktidarı, arta'ı:ıa
'bir seyir takip etmiştir. Sav::ştan sonra bu gibi teşekküllerin lağ- vedilme:sine rağmen, büro - teknokratı.:ır bu kudretlerini muhafa-za edebilmişlerdir. Bu,gün, Amerikada, iktisı::.di hayata h§kim ol~n.
teşebbüslerin sevk ve idaresi dolayısiyle Amerikan ekonomisin~
,hayati dizginleri .((managers» lerin elinde bulunmaktadır. Keza,
c1evlet rnktöründe de ibüro - teknokratlar üstün bir rol oynamak. tad.ırlar. örneği, federal devletin bir teşekkülü . ol:::.n «Atom ~neı;
jisi kcmisyonunnda çalışan 12C· bin kişinin 35 bini alim ve mü-·
hendis olduğundan büro-teknokratların üstünlükleri çok açık
tır. Bu şekildeki örnekleri arttırmak mümkündür.
Fr:::.n~a·da <
cComite du Planıı, ıcConseil National du Credit»,.
·ccCcmite Control des Prix>: ve «Conseil Economiqu.e et Soci:1leıı v.s ..
gibi teşekküllerin t~vsiyeleri, büyük bir fabrikaya b :mzetebileceği
miz toplum mekanizmasının işleyişile ilgili olarak siyasi iktidarın~
aldığı kararlar bakımından büyük önem taşımaktadır.
Büro - teknckratik iktida rı temsil eden çe şitli grupların büro - teknokrat grubunda toplı::.nabilmesi için ortak özellikleri ne·ıerdir?
.
2° -

Büro -

teknokrat grup içinde ortak özellikler:

Batı demokrasisi devletlerinde, teşkil ~tlanmış Amerikan Kapitalizminden güdümlü Fransız ekonomisine kadar, cari olan farklı'
-İktisadi rejimlere rağmen , büro - t eknokrat grubunu teşkil eden
alt grupkr ara::;ında ortak olan özellikleri tesbit edebiliriz.

- Oligarşik bir bünyeye sahiptirler. Haiz oldukları teknik
ehliyet ve seçilme tarzları dclayısile diğer _g ruplara karşı üstün
bir tavır takınırlar.
-

Kazandıkları

oynı::.dıkları

yüksek gelirler, ü:.tihsal ve kamu idaresinde ·
önemli rol dolayısile sosyal bir prestije sahiptirler. ·

- Prestijlerini arttırmak ve benzerlerini tesir altında bırak
mak için emirlerinde veya kontrollerinC.e bulunan vasıtaları pro·
paganda yapmada kullanabilmektedirler.
-'-- Teknik ehliyetleri dolayısile s&hip oldukları selahiyetlerik,
istedikleri tarzda kullaİıma imkanlarına sahiptirler.
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Durumları icabı, genellikle, siyasi ve iktisadi iktidara tesir
'

·~tmek isterler.

- Son olarak, büro - teknokratlar bilhassa 1929 büyük kri' zinden itib~ren bir doktrin hazırlE:mak için daimi gayret içinde·
cl.irler.
Krnaca,
,-grubun alt
b -

müşterek vasıflarını sıraladığımız
grupları,

büro - teknokratik

nelerden ibarettir?

Büro - teknokratik Grubu

Teşkil

Eden Alt Gruplar:

Bü~o

- teknokratik grup, homojen olmayan bir çok gruplar-Oan meydana gelmiştir. Bu durumda çoğul olı:rak büro - teknokratik gruplar dememiz rnsyal realiteyi daha iyi ifade etmek bakı
mınd.an daha doğru olabilirdi. Anc3.k, bu grupların yukarıda sıra
ladığ mız ortak vasıfü:rına dayanarak temsil ettikleri iktidarın
cm~mini, oaba ~çık bir sekilde belirtmek gayesile büro - teknokratik GRUP kelimesini kullandık.
Bu grubu. meyd2.na getiren gruplar hangileridir? Bu husush
birçc·k tasnifler yapıJmış olup, genellikle, birbirlerine uymamakta
biri diğerinden farklıdır. Ancak, tepsinde ortak olan nokta ticari
ve sınai ı::- ektörlerde , özel ve kamuya ait teşebbüslerin yüksek kademedeki organizatörleridir. Biz doğruC:an doğruya istihsale iş 
tirak eden teknisyenler ile organizatör nyırımına dayanarak büroteknokratik grubu teşkil eden, hiycrarşik bir bünyeli kategorileri
· ayırt edeceğiz.

Tamifimizi yapmad:::n evvel Burnbamm bu husustaki tutu·
munu görelim. Burnham bir çok cc Managersıı kategorisinin mev.cut olduğunu kabul ederek dört önemli kategori tesbit etmiştir.
Bunlar:
1) İstihsal direktörleri, atelye şefleri, mül:endisler;
2) Ticari direktörler, sat ış ve rekiam ajanları;
3) Tanzim edici icareciler, genel müdürler ve yardımcıları;
4) Mali Direktörler ve bankalar ile irtibatı temin eden ajanlardır.

Burnl: am'ın vermiş olduğu bu tE-sniften de anlaşılacağ"ı gibi
1.bu kategoriler arasında, menfaat farklarının mevcut olacağı açık-
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tır.

de
cut

Bu

farkların

azaltıcı

da büro - teknokratik iktidarın kudreti üzerinbir tesir yapacağı muhakkaktır.

Büro - teknokrat grubu içinde, üç genel kategorinin mevkabul ediyoruz:

olduğunu

-

Direktör

-

Organizatör

-

Teknisyen

D i r e k t ö r : Devletin büyük teşekkülleri ve dev teşeb
büslerin b~ında bulun::n teknisyenleri kapsamaktadır. Bunlarmühim kararları hazırlama ve alma yetkisine sahiptirler.
O r .g a n i z a t ö r : Bunlar idari ve sinai bir sistemi
hazırlıyan kim~c!er olup her kademede verimliliğin arttırılması
b~şlıca .gayeleridir. Büyük teknik kombinaların teşkilatlanması.
organizatörler tarafından yapılmaktadır.
T e k n i s y e n : Bu kategorinin içinde doğrudan doğru
ya organizasyon veya istihsaı ile ilgili olan mühendis, uzman, eksper, ve kadrodakiler bulunmaktadır. Bunların t:.mumi kararlar alma yetkileri olmamakk beraber, istihs8.lin inkişafında mühim
rolleri dclayısiyle ileride organizatör olma imkanları bulunduğundan büro - teknokratik iktidarın önemli ve zaruri y~dımcıla
rı durumdadır.

Muhtelif grupların bir araya gelmesile teşekkül eden büroteknckrat grup bir rnsyal sınıf olarak kabul edilebilir mi? G. Gurvitch'in (4.9) iddias:na göre büro - teknokratlar şimdilik bir sınıf
teşkil e~miyorlar::: a da bir sınıf o:ma yolunda yürümektedir. öyle zannediyon:.z ki, bu grubun siyasi iktidar ve iktisadi hay,:t üze·rindeki tesirleri önemli olmakla beraber toplum içinde bir sınır
teşkil etmeleri mümkün c."eğildir. M. Bye ve Ch. 'Bettelheim'in belirttikleri gföi bu grup heterojen bir bünyeye s:'iliip olduğundan
fertlerin aralarında anla~maları mümkün değildir. Ayni zamanda aralarında dayanı~ma da yoktur. Çünkü, dayanışma mesleklere göre ayrı ~ekil ve şiddette tezahür etmektedir. Sınıfların Qayanı;ması kendiliğinden mekanik bir şekilde meydana gelip da-(<:':J)

G. GURVITCH: a.g. Rapor.
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ha sonra sınıf şuuru şeklini almaktadır. Bu yönden, büro - teknokratların bir doktrin ve ideoloji hazırlama g:lyretlerine rağmen,
bir şuura sahip olup sınıf teşkil ettikleri iddia edilemez. Esasen,
grubu teşkil eden diğer alt gruplar arc:sında menfaat ayrılıkları
dolayısile vUkubulan mücadeleler, önce dayanışmanın daha wnra bir sınıf şuurunun doğmasına manidir. İdari mekanizmanın
yüksek kademelerdeki memurları arasındaki zıddiyet bu durumu
somut kılmaktadır.
Bir

sınıf teşkil

etmiyen büro - teknokratik grubun baiz oldunelerdir?

ğu iktidarın gelişme şartı.an

B-

BtİRO -

TEKNOKRATİK İKTİDARIN

GELİŞME ŞARTLARI.

Sanayiin temerküzü, yarının tam bir şekilde tatbik edilebilecek otomasyonu, piyaı::aların organizasyonu ve yapılan millileş
tirmeler, teknolojinin eğitim görmüş bir insan tarafından anln.şılamıyacak kadı::.r ,girift bir hale gelmesi, aşırı ihtisasla§ma gibi
hususlar büro - teknokratlarm iktidarını kuvvetlendirici bir tesir
yapmaktadır. Büro - teknokratların bu iktidarı, tesirini bilhassa,
iktisı::.di siyasetin istikametlendirilmesince göstermektedir.
Büro - teknokratik iktidarın gelişme şartlarını, biri egzojen diğeri cndo~en olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.
Egzojen şartlar sosyal ve ekonomik çevreye, endojen şartlar ise·
büro - teknokratların orijin ve davr~nışına aittir.
a -

Egzo]en

şartlar:

Sosyal ·ve ekonomik çevrenin eseri c.I~n egzojen şartlar nelerdir? Bu şartları beş noktada toplamak mümkündür.
1° - Büro - teknokratik iktidarın kuvvetlenmesi için, ülkenin yeterli derecede sanayileşmiş olm3.sı lazımdır. Gelişmiş ülkeler .g rubunda bulunan batı demokrasisi devletlerinin (A.B.D., İn giltere, Bı::.tı Almanya, Fransa gibi) sanayilc~miş durumu, devletin ve ·büyük teşebbüslerin iktisadi politikasını koordine etmek ve, ·
rasyonelleştirmek için büro - teknokratlara olan ihtiy::ı.cı şiddet
lendirmektedir. IBu ise büro - teknGkratıarın iktidarı üzerinde
kuvvetlendirici bir tesir yapmaktadır. «Bundan böyle 45 milyon.
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Fransız

içinde 400 bin kişi istihsalde esas rolü oynamaktadır.
Bunlar teknik fonksiyonlarını yerine getirdikleri anda Fransa'nm kudretile oynar; yerleri doldurulamaz. Millet içinde yeni
bir «GRUP)), otomobillerin, trenlerin, fabrikaların işleyi~ini şartla•
yan, yeni bir kudret teşkil etmektedir» (50). Faaliyetlerile kudret
ve refahı t€mine çalışan büro - teknokratlar toplum içinde, genellikle, takdir edilmektedir.
Eüro - teknokratların kudreti. ülkede hakim olan iktisadi'
rejim ile de ilgilidir. Güdümlü bir ekcnomi şekline sahip ol:!n Batı Avrupa Devletlerinde, (Frama, İtalya, Belçika gibi), millileşti.:.
rilmiş geniş bir sektörün mevcudiyeti büro - teknokratların kudretini arttırmaktadır.
2'0 - Büro - tekr.okratik iktidarın kudreti, teknik ilerleme
scnucund.a istihrnl vetiresinin uzrması ve teknik kapitalin artmasile direk olarak artar. Batı demokrasisi devl~tlerinde mevcut
-0lan dolambaçlı istihsal ve yüksek teknik kapital, ziraat ve lüks
sanayi branşı hariç tutulmak şartile, büro-teknokratik iktidarın
yerle~mesine müsaittir.

Cleveland'da (A.B.D.) 1545 ayak uzunlu~unda otomatik bir
kompleksin, 9 saat yerine 15 dakika içinde be şeri müc.abale yapıl
madan, döküm ameliyesinden b'..:şlayarak 130 işlem sonunda motör blokları in~a etmesi; keza, Şikago'da ctomatik bir radyo şeri
dinin, 200 iŞçi yerine 2 işçi ile günde 1000 radyo imal etmesi;
Fransa, İngiltere ve Batı Almanya'daki otomobil fabrikalarında da
ıcyürüyen şerit>• in uygulanması v.s. gibi durumlar büro - teknokratların siyasi ve iktirndi hayata tesir imkanl3.rını arttırmaka
dır.

3° - Teşebbüslerin temerküzü, belirli bir seviyeden .sonra iş
bölümü ve teknik zaruretler1e k~ are edmlerle sermaye sahiplerini Eyırd.ığ.ından, d.irektör, organizatör, ve teknisyenlerden müteşekkil büro - teknokratların kudretini artırm~tadır. Ancak, istisnai hallerde, · dev tesebbüslerin sevk ve idaresi bir ailenin elind~
bulunduğunda veya bankalar tarafından kontrol edildjğinde bu
şart tahakkuk etmemektedir. Bunun en tipik misalini, Federal
(50)

Ra..-mrnd AIWN: Le Develop:;ement de La Soclete Industrlelle
et la Stratlficaticn S·'.)clale, s.76, C.D.ıu .. Paris, 1953.
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durumda olan Krupp
·

4 ° - Büro - teknokratlar iktidarlarının kuvvetlenmesi için
aktif nufüsun yeterli derecede bir kısmını teşkil etmek mecburiyetindedirler. Büro - teknokratlar mesleki bünyeye hakim olduk··
ları nisbette kudretlerinin kabulü için engeller azalacaktır.
5° - Büyük sanayi teşebbüslerinde sermayeye iştirak eden
fasarruf s~hipleri hissesinin sevk ve idareye tesir etmeyecek derecede olması, büro - teknokratların iktidarını kuvvetlendirmektedir. Bu b3.kımdan, anonim şirketlerin rolü büyük olmuştur. Keza, te~ebbüslerde yatırımlar için otofinansman·n gelismesi, büro teknokratik idare tarzına olan temayülü kuvvetlendirmiştir.

·b u egzojen şartlfl,r yunında büro - tekkendi bünyelerile ilgili endoje.n şartlar nelerdir?

Belirtmiş olduğumuz

nokratların

b -

Endojen

Endojen

şartlar

:

şartları şöyle

özetleyebiliriz

-=- Büro - teknokratlar:n siyasi partiler kurmay teyeti, serbest mc3lekler, sendikalar gibi kudretler karşısında nisbi bir hareket serbestisi tEmin etmeleri için, bir birlik ve dayanışma fik ·
rini grup olarak benimsemeleri ıazımdır. Yüksek Okul ve üniver·
sitelerin (Ecole Polytechnique, Oxford, Cambridge, Harvard v.s.),
bu yönde yapmış olduğu müspet tesire rağmen, büro - teknokratların birlik ve te!': anüdü yarattıkları iddia edilemez.
ı0

Teknik ehliyet ve otorite kabiliyetlerinin kendilerine
devam ettirebilmek ve bunu diğer
gruplara kaptırmamak g:::yesiie büro -teknokratların yetismelerinl
en üstün sekilde tamamlamaları ıaz· mdır. Aksi takdirde, emretme özelliğiyle or_ganizc.syon kabiliyetine dayanan prestijleri aza2° -

sağlrmış olduğu avantajl:::rı

lacaktır.

3° şabbüs

P.üro - teknokratlarm rnsyal st:ıtüyü değiştirmeye teetmeleri için aylık gelirlerinin yüksek olması ger~kmek

tedir.
Büro - teknokratik gurubu teşkil edenler, seçilme tarzrağmen, siya~i iktidar karşısında bağımsız hareket edebil·

4° larına
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ölçüde, grubun iktidarı kuvvetlenir. ((Bir teknokrak için en iyi siyaset, tarafsızlığı benin}.rnyip hiç siyaset yapmamaktır .. » (51). İd.a:ı;i mekanizma içinde kademeleri aşmak ve grubun kudretini arttırmak için böyle bir davranış menfaatine ola-·
~eyi başardıkları

caktır.

Böylece, büro - teknokratik
şekilde açıklanmış olduğundan,
sındaki ş<:nslarının

C -

BÜ"RO -

neler

iktidarın geılşme şartları kısa

bu

iktidarın

olabileceğini

siyasi iktidar
tayin edebiliriz.

bir

karşı

TEKNOKRATİK İKTİDARIN SİYASİ

İKTİDAR KARŞISINDA ŞANSLARI :
((Batının demokratik rejimleri amatörlerin (siyaset adamları).
idaresi altında eksperlerin rejimidir.>~. (52) diyen Raymond Aron
büro - teknokratların siyasi iktidara tabi, fakat tesir etme imkanı fazla olan unsurlar olduklarını kabul etmektedir. ıBuna mukabil, G. Gurvitch uSiyasi ve iktisacii ikili bir hakimiyet için namzecUiğini koyan büro - teknoluatik bir grubun mevcudiyetini iktirntçı ve sm:yolcgların inkar etmelerine imkan yoktur.» (53) demekle büro - teknokratların siyasi ve iktisadi iktidarı ele geçirmek için gittikçe kuvvetlenen ve bir sınıf şuuruna doğru ilerleyen
bir grup olduğunu kabul etmektedir. Daha evvel de belirtmi}
oldu~umuz, .gibi, G. Gurvitch'in bu görüşüne iştirak etmiyoruz.
Büro - teknokratik iktidarın tesiri, kendi bünyesi içinde mevcut.
olan farklı menfaatler arasın 'aki münGsebetten başka, diğer kudretler ile olan münasebetlerin durumuna göre değişmektedir. Bu
deği~me, Çlalbraith'in «telafi edici kuvvetıı teorisinin burada işle
diğine bir delildir. Ernı::en «Siyasi rnçimler, t<:mamile, teknik bir
iş haline gctirilemiyccektir. Siyaset değer çatışmalarının sahasıd:r
demekle Bertrand de Jouvenel siyaseti teknikden ayıran farkı iyi
bir şekilde belirtmiştir.» (E-1).

(51)
(52)
(53)
(54:)

George ELGOZY: La Paradoxe des Technocraties, s.~9. Lib. Denöel, Paris, 19Cü.
Raymond ARON: Scciol:ıgie des Societes Industrlelles, S.31, C.
D.U., Paris, 1960.
G. GURVITCH: a.g.m., s.182.
Jean MEYNAUD: Q.u'est-ce que la Technocratle?, s.511, Revue
Ecc·no mıc:ue, No.~. Julllet, 1960.
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Siyasi iktidara tesir etme imkanları çeşitli olaylarla tesbit
olan büro - teknokratların bu iktidarı ele geçirebileceklerini zannetmiyoruz. «İktisadi kcntrolden siyasi hakimiyete ge~işf
kabul etmek güç gibi görülüyorn. (55). Kaldı ki, iktisadi hayatın·
kontrolü tamz.mile büro - teknokratların elinde değildir. Ayrıca,
büro - teknokratik grubun içindeki farklı menfaatlerin araların
da mücac.ele halinde olmaları mümkündür. Bu hususa dayanarak kuvvetli bir icra organı, büro - teknokrasinin çok kudretli;
bir grup olmasına mani olabilir. özellikle, ahenkli ekonomide·
«halkın uzun vadeli menfaatleri zararına, piyasa ekonomisinin fa·
gotu idaresinde, özel sektör teknokratlarının viyolinleri, devlet
teknokratlarının im flütleri çalmalarından korkabiliriz» (56) diyen M. Bye'nin korkusunu gidermek için, siyasi iktidarın kuvvetli icra organı, büro - teknokratların iktidarını kısıtlamaya çalı
edilmiş

şılmalıdır.

Bütün bunlarla beraber, teknik ehliyeti, emretme kabiliyetL
ve rasyonalizme 'bağlılığı sayesinde, genellikle, kuvvetli bir siyasi.
iktidarın dayr:.na~ı durumunda olan büro - teknokratlar özellikle,
iktisadi siyasdi i5tikametıendirme(e siyasi iktidarlara büyük tezirlerde bulunmaktadır. Ancak, bunu, siyasi iktidarı ele geçirme·
şeklinde tefsir etmek mümkün ceğildir. Büro - teknokratların_
müsı:;et tesirleri dolayısiyledir ki, Fransa'da De Gaulle, halk oyuna sunmağı tas arladığı anayasa değişikliği ile senatoya, büro teknokratların çoğunluğu teşkil edeceği ikHrndi ve sosyal bir bünye vermeği gaye edinmiştir. Bununla beraber, Batı demokra'3 isi
devletleri için dyasi iktidarın Saint - Simoncu formülle, atidc«şeylerin hükümeti ı:. g5rüntüsünü kazanacağına inanmıyoruz.
Büro - teknokratların iktidarı e~e geçirmesi homojen olmıyan bünyeleri icabı, mümkün değildir. P.n:-:ak, siyasi iktidar ile iktisai iktidar üzerinde kuvvetli tesirlerde bulunduğu ve fiili iktidar olarak göründüğü de bir hakikattir.

(5!i)
(50)

Jean MEYNAUD: a.g.m .. s .523.
Hcnri BAR.TOU: a.g.m., s.97.

SONUÇ
Kamu menfaatlerinin koruyucusu,, bütün fertler namına ka- ·
Tarlar alm ~ ğa muktedir, kanun ile kuvvetin birleşimi olan siyasi ·
iktidar; zamanımız batı demokrasisi devletlerinde ikH:adi, rnsyal ;
·ve kültürel kalkınma sayesinde siyasinde siyasi ve medeni terbiyesi yükselen seçmenler karşısı:::ıda, ter türlü temayülün iştirak
.ettiği, .g enel oylı ve serbest seçimlerle iktidarı kazanan parti veya partiler (koalisyon) tarafından temsil ve icra edilmektedir.
Batı

demokrasisi C:evletleri, genel menfaati üstün tutabilmek ve çeşitli grup menfaatlerinin millet yararına en iyi birleşi.mini gerçekleştirebilmek için, siyad, iktisadi ve sosyal faktörlerin tesiri altında, hükümetin rnrbe stıiğini, te sirliliğini , devamlılı ğını arttın:n ve siyasi hürriyetler ile in::an haklarına riayet eden ·
«kuvvetli icra organı» prensibini kabul emelidirler. Bugün icra or,ganınm zayıflığı, genellikle, demokrütik prensiplerin zedelenmesi
·w _n ucunu C:oğurmaktadır. Batı demokrasisi devletleri için kuvvetli bir icra organının kabul edilmesi güçlüklerin ortadan kaldırıl masını gerçekleştirebile cek en müe::sir yoldur. Hızlı ceğismelerin
vukubulduğu, iktisadi rnhanm acele kararlür g ~rektirdiği bir za·
manda a ğır çalı ~ an mekan izma (parlamento) yerine çabukluğu
ve müessiriyeti sağlayan icra organı yetkilerinin arttırı~ması gayet
tabiidir. Bu durum dünyad:::ki gelişmede istikrarlı ve kuvvetli
hükümetler teşkilini zorlamaktadır . Esa:: en b atı. demokr::ısisi devletlerinde ukuvvetli icra orga n,ııı kabul edilmiş ve edilmektedir.
A.B.D . ve İngiltere'den s-0nra Fram:a ve Batı Almanya tarafmdün
-kabul edilmesi bu temayülün kuvvetlendiğini göstermektedir.
Teknik ilerleme ile iktisac.i gelişmenin hızlandırdığı temer"küzler rnnucunda meydana gelen dev teşebbüslerle kuvvetlenen ve
«açık bir iktisadi tesir icra etme yeterliği» olarak tanınılanan iktisadi ikt.id~r. batı demokrasisi devletlerinde siyasi iktidarın kar. şısındaki fiili iktidarların en önemlisidir.

Sonuç

Bugün, batı demokrasisi devletlerince siyasi iktidarın iktisadi iktidar:n iktisadi iktida r tarafınc.an ele geçirilmesi (1830-1880}
tarihleri arasında Fr~ma·c.a iktisadi iktidarı elinde bulunduran~
yüksek burjuva sınıfm:.n yaptığı gibi) mümkün değildir. Kültür
ı::ayesinde nispeten ha: st:s bir kamu cyunun mevcudiyeti, genel'
oy·un tan:nması, Galbraith'in teorisi gereğince «telafi edici kuvvet» !erin menfi tesiri ve bizzat siyasi iktidarın tedbirlerile iktisadi iktic.arm siyasi iktidarı ele geçirme imkanı tamamen ortadan kalkmıştir. Bununla beraber, iktisadi iktidarın çeşitli yol ve
vasıtalarla bilhassa baskı grupları ile - dyasi iktidar üzerinde dolaylı ve dolaysız tesirlerde bulunduğu ve bu tesirlerini, öze~- 
likle, iktirndi hayatı ilgilendiren kararların menfaatlerine uygun
bir ş ekilde çıkmasını. temin hurnsund.a yaptığı müşahede edilmektedir. Böylece, iktirndi iktidar siyasi iktidar üzerinde sadece ·
tesirlerde buluna:bilmektedir. Tekniğin hızlı ve yayılıcı gelişmesi
d.olayısiyle hayatın maddi şartları imanlarm davranışında hakim
bir rol oynamaktadır. Batı demokrasisi devletlerinde teknik ilerleme, sanayile~me, temerküz ve otomasyona gitme sonunda bir
büro - teknokrat grubun d.oğduğu ve bu grubun, homojen olmayan bünyesine rağmen, teknik ehliyeti ile yönetici kabiliyetleri"
sayesinde, özellikle, iktirndi siya::etin istikametlendirilmesi bakı
m ndan, siyasi ve iktisadi iktidara büyük tesirlerde bulunduğu görülmektedir. Böylece, P.atmm sanayileşmiş ileri ülkeleri teknisyenlerin toplumu haline gelmistir. Bu ülkelerin balkı , ideolojik
çekişmelerd en fazla, yasayışın maddi şartlariyle ilgilenmektedir.
Dolayısiyle, siyaset oyunlar na karşı kayıtsızlık genel refah seviyesinin yükselmesine paralel olarak artmaktadır. Bu durum, Büro - teknokratların toplumdaki yerlerinin daha büyük bir önem
kazanmasına ve itiba rların· n ç oğalmasına Eebeb olmaktadır. Bununla beraber bu grubun, siyasi iktidar üzerinde gittikçe artan
tesirlerine r2ğmen , iktidan ele geçirerek <ışeylerin hükümeti)) ni
gerçekleştireceğini kabul etmek mümkün değildir. Ancak, Batı
demokrasisi devletlerinde yerleı:mekte olan müessesevi şahsileşmi~
iktidar ile tesirlerinin daha da artacağını söyleyebiliriz.
Herşeye rağmen, Batı

demokrasisinde siyasi iktidar tesirler·
kalmakla beraber diğer fiili iktidarların üstünde olan bir-iktidar .görüntüsüne sahiptir.
altında
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