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SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ 
 
 
Sosyal Politika Nedir?  
 
Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa’da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük 
zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü derin sefaletin bir sonucu 
olarak diğer akımlarla birlikte doğmuş bir disiplindir. Gerçekten sosyalizm, anarşizm, 
kooperatifçilik, sendikacılık aynı dönemde doğmuş ve toplumsal dengesizliğe ve yoksulluğa 
karşı  daha sürdürülebilir bir toplumsal yaşamı oluşturmayı hedefleyen akımlardır. 
 
Toplumsal düzenin tabii bir düzen olmayıp insanlar tarafından oluşturulduğu fikri genel kabul 
görmeye başladığı andan itibaren daha adil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir düzenin 
esasları araştırılmış ve politikalar oluşturulmuştur. Sosyal politika, liberal sanayi 
kapitalizminin olumsuz sonuçları üzerine çareler üretmeye yönelik bir akım olarak ortaya 
çıkmış olması nedeniyle uzun bir süre,  kapitalizmi muhafaza edecek, onun yarattığı sorunları 
giderecek bir politika gözüyle değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde değişen koşulların da 
etkisi ile geniş bir anlam ve içerik kazanmıştır. 
 
Sosyalistler, sosyal politikayı liberalizmin yarattığı olumsuz sonuçları gidererek kapitalizmin 
yaşamasına fırsat sağladığı gerekçesiyle eleştirmişler. Nihai hedefe varma yolunda bir engel 
olarak görmüşlerdir. Bu anlamda sosyal politika kapitalizmin devamını sağlayan tedbirler 
olarak değerlendirilmektedir.  
 
Bireyler güven, refah ve toplumsal huzur talep ettiği sürece sosyal politika var olacaktır. 
Toplumda  refah ve huzurun sağlanması kendiliğinden gerçekleşemez. Bu gerçek anlaşıldığı 
andan itibaren bir takım araçlara ve politikaların üretilmesi zorunluluğu sosyal politika 
disiplininin gelişimini zorlayacaktır. Güçsüzü, güçlünün elinden kurtaracak bir doğal düzen 
yoktur. Ancak güçsüz ile güçlü arasında denge güçsüzlerin toplumsallaşması ile sağlanabilir. 
Bu nedenle sosyal politika bu toplumsallaşmayı tarihi olarak inceler ve genel kuralları 
araştırır  
 
Bir toplumun refah ve huzurunun aynı anda sağlanması çok çeşitli araçları gerektirir. Refah 
maddi bir anlam taşır, fakat hangi araçlara sahip olan insan ve toplumlar refah içindedir 
sorusuna kolayca cevap verilemez. Ancak karşılaştırmalar ile şu toplumun bu topluma göre 
daha müreffeh olduğundan bahsedilebilir. Refah iktisadi bir konudur. Daha doğrusu iktisat 
biliminin hedefi refahtır. Ancak tek başına refah toplumun hedefi olamaz. Huzur olmadan 
refah iktisadi araçların insanca kullanılmasını terk etmek hatta insanı amaç olmaktan çıkarıp 
araç haline getirme anlamı taşır. Gerçekten bir toplumda bütün insanlar zorla çalıştırılarak, 
yeni ihtiyaçlar yaratmadan, asgari ihtiyaçları karşılayarak büyük bir sermaye birikimi ağlamak 
ve büyük bir üretim gücüne erişmek mümkün olabilir. Hatta bu büyük üretim gücü ortaya 
muazzam bir zenginlik çıkarabilir. Ancak  zenginliğin topluma yansımaması bu durumu  
anlamsız hale getirir. O halde ne pahasına olursa olsun kalkınma sosyal politikanın hedefi 
olamaz   
 
Huzur ise daha manevi bir kavramdır ve biraz da durgunluk ifade eder.   Toplumları  huzur 
açısından karşılaştırmak çok daha güçtür. Bir bireyin huzuru, ailenin huzuru toplumun 
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huzuruna göre daha kolay belirlenebilir . Huzur bir bakıma bireyin beklentilerinin yerine 
getirilmesi,  tatmin edilmesidir. Tatmin psikolojik bir duygu olup ölçülemez. Kural olarak 
arzu ettiğini başaran insan tatmin olmuştur.Arzusu az olan ve bunu gerçekleştiren kişi de 
tatmin olmuştur.  Sosyal politikanın amacı yalnızca huzur değildir. Eğer öyle olsaydı ilkel bir 
toplum gelişmiş bir topluma göre huzurlu olabilirdi. Bir toplumun yüksek ideallerle dolu 
olması, o toplumu başarıya yöneltir. Ancak başarı için gerekli olan imkanlar ile hedefler 
arasında büyük farkların olması huzursuzluk kaynağıdır. Tersi olan durumlarda da 
kaynakların çok olmasına karşılık hedeflerin sınırlılığı insanların tembelliği ve 
vurdumduymazlığı ortaya çıkar. Sosyal politika disiplini her iki durumu da göz önüne alarak  
huzur ile refahın aynı anda gerçekleştirilmesini hedefler. Bu yönüyle sosyal politika yüksek 
insanlık ideallerini hedeflerken diğer taraftan bu ideale varmadaki külfetlerin ve 
sonunda elde edilen nimetlerin toplum içinde adil dağılımını sağlayarak bütün 
toplumsal kesimler arasında uzlaşmanın yollarını aramaktadır.   
 
En çok şeyin değiştiği ve en çok şeyi değiştiren yüzyıl olarak adlandırılan 19.yüzyıl içinde 
oluşan şartlara yönelik gelişen sosyal politika  tedbirleri dar anlamda sosyal politika tedbirleri 
olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzyılda ortaya çıkan bağımlı çalışma düzeninde işçi işveren 
arasındaki üretim ve bölüşüm ilişkilerinin sonucunda işçi sınıfı büyük bir sefalet ile karşı 
karşıya kalmıştır. Sanayileşme ile birlikte toplumun içinde büyük bir çoğunluğa ulaşan işçiler 
yoksulluk ve kötü çalışma şartları altında, katlanılması zor bir hayat sürdürürken, sermaye 
sahipleri, bankerler, spekülatörler verimliliğin getirdiği büyük bir zenginliğe ulaşmış orta 
çağın aristokratlarından daha ihtişamlı bir yaşantıya kavuşmuşlardı. Yaşanan bu tezatlar 
proleterler ile  sermaye sahiplerini büyük bir kavgaya, birbirlerini ve sistemi tahrip etmeye 
yöneltmişti.  Bu ortamda barışçı çözüm yollarının aranması ve oluşturulması ve düzenin 
devamını sağlayacak politikalar  olarak sosyal politika tedbirlerinin ortaya çıktığı 
görülmektedir.  
 
Dar anlamda sosyal politika, kapitalist düzen içinde emek ve sermaye sahipleri arasındaki 
mücadeleyi barışçı yollarla sona erdirerek,  ekonomik ve toplumsal hayatın, kısacası düzenin 
devamını  sağlamaya yönelik politikalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Sosyal politika 20. yüzyılda giderek güçlenmiş ve sadece kapitalist sistemde iki sınıf 
arasındaki çekişmelerle değil toplumsal hayatı olumsuz etkileyen ve toplumsal bütünlüğü  
tehdit eden her türlü sorunla mücadeleye yönelmiş bir politika kimliğinde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sadece kapitalist sistem değil her türlü rejimde 
toplumların hedeflerine ulaştırmaya yönelmiş,  modern hayatın getirdiği yeni problemlerle de 
ilgilenen bir disiplin haline gelmiştir. 
 
Sosyal politika, her şeyden önce iktisatçı olmayı gerektirir. Ancak her iktisatçının sosyal 
politikacı olması beklenemez. İktisatçı ile sosyal politikacı arasında  daimi  bir çatışma vardır. 
Bu çatışma refahla birlikte huzurun sağlanmasının şart olduğunu iddia eden sosyal 
politikacıya karşı, kıt kaynakların kalkınmaya ayrılmasını öngören iktisatçının çatışmasıdır. 
Her ikisinin ilgi alanı aynı fakat odaklandığı konu  farklıdır. Sosyal politika kalkınmadan 
fazla feragat etmeden, başka bir ifadeyle sağlanabilecek  azami refahı sağlarken huzuru 
da kalkınmaya feda ettirmemek zorundadır.  
 
Sosyal politika en başta 
 

- Büyük ölçüde devlet politikasıdır. Gelişmesini büyük ölçüde insan haklarının 
ve demokrasinin gelişmesine borçludur. 
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- Sosyal politika demokrasinin gelişimini de hedeflemek ve demokrasiye karşı 
oluşan totaliter eğilimlerle de mücadele etmek durumundadır.  

- Devlet bir yandan sosyal sınıflar ve çıkarlar arasında uzlaşma sağlama 
ihtiyacı ve arayışı içindedir. Öte yandan devletin tüm toplumun çıkarlarını 
kollamak üzere piyasaya bırakılmayacak hizmetleri yerine getirme 
yükümlülüğündedir. 

- Demokratik siyasal hakların genel bir nitelik kazanmasını ve insan haklarına 
ekonomik sosyal boyutlar eklenmesinin arkasında işçi sınıfının mücadelesinin 
yattığını bilmektedir. 

- Bu nedenle sosyal politika önce işçi sınıfına ait önlemler olarak başlamışsa da 
zaman içinde toplun çeşitli kesimlerine ve çeşitli toplumsal sorunlara yönelmiş 
tüm toplumun sosyal gelişmesini sağlamaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi 
amaçlayan bir vatandaşlık hakkına dönüşmüştür. 

- Sosyal politika günümüzde toplumsal düzeni ve bütünlüğü ilgilendiren daha 
geniş kapsama ulaşmıştır. Artık toplumda çıkarları çatışan işçi ve işverenleri 
uzlaştırmaya çalışmaktan öte tüm toplumda bulunan ve toplumsal düzende 
rahatsızlık yaratmaya yönelik olan tüm çatışmalarla ilgilenmektedir. 
Günümüzde ulusların içinde yaşanan ve uluslar arası gelişmelerden etkilenen 
her türlü değişimi de yakından izlemekte ve toplumsal bütünlüğü 
pekiştirmeye yönelik tedbirleri de içermektedir. Bu bakımdan sosyal politika 
iktisat, sosyoloji, hukuk, psikoloji gibi temel sosyal bilimlerden destek alırken 
kentleşme, çevre, ekoloji gibi tabii bilimlerle de bağlar kurmaktadır.   

 
 
 

SOSYAL POLİTİKA OLGUSUNU HAZIRLAYAN TARİHİ KOŞULLAR 
 
   
 
 Sosyal politika her ne kadar 20. yüzyıl içinde gelişmiş ve Batı’ya özgü önlem ve politikalar 
bütünü olarak gösterilse de sosyal politikayı gündeme taşıyan olaylar 18. ve 19. yüzyıllarda 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Sosyal politikanın ruhu tarihi süreç içinde ortaya çıkmış ve 
olgunlaşmıştır. Bu nedenle soysal politikayı kavrayabilmek için bu tarihi sürecin gelişimini 
izlemek gerekir. 
 
 

Ortaçağın Sosyo-Ekonomik Koşulları 
 
 
Feodal çağın Avrupa’sı  demografik ve ekonomik anlamda durgundu. Ekonomi büyük ölçüde 
tarıma dayalı olması yanında üretim feodal düzen içinde öz tüketim için yapılıyordu. Üretim 
bireysel, küçük birimlerce ve kendi ihtiyaçlarına dönük yapılması yanında iş bölümünün 
olmaması da verimliğin düşük kalmasına neden oluyordu. Toprak sahibi olan feodal beyler ile 
topraklar üzerinde tarımla uğraşan köylüler arasındaki ilişkiler üretimi belirleyen en önemli 
unsurdu. Toprak sahipleri korumalık ve vergi olarak üretilen üründen pay alarak düzeni 
sürdürüyorlardı. Tarımda kullanılan tekniklerin geri olması yanda insan ve hayvan gücü 
dışında enerji kullanılmaması üretim miktarının sınırlı olmasına yol açan diğer bir etkendi. 
Ortaya konan ürüne feodal bey ve kilise büyük ölçüde el koyunca köyler ancak karınlarını 
doyurabilecek kadar bir pay kalmaktaydı. Bu da yetersiz beslenme ve açlık tehlikesinin 
sürekli var olması orta çağ insanlarının kaderini oluşturmaktaydı. 
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Ürün fazlasının olmaması ticarete konu olabilecek mal miktarını sınırlıyor, ticari hayatın 
gelişmemesi ulaşım yollarının ve ulaşım araçlarının gelişmemesine neden oluyordu. Böylece 
kıta içinde hareketlilik sınırlı kalıyor, insanlar doğdukları yerlerde yaşama zorunda kalıyordu. 
Zaman zaman yaşanan kıtlık ve salgın hastalıklar demografik gerilemelere yol açıyor, gelişme 
ve değişme için gerekli nüfus baskısı oluşmuyordu.  
 
Ticari hayatın sönük kalması para kullanımını engelliyordu. Toplumun aynı ülke içinde bile 
bir birinden kopuk yaşaması ve bunun doğurduğu siyasal belirsizlik, ulaşım zorluğu gibi 
nedenlerden dolayı para basımı engellenmekteydi. Yaşanan para kıtlığı  paranın işlevlerini ve 
doğal olarak da ticareti yavaşlatmaktaydı.  Var olan ticaret takasa dayalı olarak 
sürdürülmekteydi.  
 
Baronlar ve krallar kasalarında altın veya gümüş tabaklar ve mücevherat biriktiriyorlardı. 
Kiliselerde bu tip kıymetli maden biriktiriyorlardı. Nakde ihtiyaç duyduklarında bir taç, bir 
kaç içki kupası veya bir haç satıyor ya da rehin bırakıyor veya yakınlardaki bir darphanede 
eritilmek üzere yolluyorlardı. 
 
Feodal çağın Avrupası, tamamen içine kapalı bir tarzda yaşamıyordu. Komşu uygarlıklar 
arasında sınırlı da olsa bir ticaret sürdürülüyordu. Bu ilişkilerin başlıcaları Müslüman İspanya 
ile sürdürülen ilişkiler,  Venedik ve Bizans ile yürütülen ticaret sayılabilir. Doğu Avrupa’da 
Macarların etkisi ile Tuna yolu hemen hemen kullanılmamaktaydı. Böylece satacak malı 
olmayan Batı Avrupa sürdürülen ticarette hep açık vermekteydi. Batı Avrupa Doğu 
Akdeniz ülkelerinden yalnızca yükte hafif, pahada ağır lüks mallar almaktaydı. Batı’nın ise bu 
mallara karşılık olmak üzere sunacak her hangi bir ürün bulunmamaktaydı. Bizans, Mısır ve 
yakın Asya pazarlarından sağlanan  köleler Batının ticarette kullanabileceği en önemli 
kaynaktı.Köle ticaretinden elde edilen kazançlar değerli madenler ve baharat ithalatını 
karşılamaya yetmiyordu.   
 
Para dolaşımının yavaşlığı ve ticaretin cansızlığının bir diğer ağır sonucu da ücretin  
değersizliği ve toplumda ücret karşılığı çalışanların azlığıdır. Ücretin bir yaşam temin 
edememesi sonucunda soylular  hizmetlerini görmesi için bir adam kiralama zorunda 
kaldıklarında periyodik olarak para ödeyememeleri karşısında ihtiyaç duydukları adamları ya 
yanlarına almak zorunda  kalıyorlar ve onları besliyorlardı, yada onlara hizmetleri karşılığında 
küçük de olsa toprak vererek kendi geçimlerin temin etmeleri sağlanıyordu. Kendine toprak 
verilen kimseler bu toprağı doğrudan işleyerek yaşamlarını sürdürmekteydiler. Ücretli çalışan 
gölgesinde yaşadığı efendisinin işini gördükten sonra parasını alıp istediği yere gitmekte 
özgürdü. Ancak ücretli çalışanın  geçimi için kendine daha fazla zaman kullanmaya başlaması 
yükümlü olduğu hizmetlerin yükünü azaltmaya yönelmesi,  bu sistemin gelişmesin engelledi. 
 
Orta çağda sanayi benzeri üretim kasaba ve kentlerde atölyelerde lonca sistemi içinde 
yürütülmekteydi. Pazarın belirli bir bölümüne yerleşmiş atölyelerde yapılan üretim esnaf 
teşkilatı tarafından çok sıkı denetlenmekte  kalite ve fiyat yanında üreticilerin yaşam şekilleri 
üzerinde de  sürdürülen sıkı denetim ürün sayısının sınırlı kalmasına yol açmaktaydı. Atölye 
sayısının sabit tutulması üretim üzerindeki baskının daha da artmasına yol açıyordu. Bir 
atölye sahibi usta ölmedikçe  bir ustanın atölye sahibi olması söz konusu olamazdı. Çıraklık 
adı altında çok küçük yaşlarda girilen meslekte zorlu  çalışma dönemleri ve çok sıkı 
uygulanan kuralla  yetişen çalışanlar zaman içinde yapılan sınavlarla önce kalfalığa sonra 
ustalığa yükselerek çalışma hayatlarını sürdürmekteydi. . Herkes aynı yaşamı ve sosyal 
değerleri paylaştıkları için atölye sahibi usta ve diğer ustalar kalfalar ve çıraklar arasında bir 
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çıkar farklılaşması oluşmamaktaydı.Atölye sahibi usta bir işverenden çok çalışan diğer 
kişilerin örnek aldığı baba, bir lider konumundaydı. Herkes mesleği sayesinde 
gereksinimlerini sağlar ve karnını doyururdu. Bu çağda meslekler herkesin çalışarak ekmeğini 
kazanması ve başkasının ekmeğine el atmaması için vardı. Üretilen mal tümüyle bir kişi 
tarafından yapılmaktadır. İş bölümünün doğmamış olması uzmanlaşmayı da etkilemiştir.  
 
Ekonomik hayatta görülen durgunluk demografik hayatta da görülmekteydi. Çok doğal olarak 
artan nüfusu besleyemeyecek durumda olan bir ekonomi büyük nüfusun varlığını 
taşıyabilecek güçte de değildi.  Doğum oranlarının yüksekliği yanında ölüm oranlarının da 
yüksek olması nüfusun göreceli olarak dengede kalmasına yol açıyordu. Feodal Avrupa’da  
çocuk ölümleri çok yüksekti. Yetişkinlerin ömrü de savaşlar ayrı tutulduğunda bile ortalama 
olarak çok kısaydı. Yaşlık çok erken, bizim olgunluk dediğimiz yaşlarda başlamaktaydı. 
Almanya’da Saksonya  hanedanının ilk dört üyesi 60, 28, 22 ve 52 yıl yaşamışlardı. Kendini 
çok yaşlı sanan bu toplum çok genç insanlar tarafından yönetiliyordu. Ölüm oranlarını 
yükselten en önemli olgu hiç şüphesiz salgın hastalıklardı. Toplum bu salgınlarla mücadele 
edebilecek  bilgi ve donanımdan yoksundu. Fakirler arasında açlık da benzer etkiler 
yaratıyordu.  
 
Sonuç olarak toplumda üretim ile nüfus arasındaki dengeyi kötü beslenme yani açlık, bazen 
kıtlıklar ve salgın hastalıklar, dolayısı ile ölüm oranlarının yüksekliği kurmaktadır. 
 

Orta Çağda Sosyal Sınıflar  
 
Orta çağ Avrupa’sında üç toplumsal sınıfın ortaya çıktığı görülmektedir.. Soylular doğuştan 
kazanılmış pek çok hakkı bulunan geniş topraklara sahip, bu topraklar üzerinde yaşayan 
köylüleri çalıştıran ve  koruma karşılığında vergi alan aristokratlar. Günlerini savaşarak ya da 
avlanarak, geceleri ise arkadaş dost çevresiyle geçiren soylular, arazileri üzerinde 
hakimiyetlerini arttıracak silahlı güç  besleyerek, şatolar kiliseler inşa ettirerek, turnuvalar ve 
benzeri etkinlikler sırasında şatafat ve gösterişe önem vererek,çoğu kez sahip olunan 
olanakların üstünde lüks yaşantı sürdürüyorlardı. Bu yaşam biçiminde giderler her zaman 
gelirlerden çok olduğundan durmadan gelirleri arttırmanın yolları aranmaktaydı.Sürekli olarak 
köylülerden toplanan vergileri ve kiraları yükselten bu durum köylerin hayatını daha da 
çekilmez hale getiriyordu. Gerçi soylular parayı küçümseyerek bütün para kazanma yolları 
ahlaksızca kabul etmekteydiler. Soylu olmak, ataları arasında köle olan herhangi birinin 
bulunmaması anlamına gelmektedir. Soylular sikke ve mücevherlerden meydana gelen 
servetleri yanında toprak sahibi olmaları da belirgin bir özellikti. Sahip olunana değerler her 
şeyden önce başka insanlar üzerinde komuta yetkisi vermekteydi.  Terim Türkçe'ye Fransızca 
aristocratie sözcüğünden geçmiştir. Kökeni ise,  Yunanca'dır; aristokratia - aristos yani "en 
iyi" ve -kratia yani "güç" anlamına gelmektedir. Aristokrasi terimi ilk kez Atina kent 
devletinde kullanılmıştır. Terim orduların başında dövüşen genç vatandaşlar için 
kullanılmıştır. Zira askeri cesaret ve liyakat o dönemde büyük bir erdem olarak görülürdü; 
ordular "en iyi"ler tarafından yönetilmekteydi. Terim antik Yunan geleneğinden Avrupa Orta 
Çağı'na geçmiş ve askeri liderlerden oluşan, verasete dayanan bu sınıf "soylular sınıfı" 
olmuştur. Antik Yunan'daki gibi bu sınıfın üyelerinin köleleri olan bir tebası vardı ve bu 
kişiler askeri konumlarından dolayı soylu veya en iyi olarak tanımlanıyorlardı. 
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Bununla birlikte tarihte aristokrasiler genelde verasete dayanan plütokrasi şeklinde olmuştur. 
Bir siyasi hükümet terimi olarak, aristokrasi şu terimlerle karşılaştırılabilir: 
 
-Otokrasi - "bir tek bireyin yönetimi"dir. 
 
- Meritokrasi - "yönetmeyi hak edenlerin yönetmesi"; her ne kadar bu terim anlam 
bakımından yüzeysel olarak aristokrasiye benzer gözükse de, aristokrasiden farklı olarak en 
iyinin, liyakatıyla yönetimde kalacak durumda olması gerekir. 
 
-Plütokrasi - "varlıklıların yönetimi"; tarihsel ve pratik anlamda aristokratlar sık sık sadece 
varlıklı oldukları için erdem ve liyakat açısından en iyi gibi kabul görmüşler ve sonuç olarak 
aristokrasiler daha çok plütokrasi olmuşturlar. 
 
-Oligarşi - "birkaçın yönetimi" (birkaç kişinin yönetimi); bir aristokrasinin oligarşi olup 
olmaması "birkaç kişi" fikrinin nasıl yorumlandığına göre değişir. 
 
-Monarşi - "bir tek bireyin yönetimi"; tarihsel anlamda monarkların çoğunluğu aristokrattır. 
Bununla birlikte, rakipleri de aristokratlardan olduğu için, aristokrasi ile zıt kutuplarda 
olmuşturlar. Yönetimdeki hanedan ile diğer rakip aristokrat hanedanlar arasındaki çatışmalar 
Orta Çağ'ın merkezi meselelerindendir. 
 
 
Orta çağda dikkat çeken ikinci sınıf kilise mensupları, din adamları yani dua edenlerdir. 
Görevi çok eski gelenekten kaynaklanan bu Tanrı’nın hizmetkarları cemaati ilke olarak her 
türden dünyevi işin dışındaydı ama feodal toplumun yapısı içinde kilise de feodalleşme 
içindeydi. Hatta rahipler gösteriş ve şatafat konusunda herkesi geçmekteydiler. İyi bakılan ve 
çok güzel donatılmış atlara sahip olmak halkın arasına peşlerine pek çok insanı takarak 
çıkmak ve her geçen gün daha keyif verici ve alenen daha günahkar bir yaşam sürdürmek 
istiyorlardı. Talihin kendilerine sunmuş olduğu sayısız olanakları küçümsüyorlar isteklerini 
gerçekleştirmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Gelirleri şatafatlı hayatlarını karşılayacak 
düzeyde olmadıkları için kilise vergilerini arttırmak ve soylulardan yardım toplamaktan başka 
çareleri yoktu Böyle bir yaşantının ekonomik bir çöküşe yol açması kaçınılmazdı . Bir 
taraftan aristokratlar diğer taraftan kilise mensupları tek üretici güç olan köylülerin gelirlerini 
ya silah zoruyla ya da manevi baskı yoluyla ele geçiriyorlardı.  Kilise ile soylular arasında 
sözde bir uzlaşma olsa da iki tarafta birbirlerinden çokça hoşlanmazlardı. Kilise feodal beyleri 
kutsayarak taçlarını giydirerek onlar üzerindeki manevi gücü siyasal ayrıcalıklar için 
kullanırken.  Aristokratlar kilisenin sağladığı ruhani gücün siyasal güçlerini  toplum üzerinde 
daha çok arttırmak için kullanmış olsalar da kilise mensuplarının aristokratların zorluklarına 
katlanmadan üretilenden pay almalarına içerliyorlardı. İki büyük tüketen ve tek üretenin 
olduğu düzenin sürdürülebilirliği de sınırlıydı. 
 
Orta çağda gerçek ve tek üretici sınıf köylülerdi. Buna karşılık üretilenden en az pay onlara 
düşmekteydi. Köylüler aristokratlar ve din adamları tarafından cahil, kirli, günahkar olarak 
görülen horlanan bir sınıftı. Tek düşünceleri geçimlerin temin etmek ve doğal koşullara karşı 
koymaktı. Köle değillerdi ama bulundukları yerleri terk etmeleri yasaktı. Derebeylerinin kesin 
hakimiyeti altında,  onların güdümleri çerçevesinde yaşamak zorundaydılar.bu dönemde 
sorumlulukları çok ama buna karşılık hakları yok gibiydi. 
 
Salgın hastalıklar nedeniyle zamanından önce meydana gelen ölümlerin sıklığı, salgınlarla baş 
edecek  yeterli donanıma sahip olmayan  çaresiz toplum hayata her şeyin geçiciliği açısından 
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bakılmasına yol açıyordu. Bu ortam orta çağdaki duygusal dengesizliğin temel nedeniydi. 
Sağlığı koruma konusundaki bilgisizlik  ve çaresizlik yanına fakirlerin kötü zenginlerin aşırı  
beslenmesinin getirdiği toplumsal gerginlikler, umutsuzluklar, öfkeler toplumsal hayatı 
derinden etkiliyordu.  Ortaya çıkan tüm olumsuzluklara karşın  
  

Ortaçağda Din Anlayışı 
 
Orta çağın insanlarının, insanın ve evrenin kaderi konusunda sahip oldukları inancın tamamen 
Hıristiyanlığın teolojisi tarafından oluşturulduğu söylenemez. Bütün inanların da hepsinin katı 
bir biçimde aynı inanç ilkelerine sahip oldukları görülmemektedir. Bu bakımdan Ortaçağ 
Avrupa’sında son derece heterojen bir din anlayışı ve yaşayışı bulunmaktadır. Katoliklik 
kitlelere tam anlamıyla nüfuz edememiştir. Denetimsiz bir şekilde mesleğe alınan ve yetersiz 
bir biçimde eğitilen din adamlarının yanı sıra halkın çoğunluğunun eğitimsiz olmasının da 
bunda etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle çoğunlukla dini metinler ve olaylar halka fresk ve 
kabartmalarla, ikonalarla tasviri bir biçimde canlandırılıyor ve aktarılıyordu. Hıristiyanlık dini 
ve eski mana dini iç içe geçmiş bir şekilde binlerce yıllık  uydurma efsanelere karışmış bir 
haldeydi. Hava fırtınalı olduğu zamanlarda, bunun hayalet ordularının geçişi olduğuna 
inanılmaktaydı. Bu hayaletler, halk yığınlarına göre ölülere kilise doktrinine göre şeytanlara 
aittiler. Yaşanan kötülükler, savaşlar, afetler ve veba gibi salgın hastalıklar şeytanların 
marifetleriydi. Halk birçok karşıt gücün sürekli bir savaş halinde olduğuna inanıyor ve bu 
konudaki acizliklerini ayinler ve adaklar ile ve din adamlarının yardımlarıyla  aşacaklarına 
inanıyorlardı. Akıl yürütmek söz konusu olmadığı gibi yaşanılan dünyanın gözlenmesi ve 
yorumlanması faydasız olarak kabul edilmekteydi. Yaşanılan maddi dünya bir cins aldatıcı 
maskeden başka bir şey değildi. Maskenin arkasındaki gerçeklerin anlaşılması mümkün 
olamazdı. Tanrının istediği yola kendi erdemleriyle ulaşılamayacağına dair kanaat son derece 
kesindi. Bu durumda  yol gösterici olarak din adamlarından başka bir kaynak yoktu. Oysa din 
adamlarının entelektüel ve ahlaki düzeyleri, görevlerinin gerektirdiği düzeyin çok altındaydı.  
İnsanlığın tamamı sona doğru hızla koşmaktaydı. Bu kuvvetli inanç nedeniyle birçok kimse 
dünya nimetlerini terk ederek, çile çekmek üzere kiliselere kapanmıştı.    
1517 yılında Luther, kendi cemaatine Kutsal Kitabı okutur. Papalığın yozlaşmışlığına baş 
kaldırır ve Kilise ve imparatora karşı Alman prenslerle ittifaka yönelir. Böylece Protestanlık 
yeni bir anlayış olarak yayılmaya başlar. Protestanlık aynı zamanda milliyetçilik ile ittifak 
yapması ile uluslaşmanın önünü de açar. Bir anda Katolik krallar bağımsızlık talepleri ile 
karşı karşıya kalırlar. Önce Hollanda ve onu destekleyen İngiltere Protestanlığı seçerek   

 
Ortaçağda Siyasal Güç ve Devlet  
 
Toplumun siyasal yönetiminde aristokratlar ve onların arasındaki hiyerarşi önemliydi. 
Aristokratların hiyerarşisini sahip olunan toprak büyüklüğü belirliyordu.  Bu toprakların 
korunması ancak belirli bir miktarda silahlı güç oluşturmaya bağlıydı. Derebeylerinin kendi 
aralarındaki güç mücadelesi veya uzlaşmasıyla belirginleşiyordu. 
 
Ortaçağ’a egemen olan evrensel düzen kavramı, aslında Roma İmparatorluğunun ve 
Hıristiyanlığın geleneklerinin ve kurallarının bir karışımıydı. Avrupa kıtasında 800 ile 1806 
yılları arasında etkili olan Kutsal Roma İmparatorluğunun adı başlangıçta Batı 
İmparatorluğuydu 11. yüzyılda Roma İmparatorluğu adını aldı, 12. yüzyılda Kutsal Roma 
İmparatorluğu adını aldı. İmparatorluk genelde Alman krallıklarının topraklarını kapsadığı 
için   ve imparatorlar Alman kralları arasından çıktığı için  Kutsal Roma Germen 
İmparatorluğu olarak da söylenmekteydi. Krallara tacı giydiren çoğu zaman Roma’daki Papa 
oluyordu. Yani Roma imparatorluğunun önemli bir dini boyutu da  oluşuyordu. Kural olarak 
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tacı giydiren gücün tacı geri alma hakkının da olduğu bilinmekte idiyse de bu kilise ve 
imparatorluk arasında gizli bir saldırmazlık anlaşmasının olduğu söylenebilir. Kilise 
imparatora uhrevi bir güç vererek onun siyasal etkisini arttırırken, imparatorlar da bu 
hizmetlerinden dolayı kilisenin üretilenden pay almasına göz yumuyorlardı. 
 
Merkezi İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) daha önceleri Batı Roma 
imparatorluğu tarafından kontrol edilmekteyken, zamanla egemenliğini kazanarak ayrı bir 
imparatorluk olarak ortaya çıktı. Papalık ile Bizans arasındaki ilişki zaman içinde koparak 
Bizans’ın egemenliği Avrupa tarafından da kabul edildi. 
 
Batı İmparatorluğu Papalığın askeri gücü olmamasına rağmen Papalığın hakimiyetine geçmek 
üzeydi. Ancak İtalya’daki Lombardlar bu  duruma karşıydı. Bu durumda Papalık kendisine 
sadık olan Franklar yoluyla egemenliği eline geçirmeye çalıştı. Frankların tahtına geçen 
Charlemangne’a imparatorluk tacını Papa III. Leo  giydirdi.  Avrupa’da devlet yönetim 
üzerindeki din hakimiyeti  Charlemangne’ın tac giymesinden sonra  700 yıl devam etti. 
 
15. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa’da merkezileşme ve uluslaşma sürecinin başladığı 
görülmektedir. Avrupa devletler eski feodal yapıların bölünmüşlüğünden kurtularak, yeni 
merkezi devletlerin inşası yoluna gittiler. Bu aşamada merkezi bürokrasi, merkezi ordu ve 
merkezi vergilendirme ulus devlet inşasında önemli adımlar olarak dikkat çekmektedir.  
 
İspanya’da 1468 yılında Aragon kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi İsabella ‘nın evlenmesi 
bu iki krallığın birleşerek merkezi İspanya’nın doğuşunu sağladı. 1492 de Müslümanları ve 
Yahudileri İberik yarımadasından sürerek yarımadan tamamı üzerinde egemenlik sağladı. 
 
Fransa kralları Yüzyıl Savaşlarının sonlarına doğru Fransa üzerinde hakimiyet kurarak halkı 
doğrudan vergilendirme yetkisin alarak merkezi devlet inşası yolunda önemli adım attılar. 
Devlet yönetiminde din kuralları değil  öncelikle ulusal çıkarlar öncelikle dikkate alınmaya 
başlandı. Bunun için kilisenin devlet işlerine karışması engellenerek tam tersi bir şekilde 
kilise devlet denetimi altına alındı. Özellikle 1624 yılında Kral XIII. Louis tarafından 
başbakanlığa getirilen Kardinal Richelieu devletin kendi çıkarlarını korumak için 
Hıristiyanlığın kurallarından bağımsız hareket etmenin gerekli olduğu düşüncesini uyguladı. 
 
İngiltere’de Tudor sülalesi merkezileşme konusunda  en büyük engel olarak gördüğü Katolik 
Kilisesinden ayrılarak Angilikan kilisesini kurarak bu yeni kilisenin liderinin İngiliz Kalı 
olduğunu ilan etti. 
 
Batı Avrupa’da bu gelişmeler olurken Orta Avrupa’nın iki ülkesi Almanya ve İtalya tam bir 
bölünmüşlük  içineydi. İtalya altı büyük şehir devleti ile birkaç küçük prenslikten 
oluşuyordu.Bir ticaret cumhuriyeti olan Venedik, dini bir devlet yapısını sürdüren Papalık, 
Aragon Krallığına tabi olan Napoli Krallığı, Doria ailesinin yönettiği ticaret devleti olan 
Ceneviz,  Sforza ailesinin yönettiği küçük bir dukalık olan Milano ve Medici ailesinin 
yönettiği bir cumhuriyet olan Floransa arasında bir güçler dengesi sistemi denilen bir sistem 
içinde bulunuyorlardı. 
 
Almanya ise çok daha fazla bir bölünmüşlük içindeydi. 16. yüzyıl ortalarında Almanya’da 
300 den fazla siyasi oluşum bulunmaktaydı. Bu hiyerarşinin en tepesinde o yüzyıllarda 
Habsburg Sülalesi  tarafından temsil edilen Kutsal Roma İmparatoru bulunuyordu. Onun 
altında, Kutsal Roma imparatorunu seçme yetkisini elinde  bulunduran Mainz, Trier,Kolonya, 
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Ren, Saksonya, Brandemburg ve Bohemya’dan oluşan yedi seçici prenslik vardı. Bu 
prensliklerin altında da yüzlerce daha küçük prenslikler bulunuyordu. 
 
Ulusal birliğini oluşturan devletlerin hızla geliştiği ve değiştiği bir Avrupa’da gelişme ve 
değişme seyrine en geç giren iki devlette İtalya ile Almanya olacaktır. 

  
Ortaçağda Hukukun Temelleri 
 
Ortaçağda her yerde soylunun soylu olmayana karşı korunduğu görmekteyiz. Soylu özel bir 
ceza hukukuna tabidir ve bu hukukun öngördüğü cezalar avamınkilere nazaran daha ağırdı. 
Esas olan soylular düzeninin korunması hedeflenmiştir. Doğumdan itibaren kazanılan 
hakların gücü ne olursa olsun soyluluk sıfatıyla uyuşmayan işlerin yapılması halinde bu 
haklar ortadan kaldırılabiliyordu. Soylu kadın ve erkeklerin yapamayacağı işler vardı. 
Örneğin  soylu erkekler başta ticaret yapmak, tarlada çapa sallamak, tarla sürmek, eşek 
sırtında odun taşımak  yasaklanmışken soylu kadınlar fırında, çamaşırhanede ve değirmende 
çalışamazlardı. Soylular kişisel bakımları dahil ihtiyaç duydukları her şeyi soylu olmayanların 
hizmetlerinden yararlanarak gerçekleştiriyorlardı.   
 

DEVLETİN OLUŞUMU VE FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ  
 
Ortaçağda ekonominin tek bir amacı vardır ; gereksinimlerin karşılanması. Kişiler ve geçim 
kaynakları arasındaki fark geçim koşulları kavramını köylü ve esnaf için ayrı anlamlar 
taşıması demekti. Köylü bir avuç da olsa bir toprak parçasının sahibi olup başkaları ile 
ilgilenmeden kendi geçimini sağlamaya çalışırken esnaf geçimini sattığı ürünlerle 
sağladığından yaşamı, bu ürünlerin diğerleri tarafından beğenilmesine  bağlıydı.O hem bir 
üretim hem de değiş tokuş örgütlenmesinin bir parasıydı. Köylü için toprağın büyüklüğü esnaf 
için ticaret hacmi geçimi sağlamaktaydı.  Başlangıçta yalnızca geçinme yani yalnızca karnını 
doyurma, temel geleneksel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışma ön planda iken daha sonraları 
çok kazanmak ve zenginleşmek gibi istekler zaman içimde doğdu. Ancak ne toprak ne de 
ticarete konu olan mal fazla bulunuyordu. O dönemde çeşitli ticaret yolları varsa da iki önemli 
yol ön plana çıkmıştı. Birincisi Çin den başlayıp Atlantik kıyısına kadar uzanan İpek Yolu 
ikincisi ise Hindistan’dan Avrupa’nın içlerine kadar  olan Baharat Yoludur. Bu her iki yol 
Asya’nın zenginliklerini Avrupa’ya  taşımakta ve Avrupalı için zenginliğin bolluğun Asya’ya 
dayandığı düşüncesini yaymaktaydı. Her iki yol uzun ve deve kervanlarına dayalı olduğu için 
ticaret hacmi düşük uzun süre alan ve pahalı ürünlere dayalıydı. Ticaret yolu üzerinde yeni 
devletlerin ortaya çıkması ve her yeni gücün bu ticaretten vergi alması ticaret hacmini 
daraltıyordu. 
 
Ortaçağın sonlarına doğru zengin olan Asya’ya daha kolay yollardan   ulaşmak fikri ön plana 
çıkmaya başladı. 7.yüzyılın ortalarından itibaren İslam devletlerinin ortaya çıkışı ve bu ticaret 
yolu üzerinde hakimiyet oluşturmaları kutsal savaş adı altında bu yol ve zenginliklere hakim 
olma mücadelelerini başlattı Avrupa’dan toplanan ordular ile kutsal yerlerin yeniden ele 
geçirilmesi bahanesi ile ekonomik güç ve zenginlik elde etme denemeleri orta çağ boyunca 
devam etti. Başarısızlık yeni yolların aranması ve Coğrafi keşiflere neden olacaktır. 
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Fra Mauro Haritası 1459  Venedik 
 

15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla 
başlattıkları ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade 
eder. Bilimsel bir merak ve yeni ufukların keşfedilmesi duygusu sözkonusu olmakla birlikte 
temelde bu keşifler özellikle 15.yüzyıldan itibaren açık bir şekilde ekonomik nedenlerden 
kaynaklanmıştır. İlk keşif denemeleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika kıyılarına doğru, 14. 
yüzyılın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Kanarya Adaları ve 
Azor Adaları'nın keşfedilmesi, bu girişimlerin sonucudur. 

Keşiflerin belli başlı nedenleri 

• Avrupa'da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik deneyiminin çoğalması, 
pusulanın ögrenilmesi. 

• Avrupanın kendinde olmayan ama Doğu uygarlıklarında olduğunu bildikleri 
zenginliklere (Baharat, ipek ve diger maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve 
ucuz yol arayışı. 

• Özellikle İspanyol ve Portekiz krallıklarınca, değerli madenlere ulaşılması için 
gemicilerin desteklenmesi. 

• Hiristiyanlık dininin ve Avrupa kültürünün yaymak istenilmesi. 
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• Artan bilgilerin de etkisiyle dünyanın tanınmak istenilmesi. 
• Pusulanın geliştirilmesi 
• Sağlam gemilerin yapılması 
• Coğrafya bilgisinin artması ve cesur gemicilerin yetişmesi 
• Avrupada bu gelişimleri takip eden dönemde doğuya ulaşmak isteyen 

gemiciler,İspanya ve Portekiz krallıklarından aldıkları yardımlarla açık denizlere 
açıldılar 

 

Kristof Kolomb (1451-1506), 1492'de Amerika Kıtası'na ulaştığında, gerçekte hem daha ucuz 
hem daha kısa yoldan Asya'ya ulaşma arayışı içindeydi. Çünkü buradan baharat ve benzeri 
maddeleri ucuz ve hızlı taşımak gibi bir sorun söz konusuydu.  
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Portekizli gemici Bartolomeu Dias'ın Ümit Burnu'nu bulmasından sonra Vasko dö Gama, 
buradan dolaşarak Hint Okyanusu ve Hindistan'a ulaştı. Portekizli Macellan ve Del Kano, 
dünyayı dolaşarak geçtiler ve bunun sonucunda dünyanın yuvarlaklığına dair kesinleştirici 
sonuçlara ulaşmışlardır. 

Coğrafi keşiflerin sonuçları  

Reform ve Rönesans hareketlerinin etkileriyle gelişmiş oldukları gibi kendileri de bu 
hareketlerin gelişimini etkilemişlerdir. Bu keşifler sonucunda Avrupa yeni kıtalara yayılma ve 
onların zenginlik kaynaklarını ele geçirme olanağı elde etmiştir. Avrupa düşüncesi ve kültürü, 
evrensel bir değer olarak bu süreçten itibaren yayılmaya ve egemen kılınmaya başlanmıştır. 
Bunu yaparken Avrupalılar, yerli halkları ve yerel yaşamı dağıtmış ve hatta yok etmiş, avrupa 
kültürünü egemen kılma sürecini şekillendirmiştir. Hem doğal hem de kültürel farklılıkları 
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yok eden bir süreç olmuştur.Bu Klasik Sömürgecilik olarak bilinen sömürgecilik süreci bu 
dönemle başlamıştır. 

14. yüzyılın sonlarından başlayarak 16. yüzyıla kadar avrupalıların yeni ticaret yolları 
keşfetmek adına yeni deniz yolları araması sonucu oluşturdukları organizasyon, gezi Amerika 
da dahil pek çok popüler kıtanın keşfiyle son bulmuştur. 

15. yüzyılda özellikle birçok Avrupa ülkesi, Avrupa’da son derece pahalı olan ipek ve 
baharat'ın önemini anlamış ve Hindistan’a ulaşmanın, ticaret yapmanın bir yolunu aramasıyla 
başlamıştır. Hindistan’a karadan ulaşmak o dönem ve koşullar içinde oldukça zorluydu bu 
yüzden Hindistan’a ulaşmanın yeni bir deniz yolunun keşfedilmesiyle mümkün olacağı fikri 
pek çok krala cazip gelmiştir. Lakin bu fikirlerle pek çok cimri kral bile dönemin önde gelen 
denizcilerine hazinesinden yüklü miktarda servet ödemiştir. 

Özellikle Portekiz tahtına prens Henry’nin geçmesiyle başlayan coğrafi keşifler, onun 
kurduğu okullardan çıkmış Vasco de Gama, Bartolomeo Diaz gibi pek çok ünlü denizcilerle 
başarılı sonuçlar elde etmiştir. 

Ancak bugün Amerika’yı keşfetmesiyle ünlenen ve en popüler denizci olarak tanınan Kolomb 
bile Amerika kıtasına doğru gitmeyi tercih ederken yeni bir kıta için değil, dünyanın diğer 
tarafından dolanıp Hindistan’a ulaşabileceğini düşünmüş ve İspanyol ile Portekiz krallarına 
bu şekilde bir fikir ortaya atarak onların desteğini almaya çalışmıştır. 

 
Coğrafi keşifler ve yeni yerlerin ele geçirilmesi Batı Avrupa’nın kaderini derinden değiştirdi. 
Ele geçirilen ülkelerin kaynaklarının Avrupa’ya taşınması, ele geçirilen yerlerdeki insanların 
köleleştirilmesi durağan ekonomiyi birden hızlandırdı. İlk çağlardan beri var olan Akdeniz 
havzasındaki ticaret düzeni önemini yitirirken  Okyanusları da içine alan yeni bir ticaret 
düzeni gelişti. 
 
 Kapitalizmin ortaya çıkışının anahtarı ticaretin doğması ve para ilişkilerinin ve değişiminin 
yaygınlaşmasıdır. Avrupa’ya kıta dışından ucuz ve bol mal gelmesi, ticaretin yaygınlaşması 
durağan kapalı bir köylü ekonomisinden yavaş yavaş geniş bir para ağına ve pazar  ilişkilerine 
dayalı bir sisteme geçilmiştir. Bu yeni sistem “kullanım için üretim sistemi” olan feodal 
toplum yapısını da hızla değiştirerek “pazar için üretim yapan” kapitalist bir toplumun ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Bu yapıda kentler feodal dünyada kapitalizmin adaları gibi 
görünmekteydi. Kentlerdeki ticari yaşamın büyümesi, mal çeşitliliği ve ucuzluğu feodal 
beyleri lüks malların temini açısından kentlere daha fazla bağımlı hale getirdi. Bu arada 
serfler de ve kölelik bağlarından kaçarak (topraktan uzaklaşarak) kentlere doğru aktılar. 

 
Gücü büyütme ihtirası, Hristiyanlığı yayma isteği, ordulara yeni iş alanları açma kaygısı, 
devlet adamlarını, din adamlarını ve ordu komutanlarını aynı noktada birleştirmiştir. Yeni 
ülkeler fethetmek ve keşfetmek, zenginlik ve üstünlük, Hristiyanlığın yayılması ve orduların 
zaferi demekti. Sömürgecilik ve köleciliğin ortaya çıkması ve kapitalizm bir bütünlük 
gösterir. 
 

Burjuvanın Doğuşu 
 
Maddi kazanç tutkusu toplumda giderek yayılırken bu hedefi gerçekleştirecek olan eylemin 
ticaret olduğuna dair anlayış belirginleşmeye başladı. İşte bu duygu kapitalist girişimci 
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dediğimiz, tutkusunu gerçekleştirmek için her türlü riski göze alan ve fırsatları değerlendiren 
bireyleri  ortaya çıkarttı. Bu tipler öncelikle örgütleyici, müzakereci ve kişisel planlarını 
gerçekleştirmek için zihinsel özgürlüğe sahip olan bireylerdi. İnsanların ihtiyaçlarını algılayan 
ve oları ucuza temin ederek ihtiyaç sahiplerine satan , kar elde eden ve bu karları biriktirerek 
sermayesini güçlendiren kişiler gün geçtikçe daha fazla kazanmaya başladılar. Her geçen gün 
daha fazla kazanma hırsı insanların ticarete daha fazla sarılmasını  da doğurdu. O zamana 
kadar sıradan bir kişinin zengin olabileceğine inanılmıyordu.17.yüzyılda servet edinmenin üç 
yolu olduğu bilinmektedir. 
 

1-Saraya Hizmet Etmek  
2-Savaşa Katılmak 
3- Simya  
 

Bir diğer sıralamada şöyleydir. 
 

1- Hazine Aramak 
2- Mirasların Ele Geçirilmesi 
3- Servetlerinden Herhangi Bir Şekilde Yararlanabilme Umuduyla Zengin Birinin       

Gözünde İtibar Sahibi Olmak.  
4- Tefecilik 
5- Yük Taşıyacak Koşumlu At Sürüleri Kiralamak 
 

Şiddet aracılığıyla yada sihir yoluyla zenginleşme yerine yaratıcılık yeteneğine başvurarak 
yada para aracılığıyla zenginleşme almaya başlaması  kapitalist toplumun bir sonucudur.Bu 
toplumun önde gelen tipi burjuvaydı.Girişimci ruhu ve elde etme iç güdüsü yada kazanç 
aşkıyla belirginleşen bu duyguların yanı sıra “cebindekinden fazlasını harcama, cebindekini 
bitirme, tasarruf et” gibi pek çok kurala da sahip bu insanlar Avrupa’nın şeklini 
değiştirmişlerdir. Eski Fransızca olan burgeis kelimesi İngilizceye "burgess" olarak geçmiştir. 
Ortaçağda İngilizce burgeis, burges ve borges, Flemenkçe burgerij ve Almanca Bürger 
kelimeleri bir şehrin ya da köyün sakini anlamına gelir.  
 
Bu fransız terim, Yunanca pyrgos kelimesinden türeyen İtalyanca borghesia (borgo = köy 
kökünden) kelimesinden ortaya çıkmıştır. Borghese kasabada ya da kazada ikamet eden özgür 
bir adamdı. Kelime yayılarak tüccar ve tacirler için kullanılmaya başlanmış ve 19. yüzyıla 
kadar orta sınıf (geniş sosyoekonomik çerçevede soylular ve derebeylik köleleri ile işçiler 
arasındaki kişiler) kelimesi ile eşanlamlı kullanılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
soyluların güç ve serveti azaldıkça, burjuvazi yeni yöneten sınıf olarak ortaya çıkmıştır. 
 
Burjuvazi (Fransızca: bourgeoisie), kent soyluluk, sosyal ve politik fikirleri, başlıca mülkiyet 
değerleri ve servetin kişisel yansıyışı kaygısı ile şekillenen insan grubu. Bu terim soylu 
kesimin altında olan, güçleri paradan gelen insanları tanımlamak için alçaltıcı bir şekilde 
kullanılmaktadır. 
 
Burjuvanın yaşam biçimlerinden doğan kurallar Burjuva erdemleri olarak sıralanmaktadır. 
 

1- Kanaatkar ol:patlayıncaya kadar yiyip sarhoş oluncaya kadar içme. 
2- Susmayı Bil: yalnızca sana ve diğerlerine yararlı olacak şeyler söyle. Her türlü 

gereksiz konuşmadan kaç 
3- Düzen: her şeyin yerli yerinde olmasına ve her şeyi zamanında yapmaya özen göster. 
4- Karar ver: yapman gerekeni yap, kafana koyduğun şeyi bir an önce gerçekleştir. 
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5- Ölçülü ol: Yalnızca kendine ve diğerlerine faydalı olacak harcamaları yap. 
6- Gayretli ol: zamanını boşa geçirme, yararsız bir şey yapma. 
7- Dürüst ol: Asla zarar verecek türden yalanlara başvurma, namuslu ve masumca şeyler 

düşün ve buna göre davran. 
8- Haksever ol: haksızlık ederek ya da iyilik yapma görevini ihmal ederek başkalarına 

zarar verme. 
9- Kendine hakim ol: Aşırı uçlarda dolaşmaktan kaçın 
10- Temiz ol: bedeninde, giysilerinde ve evinde en ufak bir kirlenmeye izin verme. 
11- Ahlaki Denge içinde Ol: kaçınılması olanaksız sıkıntıların seni etkilemesine izin 

verme 
12- Namuslu ol: Elinden geldiğince az cinsel ilişkide bulun. Sağlık açısından sana yararı 

varsa ya da soyunu devam ettirmek için cinsel ilişkide bulun. 
13- Alçak gönüllü ol: İsa ve Sokrat’ı örnek al.  
 

ün ülkede herkesin payına aynı miktarda erdem düşmemiş olabilir, ancak ortalama bir burjuva 
yukarda saydığımız ilkelerin önemli bir bölümünü hayatında uygulamaya geçirdiği ölçüde 
zenginleşmiş zamanla kapitalist zihniyete ulaşmıştır.  
 
Kusursuz bir iş adamı yalnızca dış dünyada sayılan kuralları uygulamaz, bu kuralları ailesi 
içinde de uygular. Bu süreç içinde iş ahlakı denen ilkeler de gelişmeye başlamıştır. 
Müşterilerle olan ilişkilerde kendine güvenilen, müşterilere gerçek anlamda hizmet veren ve 
verdiği sözleri zamanında yerine getiren tüccarlar dürüst tüccar olarak adlandırılmaktadır. 
Sözleşmelere ve anlaşmalara sadık olmak giderek öne çıkan  bir değer olmaya başlamış, 
aileler bu özellikleri ile  tanınmaya önem vermişlerdir. İyi bir tüccar için en yüce davranış, 
hiçbir şeyde abartıya kaçmamak, sadece iyi insanlarla birlikte görünmek, içki, kumar ve 
kadından uzak durmak, Pazar ayinin kaçırmamaktı. 
 
 Dürüstlük ilkesi kapitalist rejimin yaygınlaşması ve gelişmesine paralel olarak daha da 
uyulan bir kural olmuştur. Diğer bir ifadeyle, iş ahlakı kapitalizmi, kapitalizm de iş ahlakını 
geliştirmiştir. Bu gelişmelerle beraber yapılan işlemlerin kayıt altına alınması bir zorunluluk, 
vazgeçilmez bir araç  haline gelmiştir. Bir ticari işlemin karlı olup olmadığı ancak uygun ve 
düzenli tutulan kayıtlar sayesinde anlaşılacaktı. Böylece muhasebe ilkeleri ve araçları giderek 
önem kazanmıştır. Hesap kitap işlerinin yaygınlaşması bu alanda yetişmiş insanlara ihtiyaç 
duyulması matematik, abaküs kullanımı, ticari hesaplama ve kayıt gibi derslerin okutulduğu 
okulların kurulmasını gerektirmiştir. 
 

Batı Avrupa’nın Batıya Açılması   
 
Akdeniz havzasında antik çağdan beri sürdürülen ticaret liman şehirlerinin gelişmesine ve söz 
sahibi olmasına sebep olmuştur. Ancak gemi inşa tekniklerinde ortaya çıkan gelişmeler 
Karavela adı verilen hızlı ve dayanıklı teknelerin inşası Batı Avrupalıların okyanuslara 
açılmasını sağladı. Önde bir üçgen yelken, iki kare yelken ve bir de Latin yelkeni olan 
Karavela’lar o çağa göre büyük bir hareketlilik sağlamıştır. Bu gemiler ile Portekiz, İspanya, 
Fransa ve İngiltere Afrika kıyılarını kuzey ve Güney Amerika’yı keşfetmişler ve koloniler 
oluşturarak ihtiyaç duydukları kaynakları ana karaya taşımışlardı. Bu dönemde Batı Avrupa 
kendi dışındaki zenginliklere göz dikerken doğu Avrupa içine kapanarak kendi sorunları ile 
baş başa kalmışlardır. Bu nedenle Batı Avrupa Doğu Avrupa’ya nazaran daha hızlı ilerlemiş 
ve sanayi devrimini gerçekleştirebilmiştir. 
 
Bu dönemde oluşan sömürgelerin şu önemli işlevleri olmuştur 
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1- Zenginleşme için ihtiyaç duyulan ham madde kaynaklarına kolaylıkla ulaşılmıştır. 
2- Fethedilen yerlerdeki uygarlıkların sahip olduğu altın gümüş gibi kıymetli madenler 

zenginleşmeyi sağlamıştır. 
3- Fethedilen bölgelerdeki insanlar köleleştirilerek ve ucuz işgücü olarak kullanılmıştır. 
4- Kuzey Amerika gibi geniş topraklar üzerinde kurulan büyük çiftliklerde ölçek 

ekonomisinden yararlanılmış, üretilen ürünlerin ana karaya taşınması ile ülkede bol ve 
ucuz ürün sağlanmıştır.  

5- Ticari kapitalizm gelişmiş sanayi üretimine sermaye teşekkülü sağlanmıştır. 
6- Anakarada ortaya çıkan sosyal değişimin yarattığı nüfus fazlalığından kolayca 

kurtulmak.  İşsiz güçsüz kesimin yaratacağı sosyal faturalardan  korunmak. 
 

Sömürgeciliğin tarih antik çağlara kadar gitmektedir. Mısırlıların Babillilerin ve Perslerin 
sömürgeleri olduğu bilinmektedir. Atinalılar  Ispartalılar milattan önce 6. yüzyılda Ege ve 
Karadeniz kıyılarında sömürgeler oluşturdukları görülmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda 
denizci olan kavimlerin Akdeniz çevresinde benzer girişimleri olmuştur. Yeni çağladaki 
sömürgecilik ise 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz tarafından  başlatılmıştır. Bu devletler 
Amerika kıtasında ve Karayip Adaları’nda sömürgeler oluşturmuşlardır. Daha sonra İngilizler 
ve Fransızlar Asya, Afrika ve Pasifik bölgelerinde daha büyük sömürgeler oluşturarak 
oralardaki servetleri kendi anavatanlarına aktararak kalkınmalarında temel unsur olarak 
kullanmışlardır. 
 
Hindistan ve Uzak Doğudaki sömürgeler başlangıçta daha çok baharat ithalatı için kullanıldı. 
Tabii bu ithalat bugünkü anlamda bir ithalat değildi. Çünkü satıcı da alıcı da sömürgecilerdi. 
Daha sonraları zencilerin köle olarak kullanılması söz konusu oldu. İlk olarak Portekizliler 
Nijer ve Kongo dan kara derili insanları köle olarak kullanmaya başladılar. Amerika kıtası 
keşfedildikten sonra Güney Amerika, Karayipler ve Kuzey Amerika’ya  taşınan köleler 
oradaki şeker kamışı alanlarında ve diğer tarımsal işlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1530 da 
Şarlken’in , 1537 de Papa’nın 1570 de Portekiz kralı Sebastian’ın Amerika kıtasındaki 
yerlilerin köle olarak kullanımını yasaklamasından sonra Afrika’dan getirilen zencilerin köle 
olarak kullanılmasına hız verildi. O dönemde hiç kimse zencilerin de insan olduğunu 
düşünmüyordu. Hatta zenci kölelerin kullanımını meşru sayan yasalar dahi çıkarılmıştı. Kilise 
dahi bu düzeni onaylamaktaydı   Zencilerin beyazlarla evlenmesi yasaklanmıştı. Kölelerin 
çocukları da doğuştan köle olarak kabul edilmesi yasalarla düzenlenmişti. Efendisi ve ailesine 
zarar veren kölelerin cezası idamdı. Bu tür sıkı yasalar ile köleci düzenin devam etmesi 
sağlanıyordu. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 

FRANSIZ DEVRİMİ   
 
Fransız Devrimi  gerek aristokrasinin Kilisenin yardımıyla sürdürdüğü yönetim şeklini, gerek 
toplum olarak kurulu düzeni ortadan kaldırmıştır.Mutlak monarşi yerine önce meşruti monarşi 
sonra demokratik bir cumhuriyet kurulmuştur. Çok daha radikal değişmeler ise, sosyal 
düzende meydana gelmiştir. Fransız devrimi öncelikle feodal toplumu yıkmış,onun yerine 
bilinçli bir şekilde hürriyetlere yer veren yeni bir toplum kurmuştur. Bu esnada eski rejime ait 
mülkiyet, aile, hukuk, kanun, din, öğretim gibi her müessese değişikliğe uğramıştır. İlk defa 
1793 Anayasasında bireyin refahı için sosyal sorumluluk prensibi tanınmıştır.  1789 ile 1799 
arasındaki on yıllık kısa bir devrede eski feodal Fransız toplumu hakim sınıfların tasfiyesi 
sonucunda ortadan kalkmıştır. Yeni kurulan düzen köksüz ve geleneksiz olması nedeniyle 
“sürekli devrim” fikrinin tohumlarını atmıştır. 
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Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde devlet sistemi, devlet anlayışı, hukuk kuralları 
değişmiş belki de en önemli değişiklik olarak insan hakları kavramı siyasi gündeme 
girmiştir.Fransız devriminin getirdiği rüzgarla Avrupa’da bağımsızlık hareketleri büyük güç 
kazanmış yeni bağımsız devletler ortaya çıkarken imparatorluklar çökmüştür. Böylece 
Avrupa’nın siyasi haritası oldukça büyük değişikliklere uğramıştır.   
 
19.yüzyıl ekonomisi esas olarak İngiliz Endüstri Devrimi’nin etkisi altında şekillenmişse, 
siyaseti ve ideolojisi de Fransızlar tarafından biçimlendirilmiştir. Dünyanın çoğu yerinde 
liberal  ve demokrat siyasetin  oluşumuna ilk hızı veren Fransız  Devrimi olmuştur. Diğer bir 
ifadeyle sanayi devriminin  düşünsel temelleri Fransız Devrimiyle birlikte atılmıştır. 
 
 
DEVRİM ÖNCESİ FRANSA 
 
Devrim öncesinde 23 milyon Fransız’ın içinde  aşağı yukarı 400.000 kişi soylular sınıfın 
oluşturuyordu. Pek çok imtiyaza sahip olarak güvenli bir konumda yaşamaktaydılar. Feodal 
vergiler koyma hakkına sahip olmaları yanında devletin genel giderlerine de katılmıyorlardı. 
Parlamentoların oluşumu ile siyasal güçlerini kaybetmelerin karşılık orduda bir görev satın 
alabilmek için soylu bir hanedan üyesi olmak gerekiyordu. Tüm piskoposlar soyluydu, hatta 
krallık yönetiminin tüm idari makamları soyluların elindeydi. Bu haliyle toplum içindeki 
hakimiyetleri  orta sınıfların ve köylülerin düşmanlığını çekiyordu. Yaşantılarındaki şatafat ve 
harcamaları gelirleriyle karşılanmaması topluma yeni yükler getirmekteydi. Bu durum diğer 
sınıfların öfkesini daha da arttırmaktaydı.  
 
Tüm Fransızların %80 ini oluşturan köylülerin durumu çok acıklıydı. Nüfus artışı ile 
yoğunlaşan toprak yetersizliği, feodal yükümlülükler, kiliseye ödenen vergiler ellerindeki 
değerleri tüketiyor, yaşanan enflasyonun yarattığı zorluklar hayatı çekilmez hale getiriyordu. 
Kötü hasat dönemlerinde köylülerin durumu daha da kötüleşiyordu. 
 
Monarşinin mali sıkıntıları bardağı taşıran son damla oldu. Bu sıkıntılarda İngiltere’yi 
Amerika’da zora sokmak için bağımsızlık yanlılarının desteklenmesi önemli rol oynamıştır. 
Diğer bir ifadeyle Amerika Bağımsızlık Hareketi ve Amerikan Devrimimi Fransız Devriminin 
doğuşuna zemin hazırlamıştır. 
 
Açlık ve yoksulluk, hastalıkların ve ölümlerin artmasına yol açtı. Bu kötü koşullar diğer 
Avrupa ülkelerinde de görülmekteydi. Ancak Fransa’da XV. Louis’nin yaptığı savaşlar 
hazineyi iflas ettirdi. Borçlar altından kalkılamayacak şekilde  yükseldi.Borçlara karşılık yeni 
vergilerin konması zaten haksız ve  adaletsiz olan vergi sistemini daha da kötüleştirdi. Halk 
yoksulluk içindeyken sarayda yaşayanlar ve aristokrasi bu  gelişmelere ilgisizdi. Kilise de 
koyduğu din vergilerini arttırma yoluna gitti. Halk daha da perişan oldu.  
 
Maliye bakanlarının veya üst düzey bürokratların görevlerinden alınması sorunları çözümüne 
katkı yapmadığı gibi halkın öfkesini de yatıştırmadı. Fransa’da hükümetin içine düştüğü 
bunalım aristokratlara ve parlamenterlere imtiyazlarının genişletmek  yolunda fırsatlar 
sağladı. Böylelikle aristokratlar devleti yeniden ele geçirebilecekti. Ancak orta sınıfların ve 
köylülerin güçleri küçümsenmiş , ekonomik bunalımın toplumun alt katmanlarında 
oluşturduğu örgütlenme hafife alınmıştır. 
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Burjuvazinin  ağırlıkta olduğu toplumsal gruplar içinde genel fikirler üzerinde uzlaşmanın 
varlığı devrimci hareket üzerinde etkin bir birlik sağladı. Bu fikirler klasik liberalizm üzerinde 
yoğunlaşıyordu. Bu nedenle filozofların da devrimin içinde önemli payları bulunduğu 
söylenmektedir.  Soyluların imtiyazlarına dayanan hiyerarşik topluma karşı insan ve yurttaş 
haklarını ön plana çıkaran bir anlayışı ortaya koymaktaydı.  Artık egemenliğin kaynağı 
değişmişti,  tanrısal egemenlik anlayışı yerine egemenliğin kaynağını halkta gören bir anlayış 
devreye girmişti.    
 
14 Temmuz da despotluğun yıkılışını simgeleyen Bastille hapishanesinin ele geçirilişi Fransız 
Devriminin ulaştığı doruk nokta oldu. Ancak devrim burada bitmedi birçok karşı devrim 
hareketine başlatarak toplumsal devinimi arttırdı. Devlet mekanizması 14 Temmuzu izleyen 
üç hafta içinde tamamen yıkıldı. Geriye dağılmış alaylar, zorlayıcı gücü olmayan ulusal 
meclis ve burjuvazinin başta Paris olmak üzere oluşturduğu silahlandırdığı Ulusal Muhafız 
Birlikleri kaldı. Feodal ayrıcalıklar tamamen kaldırıldı ancak siyasi durum yerli yerine 
oturmadığı için siyasi belirsizlikler arttı. Orta sınıflar içinde devrim heyecanı yerini 
muhafazakarlık düşüncelerine bırakmaya başladı. Hatta bazı muhafazakarlar bölünerek gerici 
güçlerle bazı alanlarda işbirliğine dahi gidildi. Bazı Avrupa ülkelerinde devrimin 
hesaplanamayan olumsuzluklarından korkulduğu için kral ve aristokrasiyle uzlaşmayı tercih 
eden liberal orta sınıflar ortaya çıktı. Buna karşılık devrimi burjuva karşıtı bir devrime kadar 
götürebilen liberal orta sınıflar da oluştu. Bu kesim adları her yerde radikal devrimin simgesi 
haline gelen “Jakobenler”dir. 
 
Jakobenlerin radikalizmi yürütebilmeleri, kendilerine bir toplumsal seçenek oluşturabilecek 
başka bir toplumsal sınıfın bulunmamasındandır. Daha sonraları  bu sınıf Sanayi devrimi ile 
ortaya çıkacak ve toplumda en radikal değişiklikleri talep edecektir. 
 
 
 
İNSAN VE VATANDAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ 
 
 
 
 
 
 
Fransız Devriminin en önemli belgesi “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi”dir. Bu bildirge 
zamanla Avrupa’daki devletler tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlanmış Böylece 
totaliter yönetimler yerine demokratik yönetimlere terk etmiştir. Diğer bir ifadeyle geleneksel 
egemenlik anlayışı yerine çoğulcu egemenlik anlayışı yayılmaya başlamış. Egemenliğin ilahi 
kaynaklı olmayıp dünyevi kaynaklı olduğu anlayışı benimsenmiştir. 
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Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların uğradıkları felaketlerin 
ve yönetimlerin bozulmasının yegane nedeninin; insan haklarının unutulması olduğunu ileri 
sürmüş ve insanın doğal, devredilemez ve kutsal haklarının resmi bir bildiri içinde açıklamaya 

karar 
vermişlerdir. 
 
Bu bildirinin 
amacı insan 
haklarını 
toplumun tüm 
üyelerine  
hatırlatmak.  
Vatandaşların 
siyasal iktidarlara 
daha çok saygı 
göstermeleri için 
yasama ve 
yürütme  
faaliyetlerinin  
toplumun 
amacına uygun 
olup olmadığı her 
an 
denetlenebilmesi
ni sağlamak. 
Yurttaşların 
isteklerinin  hep 
anayasanın 
korunmasına ve 
herkesin 
mutluluğuna 
yönelik olmasını 
sağlamaktır. 
 
Sonuç olarak 
Ulusal Meclis 

aşağıdaki İnsan ve Yurttaş Haklarını 26 Ağustos 1789  kabul ve ilan etmiştir. 
 

• Madde 1 İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal 
farklılıklar ancak ortak yarara dayanabilir. 

 
• Madde 2 Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen 

haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı 
direnmedir. 

 
• Madde 3 Egemenliğin özü esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse açıkça 

ulustan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz. 
 

• Madde 4 Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her 
insanın doğal haklarının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan 
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yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu sınırlar ise ancak yasa ile 
belirlenebilir. 

 
• Madde 5 Yasa ancak toplum için zararlı fiilleri yasaklayabilir. Yasanın yasaklamadığı 

bir şey engellenemez ve hiç kimse yasanın emretmediği bir şeyi yapmaya zorlanamaz. 
 

• Madde 6 Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da temsilcileri 
aracılığı ile yasanın yapılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, ister 
cezalandırıcı olsun herkes için aynıdır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşit olduklarından, 
yeteneklerine göre her türlü kamu görevi, rütbe ve mevkiine eşit olarak kabul edilirler, 
bu konuda yurttaşlar arasında erdem ve yeteneklerinden başka bir ayırım gözetilmez. 

 
• Madde 7 Bir kimse, ancak yasanın belirlediği hallerde ve yasanın öngördüğü şekillere 

uyularak suçlanabilir, yakalanabilir ve tutuklanabilir. Keyfi emirler verilmesini 
isteyenler, keyfi emirler verenler, bunları uygulayanlar ya da uygulatanlar 
cezalandırılır. Ancak yasaya uygun olarak yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her 
yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse suçlu olur. 

 
• Madde 8 Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve 

bir kimse ancak suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usullüne göre 
uygulanan bir yasa gereğince cezalandırılabilir. 

 
• Madde 9 Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayılacağından, 

tutuklanmasının zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu 
olmayan her türlü sert davranış yasa tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır. 

 
• Madde 10 Hiç kimse inançları nedeniyle, bunlar dini nitelikteki inançlar olsa bile, 

tedirgin edilmemelidir; meğer ki, bu inançların açıklanması, yasayla kurulan kamu 
düzenini bozmuş olsun. 

 
• Madde 11 Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır. 

Bu nedenle her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu 
özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kullanılması hallerinden sorumlu olur. 

 
• Madde 12 İnsan ve yurttaş haklarının güvenliği bir kamu gücünü gerektirir, bu nedenle 

bu güç herkesin yararı için kurulmuştur, yoksa bu gücün emanet edildiği kişilerin özel 
çıkarları için değil. 

 
• Madde 13 Kamu gücünün devamını sağlamak ve idarenin masraflarını karşılamak için 

herkesin bir vergi vermesi kaçınılmazdır. Vergi tüm yurttaşlar arasından olanakları 
oranında eşit olarak dağıtılır. 

 
• Madde 14 Tüm yurttaşların bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile verginin gerekliliğini 

belirlemeğe, vergilemeyi serbestçe kabul etmeye, vergi gelirlerinin kullanılmasını 
gözlemeye ve verginin miktarını, matrahını, tahakkuk biçim ve süresini belirlemeye 
hakkı vardır. 

 
• Madde 15 Toplumun tüm kamu görevlilerinden, görevleriyle ilgili olarak hesap 

sormak hakkı vardır. 
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• Madde 16 Hakların güven altına alınmadığı kuvvetler ayrılığının yapılmadığı bir 
toplumda Anayasa yoktur. 

 
• Madde 17 Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olması nedeniyle, yasa ile 

belirlenen kamu ihtiyacı açıkça gerekmedikçe ve adil ve peşin bir tazminat 
ödenmedikçe, kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. 

 
Fransız Devriminde başlangıcında demokratik düşünceli liderler halkın güçlü desteğini 
sağlayınca krallık döneminin güç odakları kısa zamanda yenilgiye uğradı. Eski rejim üç yıl 
içinde çöktü. Özgürlük ve eşitlikle bağdaşmayan bütün kurumlar lağvedildi. Asalete ve 
babadan oğla geçen makamlara, nişanlara, her türlü imtiyaza son verildi. 
 
Yeni rejimde vatandaşların bir göreve atanırken sadece yeterliliklerinin dikkate alınacağı, 
cezaların adil ve eşit biçimde uygulanacağı, düşünce ve yayın özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş 
özgürlüğü tanınıyor . Bütün vatandaşlara parasız eğitim hakkı  getiriliyordu.  Fransız  Devrimi 
kadının içindeki saklı gücün ortaya çıkmasına yol açtı. Artık kadınlar siyasetin dışında 
tutulamazdı. Pauline Léon isimli bir kadın “Devrimci,Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği” adında 
bir dernek kurarak kadınların siyasal haklarını savunmaya başladı. İhtilali yapan erkekler 
bütün ilerici düşüncelerine rağmen, kadınlara siyasal haklar vermeye niyetleri yoktu. 
Gerçekten devrimin en önemli belgesi olan İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nde kadın 
haklarından söz edilmiyordu. Ancak kadınlar mücadelelerinden vazgeçmediler Pauline Léeon  
Başkanlığında 319 kadın, Millet Meclisine dilekçe vererek Paris’in kralcılar tarafından işgale 
uğraması halinde şehrin savunmasına katılmak için birlik kurmak istediklerini 
bildirdiler.Talep derhal reddedildi. Bunlar kadınların yapacakları iş değildi. Aynı dönemde 
Théroigne Méricourt isimli bir kadın ihtilali korumak için kadınlardan oluşacak “Amazonlar 
Birliği” kurulmasını önerdi. Bu öneri de kabul edilmedi. Ancak kadınlar yılmadılar açlığı, 
yoksulluğu protesto etmek için sokağa döküldüler 5 Ekim 1789’da belediye binasının önünde 
toplandılar. Ekmek bulamıyoruz diye bağırıyorlardı. Kraliçe Marie Antoinette buna “ekmek 
bulamıyorlarsa pasta yesinler “ diyerek iktidarın ne kadar halktan kopuk olduğunu 
gösteriyordu. Kadınlar tepkilerini daha da sertleştirdiler. 7 bin kadın Versailles Sarayına 
yürüdü. Bu kez ellerinde silahlar da vardı. Bütün bu mücadelelere rağmen kadınların talepleri 
kabul görmedi. Hatta Fransız kadını seçme ve seçilme hakkına Türk kadınından tam 11 yıl 
sonra 1944’te kavuşacaktır.   
 
Fransız Devriminden önce kilise Fransa’daki en büyük toprak sahibiydi.Ülkedeki bütün 
toprakların %10’u kiliseye aitti. Bu büyük servete karşılık devlete vergi vermemekteydi. 
Dahası halktan tarım gelirlerinin %10’unu kilise vergisi olarak topluyordu. Bu durum halkta 
büyük bir tepki yaratmaya başlamıştı.Voltair gibi aydınlanma dönemi yazarları kilisenin ve 
kralların aşırı imtiyazlarına itiraz ediyor halkı mücadeleye çağırıyordu. Fransız Devriminden 
sonra oluşturulan Milli Meclis 2 Kasım 1789 tarihinde kilisenin mallarının halka ait olduğunu 
kabul ederek bu malların satılmasını ve  halkın yararına kullanmak üzere devlete aktarılmasını 
kabul etti. Ayrıca bütün din adamları sivil anayasaya bağlı olduklarına yemin edeceklerdi. Din 
adamlarının yarısı böyle bir yemin etmeyi reddetti. Papa da yemine karşı çıktı. Kilise fiilen 
ikiye bölündü. 
 
Milli Meclis’te siyasi eğilimlere göre guruplar oluşmaya başladı. Aristokratlar ve onların 
destekçileri sağda, halkın temsilcileri solda oturuyorlardı.O tarihten sonra muhafazakarlara 
sağcılar, halktan yana olanlara, devrimcilere solcular denildi. 
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Devrimin getirdiği demokratik yaşam biçimi uzun ömürlü olamadı. Özgürlükçülerle kraliyet 
yanlıları zaman içinde çatışmaları arttırdı. Barış ve iç istikrar bir türlü sağlanamadı. 1795 
yılında Direktuvar denilen bir yönetim iktidarı ele geçirdi ve 1799 a kadar iktidarı elinde tuttu  
İç istikrarın sağlanamaması sonucu Napolyon Bonapart konsül sıfatıyla yönetime el koydu. 
Ondan sonra Fransa İmparatorluk, meşruti krallık ve cumhuriyet dönemlerinden geçti.  
 
 

FRANSIZ DEVRİMİNİN SONUÇLARI 
 
 

LİBERALİZM 
 
Her ne kadar liberalizm 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir siyasi inanç olsa da liberal 
teoriler ve ilkeler ondan önceki üç yüz yıl boyunca gelişmiştir. Liberalizm, feodalizmin 
yıkılışının ve onun yıkıldığı yerde bir piyasa veya kapitalist toplumun gelişmesinin bir 
ürünüdür. Bir siyasi doktrin olarak öncelikle feodalizme ve aristokratların ayrıcalıklarına karşı 
ortaya çıktı. Daha sonraları da “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganıyla ünlenen 
liberal iktisadi anlayış gelişti. Hükümet müdahalelerini reddeden ve bunu kapitalizmin 
erdemlerinin başında kabul eden anlayışın dayandığı prensip serbest piyasanın kendiliğinden 
işleyişiyle iktisadi dengenin oluşacağına  dair inançtır. Bu uygulamalar biz klasik liberalizm 
adını vermekteyiz. 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaşanan ekonomik krizler ile beraber 
otomatik denge mekanizmalarına (piyasa güçlerinin kendiliğinden dengeye geleceğine dair 
inançlar yıkılınca iktisadi hayata devlet müdahalesini kabul eden bir çeşit sosyal liberalizm 
ortaya çıktı. Serbest piyasa ile beraber kamu müdahalesinin birlikte yer alacağı bir uygulama 
20.yüzyıl liberalizminin kendine özgü bir teması haline geldi. 
 
 
Liberalizmin Unsurları 
 

• Bireycilik: Bireycilik liberal ideolojinin merkezi ilkesidir. Herhangi bir sosyal gruba 
ve kolektif bütüne karşı olarak bireyin en yüksek derecede öneme sahip olduğu 
inancını  yansıtır. Bu yaklaşımda beşeri varlıklar her şeyden önce birey olarak görülür. 
Bireyler eşit ahlaki değerde, ayrı ve tek şahsiyetler olarak kabul edilir.  Bu bağlamda 
liberalizmin hedefi,  içinde bireyin serbestçe gelişebileceği, her bireyin yeteneği 
ölçüsünde  yapabileceğinin nen iyisini yaparak, kendi tanımladığı “iyi” doğrultusunda 
özgürce ilerleyebileceği bir toplum inşa etmektir.   Bu da bireylerin kendi ahlaki 
kararlarını kendilerinin almasını mümkün kılan bir kurallar bütün oluşturması 
anlamında değerlendirilmektedir. Bireyler kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğuna 
kendileri karar verirler. Kendi yaptıklarının sonucunu da kendileri görürler ödül ve 
cezayı kendileri çekerler. Bu aynı zamanda bir öğrenme yoludur. Bu anlamda hata bir 
kere yapılır ikinci kez tekrarlandığında hata olmayıp aptallık olarak 
değerlendirilecektir. 

• Özgürlük : Bireysel özgürlük liberalimin merkezi değeridir. Liberalizm özgürlüğe 
eşitlik, adalet veya otoriteye göre öncelik tanır. Bu doğal olarak bireye duyulan 
inançtan, herkesin kendi seçtiği ve hoşlandığı şekilde yaşaması gerektiği anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Liberaller bir bireyin özgürlüğünün diğerlerinin özgürlüğünü 
tehdit edebileceğini ve özgürlüğün kurallara riayetsizlik haline gelebileceğini 
öngörerek  “hukuka bağlı özgürlük” kavramını savunmaktadırlar. Dolayısıyla 
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bireylerin “herkes için aynı özgürlük” ilkesiyle uyumlu biçimde mümkün olan 
maksimum özgürlükten yararlanmaları idealini savunurlar. 

• Akıl:  Liberaller dünyanın rasyonel yapısı olduğuna ve bunun insan aklı ve eleştirel 
bir inceleme yoluyla keşfedilebileceğine inanırlar. Bireylerin kendileri için neyin iyi 
neyin kötü olabileceğini belirleyebilmeleri ve kendi çıkarlarını yükseltme ve 
gerçekleştirme kabiliyetinde oldukları kabul edilmektedir. Bu inanç aynı zamanda 
beşeri varlıkların anlaşmazlıklarını kan dökmeden ve savaşmadan tartışarak ve ikna 
yoluyla çözebilme kapasitelerine inanmaya teşvik eder. Her birey kendi çıkarını 
maksimize edecek ve çıkarları maksimum olmuş insanların oluşturduğu toplumun da 
çıkarları maksimum olacaktır.Eğer bireyler rasyonel davranmıyorlarsa 
olumsuzluklarla karşılaşacaklar ve bu    olumsuzluklar karşılığında çekecekleri eziyet 
onları rasyonel davranmaya sevk  edecektir. Bu nedenle bireylerin içine düştüğü 
sıkıntılardan onların kurtarılması bu  öğrenme sürecinin engellenmesi ve hataların 
tekrarlanmasına yol açacak ve toplum  rasyonel bir yaşama kavuşmasını 
engelleyecektir. 

• Eşitlik : Bireycilik, temele ilişkin bir eşitliği ifade eder. Diğer bir ifadeyle bireylerin 
en azından ahlaki değer anlamında “eşit  doğdukları” inancını yansıtır. Bu eşit 
haklara ve yetkilere ilişkin liberal bağlılıkta, özellikle de hukuki eşitlikte (kanun 
karşısında eşitlik) ve siyasi eşitlikte (bir kişi bir oy, bir oy bir değer) 
belirginleşir.Ancak bireyler aynı seviyede yeteneğe ve çalışma isteğine sahip 
olmadıklarından dolayı, liberaller sosyal eşitliği veya gelir eşitliğini desteklemezler. 
Bunun yerine , tüm bireylerin kendi eşit olmayan potansiyellerini gerçekleştirmeleri 
bakımından eşit şans tanıyan fırsat eşitliğini savunurlar. Dolayısı ile liberaller, kabaca 
yetenek artı çok çalışmayı ifade eden liyakate dayalı meritokrasi ilkesini desteklerler. 

• Hoşgörü : Liberaller hoşgörünün hem bireysel özgürlüğün, hem de sosyal 
zenginleşmenin garantisi olduğuna inanırlar. Ahlaki,kültürel ve siyasi çeşitlik 
şeklindeki plüralizmin olumlu ve sağlıklı olduğuna, bütün inançların, fikirlerin serbes 
piyasasında test edilmesini sağlayarak tartışmayı ve entelektüel gelişmeyi 
desteklediğine inanırlar. Dahası  liberaller rakip fikirler ve çıkarlar arasında doğal bir 
ahenk veya denge olduğuna ve dolayısıyla uzlaşmaz çelişki fikrinin genellikle geçerli 
olmadığına da inanma eğilimindedirler.  

• Serbest İrade (rıza) ((free will): Liberal yaklaşımda otorite ve sosyal ilişkiler daima 
rızaya ve gönüllü anlaşmaya dayalıdır. Dolayısıyla yönetim de “yönetilenlerin 
rızasına” dayanmalıdır. Bu doktrin, liberalleri temsilden ve demokrasiden yana olmaya 
teşvik eder. Benzer biçimde sosyal organlar ve birlikler de kendi öz çıkarlarını 
izlemeyi  amaçlayan bireylerin gönüllü olarak dahil oldukları sözleşmeler yoluyla 
gerçekleştirilir.Bu anlamda otorite “aşağıdan gelir ve daima meşruiyet temeline 
dayanır. 

• Anayasacılık : Liberaller, hükümeti bir toplumda düzen ve istikrarın hayati önem 
sahip teminatı olarak görmekle birlikte hükümetin bireye karşı bir tiranlığa 
dönüşebilme tehlikesi arz ettiğinin sürekli farkındadırlar. ( iktidar yozlaştırır)  Bu 
yüzden sınırlı yönetime inanırlar. Bu hedefe ise yönetim gücünün bölünmesiyle, çeşitli 
yönetim kurulları arasında bir denge ve kontrol yaratılmasıyla, devletle birey 
arasındaki ilişkileri tanımlayan bir haklar beyannamesi içeren kodifiye edilmiş veya 
yazılı bir anayasanın oluşturulmasıyla ulaşılabilir. 

 

Klasik Liberalizm   
 
Klasik liberalizmin doğuşu feodalizmin çökmesi, ticaretin gelişmesi ve sanayileşmenin 
yaygınlaşmasının yarattığı toplumsal ve politik değişim sürecinin bir ürünü olmuştur.  
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Rönesans’a  kadar olan dönemde politik kurumlar, ya dinsel kurumların altında  yada onlarla 
kaynaşmış olarak bulunmuşlardır. Kralların yönetim erkinin tanrıdan alındığına inanılmış, 
uyrukların krala itaati de dinsel bir görev olarak kabul edilmiştir. Reform hareketleri ve 
aydınlanma düşüncesiyle birlikte kilise ile devlet arasındaki güç dengesi politik kurumlar 
tarafına dönmüştür.Gelişmekte olan girişimci sınıf, onun desteklediği politik düşünceler ve 
bireyci kültür geleneksel yapıyı zorlamış, ekonomik destek karşılığında krallardan alınan 
siyasal ayrıcalıklar parlamenter yapıyı şekillendirmiştir.  Aydınlanma hareketlerinin ilk 
zamanlarında kralın yetkilerini doğa üstü güçlerden aldığı ileri sürülmeye devam etmişse de 
Hobbes, Montesquieu, Mill, Rousseau ve Locke gibi düşünürler iktidarın kaynağını 
yeryüzüne indirmişlerdir.  Geleneksel, feodal, hiyerarşik ve ayrımcı temellere dayanan 
toplumsal ve politik yapıların yerine, tüm insanları eşit kabul edildiği bir toplum ve devlet 
yapısı oluşturulmuştur. Bireylerin istek ve davranışlarını dikkate alarak oluşturulan Toplum 
Sözleşmesinde yaşam ve mülkiyet haklarının dokunulmazlığı savunulmuştur. Böylece Locke 
klasik liberal düşüncenin ve toplum sözleşmeciliğinin ilk tohumlarını da atmıştır.  Hobbes 
1651 yılında yazdığı Leviathan adlı kitabında egemenliğin sınırsız ve bölünemez olduğunu 
savunmuş ve iktidarın kaynağının bireylerin rızasıyla oluşturdukları toplum sözleşmesinde 
olduğunu ileri sürmüştür. Bireylerin isteklerini gerçekleştirmesinin koşulunun özgürlük 
olduğunu ve bunun ancak barışın egemen olduğu bir sivil toplumda güvence altında 
olabileceğini savunmuştur. Bireyler devleti yaratarak belirli özgürlüklerden vazgeçmişl3erdir. 
Bu sayede de yaşamlarını ve mülklerini güvenceye alabilmişlerdir. Bu nedenle devlet, 
kendine belirli haklar devreden bireylerin güvenliğini sağlamak zorundadır.  
 
Liberal düşüncenin geliştiği ve uygulandığı ilk ülkeler  İngiltere, Fransa ve Amerika olmuştur.  
İngiltere’de Liberal devlet anlayışı evrimsel bir gelişmenin ürünüdür. Liberal ilkelere dayalı 
ilk modern devleti kuran devrim İngiliz Devrimidir.  Bu süreç 1640 iç savaşıyla başlayıp 
1689’daki politik uzlaşma ile gerçekleşmiştir. Kralların gücü sınırlandıkça seçkin toprak 
sahiplerinin ayrıcalıkları da son bulmuş ve birey hak ve özgürlükleri yerleşmiş ve gelişmiştir. 
Bu gelişimin sonunda keyfi vergilendirme ve tutuklamaların kaldırılması, kanun önünde 
eşitlik, adil yargılanma ile düşünce, konuşma ve inanç özgürlükleri daha önemlisi özgürce 
eylemde bulunabilme hakları genişlemiştir.  
 
Fransız liberalizmi ise doğal haklar kavramına, özellikle  diktatörlüğe kayan yönetimi yeniden 
düzenleme, değiştirme ya da devirme hakkına dayandırılmıştır. Kişi özgürlüğüne ve eşitliğine 
daha derin bir bağlılık sergilenmiştir. Dolayısıyla Fransa’daki liberalizmin gelişim çizgisi 
daha devrimci olmuştur. Ancak devrim ve karşı devrimler biçiminde devam eden süreçte 
istikrar uzun bir süre sağlanamamıştır.  
 
Amerikan liberalizmi ise, anayasacılık akımı, doğal ve vazgeçilmez haklar kavramı, 
kanunların üstünlüğü, güçler ayrılığı, yönetimin yasallığı ve diktatörlüğe kayan yönetimi 
devirme hakkı gibi temel nitelikler ve kavramlar çerçevesinde gelişmiştir. Bu süreçte tarihsel 
olan kemikleşmiş  dinsel, toplumsal ve politik geleneklerin ve kurumların olmaması da etkili 
olmuştur. Amerikan liberal hareketi devlet gücünün sınırlandırılması konusuna büyük önem 
vermiştir. Amerikan Devrimine düşünsel öncülük eden en önemli şahsiyet Locke’dir. Locke 
kaynağını Tanrıdan alan mutlak monarşinin yerine bireylerin hak ve özgürlüklerini 
garantileyecek sınırlı, dengelenmiş, yasal ve temsili demokrasi anlayışını savunmuştur. Bu 
savunmada iktidarını Tanrıdan aldığını savunan Krala karşı, Locke  dayanak olarak kutsal 
kitapta bulunan bireyin doğal hakları anlayışını kullanmıştır. Doğal haklar doktrini bireylerin 
sadece insan olmaları nedeniyle sahip olduğu, dokunulmaz ve devredilemez haklarla 
çevrelenmiş bir “özel alan”ı olduğu görüşüne dayanır. Liberal öğreti bu alanın her türlü dış 
müdahaleye karşı güvence altına alınması gerektiğini ileri sürer. Özellikle bu müdahalenin 
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devlet tarafından , kamu düzeni ve genel güvenlik gibi gerekçelerle oluşturulabileceği 
düşüncesi yaygın bir korkudur. Bu nedenle bireyin özgürlüklerinin güvence altına alınması 
için devletin egemen gücünün bölünmesi ve birbirini kontrol ederek dengelenmesinin önemi 
kabul edilmiştir. Amerikan Anayasası da devletin değil, bireyin dokunulmaz haklarına ve özel 
yaşamına devletin gelişigüzel müdahalesinin önlenmesi ve mutlak iktidarın sınırlandırılmasını 
benimsemiştir. Amerikan devrimi insanların doğuştan eşit ve olduğu düşüncesini 
benimsemişse de  kölelik 1860’lardakşi sivil savaşına kadar devam etmiş, savaş sonrasında da 
ancak sınırlı ölçüde çözülebilmiştir.   
 
Diğer Avrupa ülkelerinde liberal düşünce, ulusçuluk düşünceleriyle iç içe  geçmiş bir biçimde 
gelişmiştir.Ancak bu ülkelerde 19. ve 20. yüzyılın ilk yarısında liberal hareketler, özgürlüğü 
mutlak olarak koruyacak istikrarlı anayasal sistemler oluşturamamışlardır. 
 
Sonuç olarak klasik liberalizm toplum ve devlet karşısında bireyi yüceltir. Özgürlüğü insan 
mutluluğunun temeli olarak görür.  Bu nedenle otoritenin sınırlandırılması ve bireyin 
eylemlerinin devlet ve toplumun müdahalesine karşı korunması hedeflenir. Ayrıca özel 
mülkiyet kişisel özgürlüğün ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Liberalizmi  tanımlamak için 
sosyalizmle karşılaştırıldığında, sosyalizm eşitliğe olan inanç üzerine kurulu iken , liberalizm 
kişinin özgürlüğünün değerine olan inanca dayanır. 
 
 

MUHAFAZAKARLIK 
 
 
Muhafazakar fikirler ve doktrinler ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında 
ortaya çıktı. Bu fikirler büyük ölçüde Fransız Devriminin yarattığı büyük ölçekli iktisadi ve 
siyasi değişime karşı tepki olarak gelişmiştir. Bu manada muhafazakarlık eski rejime (Ancien 
Régime) dönmeyi ifade ediyordu. Fransız devriminin yarattığı kargaşa ortamında pek çok kişi 
devrimin olumsuz sonuçlarının yarattığı duygusal bunalımdan eski geleneklere dönerek 
korunmaya çalıştı. Bu anlamda muhafazakarlı akla duyulan sınırsız ve aşırı güvene direnç, 
geleneğin akılla ikame edilmesine tepki olarak doğduğu  kabul edilmektedir.  
 
Geleneksel sosyal düzenin savunulması olarak belirginleşen Muhafazakarlık, kıta 
Avrupa’sında Joseph de Maistre gibi düşünürlerin çalışmalarında ifadesini bulmuştur. 
Avrupa muhafazakarlığı, Fransız devriminin rasyonalist ve devrimci niteliğini eleştiren ve 
totaliter sonuçlarına dikkat çeken dengeli ve parlamenter hükümetten yana bir tercih olarak 
oluşmuştur. Bu tür muhafazakarlık herhangi bir reform düşüncesini peşinen reddetmekte ve 
değişime sürekli kuşku ile yaklaşmaktaydı. Bununla birlikte ABD ve İngiltere’de Edmund 
Burke’ün “muhafaza etmek için değişim” fikrinde ifadesini, bulan, daha ihtiyatlı, daha 
esnek daha başarılı muhafazakarlık türü olarak gelişmiştir. Sağlıklı bir değişimin bir şeyleri 
muhafaza etmenin yolu olarak görmektedirler. Bu yaklaşım 19.yüzyılda muhafazakarların 
“Tek Ulus” ülküsü etrafında bir sosyal reform oluşturmalarına fırsat verdi. Edmund Burke 
Anglo Amerikan geleneğinin babası olarak gösterilmektedir. Şöhreti Fransız Devrimini 
eleştirdiği eseri Fransa’daki Devrim Üstüne Düşünceler adlı eserine dayanmaktadır.   Burke, 
hikmetin büyük ölçüde tecrübe, gelenek ve tarihte yattığını ileri sürerek, Fransız siyasetinin 
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi soyut ilkelere göre yeniden şekillendirilmesini şiddetli bir 
şekilde eleştirmiştir. Fransız monarşisini de “muhafaza için değişim”i reddetmesinden dolayı 
kendi sonunu hazırladığını ileri sürmüştür.   
 
Muhafazakarlığın Unsurları 
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Muhafazakar düşünce on temel  prensip üzerinde önemle durmaktadır. 
 

• Bunlardan birincisi muhafazakarlar, süreklilik arz eden bir ahlaki düzenin varlığına 
inanmaktadırlar. Bu ahlaki düzen insan için yaratılmıştır, insan da bu ahlaki düzen için 
yaratılmıştır. İnsan tabiatı değişmez , ahlaki doğrularda değişmez.  

 
• İkinci olarak muhafazakarlar, geleneklere, teamüllere(adetlere) ve devamlılığa 

inanırlar. İnsanların bir arada huzur içinde yaşamalarını sağlayan şey eski 
geleneklerdir. Geleneği tahrip edenler esasında toplumu tahrip etmektedirler. 
Süreklilik bir kuşağı diğer bir kuşakla ilişkilendirme yoludur. Süreklilik olmaksızın 
hayat anlamsızdır.  Başarıya ulaşan devrimciler eski gelenekleri ortadan kaldırmış, 
eskiden kalma teamülleri alaya almış ve sosyal kurumları ortadan kaldırmıştır.Ancak 
daha sonraları kendileri yeni oluşturdukları geleneklerin, adetlerin ve kurumların 
devamlılığını sağlama gayretine girmişlerdir. Ancak bu süreç oldukça sancılı ve  
güçlüklerle dolu bir süreçtir ve eski düzenden daha iyi bir düzen de olmayabilir. Hatta 
yeryüzü cenneti yaratma hayali ile hareket eden radikaller çoğunlukla yeryüzü 
cehennemi yaratmışlardır. Muhafazakarlara göre bilinen şeytan bilinmeyen şeytandan 
evladır. Bu nedenle değişim aşamalı ve iyiyi kötüden ayırıcı olmalı ve eski taşlar bir 
çırpıda yerinden oynatılmamalıdır. Muhafazakar düşüncenin merkezi teması olan 
muhafaza arzusu geleneğin idrak edilen erdemleriyle, yerleşik geleneklere ve  zaman 
içinde güçlenmiş kurumlara duyulan saygıyla yakından ilgilidir. Muhafazakarlara göre 
akıldan önce “bilgeliğin kaynağı” gelenektir. Gelenek bireye belli bir aidiyet hissi 
veren, yoksunluk duygusunun boşluğuna düşmekten koruyan ve kendi kimliğinin  
bilincine varmasını sağlayan bir toplumsal duruştur. Bu yaklaşımda gelenek, geçmişin 
birikmiş bilgeliği ve zamanın testinden geçmiş kurum ve uygulamaları 
yansıtmaktadır.Hem bugün yaşayanların, hem de gelecek nesillerin yararına 
korunmalıdır. Aynı zamanda gelenek bireylere sosyal ve tarihsel aidiyet duygusu 
vererek, istikrar ve güvenliği geliştirme erdemine de sahiptir. 

 
• Üçüncü prensip olarak muhafazakarlar itiyat olarak adlandırılan alışkanlıkları devam 

ettirmeden yanadırlar. Ahlakın da önemli ölçüde alışılagelen kurallara, itiyatlara 
dayandığına inanırlar.  Tek başına birey aptaldır, fakat insanlık akıllıdır, bu nedenle 
her güncel meseleyi şahsi yargı ve akılla tartmaya çalışmak oldukça riskli bir iştir. 
Geleneksel olarak muhafazakarlar yaşadığımız dünyanın sonsuz karmaşıklığına ve 
insanın rasyonelliğinin sınırlılığına vurgu yaparlar. Bu yüzden soyut ilkelere ve 
düşünce sistemine güvenilmez.  Onların yerini tecrübeye, tarihe ve her şeyin ötesinde 
pragmatizme duyulan inanç alır ; yani eylemin pratik şartlar ve pratik hedefler 
tarafından, “işleyen” tarafından şekillendirilmesi gerektiği inancı. Muhafazakarlar 
kendi inançlarını bir ideoloji olarak tanımlamak yerine bir “zihin durumu”  veya bir 
“hayat görüşü” olarak tanımlamayı tercih ederler ve bunun ilkesiz bir oportünizme 
varacağı fikrini reddederler.  

 
• Dördüncü prensip alınacak kamusal önlemlerin sadece geçici fayda ve popülerlikle 

değil muhtemel uzun vadeli sonuçlarıyla değerlendirilmesi gereklidir.Muhafazakarlara 
göre liberaller ve radikaller hedefe bir an önce ulaşma telaşı ile yeni suistimal 
risklerine fazla dikkat etmedikleri için itiyatlı kişiler değillerdir ve başlarına daha 
büyük dertler açabilirler.”Takdir-i İlahi yavaş tecelli eder” ve “acele işe şeytan karışır”  
özdeyişleri muhafazakarlara  göre bu durumun veciz ifadesidir. İnsan toplulukları 
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karmaşık olduğundan, çare yolları basit olmalıdır. Muhafazakarlar muhtemel sonuçları 
tartmak suretiyle üzerinde yeterince düşünmeden harekete geçmezler. Ani ve şiddetli 
reformlar ani ve ağır ameliyatlar kadar tehlikelidir. 

 
• Beşinci olarak muhafazakarlar, çeşitlilik prensibine dikkat ederler. Radikal sistemlerin 

dar kalıplı tek düzeliğinden ve boğucu eşitliğinden ayırt edilecek şekilde kadim 
toplumsal kurumlara ve hayat tarzlarına sempati beslerler. Bir medeniyetin içinde 
sağlıklı çeşitliliğin korunabilmesi için, düzenlerin ve sınıfların , maddi farklılıkların ve 
muhtelif eşitsizliklerin varlığı devam ettirilmesi  gereklidir. Tek doğru eşitlik Mahşer 
Günündeki ve adil mahkeme huzurundaki eşitliktir. Eşitliği hedefleyen radikal 
değişimler yeni despotları, yada rezil oligarşik grupları ortaya çıkarabilir. Bunlar da 
yeni eşitsizlik türlerine neden olur.  

 
• Muhafazakarlar  altıncı olarak mükemmel olunamazlık prensibine inanırlar. İnsanoğlu 

mükemmel olmadığından, mükemmel bir toplumsal düzen de asla kurulamaz. 
Muhafazakarlar mükemmel şeyler için yaratılmadıklarına inanırlar içinde tahammül 
edilebilir ölçüde sıkıntıların bulunacağı, adil ve özgür bir toplumun yeterli olacağını 
kabul ederler. İtiyatlı reformlara gerekli önem verilerek böyle bir topluma 
ulaşılabileceği genel kabul görmektedir Ancak bir milletin eski kurumsal ve ahlaki 
korunakları göz ardı edildiği taktirde insanoğlunun şiddete yönelik dürtüleri ortaya 
çıkar. Muhafazakar insan doğası anlayışı önemli ölçüde karamsardır. Bu yaklaşımda 
beşeri varlıklar, tanıdık olunana ve denenip test edilmiş olana yönelen, istikrarlı ve 
düzenli topluluklar içinde yaşama ihtiyacı hisseden, sınırlı, bağımlı ve güvenlik arayan 
varlıklardır. Buna ilave olarak bireyler ahlaki bakımdan bozukturlar, bencillikle, 
açgözlülükle ve iktidar ihtirasıyla lekelenmişlerdir. Bu bağlamda suçun ve 
düzensizliğin kökleri toplumdan ziyade beşeri bireydedir. Dolayısı ile düzenin idamesi 
güçlü bir devletin, sağlam kanunların ve katı cezaların varlığına ihtiyaç gösterir. 

 
• Muhafazakarların özgürlük ve mülkiyetin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğuna 

inanmaları yedinci prensibi oluşturmaktadır. Mülkiyet özel ellerden çıkarsa Leviathan 
denilen canavar devlet her şeye hakim olur. Büyük medeniyetler özel mülkiyet 
kurumu üzerine tesis edilir. Özel mülkiyet yaygınlaştıkça, bir toplum daha istikrarlı ve 
üretken hale gelir.toplumun ekonomik olarak eşitlenmesi muhafazakarlara göre 
ekonomik gelişme anlamına gelmez. Kimsenin özel mülkiyete saldırıp sonra da 
medeniyete değer verdiğini söyleme hakkı yoktur. Medeniyetle özel mülkiyetin tarihi 
birbirinden ayrılamaz. Muhafazakarlar mülk sahipliğini insanlara güvenlik ve 
hükümetten bağımsızlık düzeyi vermesi, onları kanunlara ve başkalarının mülkiyetine 
saygı göstermeye teşvik etmesi bakımından hayati öneme sahip görürler.  Aynı 
zamanda mülkiyet insanların kişiliklerinin dışsallaştırılması halidir, ki böylece onlar 
sahip oldukları şeylerde, yani evlerinde, arabalarında v.s. kendilerini görürler. Ancak 
mülk sahipliği hakları olduğu kadar sorumlulukları da kapsar. Bu yaklaşımda bizler 
bir anlamda sadece geçmiş nesillerden devraldıklarımızı ve beklide gelecek nesillerin 
değerlerini ifade eden mülkiyetin muhafızlarıyızdır.    

 
• Muhafazakarların gönüllülüğe dayanmayan kolektivizme karşı olmaları sebebiyle 

gönüllü bir toplumu desteklemektedirler.Gerçek bir toplumda , vatandaşların hayatını 
doğrudan etkileyen kararlar yerellik ve gönüllülük esaslarına göre alınır. Modern 
demokrasilerde  yarar ve itiyat adına ne varsa ortak irade sayesinde mümkün olmuştur. 
Muhafazakarlar, toplumu bireysel yaratıcılığın ürünü olan bir yapım şeklinde görmek 
yerine, geleneksel olarak onu organik bir bütün veya yaşayan bir varlık olarak 
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görürler. Bu çerçevede toplum, çeşitli kurumlarıyla veya toplumun sağlığına ve 
istikrarına katkıda bulunan ”toplumun dokusu”yla (aile yerel cemaatler, millet) doğal 
bir gereklilik olarak inşa edilmiştir.bütün onu oluşturan bireysel parçaların 
toplamından daha fazla bir şeydir. Paylaşılan değerler ile ortak kültür de topluluğun 
idamesi ve sosyal uyum bakımından hayati önemde kabul edilir. 

 
•  Muhafazakar yaklaşımda sosyal konum ve statülerin derecelendirilmesi, organik bir 

toplumda doğal ve kaçınılmazdır. Bunlar bireylerin üstlendikleri kimliklerin  rollerini 
ve sorumluluklarını yansıtır. Ancak bu yaklaşımda hiyerarşi ve eşitsizlik çatışmaya 
neden olmaz, çünkü toplum karşılıklı yükümlülüklerle ve ödevlerle birbirine 
bağlıdır.Aslında bir kimsenin “hayattaki mevkisi” büyük ölçüde şans ve doğuma bağlı 
olduğundan dolayı müreffeh ve imtiyazlı olan, daha az talihli olanlara karşı belirli bir 
sorumluluk taşır.  Muhafazakarlar otoritenin daima yukarıdan aşağıya uygulandığını 
ve bunun bilgi, tecrübe veya eğitimden yoksun olanlara kendi çıkarlarını doğru olarak 
izleyebilmeleri için liderlik, rehberlik ve destek sağladığını düşünürler. Otorite ve 
liderlik genellikle daha çok bir tecrübe ve eğitimin ürünü olarak görülmektedir. 
Otoritenin erdemi, onun insanlara kim olduklarına ve onlardan ne beklendiğine ilişkin 
somut bir duygu veren bir sosyal uyum kaynağı olmasındandır. Bu yüzden özgürlük 
sorumlulukla birlikte var olur. Dolayısıyla da genel olarak ödev ve yükümlülüklerin 
gönüllü kabulünden ibarettir. 

 
• Dokuzuncu prensip muhafazakarlar iktidarın ve insan ihtiraslarının ihtiyatlı bir şekilde 

sınırlandırılması gerektiğine inanırlar. Bir bireyin ya da küçük bir grubun 
vatandaşların iradesi üzerinde kontrolsüz bir biçimde tahakküm kurduğu bir devlet, 
ismi ister monarşi,ister aristokrasi, isterse demokrasi olsun despotik bir devlettir. 
Muhafazakarlar siyasi iktidarı, anarşi ya da tiranlığa fırsat vermeyecek şekilde 
sınırlandırmaya ve dengelemeye çalışırlar. 

 
• Muhafazakarlar güçlü bir toplumda süreklilik ve değişim üzerinde bir uzlaşmanın 

olduğunu kabul ederler. Bu nedenle her iki talebi uzlaştırmak gelişimin temelidir. 
Makul ve mutedil bir ilerleme fikri ağır basar. Yeni olan her şeyin otomatik olarak 
eskisinden daha üstün olduğu fikrine dayanan ilerleme kültürüne karşıdırlar. 
Muhafazakarlara göre değişim insan bünyesi için elzem olduğu gibi, toplumun 
bünyesi için de elzemdir. Kendini yenilemeyen bir bünye ölmeye yüz tutar. Ancak bu 
bünyenin canlı bir bünye olması gerekliyse, değişim söz konusu bünyenin biçim ve 
doğasıyla uyum sağlamalıdır. Aksi takdirde değişim bir kanserli dokunun büyümesi 
gibi gövdeyi ele geçirebilir.   

 

Muhafazakarlık Türleri 
 
Fransız Devriminden sonra giderek taraftar toplayan muhafazakarlık uygulamada bazı 
farklılıklara uğradı. Bu farklılıklar bazen yöntem bazen siyasal davranışın dozu olarak gelişti. 
Zamanla ortaya çıkan farklılıklara göre de muhafazakarlık türleri şekillenmeye başladı. 
 
Gelenekçi Muhafazakarlık 
 
Dışarıdan gelmesi muhtemel zararlı ve sakıncalı etkilere karşı içerdekileri korumak anlamına 
gelen bir muhafazakarlık anlayışıdır. Dışarıdaki ahlaksızlıklardan bireysel ahlakı, zararlı ve 
sakıncalı başka kültürlerin olumsuz etkilerinden toplumsal gelenekleri ve kültürü, şeytanın 
baştan  çıkarıcı etkilerinden dini inançları korumak hedefini güder. 
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Korumacı Muhafazakarlık 
 
İçerden dışarıya sırların, varlıkların, zenginliklerin çıkarılmasından kaygı duymak, bu tür 
hareketlere karşı durmak, önlemek anlamında kullanılmaktadır. Ülke içindeki bilgilerin, 
kaynakların, zenginliklerin ülke için kullanılmasından yana olma anlamına gelmektedir. Aile 
veya devlet varlığı ile sırrını korumaktan, mahremiyetin muhafazasına, toplumsal çözülmenin  
bozulmanın yaygınlaşmasına, kurulu düzenin ani değişiminden korumaya kadar geniş bir 
alandaki muhafazakarlığı tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Son yıllarda bu tarz 
muhafazakarlık en fazla bazı kamu kurumlarının, işletmelerinin, malın veya varlıkların, 
toprakların yabancılara satışında görülmektedir.  
 
 
Vaziyet Edici Muhafazakarlık 
 
Muhafazakarlık bağlamında anlamlandırıldığında vatanı koruma, milli duygulara sahip olma, 
yaşamı kolaylaştırıcı maharetler edinme, gibi toplumsal davranış örnekleri ile betimlenen bir 
davranıştır.  
 
Tutucu Muhafazakarlık 
 
Zihinsel muhafazakarlığa karşılık gelmektedir.  Dogma ve ön yargıları korumak, tutum, 
kanaat ve inançlara uygun davranışlar ortaya koymayı zihinsel denge açısından gerekli 
görmek, aykırı davranışlardan sakınmak , toplumsal düzeni tesis ve takviye eden kurallara 
uymaya özen göstermek, toplumun genelde kabul ettiği fikirlerin yandaşı olmak tutucu 
muhafazakarlığa dair davranışlardır. 
 
Aşırı Muhafazakarlık  
 
Muhafazakarlık sorgulayıcı akıl karşısında, insanlarda yüz yılar boyunca  birikmiş bulunan 
dogmaların tortusunun yarattığı bir direnç olarak gelişmiş bir tutum ve düşünce biçimi 
şeklinde de gelişebilir. Zaman içinde  yaratıcı aklın ortaya çıkardığı yeniliklere direnme, 
yenilik getiren kişi ve yönetimlere karşı durma, hatta onları düşman belleme, yeniliklere ve 
yenilikçilere şiddetli muhalefet şeklinde de oluşabilir. Yeniye ve yeniliğe karşı duruş, eskiye 
bağlılık bazen çok ileri boyutlara ulaştığında aşırı tutuculuk, gericilik (yobazlık) haline 
dönüşür.  Bu aşamada akıl tamamen devre dışı bırakıldığı için insanlar ve toplumsal guruplar 
arasındaki ilişkiler şiddet ve vahşet sınırlarını zorlar. Bu duruma akıl tutulması da 
denilmektedir. Yobaz, aklı  o derece devre dışına çıkarmıştır ki çoğunlukla  geleneklerin dahi 
ortaya çıkış nedenini anlayamamakta  gelenek olarak kabul ettiği kuralları değiştirmeye 
yozlaştırmaya geleneklerin ortaya çıktığı şartların  ötesinde maksadı aşan değişimler 
yaratmaya alışmıştır. Bu aşamada geleneğin gerekçesini dahi anlamak, öğrenmek 
istemeyeceği gibi bu girişimi şeytani bir plan içinde değerlendirip bu düzeltme işlemini 
lanetleyecek çevresindeki kendisi gibi hareket eden kişiler ile büyük bir baskı ve karşı duruş 
oluşturacaktır. Bu karşı duruşu büyük bir mücadele olarak tanımlama hatta cihat’a kadar 
götürme ve kutsallaştırma olasılığı vardır.  
 

DEMOKRATİK, LAİK,  HUKUK DEVLETİ  
 
DEMOKRASİ NEDİR   
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Demokrasi kelimesi eski Yunanca dan gelmekte olup ‘dimos’(halk zümresi, ahali) ve ‘kratia’ 
(iktidar, yönetmek) kelimelerinden türemiştir. Kısaca ‘halkın yönetimi’ veya ‘beraber 
yönetmek anlamına gelmektedir. Günümüzdeki anlamı eski Yunan kent-kent devletlerindeki 
kullanılan içerikten çok daha farklı ve çok daha ileridir. Eski yunan kent-devletlerinde adı 
geçen demokrasi, doğrudan demokrasidir. 300-500 kişinin doğrudan katılımı ile beş veya on 
bin kişilik devletin yönetilmesidir. Bu kent devletinde kadınların, yabancıların ve kölelerin 
kararlara katılması söz konusu değildi. 

 
Günümüzde demokrasinin geliştiği ülkeler, aynı zamanda ekonomik gelişmelerin de 
sağlandığı ülkelerdir.  Demokratik yönetim sistemi kendi varlığını sürekli yenileyebilen ve 
bunu sıkı sıkıya bağlı kalınan ideallerine borçlu olan bir siyasi rejimdir. Demokrasi değişen 
dünya koşullarına ve toplumun sorunlarına cevap verebilen ve bu sorunların üstesinden 
gelebilmek için kendisini sürekli yenilemek ve değişime ayak uydurmak zorunda olan bir 
yönetim sistemidir. 

 
Toplumlarda rejim değişiklikleri ihtilal ile olabilir. Ancak demokrasiye geçiş bir ihtilal ile 
değil, toplumun topluca ekonomik siyasal ve kültürel süreçlerinin gelişmesi ile sağlanabilir. 
Demokrasinin en temel özelliği, dışarıdan ithal veya empoze ile değil, bizzat bireylerce 
benimsenerek yaşam bulması ile  gelişebilmesidir. Demokrasinin oluşabilmesi ve 
gelişebilmesi, ilkelerinin bir yaşam biçimi olarak toplumu oluşturan bireylerin çoğunluğunca 
özümsenmesi ve sıradan davranış biçimleri durumuna getirilmesi gereklidir. 
 
Demokrasi, insan haklarının  en geniş biçimde yaşam bulduğu bir toplumsal örgütlenmedir. 
Diğer bir ifadeyle insan zenginliklerinin en iyi harmanlandığı bir toplumsal örgütlenme olarak 
da söylenebilir. Demokrasi çoğunluğun taleplerinin öne çıktığı bir rejimdir. Ancak 
çoğunluğun tahakkümü değildir. Azınlığın özgür koşullara ve çoğalabilme hakkına sahip 
olduğu bir rejimdir. 

 
Demokrasi, egemenlik yetkileri ile donatılmış vatandaşların kendi temsilcilerini seçerek kendi 
kendilerini dolaylı olarak yönetmeleri anlamına gelmektedir.Egemenliğin kaynağının nereden 
çıktığı ve nasıl kullanıldığı sorularıma tarihi süreç içinde  şimdiye kadar iki farklı cevap 
verilmiştir.  

1- Tekli egemenlik modeli  
2- Çoğulcu egemenlik modelleridir. 

 
Tekli egemenlik modeli kendi içinde ikiye ayrılmaktadır; teokratik (dini yönetim) ve 
geleneksel (krallık veya sultanlık) yönetimi. Tekli yönetim modelinde egemenliğin nihai 
kaynağı tanrıdır. Egemenliğin tanrının olduğuna inananlar,Tanrının bu yetkilerini  dini 
kurumlara ve dini yöneticilere verilmesini savunmaktadırlar.  Onlara göre devlet yönetiminin 
ilke ve esasları tanrısal buyruklara uymalıdır. Bu dünya zaten öteki dünyaya hazırlık evresidir. 
Devletin görev amaç ve işlevi, bu hedefe uygun ortamı hazırlamaktır. Hazırlıkta devlet 
güçlerine din adamları yardımcı olmalıdır; çünkü tanrı buyruğunu en iyi onlar anlar ve onlar 
yorumlar. Dini yönetimler ve yöneticiler kendilerini sadece Tanrı’ya karşı sorumlu 
saymaktadırlar. Bu yönetim sisteminde seçim yapılsa bile seçilenler dine bağlı kalarak ve 
dinin öngördüğü şekilde hizmet etmekle yükümlüdürler. Yönetilenler ise ‘kul’ statüsünde 
yöneticilerine itaat etmekle yükümlüdürler. Geleneksel yollarla yönetme yetkisi demek, kral, 
monark veya sultanın Tanrı tarafından yönetme yetkileri ile donatılması demektir. Bu 
modelde egemenlik yine Tanrı’dadır ve kral, monark veya sultan bu egemenlik yetkisini Tanrı 
adına kullanmaktadır.   
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Çoğulcu (pluralist) yönetim modellerinde ise egemenlik yetkisi eşit haklarla donatılmış 
vatandaşlardadır. Bu nedenle ancak vatandaşların onayını almış yönetimler meşru 
sayılmaktadır. O halde anayasada öngörülen siyasi kurumların yönetimlerine getirilecek 
kişiler de vatandaşlar tarafından demokratik seçimlerle belirlenmektedir. Bu durumda 
yönetilenlerle yönetenler arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 
 
Çoğulcu demokrasi modelinin uygulamada iki farklı türü bulunmaktadır. 
 

 1-Doğrudan demokrasi modelinde bağımsız ve reşit bireyler yani vatandaşlar bir araya 
gelerek çoğunluğun oylarıyla alınan kararları veya politikaları hayata geçirmektedirler.  
Doğrudan demokrasi modelinde kararlar alınırken aşırı grupların görüşleri birbirini 
götürmekte ve geriye kalan büyük çoğunluğun görüşü aracısız ve vatandaşların belirlediği 
kişilerce hayata geçirilmektedir. 

2- Çoğulcu demokrasinin diğer modeli ise daha uygulanabilir daha rasyonel Rekabetçi 
Demokrasi modelidir. Bu modelde vatandaş birilerini emanetçi olarak seçmekte ve kendi 
kendini bunlar aracılığı ile yönetmektedir.  Bu modelde seçilecek adayların büyük 
çoğunluğu halk tarafından değil partilerin üst düzey yöneticileri tarafından belirlenerek 
seçim listelerine dahil edilmekte ve halka seçtirilmektedir. Vatandaşın görevi partilerin 
gösterdiği adaylara oy vererek seçilmelerini sağlamak ve bir sonraki seçime kadar 
yöneticilerine seyirci kalmaktır.  Bu modelde egemen olan seçenin, seçimden sonraki 
dört yıl boyunca yönetenin işlerine karışmamasıdır. Modele getirilen en ciddi eleştiri, 
yönetenin demokrasiyi araç olarak kullanması ve halkın oylarıyla bazı ayrıcalıklı kişileri 
yönetime seçtirmesidir.   

 
Günümüzde uygulanan çoğulcu demokrasiler fazlaca kontrol ve dengeleme araçlarıyla 
donatılmışlardır. Ne Rousseau Doğrudan Demokrasi’si ne de Schumpeter’in Rekabetçi 
Demokrasi modeli uygulanmaktadır. Günümüz demokrasilerinde dengeleme araçlarından en 
önemlisi hiç şüphesiz, yöneticilerin görevlerinde suiistimallerden uzak tutulabilmeleri için 
geliştirilen kuvvetler ayrılığı ilkesidir.  
 
Devlet güçlerinin ayrı ellerde toplanması ve devlet gücünün hukuka bağlanarak dengeli 
kılınması öncelikle kişi hak ve özgürlüklerinin güvencesini oluşturmaktadır.Yasamanın ve 
yürütmenin birbirinden ayrılması oldukça güçlükler taşımakla birlikte özellikle yargının 
bağımsızlığı yöneticilerin eylemlerinin sürekli yargı denetiminde olması en büyük güvenceyi 
teşkil etmektedir.  
 
Demokrasinin asgari koşulları şunlardır; 
  1-Kuvvetler Ayrılığı İlkesi,  

  2-Özgür ve Serbest Seçimler, 
  3-Seçimlerde birbirleri ile rekabet eden  en az iki partinin bulunması, 

4-İktidarın muhalefetin haklarına saygı göstermesi, 
5-Periyodik olarak belirlenen sürelerde seçimlerin tekrarlanması,    
6-Vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması 
7-Özel mülkiyet hakkının garanti altına alınması 
8-Sosyal Devlet ilkesinin korunması 
9-Katılımcı demokratik yönetim anlayışının ön planda tutulması 
10-Yerel yönetimlerin merkezi yönetimi tamamlayan unsur olarak    

güçlendirilmesidir. 
 

Demokrasinin Çoğulculuk İlkesi 
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Demokrasi asla rafine edilmiş bireylerin yer aldığı bir toplumsal örgütlenme biçimi değildir. 
İnsanların farklı özelliklerine rağmen bir arada bulunabilmelerinin gereğidir.İnsanlar 
arasındaki farklılık doğaldır ve toplum dinamizminin de kaynağıdır. 
 
Çoğulculuk ilkesi demokrasi ahlakının özüdür. Bazıları kendileri dışında farklı düşünenleri 
zararlı ve yok edilmesi gereken düşman olarak görmektedirler. Demokrasiye inananların 
öncelikle hep birlikte karşı durmaları gereken düşünce de budur.  
 
Demokrasinin Çoğulculuk ilkesi eşitlikten çok bireylere denklik getiren bir anlayıştır. Eşitlik 
insanları aynılaştırma veya aynı görme olarak algılanabilirken. Denklik bireysel farklılıkların 
demokrasi koşullarında  eşit değerde oluşunu ifade eder. İnsanlar eşit olduklarından dolayı 
demokrasi gerekmiyor. Aksine farklı olduklarından dolayı demokrasi gerekmektedir. 
 
Çoğulculuk ilkesi gereği demokrasi düşmanları da demokrasi yanlıları gibi demokrasiden 
yararlanırlar.  Demokrasi düşmanlarının halkı kandıracakları gerekçesi ileri sürülerek yok 
edilmeye çalışılması çoğulculuk ilkesini zedeler. Aynı zamanda halka güvensizlik anlamına 
da gelir ve halka rağmen demokrasinin yerleştirilmesi gibi bir yanlışa da götürür. Demokrasi 
düşmanlarına karşı en büyük mücadele demokrasi ilkelerini sıkı sıkıya uygulamakla 
verilebilir. Demokrasi düşmanları ya zorla ya da halkı ikna ederek iktidara gelebilir. Zorla 
gelmişlerse zora dayanarak onları indirme yolu açılır. Ancak halkı ikna etmişlerse 
demokrasinin varlık nedeni de ortadan kalkmıştır. Demokrasi yanlılarının azınlık olmaktan 
kurtulup çoğunluk olamıyorlarsa ortada büyük bir gariplik vardır.    
 
Demokrasi kendi karşıtlarını dahi iktidar olabilmesine yol açar.Risklerinin olması demokrasi 
ilkelerinden vazgeçmeye haklılık getirmez. Azınlık durumunda olan demokrasi yanlılarının 
çoğunluk olma yönünde vereceği mücadele hem demokrasi hem insanlık mücadelesi olarak 
değer kazanır.  Çünkü demokrasi birinin lütfu olarak kimseye verilmez. 
 

Katılımcılık İlkesi 
 
Toplumun bireylerinin kendi özgür iradeleriyle kendi toplumsal örgütlenmelerini 
oluşturmaları katılımcılığı sağlar.  Katılımcılık ilkesi başta devlet yönetimi olmak üzer tüm 
toplumsal süreçlere katılım hakkını ifade etmektedir. Yalnızca 4 yada 5 yılda bir oy vererek  
demokrasi gerçekleşemez. Oy vererek belirlenen iktidar, meşruiyetini kararların oluşumuna 
yönetilenlerin en geniş anlamda katılımını sağlayarak ulaşır. Bu nedenle demokrasilerde baskı 
grupları ve sivil toplum örgütlerinin varlığı ve işlevleri katılımcılık ilkesini gerçekleştirmek 
içindir. Seçilenler katılım sürecini işletmeksizin karar alamazlar. Katılım süreçlerini 
işletmeden aldıkları kararların geçerliliği ve uygulanabilirliği tartışma konusu edilir. 
 
Katılımcılık ilkesi bir toplumda hazmedilmedikçe seçenler sadece birilerini seçenler olarak 
algılanır. Seçilenler de kendilerini toplumun üzerinde hissederler ve  iktidardan 
indirilmelerinde güçlükler oluşur. Seçilenler seçenlerin sürekli denetim ve yaptırımlarını 
hissetmezler ise güçlerinin kaynağını kendilerinde olduğu düşüncesine ulaşırlar ve iktidarı ile 
özdeşleşirler.  
 
İktidarı kendilerinden kaynaklanan bir güç olarak görenler onu kaybetmemek için her yolu 
meşru görmeye başlarlar. Uygulamada katılımcılık ilkesi tam olarak özümsenmediği için 
seçime katılım yalnızca tek biçim olarak algılanmaktadır. Seçilenler ise bir kere seçildikten 
sonra her türlü kararı alabileceklerin  kabul etmektedirler. 
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Açıklık İlkesi 
 
Demokrasinin üçüncü ana ilkesi toplumdaki tüm süreçlerin toplumu oluşturan tüm bireylerin 
anlamaları ve haberdar olmalarını sağlayacak biçimde açık ve şeffaf olmasının sağlanmasıdır. 
Her birey içinde bulunduğu toplumda kendini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen ‘her şeyi’ 
öğrenme hakkına sahiptir. Şayet birey toplumdaki gelişmeleri yeterli ve doğru olarak 
bilemezse nasıl özgür iradesi ile topluma yön vermeye ve kararların oluşumuna katılabilir. 
Üstelik bilmeden denetlemede olamaz. Denetimden kaçınan seçilmişler bilgi üzerinde 
oluşturdukları engeller ile toplumun bu hakkını engellemektedirler. 
 
Demokrasi açıklık ilkesinin işlememesi nedeniyle tıkanır. Böyle bir tasarrufta bulunan 
iktidarlar, demokrasiye inanmıyor, kendilerini seçenlere güvenmiyor veya kendi çıkarları 
adına hareket ettikleri için bunu gizlemeye çalışıyor demektir.   
 
Açıklık ilkesinin gerçekleşmesi için kamuoyu iletişim araçlarının çok büyük önemi vardır. Bu 
nedenle her türlü basın yayın araçlarının faaliyetlerine hiç bir engel konmamalıdır. Gazete, 
kitap, radyo ve televizyon yayınlarına sansür konamaz.  
   
İktidarların kendiliğinden açıklık sağlamalarını beklemek doğru değildir. İktidarlar 
kendilerinin yeniden seçilmelerini garantilemek ve demokratik olmayan uygulamalarını 
gizlemek için toplumun haber alma kayaklarını engelleme yoluna gitmektedirler. Açıklığın 
toplum bireylerince talep edilmesi ve bir ilke olarak benimsenmesi gerekmektedir. 
 
HUKUK DEVLETİ NEDİR ? 
 
Hukuk devletinin özü devlet gücünün hukuka bağlanması ve ölçülü kılınması yoluyla kişisel 
özgürlüklerin korunmasıdır.  Devlet gücü anayasayla meşrulaştırılmıştır . Bir başka ifadeyle 
devlet anayasaldır.Temel hak ve özgürlükler bireyi devlet gücüne karşı korur. Yasama-
yürütme-yargı işlevlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesiyle, yetkilerin 
bölünmesi ve dağıtılmasıyla devlet gücü sınırlanır. Böylece birey, ezici bir güç olan devletle 
ilişkilerinde korunur.  Devlet tarafından yapılan tüm eylem ve işlemler var olan kanunlara 
dayanır. Bu nedenle devlet gücünün nelere yeteceği önceden bilinir. Bireyler ezici gücün nasıl 
hareket ettiğini bilir ve kendi haklarını bu güç karşısında ona göre korurlar. 
 
Bütün yurttaşlar kanun karşısında eşit muamele görür. Yurttaşlara devlete karşı hak arama ve 
kanun yollarının açık olduğu güvencesi verilir. Hukuk devletinin memurları ve yönetimi 
yaptıkları eylem ve işlemlerden sorumlu tutulur. Bu kişilerin anayasaya ve yasalara aykırı 
olarak bireyler aleyhine işlem ve eylemler yaptıklarında zararı tazmin edeceklerine dair 
kanunlar bulunur. 
 
Yürütme organı için yasama organı da hukuk devletini oluşturmak ve korumak amacını güder, 
araçlarını bu amaçla orantılı olarak kullanır.  Parlamento üyeleri, bulundukları mevkide 
kendileri ve yakınları için değil, siyasi parti ve başkanı için hiç değil, milletin temsilcisi 
olarak yer aldıklarını unutmazlar. 
 
Yurttaşların demokratik katılım hakları da hukuk devletinin bir parçasıdır. Siyasi açıdan olgun 
bir halk kendi kendisini hukuk devletiyle  sınırlar.  Demokrasinin olmazsa olmaz 
koşullarından birisi de Hukuk Devletidir. 
 



 34

Hukuk devleti, Devlete yapmama borcu yükler. Devlet vatandaşlarına verdiği hakları kamu 
düzeni ve ulusal güvenlik gibi gerekçelerle kısıtlayamaz. 
 
LAİKLİK NEDİR? 
 
Laiklik dinsel ve dünyasal otoritelerin birbirinden ayrılması, devletin bütün dinsel inançlar 
karşısında tarafsız ve hoşgörülü davranması ve vicdan özgürlüğünün korunması şeklinde 
belirginleşir. Laiklik hayatı ruhani kürede yaşamak isteyenlerle, dünyevi kürede yaşamak 
isteyenler arasındaki alan paylaşımının adı olmaktadır. 
 
Laik devletlerde din olgusu devletin esas teşkilatına müdahale etmez dinsel ilke ve kurumların 
devlet yönetiminde etkisi olmaz. Bu anlamda din küresi, bu dünyanın yada maddenin küresine 
müdahale etmediği sürece laiklik vardır, aksi takdirde yoktur. Din siyaset ,iktisat,toplumsallık 
gibi dünyevi alanlara yönelik hiçbir talep, müdahale, öneri ve çözümün olmadığı; buna 
karşılık maddi kürenin ayin, ibadet, iman, inanç alanlarına yönelik hiçbir düzenleme talep ve 
haklarının olmadığı toplumsal oluşuma laiktir diyebiliriz. 

 
Teokratik Görüşlerin Temel Felsefesi 
 
Teokratik görüşlerin temel iddiası devlet yönetiminin ilke ve esasları tanrısal buyruklara 
uymalıdır. Bu dünya zaten öteki dünyaya hazırlık evresidir. Devletin görev amaç ve işlevi, bu 
hedefe uygun ortamı hazırlamaktır. Hazırlıkta devlet güçlerine din adamları yardımcı 
olmalıdır; çünkü tanrı buyruğunu en iyi onlar anlar ve onlar yorumlar. O halde devlet 
yönetiminde din adamları ağırlıklı olmalı , yada  yöneticiler din adamlarına danışmalıdır.  

 
Laik Görüşlerin Temel Felsefesi 
 
Laik devlette esas irade akıl ve bilime dayalı yönetimdir. İnsanın doğanın ve toplumun kural 
ve yasalarını kendi aklı ile algılaması, kavraması ve yine kendi gücü ve aklı ile doğa ve 
topluma egemen olması esastır. Aklın rehber alınması; safsata, hurafe, bilim dışı 
açıklamaların, irdelenmemiş nakillerin etkisinin ortadan kaldırır. İnsan aklı hukukun 
kaynağıdır. İnsan hiçbir aracıya gereksinim duymadan kendi aklıyla evrensel adalet ilkesini 
anlar ve içeriğini kavrayabilir. Herkes kendi aklıyla evrensel hakikatlere ulaşabilir. 
 
Her din kurumsallaşmış haliyle bir yorumdur ve günümüze kadar değişik yorum biçimleriyle 
gelmektedir. Din özde tanrı buyruğu olmakla birlikte insan beyninin yorum ve müdahalesiyle 
kurumsallaşır. Yorum yapan birey bilgiyle donatılmamış ise ve çıkar, tutku ya da politik 
amaçlarla hareket ediyor ise karanlık, kurnaz, yobaz, çağdışı yorumlar ortaya çıkar. Yorum 
yapan beyin bilimden, doğruluktan, ahlaktan, hakikatten yana ise özgürlükçü yorumlar 
gündeme gelir. Akılcılık o dine egemen olur.  Bu durumda, dinler hakkında “o din özgürlük 
ve laikliğe elverişlidir, öbürü değildir” demek yanlış bir yaklaşım olur. Hangi yorumu ? Diye 
sormak gerekir. Hoşgörülü veya hoşgörüsüz olan dinler,siyasal öğretiler, ahlak sistemleri 
değil tek tek insanlardır. Alçakgönüllü, hoşgörülü, sevecen bir dindar kendine, ”cenneti hak 
edebilmek için nelere inanmalı, insanlara karşı nasıl davranmalıyım” diye sorar. Kibirli, 
hoşgörüsüz, yobaz ise “kimler benim inançlarımı paylaşmıyor bakalım”  diye sorar ve 
cehenneme gönderecek adam arar. Din bu yobazlar için kişisel bir “kurtuluş” sorunu değil, 
“başkalarına hükmetme” aracı ve vesilesidir. O kendi kurtuluşundan o kadar emindir ki, bütün 
derdi aklınca başkalarını kurtarmak, kendi isteklerine uygun davranmayanları da 
cezalandırmaktır.  



 35

 
Bir ülkede Laiklik, eğitimin millileştirilmesi ve laikleştirilmesi ile kurulur. Demokrasinin 
güçlenmesi laikliği de güçlendirir. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazlarından biri laikliktir. 
Demokratik bir toplumda herkes istediği dini, ahlaki, ekonomik veya politik görüş ve öğretiyi 
benimsemekte, dile getirmekte ve yaymakta özgürdür. Devletin görevi birey ve grupların 
birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlayıcı davranışlardan ve birbirlerine hükmetmeye dönük 
çabaları önlemekten ibarettir. 
 
 

 
ULUS DEVLET 
 
 
 
 
 
 
 

SANAYİ DEVRİMİ 
 
Sanayi Devrimi, insanlık tarihindeki en köklü dönüşümdür. İlk önce İngiltere’de başlayıp 
zamanla batı Avrupa’ya ve oradan da bütün dünyaya yayılan ve dünyayı yeniden 
şekillendiren büyük bir devrimdir.  Britanya bu dönemde dünyanın tek üretici atölyesi,tek 
büyük ithalat ve ihracatçısı, tek taşımacısı, tek emperyalisti, neredeyse tek uluslar arası 
yatırımcısı, tek dünya donanmasına sahip olan ve dolayısı ile gerçek bir dünya politikasına 
sahip olan devleti olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, bir ada devlet olmasına karşılık taşıma 
alanında en büyük devrimi gerçekleştiren bir ülkedir. Britanya’nın bu tekel durumu diğer 
ülkeler sanayileşinceye kadar devam etmiştir. Bu nedenle İngiliz sanayileşme sürecini 
incelemek aynı zamanda    sanayi devrimini incelemek anlamına gelecektir. Çok doğal olarak 
İngiltere’nin bu merkezi konumu dünya siyasi ve iktisadi düzeninin de belirleyicisidir. 
Sonuç olarak 18. ve 19 yüzyıllarda sanayi devrimini gerçekleştirmenin Britanya’ya sağladığı 
avantajlar son derece büyüktür 
 
Britanya’nın bir öncü olarak gerçekleştirdiği başarıyı iktisatçılar çok ayrıntılı incelemiş ve 
tartışmışlardır.  Bu dönemde Britanya bir biriyle bağdaşmaz gibi gözüken iki özelliğin birlikte 
ortaya çıktığı görülmektedir. Britanya. bir taraftan Kraliçe ve Lordlar gibi modası geçmiş ve 
eskimiş kurumları barındırırken diğer taraftan sosyo-ekonomik yapısını en radikal bir biçimde 
değiştirmiştir. Yaşamlarını sadece emeklerinin karşılığında aldıkları ücret ve maaşlarla 
sağlayanların oranı diğer Avrupa ülkelerinde rastlanmayacak bir düzeye erişmesi ve bu 
topluluğun kendi kaderlerini belirlemek için başlattığı sınıfsal mücadele önce Britanya’nın 
daha sonra da dünyanın çehresini değiştirmiştir.  Çok sayıda yüksek gelirli ve büyük servet 
sahiplerinin yanında toplumun önemli bir bölümünü oluşturan işçi sınıfı arasındaki mücadele 
iki partili İngiliz  siyasal sistemin de oluşturmuştur.Bu mücadelenin,  sosyalizm ile 
liberalizmin mücadelesi olarak da dünya siyasal tarihinde öncülük yapması söz konusudur. 
Bir diğer açıdan bakılır ise iktisadi güç ve karın oluşturduğu muazzam bir yapı ile yoksulluk 
ve sefaletin yarattığı güçsüzlüğün bir araya getirdiği işçi sınıfı  arasındaki mücadele Avrupa 
sosyal tarihini de şekillendirmiştir. Bu açıdan bakıldığında sanayi devrimi sadece üretim 
tekniklerinde ortaya çıkan teknolojik bir devri olma niteliğinin çok daha ötesinde toplumu 
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belirleyen sosyal bir devrimdir. Diğer bir ifadeyle, Sanayi Devrimi’nin anlamı yalnızca 
iktisadi büyümenin hız kazanması değildir. İktisadi ve toplumsal dönüşüm nedeniyle ve 
bunun sayesinde iktisadi büyümenin hız kazanmasıdır. 
 
Sanayi devrimi bir birler ile ilgili pek çok değişikliğin bütünüdür ve en önemlisi kendiliğinden 
ortaya çıkmasıdır. İngiliz devrimi tarihte ilkti. Britanya’dan sonra diğer ülkelerde oluşan  
sanayi devrimleri hükümetlerin belirli plan ve programları ve destekleriyle  oluşmuştur.  
İngiltere’de sanayi devriminin başlangıcı, ünlü iktisat tarihçisi Arnold TOYNBEE ye göre 
1760 tır. Amerikan tarihçisi J.U. NEF ‘e göre sanayi devrimi 18yüzyıla 19. yüzyıl başlarında 
aniden gelişen bir olay olarak değil   16 yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir süreç olarak 
değerlendirmektedir. Bu konuda iktisadi büyüme hızının, kömür demir çelik üretimindeki 
artışın ve İngiltere’nin ihracat gelirlerindeki artışların ortak bir tarih bileşkesi içinde 
incelenmesini öneren  Prof.W.ROSTOW daha kesin bir tarih aralığı olarak 1783 -1802 
dönemini kabul etmektedir. 
 
İngiltere 16.yüzyıldan beri yün dokumacılığı, kömür madenciliği ve cam imalatında önderlik 
etmektedir. !7. yüzyılın başlarında Lancashire’de yüne rakip olarak pamuklu dokuma hızla 
gelişti. Pamuk Avrupa’da uzun zamandan beri bilinen bir dokuma hammaddesi idi. İngilizler 
tarafından Hindistan’da  yeniden keşfedilerek üretim alanına taşınmıştır. Böylece İngilizler bu 
elyafa sahip olabilmek için pamuğun yetiştirildiği Hindistan, Kuzey Amerika ve Güney Asya 
üzerinde hakimiyet sağlamaya girişti. Hakimiyet mücadelesinin en çok denizler üzerinde 
olduğu söylenebilir.Hollanda ve Fransızlara üstünlük sağlayan İngiltere dünya denizlerindeki 
hakimiyetini anakarada  yaşanan değişimin temel etkenlerinden birisi olduğu söylenebilir. 
 
1768 de Sir Richard Arkwirght nehir akıntılarından sağladığı enerji ile çalışan yeni bir 
dokuma makinesi icat etmesiyle verimlilikte artışlar sağlanmıştır.  Fransızların önemsemediği 
bir mühendis olan Denis Papin’in buhar makinesi ve İngiliz James Watt ın buhar gücünü 
hareket enerjisine çeviren bir buhar dolabı icat etmesinden sonra 1785 yılında Edmund 
Cartwright tarafından icat edilen dokuma makinesi sanayi devriminin teknolojik odağını 
oluşturmuştur. Dokuma teknolojisinde meydana gelen yenilikler ile pamuk ipliği üretimi on 
yılda on katına çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında teknolojik yeniliklerde Fransızların büyük 
katkısına, (mühendisler, pazarlama teknikleri, entelektüel özgürlüklere sahip olması) rağmen 
önemli bir limana ve etkili bir deniz gücüne, sanayi makinelerine yönelik meraka sahip 
olmaması  nedeniyle İngiltere’nin gerisinde kalmıştır. Bu geri kalışta tarımsal üretimi elinde 
bulunduran ve onu yeniliğe yöneltmeyen toprağa bağlı bürokratik bir kastın etkisi yanında 
Fransız monarşisinin kısıtlı kaynaklarını sanayi üretimi yerine Amerikan kolonilerinin 
bazılarındaki bağımsızlık hareketlerini destekleyerek İngiliz monarşisine zarar vermeyi 
yeğlemeleri etkili olmuştur. 
 
1825’te İngiltere’de tarihte ilk kez  bir ülkenin sınai katma değeri tarımsal katma değeri aşar. 
Bu değişim Amerika Birleşik Devletleri’nde 1869’da   Fransa’da 1875’te görülecektir. 
1800’den 1855’e kadar pamuklu dokumanın fiyatı beşte bire düşerken, üretim elli kat 
artmıştır. Pamuklu dokuma 1800 de İngiliz ihracatının üçte birini oluştururken 1855’te yarıya 
ulaşmıştır. Avrupa İngiliz ürünlerinin istilasına uğrarken İngiliz liman kentleri ve Londra 
giderek önem kazanmıştır. Artık ekonomik merkez Britanya adası olmuştur. 1815 yılında 
Frankfurt’tan gelen ilk çok uluslu finans kurumu olan Rothschild Bankası İngiliz demir-çelik 
sanayisini, demiryolları ve metal gövdeli gemi yapımını finanse eder. 1821 de ilk demiryolu 
Londra yakınlarında hizmete girer. 
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Bütün bu gelişmelere karşılık sanayi işçiliği 1855’te köylü ve esnaflığın arkasından üçüncü 
sıradaydı. İngiliz dokuma işçilerinin dörtte üçünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu.. 
Kadınların çoğunlu ücretli olmayıp ev içindeki atölyelerde çalışmakta ve kırsal yaşam tarzını 
sürdürmekteydi. Evi çekip çevirmenin, kırsal üretim gerçekleştirmen yanında evlerdeki 
tezgahlarda işçilik de yapmaktaydılar. Sanayi tipi işçi yapısının ortaya çıkması en azından elli 
yıllık bir sürecin  alacaktır. 
 
Sanayi devrimi kendi pazarlarını yaratarak eşi görülmedik bir hızla zenginlik yaratmaya 
başladı. Bu bir taraftan verimlilikteki artış bir taraftan da Pazar büyümesi ile sağlandı. 
Tarımsal verimlilik artışı sınırlı kalırken sanayi verimliliği tarımsal verimliliğin çok üzerine 
çıkarak ortaya koyduğu performans ile gelişmenin ve büyümenin kaynağı haline geldi. Orta 
çağdan günümüze kadar tahıl verimliliği dekar başına sekiz kat artarken sanayi verimliliği 
100 kat artmıştır. Bu büyük fark, zenginleşmeyi ve yeni bir dünya düzenini 
oluşturmuştur.İngiltere bütün rakiplerinin pazarlarını eline geçirdiği gibi sanayi devriminin 
gerektirdiği ham maddeleri garanti altına almak için sömürgeciliği dünyaya yaydı.   
 
Üretim teknolojisinde meydana gelen büyük değişikliklerle belirginleşen sanayi devrimi 
aslında iç içe geçmiş dört büyük devrimin toplamından oluşmaktadır. Bu devrimler  
demografi devrimi,  tarım devrimi, ticaret devrimi, ulaşım (taşıma) devrimidir. 

 
Demografi Devrimi     
 
Sanayi devrimi öncesi sosyo-ekonomik hayatın en önemli özelliği durgunluk idi. Üretimin 
sınırlılığı beslenme yetersizliğini, beslenme yetersizliği ise nüfus artışının sınırlı kalmasına 
neden olurken nüfusun sınırlılığı üretimin sınırlılığını sağlamaktaydı. 
 
Nüfusun büyüme hızı esas olarak doğal artış oranına  yani doğum ile ölüm oranları arasındaki 
farka bağlıdır. Sanayi devrimi öncesinde  doğum oranlarının yüksekliğine karşılık ölüm 
oranlarının da yüksek seyretmesi nüfusu göreceli olarak dengede kalmasını sağlıyordu. Savaş 
ve salgın hastalıklar ölüm oranlarını aşırı yükseltmesiyle nüfus artışı yerine zaman zaman 
nüfus azalışına dahi neden oluyordu. Kıtlıklar, savaşlar ve salgınlar birbirlerini tetikliyordu. 
Durgun, kendi içine kapalı tarım toplumlarında zaman zaman ortaya çıkan ürün yetersizliği 
insanların yiyecek kaynaklarının tamamen tükendiği bölgelerden göreceli olarak daha iyi 
bölgelere doğru göçlerin yaşanmasına yol açıyor, göçler savaşları savaşlar ise orduların kıta 
içinde yer değiştirmesine ve böylece mahalli nitelik taşıyan bir hastalık süratle yayılarak 
büyük salgınlara yol açıyordu. Nüfusun azalması da ekonomik zorlukların derinleşmesine yol 
açıyordu. Askerlerin bir bölgeden başka bir bölgeye taşıdığı hastalıklar o çağlardaki 
savaşlardan çok daha büyük kırımlara yol açmaktaydı. 
 
18. yüzyılda doktorların hastalık nedenleri hakkındaki bilgiler artmıştır. Bu gelişme 
sonrasında tıbbi tedavi metotlarının değiştiğini ve etkili olduğu bilinmektedir Bu nedenle 
18 yüzyılın başından itibaren  Batı Avrupa’da   salgın hastalıkların görülme sıklığı azalmaya 
başlamıştır. Nüfusun doğal büyüme  hızında yükseliş eğilimleri görülmeye başlandı.Beslenme 
ve hijyen koşullarının iyileşmesi, sağlık alanında ortaya çıkan gelişmeler ölüm oranlarını hızla 
düşürmüştür. Buna karşılık doğum oranlarının yüksek seyretmesi nüfus artışını sağlamıştır. 
Nüfusun artması hem üretim gücünü arttırmış hem de tüketici sayısını arttırarak durgun 
ekonominin hareket kazanmasını sağlamıştır. Daha iyi ekonomik şartlar ve daha elverişli 
ekonomik fırsatlar nedeniyle evlenme yaşında meydana gelen düşme doğum oranlarını daha 
da yükseltmiştir. 1750’de yaklaşık  6.5 milyon olan İngiltere ve Galler’in nüfusu 1801’de 9 
milyonun üzerine 1841’de 16 milyona çıkarak nüfus patlaması oluşmuştur. 
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Tarım Devrimi  
 
Ekonomik büyümeye giden yolun sanayi devriminden geçtiği kabul edilmektedir. 
Sanayileşme sürecinde en önemli  rolü tarım üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında İngiliz 
sanayi devriminden önce tarım sektöründe bir devrimin gerçekleştiği görülmektedir. 
Ortaçağdan kalma usuller yerine büyük ölçekli bütünleşmiş işletmelerin tarıma hakim olması 
ile verimliliğin yükselmesi ve sanayin ihtiyaç duyduğu birikimin tarımdan sağlanması söz 
konusu olmuştur. Ekilen  alanların da büyüdüğü görülmektedir.Bitkisel üretim işlenmeyen 
topraklara, meralara korulara doğru genişlemiş, hayvan besiciliği yaygınlaşmış, ekilen ürünler 
çeşitlenmiştir. Tarımsal üretim öz tüketim yerine pazara yönelik bir hale gelmesi de tarım 
devriminin bir parçası olacaktır. 
 
Tarım alanlarında yeni üretim tekniklerinin temel özellikleri, sürekli ekim,yeni ürün rotasyon 
sistemleri ve ürünlerle hayvanlar arasında daha iyi bir uyum olarak görülmektedir. Tohum 
ekme makinesi 1700 de yapıldı ve 1730’ların başında yaygın hale geldi. İki at ile çekilen 
üçgen sabanın tarlaların sürümünde kullanılması da aynı yıllarda yaygınlaştı. İlk harman 
makinası 1780  de yapıldı. Aynı yıllarda tarlaların mülkiyet düzeni de belli bir sisteme 
bağlanarak üretimin sürekliliği sağlanmıştır. 
 
İngiltere’de tarım devriminin ilk sanayi devriminin etkinliğine dört şekilde katkıda bulunduğu 
söylenmektedir.  
 
(1) artan nüfusu ve özellikle de sanayi merkezlerindeki nüfusu belemek  
(2) İngiliz sanayinin ürünlerine olan satın alma gücünü arttırmak,  
(3) sanayileşmeyi finanse etmek ve bunu savaş döneminde de sürdürmek  
(4) sanayide istihdam edilecek işgücünü sağlamak 
 
 
Tarım sektörü bir taraftan sanayileşen ve tarım üretiminden uzaklaşan bölgeler beslerken 
diğer taraftan sanayin ihtiyaç duyduğu sermaye birikimini de gerçekleştirmiştir. İşçilerin 
hayat standardının 18. yüzyıl ortalarında yükseldiğine dair ciddi kanıtlar bulunmaktadır. Bol 
ürün yılları et ve tahıl fiyatlarını düşürmüştür. Hatta 1750 de İngiltere  tahıl ihraç eden ülke 
konumuna geldiği görülmektedir.  İmalatta uzmanlaşan her köy ve bir sanayi köyü haline 
gelen her kırsal bölge bölgelerinde üretilmeyen gıda maddelerini üretip buralara satan bir 
başka bölgenin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  
  

Ticaret Devrimi 
 
Bir ekonominin, sanayi öncesi bir durumdan sanayileşme durumuna geçebilmesinin en önemli 
yolu uluslar arası ticaretin sağladığı fırsatların iyi kullannaktır. Ülke içinde var olan üretim 
fazlasını dışarı satarak gelir elde edilmesi ve bu gelirin yeniden üretimde verimli olarak 
kullanılması ve çoğaltılması ile büyüme sağlanacaktır.Ülke içi üreticilerin potansiyel pazarını 
genişleten dış ticaret onları daha büyük düşünmeye itecektir. Pazarı genişleyen üreticiler 
öncelikle büyük ölçekli üretim yapmanın avantajlarından yararlanmaya başlarlar. Daha sonra 
organizasyonlarını geliştirerek ve ihtisaslaşarak bu avantajı geliştirirler.  
 
Ticaret özellikle de dış ticaret sanayi devrimin hızlanmasına altı şekilde katkıda bulunmuştur. 
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1- Her şeyden önce İngiliz sanayi ürünlerine talep yaratmıştır.Kapalı bir ekonomide 
üretim ekonomisine ,pazara yönelik bir ekonomiye geçişte ticaret en önemli rolü 
üstlenmiştir. Üretim ölçeğinin büyümesi, maliyetlerin düşmesi ve bunun fiyatlara 
yansıması ile pazarın genişlemesi ekonomiyi büyütmüştür. 

2- Uluslar arası ticaret İngiltere’ye ucuz hammadde girişini sağlamıştır. Ham pamuk 
olmaksızın İngiliz tekstil sanayi büyük dönüşümü gerçekleştiremezdi. Aynı şekilde 
İsveç çubuk demirini sağlamasalardı makine yapımına girişemezlerdi. 

3- Uluslar arası ticaret yoksul ve az gelişmiş ülkelere İngiliz mallarını satın  almalarını 
sağladı.Ticaret iki yönlü bir süreç olması ile İngilizler az gelişmiş ülkelerden 
hammadde alarak mamul maddeler sattılar. Bu ticaret için onlara kredi ve döviz 
sağladılar.     

4- Uluslararası ticaret sınai ve zırai gelişmeyi finanse etmeyi kolaylaştıracak ekonomik 
kaynak yarattı.Ticaret kazancı doğal olarak tarıma, madenciliğe ve imalata aktı. 

5- Uluslararası ticaret ülke iç ticaretin de genişlemesinde etkili olan kurumsal yapının ve 
iş ahlakının doğmasına yardımcı oldu. 

6- 18.yüzyılda uluslar arası ticaretin genişlemesi büyük şehirlerin,sanayi merkezlerinin 
ve liman şehirlerinin ortaya çıkmasına ve kentli bir yaşamın genişlemesine neden 
olmuştur. 

İngiliz yurttaşlarını zenginleştiren ticaret aynı zamanda onların özgürleşmesine de yardımcı 
olmuştur. Bu özgürlük ticaretin genişlemesini sağlamıştır. Devletin büyüklüğünün dayanağı 
da budur. Devletin büyüklüğü aynı zamanda devletin dayandığı orta kesimlerin etkisine de 
bağlıdır.Ticaret toplumsal istikrardan yana olan ve ahlaklı dürüst orta sınıfların topluma 
egemen olmasını  beraberinde getirmiştir.  

 
Ulaşım (taşıma) Devrimi 
 
Sanayileşmiş bir ekonomiyi sanayi öncesi ekonomiden ayıran en önemli farklılıklardan biri de 
daha zengin bir sermaye stokunun bulunmasıdır. Yüksek üretkenlik sermaye stokunun 
artmasına ve yeni yatırımlara olanak tanımasına yardım eder. Doğal olarak bu yatırımlar 
sadece üretken kapasiteye değil  taşıma tesisleri, limanlar, yolar köprüler ve kanallar gibi alt 
yapıya da yönelir. İngiliz sanayileşmesi sürecinde ulaşım sistemine  yapıya  yapılan yatırımlar 
hemen hemen tamamı yerli özel teşebbüs tarafından sağlanmıştır. Yollar kamu kesim 
tarafından yapılmasına karşılık ulaşım sisteminde özel sektörün payı büyüktür. Yeni 
yollar,yeni ulaşım araçları, depolama ve dağıtım ağlarının kuruluşu bu devrimin parçalarıdır. 

 
Sanayi Devriminin Sosyo-Ekonomik Sonuçları 
   

1- Ekonomik ve teknolojik ilerleme, özel girişimcilik ve bugün liberalizm olarak 
adlandırdığımız düşünce sanayileşmeyle ortaya çıkan sonuçlardır. 

2- Piyasaların gelişmesi kişi hak ve özgürlüklerinin artmasını, dolayısı ile de 
demokrasinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.  Diğer bir ifadeyle demokrasi, piyasaların 
gelişmesiyle birlikte gelişmiştir.  

3- Teknolojik yenilikler ve piyasalarda mal fiyatlarının düşmesi tüketici sayısını arttırmış 
ve piyasaları yaygınlaştırmıştır.  

4- İngiltere, Fransa  Amerika’da sanayileşme burjuvayı arttırmış burjuvanın siyasal 
talepleri parlamenter düzenin yerleşmesine yol açmıştır.  

5- Ortaçağın siyasal yapısı olan ve soyluların elinde olan mutlak monarşi, burjuvanın 
ekonomik güçlenmesi ve kendi kaderine hakim olabilmesi için siyasal güçlerini 
arttırmak istemesi  meşruti monarşilerin yolunu  açmışlardır.  
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6- Parlamenter yapı ortaya çıkmıştır. Parlamento demokratik ülkelerdeki mevcut şekliyle   
burjuvanın toprak sahipleri olan aristokratlardan iktidarı devralmak için oluşturdukları 
bir müessesedir.  

7- Sanayi devrimi yeni sosyal sınıflar, yeni menfaatler ve yeni problemler yaratarak 
sosyal tatminsizliklere ve protesto hareketlerine yol açmıştır. 

8- Fikir devrim, Fransız devrimi ve sanayi devrimi her üçü de mevcut düzeni yıkmak 
onun yerine yeni ve ideal toplum kurma çabalarını arttırmıştır. 

9- Toplumun bütünü şiddetli tartışma ve  protesto hareketleri içine sürüklenmiştir. 
10- İşçi sınıfı (proleterya) liberal sanayi kapitalizminin içinde yoksulluk ile karşı karşıya 

kalmıştır. 
11- Hayatları sanayi devriminden dolayı en fazla değişikliğe uğrayan sınıflar, aynı 

zamanda sanayi devriminden en az maddi yarar sağlayanlardı. 
12- Hayatları sanayi devriminden dolayı en az değişikliğe uğrayan sınıflar, aynı zamanda 

bundan en fazla maddi yarar sağlayanlardı. 
13- Sanayileşmenin ilk elli yılında toprak ve asalet unvanına sahip olanlar için bir altın çağ 

olmuştur. 
14- Daha önce soyluların topraklarında boğaz tokluğuna çalışan köylüler sanayi 

kentlerinde işverenin gözetiminde giderek daha uzun ve daha düşük ücretlerde 
çalışmaya başladılar. 

15-  Ticaret ile zenginleşen kentlerden sonra sanayi üretimi ile büyüyen kentler ortaya 
çıktı. Başlangıçta sanayiye bağımlı olarak gelişen kentler feodal bozulmanın hızıyla 
sanayin büyüme hızından bağımsız olarak büyümeye ve kentleşmeye başlamıştır. 

16- İngiltere üretim  
     1850                    1880 

pik demir      2.250.000 ton       7.750.000 ton 
çelik              49.000 ton            1.440.000 ton 
kömür      40.000.000 ton      147.000.000 ton        ulaşmıştır. 

17- İngiltere’nin ihracatı içindeki paylar  
                                                         1830                1850               1870 

Pamuk ipliği                          %  50.8            %  39.6           %  35.8   
Diğer dokuma ürünleri          %  19.5            %  22.4           %  18.9 
Demir, çelik, makine             %  10.7            %  13.1           %  16.8 
Kömür    %    0.5  %   1.8            %     2.8 

 
18- Hızla artan kentli nüfus ve sanayi emek arzı üretim sürecine dahil edilememesi ve 

emek talebinin sınırlı kalması ile işsizlik ve yoksullaşma hızla arttı. 
19- İşsizler ve istihdam edilenler arasında istihdam elde edebilmek ve istihdamı korumak 

için yapılan kirli rekabet ücretleri ve çalışma şartlarını hızla kötüleştirdi. 
20-  Kirli rekabet  burjuvanın yani sanayi girişimcilerinin giderek zenginleşmesine fırsat 

vermiştir. 
21- Giderek zenginleşen burjuva ile giderek yoksullaşan ve kötü çalışma ve yaşam 

koşulları ile karşı karşıya kalan proleterya  arasındaki ilişkiler gidere gerilmiştir. 
22- Yoksullaşan işçi sınıfı  bu mücadelede  sendika ve tüketim kooperatifçiliği gibi kendi 

kendine yardım müesseselerini ortaya çıkartmıştır. 
23- 1860’ların sonunda İngiltere başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde işçi sınıfının 

siyasal haklarlarını elde etmek üzere mücadele başlatmışlardır.  
24- 19. yüzyılın ikinci yarısında kapitalizmin gelişim sürecinde 1870’de İngiltere’de 

1890’da   Amerika’da ortaya çıkan ekonomik krizler bir çok kapitalist ülkede işçi 
sınıfı başta olmak üzere sayıları giderek artan yoksullaşan gruplar gerçeğini gözler 
önüne çıkartmıştır. 
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25- Bu dönemde sosyalizm, yoksullaşan kitlelerin eşitlik taleplerine yanıt vermiş ve 
kapitalizmin sorgulanmasını sağlamıştır.  

26- Sosyalizmin varlığı ve kapitalizme karşı yarattığı muhalefetin sonucu kapitalizmin ve 
klasik liberalizmin yeniden gözden geçirilmesini sağlamıştır.  

 
 
 

SANAYİ DEVRİMİNİN BİR ÜRÜNÜ  İŞÇİ SINIFI VE ONUN 
YOKSULLUĞU 
 
 
İşçi sınıfı, sosyolojide ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide 
proletarya kavramıyla karşılık bulur. Proletarya (Latince proles (döl) kelimesinden gelir) alt 
sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir. İlk 
olarak oğullarından başka malı olmayan insanları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir 
kelime iken, Karl Marx`tan sonra işçi sınıfını tanımlamak için kullanılan sosyolojik bir terim 
halini almıştır. 
 
 
İşçi sınıfı, Marksizm`den farklı olarak, sınıfın sadece üretim araçlarıyla olan ilişkisini 
kastetmez, terimi sarfeden kişiye yahut metnin bağlamına göre farklı anlamlarda kullanılır ve 
eğitim düzeyine, mesleki duruma, kültür ve gelire yapılan göndermeleri de içerir. Gündelik 
konuşmada ise genellikle fiziksel emek harcayan ve bunun için belirli bir ücret alan kişiler 
kastedilir. Marksist tanımda, Karl Marx "işçi sınıfı" veya proletaryayı belirli bir ücret karşılığı 
emek gücünü satan ve üretim araçlarına sahip olmayan sayıca fazla birey yığınları olarak 
tanımlar. Örnek olarak, otomobil tamir eden ama otomobil üretecek araçlara sahip olmayan 
kişi bu sınıfa üyedir. 
 
Proletaryanın bir alt bölümü de lümpenproletarya olarak tanımlanır. Aşırı derecede fakir ve 
işsiz ve evsizler ya da fahişelik yapanlar bu kategoriye dahildir. 

 
Sanayi devrimi ile yaratılan zenginlikler toplumu teşkil eden sınıflar arasında adil olarak 
paylaşılamamıştır. Sayıca çok olan emek faktörü ortaya çıkan faydalardan en az yararlanan 
gurubu teşkil etmektedir. İşçiler düşük ücretler, uzun çalışma süreleri ve kötü çalışma 
şartlarından ve daha önemlisi açlık anlamına gelen işsizlik tehlikesinden dolayı beşikten 
mezara kadar iktisadi güvensizliğin acısını yaşıyorlardı. Buna karşılık yaratılan zenginlikten 
en çok faydalanan gurup ise burjuva sınıfı olmuştur. Bu sınıf 19.yüzyıldaki devrimlere 
önderlik etmiş ve bunun karşılığında siyasal ve ekonomik hakimiyetleri sayesinde şimdi 
ortaya çıkan zenginliğe el koyuyordu.  Bu sınıfın içinden sadece ticaret ve sanayi dünyasının 
önderleri değil, fikirleri ile değişime önderlik etmiş düşünürler de çıkmıştır. Bu düşünürler 
burjuva çıkarlarına uygun politikalara ilham kaynağı oluşturacak ideolojik temelleri de 
oluşturmuşlardı. Bu felsefe genelde liberalizm adı altında tanınmıştır.  Liberalizm şu 
önceliklere önem verir 
 

- Siyasi hayatta olduğu kadar iktisadi hayatta da tam bir serbestlik. 
- Özerk bir iktisadi dünya 
- Rekabete dayanan kapitalist bir düzen. 
- Her fert kendi çıkarını yükseltmek için mücadele ettiğinde toplumunda 

zenginleşmesine katkıda bulunur anlayışı ( Adam Smith’in görüşü) 
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- “En az hükmeden eden hükümet en iyi hükümettir” sloganıyla açıklanan iktisadi 
hayata devlet müdahalesinin zararlı kabul edilmesi. “  

- Serbest olarak ve tam rekabet altında işleyen ve kendiliğinden dengeye gelen 
piyasanın bütün iktisadi sorunlara cevap vereceği anlayışı. 

- Bireysel hareketleri önleyen kollektif hareketin piyasaya zararlı olduğuna dair 
inanç. 

 
Ancak üretim araçlarına sahip olmayanların bu sistemde yoksulluğu kaçınılmaz bir sonuç 
olarak ortaya çıkmıştır. Oysa yaşanan yoksulluk liberallere göre işçilerin tembelliği ve yeteri 
kadar üretken olamamasıdır. Yada en azından onların olmasa bile ebeveynlerinin ihmal ve 
kusurları sonucu böyle bir durum doğmaktadır. Liberaller siyasi hürriyetler üzerine aşırı 
derecede yoğunlaştığı için  gelirin dağılımı ve yeniden dağılımı konusunda herhangi bir 
fikirleri bulunmamaktadır. Oysa yoksullar için hürriyetler hiçbir anlam taşımamaktadır. 
Sanayi devrimin başlangıcında fabrikalar yeteri kadar işçi bulamıyordu. Bu nedenle 
sanayiciler fabrikalarının yakınlarına işçilerin aileleri ile kalabileceği konutlar dahi yaparak 
kırsal bölgelerden insanları kentlere çekmeye çalıştılar. O devirde yapılan apartmanlar çok 
katlı olarak en dar alanda en fazla işçi ailesinin yaşayacağı şekilde planlandı.Bu dönemde 
kentlerin büyümesi ve nüfuslaşması sanayin büyümesi ile paralellik göstermektedir. Ancak 
daha sonraları kırsal üretim yapısının da hızla  bozulmasıyla kentlere gelen insanların sayıları 
artmaya başladı. Fabrikaların önünde iş bekleyen yığınların uzaması, işsizlerin yaşam 
zorlukları sanayi kentlerindeki sosyal barışın bozulmasına neden oldu. Artık sanayi kentleri 
yaşamın en zor olduğu suç oranlarının giderek yükseldiği kentler haline geldi. Bu dönemde 
denizaşırı sömürgeler kentlere yığılan ve giderek suça itilen insanlara yeni umutlar vaat etti. 
Üstelik sömürgelerde var olan yer altı zenginlikleri yoksul insanlara büyük heyecanlar verdi. 
Altına hücum ve sürekli batıya git sloganları bu insanların yaşamlarını şekillendirirken 
sanayileşen ülkelerde artan sosyal sorunlar üçüncü dünya ülkelerine ihraç edilerek kolaylıkla 
çözümlendi. 
 
Fabrikaların önünde iş bekleyen yığınların istihdamdakiler ile yarattığı kirli rekabet, ücretleri 
düşürürken çalışma sürelerini uzattı. Ücretlerin düşmesi kadın ve çocukların da emeklerini arz 
etmelerine neden oldu. Bu durum sefaleti daha da yaygınlaştırdı. İşverenler daha düşük bir 
ücretle çalışmaya hazır binlerce insan kapıda beklerken daha yüksek bir ücretle işçi 
çalıştırmalarının hiçbir rasyonel gerekçesi bulunmamaktadır. Böylece işverenler giderek 
kazançlarını arttırdılar. Ancak yayılan sefalet ve giderek artan huzursuzluk sürdürülmesi 
imkansız bir sosyal düzen oluşturdu. 
 
Liberallerin emeği diğer üretim faktörleri gibi değerlendirmeleri ve artan huzursuzluğu 
görmezden gelmeleri toplumsal başkaldırıyı ve muhalefet hareketlerinin artmasına neden 
oldu. 
 

SOSYAL PROTETO VE MUHALEFET HAREKETLERİNİN DOĞUŞU 
ve SOSYALİZM 
 
19.yüzyılın ikinci yarısında, kapitalizmin gelişim sürecinde 1870’lerde İngiltere’de ve 
1890’larda Amerika’da ortaya çıkan büyük ekonomik krizler, bir çok kapitalist ülkede başta 
işçiler olmak üzere sayıları giderek artan ve yoksullaşan gruplar gerçeğini  ortaya çıkartmıştır. 
Bu dönemde sosyalizm yoksullaşan kitlelerin eşitlik taleplerinin bir ifadesi olmuş ve 
kapitalizmi şiddetli bir eleştiriye sorgulamaya itmiştir. 
 



 43

Sosyalist fikirlerin ortaya çıkışı 17. yüzyılın  ortalarına denk gelmektedir.  Thomas More’un 
Ütopya’sında  ve Platon’un Devlet’inde sosyalist fikirler yer almaktadır. Ancak 19.yüzyılın 
başlarına kadar, siyasi bir inanç olarak şekillenmiş değildir. Sosyalizm sanayi kapitalizmine 
karşı bir tepki olarak gelişir. Önceleri fabrika üretiminin yaygınlaşmasının tehdit ettiği esnaf 
ve zanaatkarların çıkarlarını dile getirdi daha sonra büyüyen sanayi işçi sınıfıyla bağlantılı 
hale geldi. İlk biçimleri ile sosyalizm köktenci, ütopyacı ve devrimci karakter taşımaya 
eğilimliydi. Hedefi piyasaya dayalı kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak. Onun yerine 
genellikle ortak mülkiyete dayalı ve planlı ekonomi üzerine inşa edilecek sosyalist toplumu 
koymaktı. Sosyalizmin bu şeklinin en etkili temsilcisi, fikirleri  20. yüzyıl komünizmi için 
temel oluşturan Karl Marks’tı. 
 
Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren çalışma şartlarıyla ücretlerin iyileştirilmesinin ve 
sendikalarla sosyalist siyasi partilerin büyümesinin bir sonucu olarak işçi sınıfının ihtilal 
yerine tedrici olarak kapitalist toplumla bütünleşmesini yansıtan reformist bir sosyalist 
gelenek ortaya çıktı. Sosyalizmin bu türü parlamenter demokrasiyi benimseyerek, sosyalizme 
ihtilale başvurmadan barışçı, aşamalı ve yasal yollardan ulaşılmasının mümkün olduğunu ilan 
etti. Diğer taraftan özellikle Eduard Bernstein tarafından geliştirilen revizyonist Marksizm 
giderek taraftar toplamaya başladı. 20.yüzyılın büyük bölümünde sosyalist hareket böylece iki 
rakip kampa ayrıldı. Lenin ve Bolşevikler örneğini izleyen devrimci sosyalistler kendilerini 
komünist olarak adlandırırken bir tür anayasal politikayı izleyen reformist sosyalistler gittikçe 
daha fazla sosyal demokrasi olarak adlandırılacak bir yolu benimsediler. Bu farklılık sadece 
sosyalizme ulaşmak için en uygun araçların neler olduğu konusunda değil, aynı zamanda 
sosyalist  hedefin kendisinin gerçekte ne olduğu konusunda da odaklanıyordu. Sosyal 
demokratlar ortak mülkiyet ve planlama gibi fundamentalist ilkelere sırtlarını döndüler ve 
sosyalizme refah devleti, yeniden gelir dağılımı ve iktisadi yönetim anlamında yeniden şekil 
verdiler.  
 
Sosyalizmin Unsurları 
 

• Topluluk: Sosyalizmin odağında ortak bir insaniyetin varlığı ile bağlantılı bir sosyal 
varlık olarak insan görüşü vardır. Şair Johm-n Donne’nin  ifadesiyle “hiçbir insan tek 
başına bir ada değildir; herkes Kıta’nın bir kısmı ve ana karanın bir parçasıdır”. Bu 
yaklaşım, topluluğun önemine bir göndermedir; ve bireysel kimliğin sosyal 
ilişkiyle,sosyal gruplara ve kolektif organlara üyelik yoluyla nasıl biçimlendirildiğinin 
önemle altını çizmektedir. 

• Kardeşlik : Ortak insanlığı paylaşan beşeri, varlıklar olarak insanlar, birbirlerine 
yoldaşlık veya kardeşlik hissi ile bağlıdırlar.  Bu yaklaşım sosyalistleri rekabetten çok 
işbirliğini tercih etmeye ve bireyciliğe karşı kolektivizmi desteklemeye teşvik eder. Bu 
yaklaşımda rekabet bireyleri birbirlerine karşı kışkırtır, küskünlüğü, çatışmayı ve 
düşmanlığı beslerken, işbirliği insanların kolektif enerjilerini bir takım faaliyetine 
dönüştürmelerini mümkün kılar ve topluluk bağlarını güçlendirir. 

• Sosyal Eşitlik : Eşitlik, sosyalizmin temel değeridir. Sosyalistler özellikle sosyal 
eşitliğin, yani fırsat eşitliğine karşı arşı gelir eşitliğinin önemini vurgularlar.bireylerin 
kendilerini diğer insanlarla özdeşleştirmelerini teşvik eden sosyal eşitlik yolunun, 
sosyal istikrarın e bütünlüğün başlıca garantisi olduğuna inanırlar.Aynı zamanda 
eşitlik, hukuki ve siyasi hakların uygulanması için bir temel de oluşturur. 

• İhtiyaç : Eşitliğe duyulan sempati, aynı zamanda maddi menfaatlerin sadece çalışma 
ve liyakat temelinde değil ihtiyaç temelinde dağıtımına ilişkin sosyalist inancı da 
yansıtır. Bu ilke ifadesini Marks’ın komünist dağılım ilkesinde bulur; “herkes 
yeteneğine göre üretime katılır, herkes ihtiyacı ölçüsünde üretimden pay alır”. Bu 
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yaklaşım, temel ihtiyaçların (yeme, içme, barınma, kişisel güvenlik v.b.) tatmininin 
değerli bir beşeri varoluşun ve sosyal hayata katılımın önşartı olduğu inancını yansıtır. 
Ancak açıktır ki ihtiyaca göre dağıtım, insanların sadece maddi güdülerle değil, ahlaki 
güdülerle de hareket etmelerini gerektirir. 

• Sosyal Sınıf : Sosyalizm genellikle   bir sınıf politikasının şekli olarak sunulur. 
Öncelikle sosyalistler toplumu gelir ve refahın dağılımı bakımından analiz etme ve 
dolayısı ile sınıfı önemli bir sosyal bölünme konusu olarak görme eğilimindedirler. 
İkinci olarak sosyalizm geleneksel olarak ezilen ve sömürülen işçi sınıfının 
çıkarlarının yanındadırlar. Yine geleneksel olarak işçi sınıfını sosyal değişimin  ve 
hatta sosyal devrimin bir aktörü olarak görürler. Bununla birlikte sınıf ayırımları 
tedavi edilebilir; sosyalist hedef hem ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin tamamen 
ortadan kaldırılması, hem de ciddi biçimde azaltılmasıdır. 

• Ortak Mülkiyet : Sosyalizm ile ortak mülkiyet arasındaki ilişki ciddi biçimde 
tartışmalıdır. Bazıları bunu sosyalizmin bizatihi amacı olarak, diğer bazıları ise bunun 
sadece daha geniş bir eşitlik ortaya çıkartmak için seçtiği basit bir aracı olarak 
görürler. Ortak mülkiyete dair sosyalist argüman onun maddi kaynakları ortak iyiye 
ulaşma amacıyla koordine etmenin bir aracı olmasındandır. Onlara göre özel mülkiyet 
bencilliği, açgözlülüğü ve sosyal bölünmeyi teşvik eder. Ancak modern sosyalizm 
mülkiyete ilişkin bu dar yaklaşımdan epeyce ayrılmıştır.     

 
SOSYAL PROTESTO EKOLLERİ 
 
Sanayi toplumlarının en kalabalık kesimi olan  işçilerin içine düştükleri durum karşısında  
toplumsal bir duyarlılığa sahip olan çevreler mevcut ekonomik düzene karşı harekete 
geçmişler ve mücadele yolları geliştirmişlerdir. Bu gelişmeler karşısında vicdanları sızlayan 
işverenler de çıkmıştır. Ancak Manchester Liberalizminin savunucuları bu durumun geçici 
olduğunu ve zamanla piyasa mekanizmasının her şeyi dengeleyeceği savunarak içleri kan 
ağlayan işverenleri teskin etmeyi başarmışlardır. 
 
Sanayi devrimine kadar kurulu sosyal düzene karşı bir muhalefet hareketi gelişmemiştir. 
Çünkü o devirlerde sosyal düzenin de tabii düzen gibi tanrısal bir kurgu olduğuna inanılıyor 
ve değiştirilmesinin mümkün olmadığı kabul ediliyordu. Yüksek sınıflar sahip oldukları 
ayrıcalıkları doğuştan tabii bir hak olarak kazanıyorlar, alt sınıflar ise karşı karşıya kaldıkları 
güçlükleri ve yoksullukları kaderin veya ilahi düzenin tabii bir sonucu olarak görüyorlardı. 
Var olana isyan etmek, hele hele değiştirmeye çalışmak tanrıya karşı gelmek olarak 
yorumluyorlardı.  O zamana kadar var olan muhalefet kötü yönetimlere, Kilise 
uygulamalarına veya tanınmış düşünürlerin fikirlerine yönelmişti.. Diğer bir ifadeyle daha 
önce kurulu düzeni siyasi, sosyal, iktisadi, dini ve kültürel  bütün yönleri ile reddeden hiçbir 
fikir akımı doğmamıştı. 19.yüzyılda ise var olanı eleştirmek ve ortadan kaldırarak  yerine 
daha geniş kesimlere refah sağlayan, bilinçle planlanmış yeni bir toplum kurma amacı giderek 
yayılan bir amaç haline gelmiştir. 
 
19.yüzyılın ilk yarısında gelişen hareketler iki hayal kırıklığından kaynağı söylenebilir. 
Birincisi Fransız devriminin yarattığı hayal kırıklığıdır ki, bu devrim hukuk önünde eşitlik 
sağlamış, fakat sosyal ve ekonomik eşitlik  bakımından başarısız kalmıştır. Diğeri ise Sanayi 
devriminin yarattığı hayal kırıklığıdır. Bu devrim kapitalist sistemin özelliklerinden dolayı 
eşitsizlikleri arttırmış ve büyük zenginlik içinde geniş toplum kesimlerinin yoksulluğu 
meselesini yaratmıştır.   Böylece daha ideal topluma ulaşmak hedefini güden ve farklı araçlar 
öneren çok çeşitli akımlar doğmuştur. 
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Sosyal protesto ve muhalefet hareketlerinin hepsi yoksulluk meselesi üzerinde durmuş ve 
yoksulluğun katlanılması gereken bir durum olmayıp, mücadele edilmesi gereken bir durum 
olarak kabul etmişlerdir. Eğer bu problem halledilemez ise toplumun bir arada yaşamasının 
mümkün olamayacağı sonucuna varmışlardır. 
 
Karakter ve amaçları farklıda olsa bütün muhalefet hareketlerinin birleştiği noktalar iktisadi 
hayatta rekabete ve toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğe dayanan kapitalizmin yerine 
işbirliğine dayanan yeni bir toplumun kurulması ve toplumda yaratılan servetin sosyal adalet 
prensiplerine uygun  şekilde dağıtılmasıdır. 
 
Sosyal protesto hareketleri içinde en dikkat çekici hareket Marxian Sosyalizmdir. Marxian 
Sosyalizm bir çok ülkede taraftar bulmuş ve 20. yüzyılda ise “komünizm” adı altında 
dünyanın büyük kesimine hakim olmuştur. 
 
Hareketlerin hepsi yoksulluk sorunu üzerinde durmuş ve herkesin refahının sağlamayı görev 
edinen bir devlet anlayışı ile halledileceğini iddia etmişlerdir. İster Anarşistler gibi devleti 
reddetsinler, ister Hıristiyan Sosyalistler gibi devleti işçilerin refahı için sorumlu kılsınlar, 
ister Marksist Sosyalistler gibi devleti üretim ve dağıtımın yegane kaynağı olarak görsünler, 
bunların hepsi liberal kapitalizme karşı ortak bir cephe kurmuşlar ve kapitalist sistemi 
reddetmişlerdir.   
 

ÜTOPİK SOSYALİSTLER 
 
Ütopik sosyalistler herkesin barış  ve güvenlik içinde yaşayacağı ideal ve mükemmel  bir 
toplum hayali kurmuşlardır. Onlara göre bu toplumun dayanacağı esas prensip “işbirliği” 
olacaktır.  
 
Ütopik sosyalistler Fransız Devriminin getirdiği eşitlik, hürriyet gibi fikirlerden etkilenerek 
ideal toplumu oluşturmayı istemişlerdir.  Yola kapitalizmin kötülüklerini gerek siyasi gerek 
iktisadi açıdan eleştirerek başlamışlardır. Onlara göre uygulanmakta olan sistem üretim 
yöntemleri açısından plansız ve bu nedenle müsrif, dağıtım yöntemleri açısından ise haksız ve 
merhametsizdir.  Bu nedenle azınlığın zengin ve çoğunluğun yoksulluk içinde bulunması 
rekabete dayanan düzenin kaçınılmaz sonucudur.  Bu kötülüklerle baş edebilmek için onlara 
göre parlamenter sistem de işe yaramamaktadır.  
 
Ütopik sosyalistler üretim araçlarının ortaklaşa kullanılmasına dayanan bir ekonomi 
kuracaklardır. Buna göre Utopistler “millileştirme, devletleştirme” değil “sosyalleştirme” 
yolunu seçmişlerdir.  Üretim iktisadi planlamaya dayanacak, yaratılan servet üreticilerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak dağıtılacaktır.  Ütopik sosyalistler sanayin millileştirilmesine karşı 
çıkmışlar, onlara göre devlet şekli ne olursa olsun etkinlik ve yaratıcılıktan uzak ve iktisadi 
sorunları çözme konusunda başarısız olarak görmektedirler. 
 
Ütopistler mükemmel topluma derhal, fakat ihtilale başvurmadan kurmayı ummuşlardır. 
Onlar her türlü sınıf savaşını, şiddeti ve sınıf diktatörlüğünü reddetmişlerdir. Takip ettikleri 
yöntem eğitim ve iknadır. İşbirliğine dayanan toplum iktidarda bulunanların özverisi ile şahsi 
çıkarlarının yerine toplumun çıkarlarının ikamesi ile kurulacaktır. Krallar, devlet adamları ve 
kapitalistler hakaniyete dayanan bir sosyal düzenin kendilerinin ve her kesin yararına olacağı 
hususunda ikna edileceklerdir.  
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Uygulamada dört ütopik sosyalist ekolün ortaya çıktığı görülmektedir. Saint Simon  makineli 
üretimi yoksulluk problemini çözecek başlıca güç olarak bakmış, teknolojik gelişmeye ilk 
planda yer vermiştir. Organizasyon , üretim ve sanayileşme gerekli kabul edilen üç ana 
prensiptir. 
 
Onun kuracağı toplumda doğal kaynakların istismarı, insanın insanı istismarının yerini 
alacaktır.  Kurulacak yeni düzen sınıflardan oluşacaktır. Sınıflar üretim sürecinde sahip 
oldukları göreceli öneme göre bir hiyerarşi oluşturacaklardır. En üstte bilim adamları sonra 
mühendisler ve teknisyenler bunun altında sevk ve idareciler, sanatkarlar en altta da emekçiler 
yer alacaktır.  Ancak emekçilere rahat bir yaşam standardı sağlamaya yeterli ücretler garanti 
edilecektir. Fırsat eşitliği sağlandığında her fert sosyal hiyerarşi içindeki yerini kendi kabiliyet 
ve çalışmasına göre belirleyecektir. Bireylerin milli hasıladaki payları üretime yaptıkları 
katkının oranına ve değerine göre belirlenecektir. Özel mülkiyet tabii bir hak olarak değil 
genel refahı arttırmanın ödülü olarak kabul edilecektir. 
 
Saint Simon’un taraftarlarına göre bütün sosyal kurumlar, sayıca en fazla, fakat en fakir olan 
işçi sınıfının ahlaki, fiziki ve entelektüel gelişimi için çalışmalıdır. Onların benimsedikleri 
slogan şudur “herkes kabiliyetine göre, her kabiliyete yaptığı işe göre”  ücret ödenmelidir, 
devlet üretici mülkün yegane sahibi olmalıdır. 
 
Sismondi’de  başlangıçta Adam Smith taraftarı iken sanayideki sonuçları gördükten sonra 
“görünmez el” e inancı kaybolmuştur. Ona göre yığın üretimin sonucunda sermaye gittikçe 
daha az elde toplanmaktadır. Üretim fazlasının tüketilebilmesi için geniş pazarlara ihtiyaç 
vardır. 
 
Frourier ‘e göre müşterek mülkiyete dayanan bir hayat sorunların çözümüdür. Bu amacı 
gerçekleştirmek üzere falanj adını verdiği ortak üretim atölyeleri ve yerleşim bölgeleri 
düşünmüştür.  
 
Frourier’e göre kapitalizm insanları mutlu edecek bir sistem değildir. Kıyasıya rekabete 
dayanan ekonomi kriz ve kitle sefaleti yaratır. Makineli üretim işçiyi ücrete bağlı bir esir 
haline getirir. Onun kurduğu sistemde işçi bir ücretli değil işbirliği yapan bir kimse, iş ise 
geçinme aracı değil insanın kabiliyetini göstereceği ve kendi kendisini ifade edebileceği bir 
tatmin aracı olacaktır. Falanjdaki her kes çalışmak zorundadır. Özel mülkiyet ortadan 
kaldırılmayacak fakat falanja dahil bütün üyeler birleşik hisse senedi esasına dayanan bir 
şirkete ortak olacaklar emekleri karşılığı kendilerine ödenen miktardan başka kardan da pay 
alacaklardır. Böylece ahenk ve işbirliğine dayanan düzen barış içinde işleyecektir. Falanjlar 
ne bir ihtilal hareketi ne de siyasi reform hareketleri sonucunda kurulacaklardır. Falanjlar 
tamamen serbest irade ve serbest araçlarla kurulacaklardır. Frourier sınıf mücadelesi ve 
ihtilale dayanan şiddet hareketlerinden çekinmiş, bunun yanında ne kadar iyi niyetli bir 
girişime de dayansa devlet müdahalesinden de kaçınmıştır. 
 
Frourier falanjların kurmak için gerekli sermayeyi sağlamak amacıyla zenginlere başvurmuş 
fakat ihtiyaç duyduğu fonları sağlayamamıştır. Buna rağmen Frourier’in fikirleri bir hayli 
taraftar toplamış, kırktan fazla falanj kurulmuş ancak hepsi fon yokluğundan ya kötü idareden 
ya da işbirliğinin geliştirilememesinden dolayı başarısızlığa uğramıştır. 
 
Robert Owen büyük bir kooperatifçi sosyalist olarak tanınmaktadır. Ona göre toplum küçük 
ve kendi kendine yeten sosyalist komüniteler kurmak suretiyle yeniden düzenlenebilir. Owen 
fabrika işçiliğinden fabrikatörlüğe kadar yükselmeyi başarmış bir iş adamıdır. Kurduğu model 
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fabrikada sosyal politika bakımından o zaman için önder olacak bir çok uygulamayı 
gerçekleştirmiştir. Ücretleri yükseltmiş, çalışma sürelerini kısaltmış (on saatten fazla kimseyi 
çalıştırmamış), çocukların çalışmasını önlemiş fabrikalardaki sağlıksız çalışma şartlarını 
düzeltmiş, tasarruf bankaları ve mağazaları kurmuştur. Bunların yüklediği tüm masraflara 
rağmen  iş hacmini genişletmiş işi büyütmüştür. Bu durumu açıklarken bu gün de benimsenen 
“çalışanların iş tatmini yükseldikçe verimliliği artar” ilkesini dile getirmiştir. 
 
Owen sosyal sorunların kapitalizmde var olan rekabet ve kar hırsından kaynaklandığını 
bunların ortadan kaldırılması halinde sorunların da biteceğini iddia etmiştir. Ona göre üretim 
kar için değil fayda için yapılmalıdır. 
 
Ütopik bütün planları başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Owen in fikirleri İngiltere’de 
sosyal reform gelişiminde önemli rol oynamıştır. 
 
Ütopik Sosyalizmin Sosyal Politikaya Etkileri 
 

- 19.yüzyılın ortalarından itibaren ütopik sosyalistler önemin kaybetmiş ve ortadan 
kalkmıştır. Bana karşılık daha sonraki devirlerde sosyal reformların gelişiminde 
önemli esin kaynağı olmuşlardır. 

- Yoksulluğun katlanılması gereken bir kader olmayıp sanayi devriminin yarattığı 
büyük servetin daha adil dağılımı sayesinde engellenebilecek bir sosyal sorun 
olduğu görüşünü ortaya atmışlardır. 

- Sınırsız rekabetin kötülüklerini ortaya koyarak kooperatifçilik gibi işbirliğine 
dayalı hareketlerin öncülüğünü yapmışlardır. Böylece sosyal politikanın 
araçlarından biri olan kendi kendine yardım mekanizmalarının oluşumunu 
sağlamışlardır. 

- Her bireyin ücret karşılığı istihdama hakkı olduğuna dair görüşü yaymak suretiyle 
modern tam istihdam görüşünün gelişmesine yardım etmişlerdir. 

- Planları başarısızlıkla sonuçlanmış olsa bile daha sonra dünyayı saran sosyalizm 
hareketine ilk hızı vemişlerdir. 

- Marx’ın kapitalizm eleştirisine zemin hazırlayarak Marxizm’in ve sonuçta buna 
reaksiyoner tedbir olarak sosyal politikanın gelişmesine etki etmişlerdir. 

 

HIRİSTİYAN SOSYALİST HAREKETLER    
 
Hıristiyan Sosyalizmi olarak bilinen hareketler 19.yüzyılın içinde sosyal protesto hareketi 
olarak doğmuştur. Bu hareket sanayi devriminin doğurduğu sosyal huzursuzluk ve kötülüklere 
çare bulmak isteyen bazı Katolik ve Protestan çevrelerde taraftar toplayabilmiştir. Hareketin 
ortaya çıkışında iki temel etken bulunmaktadır. Birincisi  kapitalist sistemin yarattığı 
kötülükleri ortadan kaldırmak, ikincisi ise yoksulluk ve zamansızlık nedeniyle dinden 
uzaklaşan işçileri tekrar kilisenin etki alanı içine almak.   
 
Yaşanmakta olan liberal kapitalizm ve onun içinde temel güdü olan kar hırsı ve rekabet 
Hz.İsa’nın öğretilerine uymamaktadır. Sosyalist din adamlarına göre insanlara gereken değeri 
vermeyen, yoksullaştıran  ve onları günahkar bir yaşama zorlayan sistem ortadan 
kaldırılmadıkça Hz.İsa’nın öğretileri yaşama geçirilemez. Bu durdum zaten zorlu yaşam ve 
çalışma koşullarından dolayı kilise cemaatindeki azalmadan da görülmektedir. 
 
Diğer laik sosyalistler gibi Hıristiyan sosyalistler de kapitalizmi esas itibariyle 
reddetmişlerdir. Onlara göre bencilliğe dayanan bir sistem Hıristiyanlıktaki kardeş sevgisi 
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prensibi ile bağdaştırılamaz. Emeğe ve emekçiyi bir insan olarak değil üretim sürecindeki bir 
mal gibi gören kapitalizm, Hıristiyanlığın insanlığın  yüceliği prensibini ihlal etmiştir. Bu 
nedenle husumete ve rekabete değil kardeşliğe ve işbirliğine dayanan bir ekonomik sistem 
Hıristiyanlık idealleriyle daha bağdaşık olacaktır. Bu düzende hizmet arzusu, kar arzusunun 
yerini alacaktır. 
 
İşçi sınıfının ilgisini çekebilmek için kilisenin sadece öbür dünya ile meşgul olmadığını, aynı 
zamanda yeryüzündeki sosyal ve ekonomik şartlarla da yakından ilgilendiğini iddia 
etmişlerdir. Hıristiyanlık insanlığı yalnız öbür dünyada değil yeryüzünde de mutlu etmeye 
çalışmalıdır. Hıristiyan sosyalistler yoksulluğu, çözümlenmesi gereken bir problem olarak 
kabul etmişler ve yoksulluğun ancak Hıristiyanlık prensiplerinin iktisadi düzene uygulanması 
sayesinde ortadan kaldırılabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
 
Sosyal Katoliklik ve Sosyal Protestanlık olarak iki temel ekole ayrılan hareket günümüze 
doğru kiliseden çıkıp siyasetin içine girerek Hıristiyan temelli partilerin doğması ile ayrı bir 
ivme kazanmıştır.  
 

 
 
 
 
ANARŞİZM 
 
Anarşizm 19.yüzyıldaki en aşırı sosyal protesto hareketi olarak dikkat çekmektedir.Anarşizm 
hem burjuvaya, hem  demokratik yönüyle kurulu liberal düzende karşı çıkmakta, hem de 
Marksist ve reformist yönüyle sosyalizmi reddetmektedir. 
 
Anarşizm bir sosyal protesto hareketi olarak başlıca rakibi olarak gördüğü sosyalizmden 
doktrin, metot ve espri bakımından geniş ölçüde farklı bulunmaktadır.Sosyalizm maddeci bir 
hayat görüşüne sahip iken anarşizm her türlü otoriteyi reddederek idealist bir hayat görüşüne 
dayanmaktadır. Sosyalizm ile anarşizm arasında şiddetli bir husumet ve çatışma mevcut 
olagelmiştir.  
 
Anarşistler insanın yapısının iyi huylu ve makul olduğunu iddia etmişlerdir. İnsanı zorlamaya 
dayalı otoritenin baskısına tabi tutulunca kötü ve irrasyonel bir şekle bürünmektedir.Devlet 
hakimiyetinden önceki devrelerde insan hayatı tabiat kanunlarına uygun olarak hürriyet ve 
eşitliğe dayanıyordu.Devletin doğuşuyla bu ideal durum ortadan kalkmıştır. Ancak ideal bir 
hayat tarzı olarak tabii düzen fikri devam etmiş ve iyi toplumun yaratılması yolunda insanlara 
yol göstermiştir. 
 
Anarşizm ideolojinin temelini “bireyin üstünlüğü”  görüşü teşkil etmektedir. Her birey 
istediğini yapmakta serbesttir.  Bu bakımdan tam bir hürriyete sahiptir,  yeter ki hareketleri 
diğer bireylere herhangi bir zarar vermesin. Bu nedenden dolayı anarşizm gücünü baskıcı 
otoriteden alan siyasi, sosyal, ekonomik ve dini bütün müesseselere muhaliftir. Bu çeşit 
müesseselerin her fiili birey hürriyetlerine bir tecavüz oluşturmaktadır. Ferdi bu tecavüz ve 
tehditlerden kurtarmak için anarşizm bu müesseseleri yıkmayı amaç edinmiştir. Bu 
müesseselerin başlıcaları devlet, kilise, mülkiyet ve ailedir. 
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Anarşistlere göre baskıcı müesseselerin en kötüsü devlettir. Anarşizm devletin varlığını haklı 
göstermeye çalışan bütün görüşleri reddetmiştir. Devletin barış ve  güvenliğin muhafazası için  
gerekli olduğunu  iddia eden liberal görüş, devletin başlıca gelişme aracı olduğunu iddia eden 
radikal görüş ve son olarak devletin işbirliğine dayanacak toplumun kurulmasında başlıca araç 
olduğunu iddia eden sosyalist görüş anarşizm tarafından reddedilmiştir.  Devlet barışı 
sağlayacak  bir mekanizma olma yerine kendini koruma adına çok daha büyük baskı kuran, 
şiddet uygulayan bir müessese olarak görülmektedir. İnsanlık bu müesseseyi ortadan 
kaldırmadıkça tam bir hürriyete kavuşamayacaktır. Devleti ancak bir ihtilal ortadan 
kaldıracaktır. Böyle bir ihtilal hür komünitelerden oluşan bir federasyonu devletin yerine 
geçecektir. Bu hür komüniteler ortak işlerini karşılıklı anlaşma ve serbest sözleşmeler yolu ile 
yürüteceklerdir. 
 
Anarşistlerin iddiasına göre ancak hür bir toplumda insan tam bir hürriyete sahip olabilir. 
“Hür toplum” deyimiyle bireylerin tam bir gelişmeye ulaşabileceği ve her meselede serbestçe 
işbirliği yapmak imkanının geliştirebileceği bir sosyal düzen düşünmüşlerdir. Devlet denilen 
soğuk ve baskıcı mekanizma yok olacak ve onunla birlikte bütün örgütlü baskı ve şiddet 
şekiller de ortadan kalkacaktır. Bunların yerine bireyler, guruplar, bölgeler ve milletler 
arasında serbest ve kendiliğinden gelişecek bir işbirliği oluşacaktır. Bu üniteler mahalli, 
bölgesel, milli ve milletlerarası federasyonlar içinde birleşeceklerdir.İnsanda tabii olarak 
bulunan iyilik ve karşılıklı yardım içgüdüsü, bu işbirliği sisteminde hür ve mükemmel bir 
ifade imkanı bulacaktır. Gelecekteki bu çeşit bir toplumda hiç bir zorlama, hiçbir kanun, 
hiçbir hükmet mevcut olmayacaktır. Bunların yerine herkesin ortak kabul ile doğacak belirli 
davranış kalıpları geçecektir. 
 
Servetin kullanılışı anarşist ideolojinin önemli bir meles olmuştur. Ancak bu meselede ortaya 
çıkan fikir ayrılığı iki ayrı ekol, komünist anarşizm ve ferdiyetçi anarşizm oluşturmuştur.  
Komünist anarşizme göre bütün mülk ve servet, topluluğu temsil eden bir birlik tarafından 
ortaklaşa kullanılmalıdır. Bu sistemde her  üye bedeni, fikri yada  artistik bakımdan kendine 
en fazla uyan işte çalışmak hususunda serbest olacaktır.m Yine her üyeye ister çalışma 
iktidarında olsun yada olmasın geçim ve rahat yaşam imkanı garanti edilecektir. Komünist 
anarşistlerin inancına göre, tembeller de kamu oyu baskısı sonucunda utanarak çalışmak 
zorunluluğunu duyacaklardır. Yaratılan servetin dağılımında ise “herkes kabiliyetine göre 
üretime katılacak, herkese ihtiyacına göre pay alacaktır” prensibi kullanılacaktır. 
 
Ferdiyetçi anarşistlerin savunduğu dağılım prensibi ise oldukça farklı idi. Onlar mülkiyetin 
bizatihi kötü bir şey olmadığını, ancak mülk sahiplerinin sahip oldukları monopol ve 
imtiyazlar yoluyla bu mülkü başkalarını istismar etmek için kullandıklarını, özel mülkiyetin 
bu sebeple kötü bir mahiyet kazandığını iddi ediyorlardı. Gerçekte mülkiyet ferdin yaşaması  
İçin zorunludur; fert kendi emeği sayesinde elde ettiği şeyler üzerinde haklara sahip olmalıdır. 
Ancak bağımsız üreticilerin kooperatif teşebbüsler kurmalarına izin verilmelidir. 
 
Anarşizmin nasıl kurulacağı hususunda değişik ekoller tarafından değişik metotlar 
savunulmuştur. Bunların arasında tamamen barışçı metotlar olduğu gibi sadece şiddet yolunu 
benimseyenler de vardır. Felsefi Anarşizm olarak bilinen ekol anarşimin tedricen ve ikna 
yoluyla kurulması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu görüşün taraftarları her çeşit şiddeti 
reddetmişler hatta yiyecek temini maksadıyla hayvanların öldürülmesini dahi reddederek 
vejeteryan belenmeyi savunacak kadar ileri gitmişlerdir. Bir diğer ekol ise terörizm yoluyla 
anarşist fikirlerin daha kolay gerçekleştirileceğini ve halkın anarşizm amacına sempatisini 
daha kolay sağlayabileceğine inanmışlardır. 
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Kendisini anarşist olarak niteleyen ilk düşünür Fransız Pierre Joseph Proudhon’dur “pozitif 
anarşi”  adını verdiği gerçekten sınıfsız bir toplum esaslarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu  
düzende mülkiyet ortadan kaldırılacağı için rant, kar ve faizde ortadan kalkacaktır.Bunun 
yerine kurulacak sistemde bir çiftliğin yada üretici atölyenin mülkiyeti sadece onu işleten 
şahısa ait olacaktır. Üretilen bütün mallar işçi-malik e ait olacak, böylece işçi emeğinin tam 
karşılığını almış olacaktır. 
 

SENDİKALİZM 
 
Fransa’da 19. yüzyılın son on yılı içinde sendikalizm adı altında yeni bir sosyal hareket 
doğmuştur. Bu hareketin kurucuları, anarşizm in başarıya ulaşmaması karşısında hayal 
kırıklığına uğramış Fransız Anarşistleridir. Onlara göre anarşizm, esas itibarıyla topluma 
küskün kimselerle gerçeklerden uzak yaşayan filozofların dikkatini çekmiş, fakat işçi sınıfına 
hitap edememiştir. İşçi sınıfının desteğini almayan hiçbir ihtilalci hareket başarıya ulaşamaz. 
Bu sebeple  sendikalistler esas itibarıyla işçi sendikalarını hedef alan yeni bir ihtilalci harekete 
öncülük etmek istemişlerdir. Ancak sendikalar üzerindeki baskı ve sınırlamalar 
kaldırılmadıkça ve bu kuruluşlar merkezi bir yapıya ve idareye kavuşmadıkça söz konusu 
amacın gerçekleşemeyeceğini de belirtmişlerdir. 
 
İşçilerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılar başlangıçta liberal kapitalizmin serbest 
işleyen piyasa güçlerine müdahale olarak kabul edildiği in sisteme zararlı unsurlar olarak 
görülmüş ve yasaklanma yoluna gidilmiştir. Bana rağmen oluşan işçi örgütleri fiili örgüt 
olarak kalmış yasal korumalardan yararlanamamıştır.  
 
Fransa’da sendikalar 1884 tarihine kadar tam bir hürriyete kavuşamamışlardır. Bu tarihte 
Üçüncü Fransız Cumhuriyetinin çıkardığı bir kanun ile sendikaların faaliyetleri tanınmış ve 
daha önce konulmuş bulunan bütün hukuki sınırlamalar kaldırılmıştır. 1895 de sendikaların 
büyük bir kısmı bir araya gelerek CGT (Confedaratin Generale du Travail) adıyla milli 
seviyede bir konfederasyon kurmuşlardır. Yine aynı tarihte sendikalı işçileri çalıştıkları 
işkoluna bakmaksızın çeşitli şehirlerde bir arada toplamak amacını güden sendika merkezleri 
kurulmuştur. Bu kuruluşlarda kendi aralarında milli seviyede bir konfederasyon kurmuşlardır. 
1902 de bu iki üst kuruluş birleşmiş ve böylece bütün işçi hareketi tek bir konfederasyonda 
temsil edilme imkanına kavuşmuştur. Bu önemli olay sendikalizmin amacına hizmet etmiştir.  
 
Sendikalizmin eğer bir kurucusu varsa bu Fernand Pelloutier’dir. Herşeden önce bir anarşist 
olan Pelloutier sosyalizme karşı ihtilalci bir hareket olan sendikalizmin esaslarını ve 
felsefesini çizmiştir. Geniş ölçüde Pelloutier’in etkisinde kalarak CGT 1906’daki kongresinde 
sendikal birliğin tüzüğü kabul edilmiştir. Sendikalizm de diğer muhalefet hareketleri gibi 
kapitalist sistemin ortadan kaldırılmasını ve bunun yerine işbirliğine dayanan bir sosyal düzen 
kurulmasını öngörüyordu. Bu hedefe varmak için ortaya konan ideoloji çeşitli doktrinlerden 
alınmış fikir ve taktiklerle karma bir özellik taşıyordu. Bunların bazıları anarşizmden 
alınmıştır, bazıları Marksizm’e ait fikirlerdir, bazıları da bu harekete özgün fikirlerdir.    
 
Sendikalizm anarşizmden devletin reddi fikrini almıştır. Sendikalistlere göre devlet 
”iktidardaki sınıfın kılıcıdır ve diğer sınıfların çıkarlarını koruma gücünden mahrumdur”. 
Parlamentolar, demokratik ülkelerdeki şekliyle işçi çıkarlarını gerçekleştirmek için yeterli 
değildir. Zaten burjuva tarafından burjuva çıkarlarını gerçekleştirmek üzere toprak sahibi 
aristokratların elinden iktidarı devralmak üzere kurulmuş müesseselerdir. Burjuva çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde kurulduğu için ondan işçi çıkarlarına hizmet yolunda faydalanmak 
mümkün değildir. Bu nedenle sendikalistler işçilere seçimleri boykot etmeleri tavsiyelerinde 
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bulunmuşlardır. Çünkü siyasi partiler özellikleri icabı işçi sınıfının meselelerini çözme 
konusunda yeterli değillerdir.  Var olan partiler işçiler, çiftçiler, sanayiciler, çalışanlar, 
esnaflar gibi farklı ve birbirine zıt  çıkarları temsil eden çeşitli sosyal unsurlardan meydana 
gelmişlerdir. Üstelik kitle partisi olma iddiasında bulunan partiler her çıkar gurubuna şirin 
gözükmek ve onların desteğini almak için birbirine zıt çıkarları dahi gerçekleştireceklerini 
iddia etmeleri büyük bir kandırmacadır. Sınıf mücadelesi bir parti mücadelesi haline 
getirilemez çünkü iktisadi güç siyasi güçten önde gelmelidir. Burjuva ile proleterya arasındaki 
savaş siyasi alanda değil iktisadi alanda geçmektedir. 
 
Sendikalizm Marksizm’den sınıf mücadelesi doktrinini almış ve bunun üzerinde ısrarla 
durmuştur.Bu mücadelede ana rol ve görev işçiler tarafından yalnızca işçi çıkarlarına hizmet 
etmek gayesiyle oluşturulmuş bir müessese olan sendikalara verilmiştir. Emeğin 
merkezileşmiş gücünü temsil eden bir organ olarak sendika, sınıf savaşını siyaset, parlamento, 
siyasi parti gibi endirekt yollarla değil ekonomik alanda direkt faaliyetlerle 
gerçekleştirecektir. 
 
Sendikalizmin sosyal muhalefet akımlarına yaptığı özgün katkı, sendikanın işçiler için bir 
kurtuluş aracı olarak kullanılması ve kabul edilmesidir. Sendikalizm sendikalar aracılığı ile 
toplumda işbirliğine dayanan bir toplum yaratma amacını güden ihtilalci bir hareket olarak 
tanımlanabilir. İşçileri kapitalist toplumda diğer sınıflardan ayıran  tek müessese olarak 
sendika, tarihi bir görev olan kapitalizmin yıkılması fonksiyonunu gerçekleştirecek tek araç 
niteliğini taşımaktadır. Bu hedef için sendikalar, işçinin hayat standartlarını yükseltme 
mücadelesinin ötesinde örgütlenerek ihtilalci bir kuvvet olarak sistemi değiştirmeye 
çalışmalıdırlar. Bu hedefe ulaşmada en büyük araç, bütün işçilerin katıldığı kitle 
sendikalarının oluşturulmasıdır. 
 
 Sendikalar ilk olarak vasıflı işçilerin kurduğu lokal meslek sendikaları şeklinde ortaya 
çıkmışlardır. Eğitimli ve belli bir mesleğe sahip işçiler içine düştükleri sefaletten kurtulma 
yolları aramaları ve bu yolda örgütlenmeleri tabiidir. Ancak bu sendikalar küçük ve dağınık 
bir yapı oluşturmaktadırlar. Meslek sendikaların yerine milli seviyede istihdam edilen vasıflı 
vasıfsız bütün işçileri örgütleyen kitle sendikaları oluşturulmalıdır.  Ancak büyük sendikalar, 
işçilerin kapitalist işverene karşı sınıf düşmanlıklarını arttırmak yoluyla sınıf dayanışmasını 
kuvvetlendirebilirler. Sendikaların büyümesi işçi sınıfını hürriyete kavuşturma ve geleceğin 
toplumunun oluşturulabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Endüstriyi kontrolü altına alacak 
sendikalar kendi isteklerini topluma kabul ettirebileceklerdir. Bu açıdan sendikalistlerce 
işyerinin sendika tarafından ele geçirilmesi, devletin ele geçirilmesinden daha önemlidir. 
 
Sendikalizmin teorik yönünü geliştiren önemli bir isim George Sorel’dir  Kendisi bir 
mühendisken sosyoloji ve felsefe ile ilgilenmiş, 1908 de yazdığı eserinde, yirminci yüzyılın 
çürümüş ve kısır bir burjuvazi ile canlı ve yaratıcı proleterya arasındaki mücadeleyle 
şekilleneceğini iddia etmiştir.  Sorel sendikalizmin felsefesine, bir işkolunun bütününü yada 
tüm ülkeyi kapsayan ve çoğu kez toplu pazarlık dışı siyasi amaçlarla yapılan genel grevleri 
getirmiştir. Ona göre genel grev bir “sosyal efsane” anlamını taşımakta ve dinamik bir 
kuvveti göstermektedir. Sorel’in iddiasına göre işçilerin kurtuluşu, yapacakları bir ihtilal ile 
yani genel grevlerle, kapitalizmi yıkarak işçi sınıfını hürriyete kavuşturacak düzeni 
kurmalarından geçmektedir. İşçilerin kurtuluşu böyle bir sosyal efsaneye sahip olurlarsa ve 
kurtuluş gününe inanırlarsa mümkün olacaktı. 
 
Sorel kapitalizmin ancak şiddet yoluyla yıkılabileceğine inanıyordu. Şiddet terörizme özgü 
davranışlar olarak değil, savaş kavramıyla izah edilmesi gerekirdi. Sorel sınıf savaşında 
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şiddete başvurmanın milli bir savaştaki şiddet kadar meşru olduğunu iddia ediyordu. Bundan 
dolayı sınıf bilinci ve dayanışmasında kuvvet alacak işçiler, kendi sınıflarına düşmandiğer bir 
sınıfa karşı disiplinli bir şekilde örgütlenmelidirler. Proleter ordunun önderleri mücadeleci 
işçilerden meydana gelecek elit bir zümre, cüretkar bir azınlık olacak, bunlar örgütsüz ve 
disiplinsiz dayanışma ruhundan uzak kütleleri ihtilalci hedeflere ulaştırmak yolunda onlara 
önderlik edeceklerdir. 
 
Sendikalistler, kapitalizme karşı savaş ilan etmiş ve bu savaşın işverenlere karşı işçiler 
tarafından işyerlerinde yapılmasını istemişlerdir. İşçilerin yapacağı bu mücadelede 
sendikalistlerin iddiasına göre en kuvvetli silah grev olmalıdır. Grev doğrudan doğruya 
işverenlere karşı girişilecek hareketlerin en canlı şeklini oluşturmaktadır. Grev sendikalı 
işçilerin dayanışma gücünün bir ifadesi olarak da görülebilir. Özellikle kömür, demir çelik ve 
demiryolları gibi temel endüstrilerde yapılan ve memleketin iktisadi hayatını tamamen felce 
uğratan grevler önemlidir. Sendikalist ideolojiye göre sınıf savaşı devamlı şekilde yürütülmesi 
gereklidir. İşçiler grev yapmadıkları zaman işverenlere karşı girişecekleri eylem sabotaj yada 
işbaşında grev olmalıdır. Sabotaj makineleri kırmak, iş başında yeteri kadar gayret 
göstermemek, verimliliği bilinçli bir şekilde düşürmek ve düşük ücret karşılığında düşük 
miktar ve kalitede iş çıkarmak gibi yollarla üretim sürecini aksatmak amacını gütmektedir. 
Böylece şiddet hareketleri sadece mülkiyete yöneltilecek, bireyler hedef almayacaktır. 
 
Sendikalistler sosyal bir ihtilalin zorunlu olarak işçilerle silahlı kuvvetler arasında bir 
çatışmaya yol açacağını öngörmüşlerdir. Böyle bir çatışmada olası bir yenilgiyi önlemek için 
militarizm aleyhinde propaganda yaparak silahlı kuvvetlerin işçilerin ihtilal gücünü 
zayıflatmasına engel olmaya çalışmışlardır. İşçilerin askerlik yapmaktan kaçınmaları fikrini 
savunmuşlar, bunun gibi askerlerden grevci işçilere ateş etmemelerini istemişlerdir. Aynı 
şekilde parlamentonun ordu için ödenek ayırmaması konusunda baskı yapmışlardır.  
 
Emek ve sermaye arasındaki var olan sürekli çatışma ortamı bütün işçilerin ülke çapında 
yapacağı genel greve için hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Beklenen saat gelince bütün 
işçiler çalıştıkları işleri bırakarak ihtilali başlatacaklardır. Askerler işçilere katılacaktır. Sosyal 
ihtilal bu şekilde işçilerin kapitalistlere karşı kazanacakları zaferle sonuçlanacaktır. 
 
 Sendikalistlerin kapitalizmi yıkmak için geliştirdikleri yolların açık ve ayrıntılı olmasına 
karşılık, kurmak istedikleri yeni sosyal düzen hakkındaki görüşleri belirsiz ve bulanıktır. 
Temel felsefelerinin gereği olarak sendikalistler bütün iktisadi faaliyetlerin merkezi olarak 
sendikaları görüyorlardı. Başlangıçta kapitalizme karşı savaşı idare edecek bu organ , 
sendikalizmde bir üretim ve dağıtım organı haline gelecek, ülkenin iktisadi hayatı böylece 
sendikaların sorumluluğuna devredilecekti. Her teşebbüs sendika üyeleri tarafından kontrol 
edilecektir. Bu sendikalara artık “kooperatif birlik” denecektir. Seçilmiş memurlarla idare 
edilen bu birlikler daha sonra büyük bir endüstriyi temsil eden bir federasyonun bünyesi 
içinde birleşeceklerdir. Ayrı ayrı endüstrileri temsil eden federasyonların bir araya gelmesiyle 
kurulacak bir konfederasyon devletin yerini alacak ve iktisadi hayatın yürütülebilmesi için 
gerekli faaliyetleri koordine edecektir. 
 
Yirminci yüzyılın başlarında sendikalizm özellikle Fransa, İtalya ve İspanya’da bir zaman için 
hızlı bir gelişme göstermiştir. Hatta Fransa’da bütün bir işçi haraketinin tamamına 
sendikalistler hakim olmuşlardır. 1906 da Fransız Sendikalar Birliği (CGT )   bu amaçla genel 
grev ilan etmiş ancak bütün işçiler CGT’nin çağrısına uymayınca grev başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır.  Bu grevden dört yıl sonra CGT’nin başlattığı demiryolları genel grevi 
olmuştur. Bu grev memleket ekonomisini felce uğratınca devlet bu greve karşı harekete 
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geçerek seferberlik ilan ederek grevcileri daha önceleri yapmış oldukları askerlik hizmetinden 
dolayı milli ordunun ihtiyat kuvvetini oluşturduklarını belirtmiş bu itibarla asker olarak işbaşı 
yapmalarını emretmiştir. İşçiler bu defa asker sıfatıyla demiryollarının işletmek 
mecburiyetinde kalınca, grev başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
 
Bu başarısızlıklardan sonra Birinci Dünya Savaşı ve bunu takip eden güçlükler sendikalizmin 
gerilemesine yol açmıştır. Fransa Almanya’nın saldırı tehlikesine maruz kalınca CGT için 
vatanseverlik duyguları ihtilalci amaçların önüne geçmiş, CGT sendikalist prensip ve 
taktiklerden vazgeçmiş ve ülkenin savunulmasında hükümeti desteklemiştir. Savaş sonrasında 
ise yeni bir ihtilalci hareket olarak komünizm daha önce sendikalizme bağlı bir çok kişiyi 
kendisine çekmiştir. Sorel de komünist olmuş, örgütlü bir hareket olarak Fransız sendikalizmi 
tamamen ortadan kalkmıştır 
 

Sendikalizm Sosyal Politika İlişkisi 
 
Sendikalizmin en önemli özelliği, amaçlarını gerçekleştirmek için işçi sendikalarından bir 
araç olarak faydalanmak isteyişidir. Bilindiği gibi sendikalar sosyal politikanın “kendi 
kendine yardım” aracıdır.Ancak sosyal siyasette anladığımız anlamda sendikalar, mevcut 
kapitalist düzeni ortadan kaldırmak amacını gütmezler. Aksine sendikalar kapitalist düzen 
içinde işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek gayretindedirler. Toplu pazarlı ve 
toplu sözleşmeler yoluyla üretilen katma değerden paylarını almak ve arttırmak yoluyla 
çıkarlarının gerçekleştirmeye çalışırlar. Böylece üretim düzeninde çıkarları zıt olan işverenler 
ile aralarındaki bölüşüm sorununu sendika ve toplu pazarlık düzeni ile çözerler. Yani işçiler 
sendikalara sınıf mücadelelerinin etkili bir aracı olarak bakarlar. Görüldüğü gibi bir sınıf 
mücadelesi kavramı mevcut olmasına karşılık Marksizm yada Sendikalizm’deki  sosyal 
sınıfların tamamen ortadan kaldırılmasını hedef alan sınıf savaşı kavramı söz konusu değildir. 
Diğer bir ifadeyle  Sendikalizmi kapitalist düzeni veri alıp bu düzende işçilerin payını 
arttırmak hedefi güden sendikacılığı tamamen  birbirinden ayrı tutmak gerekir. 
 
Hemen hemen bütün ülkelerde sendikaların iktisadi-mesleki fonksiyonlarının yanında değişik 
şekillerde de olsa siyasi fonksiyonları bulunmaktadır.Gelişmiş Batı demokrasilerinde 
sendikalar, ya ABD de olduğu gibi siyasi bir baskı unsuru olarak, yada İngiltere ve 
İskandinavya’da olduğu gibi işçi partileriyle işbirliği yapmak suretiyle siyasi fonksiyonlarını 
yerine getirirler.Sendikalar bu yönüyle mevcut kapitalist düzeni demokratikleştirmeye 
yönelirler Bu açıdan bakıldığında sendikalar kapitalist düzeni kabullenirler ve onun yarattığı 
hürriyetlerden yararlanarak faaliyet gösterirler. 
 
Bütün bu ayrılıklara rağmen sendikalizm akımı özellikle Fransız ve İtalyan sendikacılığını 
geniş ölçüde etkilemiş ve bu ülkelerdeki sendikalar üzerinde bu gün dahi devam eden izler 
bırakmışlardır. 

 
MARKSİST SOSYALİZM  
 
Marksizm, 19. yüzyılda kendi açılarından zirveye ulaşmış olan üç düşünsel kaynaktan 
beslenmiştir: İngiliz ekonomi-politiği, Alman felsefesi ve Fransız ütopik sosyalizmi. Bu üç 
bileşen, Marx ve Engels tarafından yoğun bir entelektüel ve siyasal eleştiriden geçirilerek eşit 
ve özgür bir insanlık ütopyasının yaşama geçirilmesinin teorisi ve pratiği olarak Marksizm'de 
erimiş ve dönüştürülmüştür. 
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Marksizm, "bilimsel sosyalizm" olarak bilinen ideolojinin kurucu isimlerinden Karl Marks'ın 
ve Friedrich Engels'in görüşlerini temel alan öğretinin genel adıdır. Marksizm bir öğreti 
olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük içerir. Marksizm, ideolojik alanda, esas 
olarak sınıflar savaşımı teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya 
diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını 
öngören bir öğreti olarak tanımlanır. 

Marksizmin Unsurları 

• Tarihsel materyalizm:  Marksist felsefenin köşe taşı, Engels’in deyişiyle “tarihin 
materyalist kavranışı”dır. Bu yaklaşım insanların kendi geçim araçlarını ürettiği  ve 
yeniden ürettiği iktisadi hayatın ve koşullarının önemini vurgulamaktadır. Mark esas 
olarak üretim tarzının veya iktisadi temelin ideolojik veya  siyasi üst yapıyı 
belirlediğini ileri sürmüştür.Bu sosyal ve tarihsel gelişimin iktisadi ve sınıfsal faktörler 
çerçevesinde açıklanabileceğini ifade eder. Sonraki dönem Marksistleri bunu, beşeri 
aktörlerin işlevleri ne olursa olsun değişmez iktisadi yasaların tarihi ileriye taşıdığı 
fikrini ima eden mekanik b ir ilişki olarak tanımlamışlardır. 

• Diyalektik değişim : Hegel’i izleyen Marks, tarihsel değişimin itici  gücünün 
diyalektik olduğuna, yani gelişimin daha yüksek bir aşamasıyla sonuçlanan rekabet 
eden güçler arasındaki karşılıklı etkileşim süreci olduğuna inandı. Diyalektik 
materyalizm  diyalektiği doğal ve beşeri süreci biçimlendiren gayri şahsi bir güç 
olarak tanımlamaktadır. 

• Yabancılaşma :  Yabancılaşma Marks’ın erken dönem yazılarındaki merkezi bir 
temadır. Bu kapitalizm şartları altında emeğin sadece bir tüketim malına indirgendiği 
ve çalışmanın kişiliksizleştirilmiş bir faaliyet haline geldiği bir süreçtir.  BU yaklaşıma 
göre, işçiler kendi emeklerinin ürününe, kendi emek süreçlerine, kendi iş arkadaşlarına 
ve sonuçta kendilerine yabancılaşırlar.  

• Sınıf çatışması : Kapitalist toplumda temel çelişki, özel mülkiyetin varlığından doğar. 
Bu da burjuvazi ve kapitalist sınıfla, yani üretim araçlarının sahipleri ile proleterya, 
yani mülk sahibi olmayan ve dolayısı ile kendi emeklerini satarak geçinenler arasında 
ayrılık yaratır. Burjuvazi yönetici sınıftır. Bu sınıf zenginliğe sahip olması bakımından 
sadece iktisadi gücü elinde bulundurmaz, aynı zamanda devlet aygıtı yoluyla siyasi 
güç de  kullanır. Dolayısıyla ideolojik iktidara da sahip olur. 

• Artık değer : Burjuvazi ile proleterya arasındaki ilişki kapitalist sistemde 
proleteryanın  zorunlu ve sistematik olarak sömürülüyor olması dolayısıyla 
giderilemez bir çelişkiyi ifade eder. Mark, tüm değerin malların üretimi için sarf 
edilen emekten geldiğine inanmıştır. Bunun anlamı kapitalist girişimcinin üretimden 
kar adı altında pay almasının,  işçilerin harcadığı emekten daha azını ödeyerek , 
onların ürettiği “artık değere”  el koymalarıdır. Proleterya bu baskı ve sömürüye 
ebediyen  boyun eğmeyeceği için  kapitalizm sürdürülemez bir düzendir ve sonunda 
yıkılacaktır. 

• Proleterya devrimi : Marks  kapitalizmin ölmeye mahkum olduğuna ve proleteryanın 
da onun “mezar kazıcısı” olduğuna inanmıştır. Onun analizine göre kapitalizm gittikçe 
şiddeti artan bir dizi üretim krizinden geçecektir.  Bu krizler proleteryaya devrimci bir 
sınıf bilinci getirebilir. Marks proleter devrimin kaçınılmaz olduğunu ve onun üretim 
araçlarına el koymayı amaçlayan kendiliğinden bir ayaklanma şeklinde 
gerçekleşeceğini öngördü. Bununla birlikte Marks son yıllarında sosyalizme barışçı 
geçişin mümkün olduğunu da iddia etti. 

• Komünizm : Marks Proleter devrimin , mülksüzleştirilen burjuvazi tarafından 
girişilebilecek karşı devrimi kontrol altına almak için, geçici bir sosyalist sürece 



 55

götürebileceğini öngördü. Sosyal Sınıf  tezatlığı sona erip komünist toplum tam olarak 
gerçekleştirildiğinde proleterya devleti de kolayca sönümlenecekti. Komünist bir 
topum zenginliğin herkes tarafından ortak mülkiyet konusu haline getirilmesi ve meta 
üretiminin yerine  gerçek beşeri ihtiyaçların tatminine uyarlanmış “kullanım için 
üretim” in koyulması anlamında tarafsız olacaktır. Böylece insanın tarih öncesi 
insanların ilk kez kendi kaderlerini şekillendirmelerinin ve tüm potansiyellerini 
gerçekleştirmelerinin mümkün hale gelmesiyle son bulacaktı. 

Marks 19.yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de sanayileşmenin getirdiği sonuçları incelemiş ve 
İngiltere örneğinden elde edilen sonuçların bütün sanayileşen ülkelere uygulanabileceğini 
iddia etmiştir. Sanayileşme bütün ülkelerde benzer şekilde gelişir ve benzer sonuçlar ortaya 
çıkarır. Üretim, emek ve sermayenin (üretim araçlarının) birlikte oluşturduğu bir süreçtir. Bu 
süreçte üretim araçları sahipleri üretimdeki yerleri ve ekonomik güçleri nedeniyle üretilen 
katma değere el koyarak büyük bir birikim sürecini başlatırlar. İşçilere ise sadece 
beslenmelerine yetecek kadar bir pay bırakırlar. Birikim arttıkça sermaye sahiplerinin üretim 
ve bölüşüm üzerindeki hakimiyetleri de artacaktır. 

Her tarihsel düzenin kendi yasaları vardır. Burjuvazinin kaba sömürüsü ve sermaye birikimi, 
emeğin özgürleşmesi önündeki en büyük engeldi. Emek, yoksulluk ve açlık, insani düşmüşlük 
içindeydi. Komünizm, insanın özgürleşmesini hedefliyordu. Marks, eserlerinde emek-zaman, 
metafetişizm, mülksüzleşme, ücret-kar, artı değer, kullanım değeri-değişim değeri, sınıf 
mücadelesi kavramlarını geliştirdi. Marx'a göre sınıf mücadelesi zorunlu olarak proletarya 
diktatörlüğüne götürecek ve sonra sınıflar ortadan kalkacaktı. Ancak O devrimi İngiltere'de 
beklerken, devrim yarı feodal Rusya ile tam feodal Çin’de gerçekleşti. 

Marksist anlayışa göre, kapitalist sistemde devlet, bir sınıfın diğerini ezmesine yarayan bir 
araçtır. Siyasi güç denen şey bir sınıfın diğerini ezmek için örgütlediği bir kuvvettir. Devletin 
en önemli görevi bireysel serveti himaye etmektir. Bu anlamda devlet sınıf hakimiyetini 
sağlayan bir araç olmaktadır. Servet sahiplerini emek harcamadan başkalarının emeğini 
değerlendirerek bunlar üzerinde hakimiyet kurmasına ve zenginleşmesine fırsat verir.  Sonuç 
olarak servetin himayesi, esas itibarıyla servet sahiplerinin serveti olmayanlara karşı 
kurdukları sosyal hakimiyeti,n garanti edilmesi demektir. 

Buna karşı Marksist toplumda sınıflar yoktur. Bu suretle bir sınıfın diğer bir sınıfları 
hakimiyet altına alması söz konusu değildir ve bu sebepten dolayı devlete ihtiyaç yoktur.  
Üretimi üreticilerin hür ve eşit katılımları esasına göre yeniden düzenleyen Marksist toplumda 
devlet mekanizmasının yeri arkeoloji müzesi olacaktır ve tunç devri ile iplik büküm 
makinelerinin yanında rafa konacaktır. Diğer bir ifadeyle Marksist toplum sınıfsız bir topluluk 
olacak ve devlet denen müessese ortadan kalkacaktır. 

Marks  teknolojik gelişmelerin dünya çapında piyasalara ve yine dünya çapında bir toplum 
oluşumuna yol açacağını iddia etmektedir. Burjuvazinin dünya piyasasını istismar etmeye 
yönelecektir. Bu nedenle proleteryanın her alanda dünya çapında örgütlenerek dayanışması 
zorunludur. 

Sermaye birikiminin en üst seviyeye çıkmış olduğu iktisaden gelişmiş ülkelerden, ücretlerin 
düşük ve kar oranlarının yüksek olduğu geri bölgelere doğru sermaye akışı olacaktır. Bu 
nedenle fiili bir sömürgecilik siyaseti doğacaktır. Bu sermaye akımı iktisadi sömürgelerde tek 
taraflı ve gayri adil bir üretim düzenine yol açacak, doğal kaynaklar  sömürülecektir. Gerek 
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yerli burjuvazi gerek yerli halkın menfaatleri gelişmiş ülkelerdeki sermayenin yararına feda 
edilecektir.   

SOSYAL MUHALEFET HAREKETLERİNİN SONUCU : 
MÜDAHALECİ KAPİTALİZM 

 Marks’ın kuşkusuz ki sınıfsız toplumu kurma açısından öncü rolü verdiği işçi sınıfı üzerinde 
etkisi büyük olmuş ve uzunca bir süre bu devrimci düşünceler işçi sınıfına yön vermiştir. Bu 
dönemde endüstrileşen Batı toplumlarında sık sık toplumsal çatışmalar yaşanmış,  bu 
çatışmalarda zaman zaman Marks’ın öngördüğü gibi devrimci nitelikli girişimler başı 
çekmiştir. Ancak toplumsal çatışmaların yükseldiği bu dönemlerde işçi sınıfının genel oy 
hakkı için verdiği mücadelenin başarı kazanmasının, çok belirleyici bir değişken olarak 
devreye girdiğini görüyoruz. Genel oy hakkının kazanılması, işçi sınıfı içinde daha ılımlı 
görüşlerin yani demokratik düzen içinde ve siyasal açıdan güçlenerek hak aranabileceği ve 
istenilen reformların yapılabileceği yolundaki görüşlerin taraftar bulmasını mümkün kılmıştır. 
Emek cephesinde meydana gelen bu demokratik ve reformist görüşler sermaye cephesindeki 
bazı değişikliklerle birleşerek Batı Avrupa’nın kendine özgü modelinin ve bir ad vermek 
gerekirse liberal ve sosyal geleneğin yolunu açmıştır diyebiliriz.  Batı Avrupa toplumlarının 
özellikle 20.yüzyılda benimsedikleri temel ideolojinin liberalizm ve sosyalizm melezi bir 
sentez olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Sosyal sorunların demokratik yollardan çözülmesine fırsat veren gelişmeler kapitalizminde 
değişerek yaşamasına fırsat vermiştir. Bu açıdan parlamenter demokrasi kilit rol oynamış ve 
bu yol ile devlet gelişmeleri seyreden liberal devletten, olayları yönlendiren, sorunların 
giderilmesi için ortam hazırlayan sosyal devlete doğru değişmiştir. Sosyal devlet kendini 
hukuk devleti ile güvence altına almış ve sosyal hukuk devleti olarak 20. yüzyılın son 
çeyreğine kadar istikrar içinde dünyaya yayılmıştır. 

 

 

DEVLET MÜDAHALESİNİN AŞAMALARI 

Devlet müdahalesi liberal kapitalizmin yetersiz ve kötü sonuçlarını dört aşamada ortadan 
kaldırmışrtır. 

1- Anayasa ve yasalarla üretim ve bölüşüm ilişkilerine asgari ve azami şartlar getirerek 
ve örgütlenme özgürlüğünü sağlayarak devlet müdahalesi ile sosyal sorunlara 
çözümler oluşturulmuştur. Liberalizmin yarattığı hürriyetler içinde sözleşme  hürriyeti 
kamu yararına sınırlandırılmıştır. Devlet , çalışan ver çalıştıran arasında çalışma 
hayatını düzenleyen sözleşmelere içerik, süre ve sözleşmenin tarafları açısından 
sınırlar getirerek liberal düzende zayıf olan tarafın korunmasını sağlamıştır.  

Artık dileyen dilediği ile dilediği içerikte bir sözleşme yapamayacak, yasaların 
emredici hükümlerine uymak zorunda kalacaklardır. Bu anlayış çalışma hayatında 
daha insanca bir düzenin oluşturulabilmesini sağlayacaktır.. Böylece kadınlar, 
çocuklar, bedeni ve ruhi yetersizlikleri olanlar çalışma hayatının acımasız çarkları 
arasında ezilmeyeceklerdir.  Yine aynı şekilde çalışılan sürelerin sınırlandırılmasıyla 
insanca çalışma ve yaşam olanaklarının sağlanması ön plana çıkmıştır. Çalışmanın 
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süreler itibariyle düzenlenmesi yanında ücretli hafta sonu ve yıllık izinler getirilerek  
çalışanların çalışma hayatının yıpratıcı monoton düzeninden korunması sağlanmıştır.  

Yasalar çalışanlara sosyal haklar getirerek iktidarların çalışma hayatına keyfi 
müdahalelerini de önlemiştir. Artık iktidarların değişmesi ile çalışma hayatının 
yasalarla tanınmış asgari ve azami şartlarını değişmesinin önüne geçilmiş olacaktır.  

Anayasalarda tanınan örgütlenme özgürlüğü ile çalışanlara kendi sorunlarını çözmek 
için birlikte hareket etme olanağını tanımıştır. Liberal devlet anlayışında “görünmez 
el” müdahale olarak kabul edilen ve yasaklanan işçi sendikaları yasal korumalardan 
yararlanarak hayat bulmuştur. Artık çalışanlar, çalışma hayatından doğan hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin almaksızın sendikalar 
kurabilecekler ve kurulmuş sendikalara serbestçe üye olup, üyelikten serbestçe 
ayrılabileceklerdir.  Sendikaları fiili örgüt olmaktan çıkararak anayasal korumalar ile 
yasal örgütler haline dönüştürülmesi, çalışma hayatını da bireysel ilişkiler düzeninden 
toplu ilişkiler düzenine taşımıştır.Artık sendikalar çalışanların refahlarını arttıran en 
önemli araçlardır.Sendikalara toplu görüşme yapma hakkı, toplu sözleşme haklarının 
tanınması ve bunun zorlayabilmek için de grev hakkının verilmesi ile kapitalist sistemi 
sistem içinde kalarak değiştiren önemli örgütlerdir. Demokrasinin de olmazsa olamaz  
örgütleridir.  

2- Devlet kurumlar oluşturarak işçi sınıfını zora sokan piyasa mekanizmasının 
güçsüzlüklerinin ve dengesizliklerinin yol açtığı sorunlara müdahale etmiştir. Çalışan 
ile çalıştıran arasında kurumlar oluşturarak istikrarlı dengelerin oluşmasına hizmet 
etmişlerdir. Piyasaları düzenleyen ve aksaklıkları gideren ve böylece devletin 
düzenleyici rolünü gerçekleştiren çok sayıda kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar var 
olan sorunları çözdüğü gibi gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları da önlemektedir. 
Emek piyasasında “iş ve işçi bulma kurumu”, eğitim kurumları, sosyal güvenlik 
kurumu gibi kurumlar yer almakta ve güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamı 
yaratılmaktadır. 

 

3- Sosyal harcamalar yoluyla toplumun en düşük gelirli guruplarının yaşam düzeylerini 
asgari ölçüde korumak için müdahale etmiştir. Liberal düzende bireylerin ihtiyaçları 
kendi kaynakları ile karşılanırken, sosyal devlette başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
toplumun temel ihtiyaçları devlet tarafından sağlanmaktadır. Bu maçla devlet 
bütçesinde kaynaklar tahsis edilmektedir. Böylece devlet fonksiyonları genişledikçe 
bunları karşılamak üzere devlet bütçesinin de sosyal amaçlı büyümesi soz konusu 
olmaktadır.   

 

4- Devlet kamu girişimciliği yolu ile özel sektörün ekonomik ve teknik nedenlerden 
dolayı yatırım yapmadığı alanlarda yatırımlar yaparak işveren sıfatı ile piyasaya 
müdahalelerde bulunmuştur. Özellikle liberal kapitalizmin krizlere girdiği dönemlerde 
devlet bir taraftan üreticiliye soyunarak piyasaların isteklerini karşılamış, diğer 
taraftan da, istihdam sağlayarak gelir dağılımın devam etmesine fırsat vermiştir. Özel 
girişime yol gösterici olma adına devlet girişimciliğinin de  geliştiği söylenebilir. Bazı 
teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı özel girişimcinin girmediği girmek istemediği 
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alanlarda devlet bu açığı kapatmış, piyasalarda oluşan riskleri devlet gücüyle 
üstlenerek özel sektöre de yol gösterici olmuştur.   

 

SOSYAL DEVLET 
 
Sosyal devlet, devlete yapma borcu yükleyen bir anlayıştır. Devlet vatandaşlarının insanca 
yaşayabilmesi için gerekli önlemleri, alan ve ortamı hazırlayan bir devlettir. Diğer bir ifadeyle 
sosyal devlet, sanayileşmenin doğurduğu sosyal dengesizlikleri ve toplumun bütünlüğünü 
tehdit eden  problemleri gidermeye, telafi etmeye ve sosyal bütünlüğü tesis etmeye çalışan bir 
devlet anlayışıdır. Sosyal yardım bu devletin önemli bir unsurudur ve öyle olmaya devam 
edecektir.  Toplumsal mağduriyetlerin telafisi yanında, asıl hedef sosyal dışlanmayı önlemek 
ve açık toplum yapısına ulaşmaktır. Sosyal devlet, insan onur ve kişiliğine yaraşır yaşam 

koşullarını gerçekleştirmekle görevli bir hizmet, dağıtım ve bölüşüm devletidir.  
 
Burada sosyal sözcüğü devletin sosyal adalet gereklerine göre inşa edildiğini ve en önemlisi 
hukukun toplumsal nitelik taşıdığını  anlatır.  Sosyal adalet ise toplumda barışa yönelik bir 
yapının oluşturulabilmesinin iktisadi, siyasi ve kültürel gereklerini ifade etmektedir.   
 
Adaleti ve barışı sadece nimetlerin adil dağılması sağlamaz, külfetlerin de  adil dağıtılması 
gerekir. Ulusal birliğin sağlanabilmesinin en önemli yolu sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesidir. Sosyal adaletin bulunmadığı bir yerde siyasal, sosyal ve ekonomik 
demokrasi  yoktur ve kurulamaz. 
 
Bireyi üretici ve tüketici olarak karşı karşıya kaldığı tehlikelerden korumak bu yolla insan ve 
yurttaş olarak özgürlüklerden tam olarak yararlanabilmesini sağlamak sosyal devletin 
hedefidir. Yaşamın getirdiği güçlüklerin ve risklerin yarattığı  ihtiyaçlar karşısında bireyin 
acizliğini ve onun yaratacağı insan onuruna yakışmayan çözümlere yönelmesinin önlenmesi, 
kısacası bireyin namerde muhtaç kalmasının önlenmesi devletin görevidir. Güçsüzleri 
güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi 
sağlamak sosyal hukuk devletinin yükümlülüğüdür. 
 
Birey toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında tek başına bırakılamaz. Sosyal hukuk ve 
sosyal adalet ilkeleriyle devletin düzenleyeceği bir alan içinde kendisini güvenli hissetmelidir.  
Devlet bireylerin sağlık, sosyal güvenlik, sağlıklı çevre, yoksulluktan kurtulma, mülkiyet ve 
miras, eğitim ve öğretim, özel girişim, çalışma, sözleşme ……….. haklarını kullanabilecekleri 
koşulları hazırlamaya, ekonomik, sosyal ve siyasal engelleri kaldırmaya çalışacaktır. Devlet 
bu görevleri Anayasa ile üstlenir. Amaçlar anayasada gösterilmesine karşılık araçlar 
gösterilmemiştir. Hukuk düzenine uygun her türlü araç kullanılabilir, önlemler tesis edilebilir. 
   
Çağdaş devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin tüm kurumları ile Anayasanın özüne ve 
ruhuna uygun biçimde kullanılmasını gerekli kılar. 
 
Sosyal Devletin Temel İlkeleri 
 

• Kişi ve devlet arasında dengenin kurulması ve kollanması 
• İşçi - işveren 
• Zengin - fakir 
• Bireysel yarar - toplumsal yarar 
• Haklar - görevler 
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• Ulusal çıkarlar - bireysel çıkarlar 
• Güçlüler - hukuk 
• Varlık(iyelik) - dirlik(varolmak) 
• Gerçek - ideal 
• Kadın - erkek 
• Maddi - manevi 
• Kültür - teknoloji 
• Özel mülkiyet - kamusal mülkiyet 
• Özel alan - kamusal alan 

 
• Sosyal ve Ekonomik demokrasi 
• Sosyal hakları iktisadi bir doktrin olarak değil hümanizmin ve adalet duygusunun bir 

ürünü sayar 
• Ekonomik durum ve faaliyetlerin insanlar arasında ayrıcalık yaratmasının önüne geçer 
• Serveti bir güç ve başarı kaynağı görmez, herkese insan onuruna yaraşır bir hayat 

sürebilmesi için gerekli refah ve güvenliği sağlar 
• Ekonomik ve sosyal hayatı devlet tek başına yönetmez, toplumsal katmanların 

katılımını sağlar 
• Herkesin kendi kaderine hakim olmasını gerçekleştirecek koşulları ve ortamı hazırlar. 

Bunun aracı olarak kurumlar kurar,yasalar çıkarır, önlemler alır 
• Her sınıf ve katman için refah sağlar ama iktisaden zayıf olanlara öncelik verir  
• Bireylere yalnız klasik özgürlükleri tanımakla yetinmez 
• Ekonomik faaliyetler üzerinde kuracağı denetim sistemi ile kartellerin tröstlerin ve 

tekellerin oluşumunu engeller 
• Emek sermaye dengesini kurar 
• Sosyal güvenliği sağlar 
• Uygun vergi politikası ile yükleri adil dağıtır 
• Doğal zenginliklerden tüm toplumu yararlandırır 
• Herkesin devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak önlemleri alır 
• Şans ve olanak eşitliğini gerekli görür ve bunu gerçekleştirir 
• Siyasal demokrasinin ilkelerini sosyal ve ekonomik alanda da gerçekleştirir. 
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