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Bu çalımada CHP'nin 1965, 1969, J973 ve 1977 seçimlerinde istan-
bul ilindeki aday adayları (bundan böyle A-A denilecek) ve milletvekilie
orinin 1 (bun·dan böyle MV denilecek) çeşitli özellikleri değerlendirilecek
t ir. Calışmanın amac! sözkqnuşu dönem boyunoa (1965-77 arası) ve 
sözkonusu bölgede (Istanbul) CHP'nin siyasal elit yapısı ve siyasal 
devşirme kalıbını beHrlemek, Türk toplumundaki değişmeye ve CHP 
içindeki siyasal değişmeye (bu iki süreç k!Jşkusuz · birbir~yle bağlantılı
dır) bağlı olarak CHP'nin siyasal elit yıapı~ındaki ve siyasal devşirme 
kahbındaki dönüşüm bir başka deyişle CHP'de bir elit dönüşümünün 
geroekleşip gercekleşmediğini incelemektir. Analiz salt'bir 'dönüşüm' 
analizi olmakla kalmayacak, değişmenin yanısıra CHP'nin elit yapısı 
ve devşi rme kalibında bazı 'değişmezlerin ' . varlığı da araştırılacaktır. 

Calışmanın boyuttan oldukca sınırlıdır. Bütün siyasal eliti değil, 
yalnızca bir siyasal parti elitini , parti el1tinin tümünü değil, yalnızca 
parlamenterlerini ve parlamenter adaylarını; birkaç. portinin 'elitlerini 
değil, tek bir parti elitinin(dolayısıyla tam anlamıyla karşılaştırmalı bir 
calışma olamıyor), bu partinin bütün ütke çap ındaki parlamenterlertni 
değil, tek bir ilin parlamenterlerini, üstelik de- görece sınırlı bir zaman 
dilimi içinefe incelemekle yetiniyoruz. Ama bütün bu sınırlıilkiarına 
karşın böyle bir- calışma anlamsız ve gereksiz sayılamaz. Ele alınan 
zaman dilimi Türkiye'de çok parti li siyasal yaşamın henüz yeni bir ol
gu olduğu dikkate alınırsa, görece uzun bir süreyi kapsıyor ve 27 Ma
yıs sonrası dönemin tümüne yakınını . (1961 seçimleri dışında) içeriyor. 
Seçilen mekôn (istanbul ili) gerek son y-ıllardaki toplumsal değişim sü
recindeki . önem~i konumu (özellikle kentleşme ve sanayileşme acısın_- 
dan) ile, gerekse sözkonusu partin in son yıllardaki siyasal 'dönüşü
mü' ve "yükse~işi'ndeki yeri ile, özellikle elit dönüşümünün incelenme
sinde ıanloml ı sonuclar elde etmemizi sağlayabilir Öte yondan başka 
çalışmalardan yararlanarak diğer il lerdeki ve diğer partilerdeki parla
menterlerle de karşılaştırmalar yapmaya çalıştık . Dolayısıyla bu calış
manın verilerinden hareketle, CHP'nin gene• el~t yapısı ve Türkiye'de-
ki siyasal eUt yapısı hakkinda da bazı değinmelerde bulunmak müm-
kün olaoaktır. · 

( * ) Araştırma-G<lrevllsl. Bursa İkıtlsadi ve Sosyal B!llmler Fakültesi. 
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, Makale boyunca siyasal elit yapısın ı incelerkeri yaş, 'cinsiyet, eg ı- -
tim, yüksek öğretim kurumu, meslek, şimdiki i ş, doğum yeri, üyelik sü
resi, kuşak, parti ici görevler, parti dışı ka:nallar gibi değişkenler ele 
alınacak ayrıca sosyo- ekonomik katmanlaşma i le siyasal katmanlaş:-

. ma, ideoloji rle pıhtılaşma orasındaki ilişkiler, devşirme kalıbının ge
cirgenl1k derecesi, devşirme yapılan kurumsal alanlar -üzerinde duru
lacaktır. Elit dönüşümü lie ilgili oı·arak, Türkiye'deki toplumsal değişt
min, CHP'deki siyasa l değişimin elit yapısı üzerindekıi etki ler'li bütün 
maka lenin fonunu oluşturocal<'tır. CHP'de bir elit dönüşümünden söz
edilip edi lerneyeceği ve bu partinin elit yapısı ve devşirme kalıbı bakı
mından hangi parti tipine yaklaştığı da in-celenecektir. 

Bu çalışmada kullanılan veriler, 1978 yılında CHP istanbul il mer
kezinde A-A'Iarının önsecim icin doldurdukları formülerlerin :incelen
mesi sonucunda elde ed ilmiştir. 1965 seeimieri için 56, 1969 seeimieri 
ioin 30, 1973 seeimieri ioin 58 ve 1977 seeimieri icin 164 A-A'nı n for
mülerleri incelenmiştir (bu sayılar butün A-A'Iarı kapsamaktadır) . Ve
rilerin işlemselleştirilmesinde frekansları n ölcül-mesiyle yetin i l miştir. 

1. DEMOGRAFiK ve SOSYO- EKONOMiK DEGiŞKENLER- : 

YAŞ GRUBU . 

Tablo 1 - MV'Ierinin yaş durumunun yıllara göre evrimi(% otarak ): 

1965 1969 1973 1977 Toplam -- --
30 - 39 yaş grubu 37.5 9.1 22.2 8.7 16.7 
40 -- 49 yaş grubu 37.5 45.4 44.4 56.5 48.3 
50 -- 59 yaş grubu .12.5 36.5 33.3 26.1 28.3 
60 ve daha büyük 12.5 9.1 8.7 6.7 -Toplam 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 

Tablo 2- A- A'lannm yaş durumunun yıllara göre evrimi (% olarak): 

1965 1969 1973 1977 Toplam -- --
30 - 39 yaş grubu 17.8 20.0 31 .0 18.4 20.8 
40 - 49 yoş grubu 46.4 46.6 43.1 45.4 45.3 
50 - 59 yaş grubu 25.0 26.7 22.4 31.3 28.0 
60 ve daha büyük 10.7 6.7 3,5 4.9 5.7 --Topl'om 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 

.1) Gerek MV'Ieni gerek A-A'Iarı arasında· en büyük grubu 40-49 
· yaş grubu oluşturmaktadır. Bütün seçimler toplamında MV'Jerinin 
%48.3'ü, p;.A'Iarının %45.3'ü, yani yarıya yakını 4049 . yaş grubuna 
mensuptur. Tek tek seeimieri ele aldığımızda da benzer bir görünüm
le karşı l aşıyoruz : MV'Ierinin %37.5 (1965) · ila %56.5'u (19n). A-A'Ian
nın %43.1 (1973) ila %46. 6's ı . (1969) 40-49 yaş grubuna mensuptur. 

Hem MV'Ierinirı .hem A-A'Iarının büyük çoğunluğu 40-49 yaşları 
arasındadır. Bütün seeimler toplamında · MV'Ierinin % 76.6'.sı, A-A'Ia'-
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rumn % 73.3'ü bu gruba girmektedirler. Tek tek seçimlere baktığımızda 
bu oranın MV'1eri acısından %50.0 (1965) 1j(a %82.6 (1977), A-A'Iarı 
açısından %65.5 (1973) ila %81.4 (1965) arasında oynadığı görülmek-
1€Kjir. · 

F. Frey'nin belirttiği gibi, «&Jyaşal liderlik gençlik dönemi ya da 
Ileri yaş dönemine göre daha çok orta yaş:arda raslanan bir faaliyet 
:ürüdür».2 Bireyin toplumsaı yaşam_da belli bir yer edinmesi, siyasal 
parti veya başka bir kurum içinde yetişmesi, yükselmesi, ilişkiler kur
ması belirli bir sürenin geçmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan MV'
terinin orta yaş grubuna dahil olmalar-ı doğaldır. Ama en kalabalık gru
bu oluştura-n 40-49 yaşındakiler, orta yaş grubunun gençliğ~ daha ya-

- kul olan kesimidir. Siyasal etki-nlik, örneğ i n_ bürokratik etkinliğe oran
la daha fazla dinamizm gerektirdiğinden (örneğin secmenlerle ve par
ti .örgütüyle düzenli ilişkiler .. ) bu alanda görece genç bir grup daha 
.başarılı olabilmekte.Qlr. -

2) Göze çarpan bir başkG nokta MV'Ieriyle A-A'Iarının (bu · so
nuncuların büyük çoğunluğunu MV-olamayanlar oluşturmaktadır) yaş 
dağılımlarının birbirine .çok benzemesidir. Bütün seçimler toplammda 
58-59 yaş grubunun MV'Ieri ve A-A'Iarı arasındaki oranı hemen hemen 
'Clynıdır: %28.3 ve %28.0. 30-39 yaş grubu, MV'Ieri arasında tüm A-A'
tarına göre daha iyi temsil edilirken (sırasıyla %16.7 ve %20.81. 40-49 
yaş grubunda tersine bir durumla karşılaşılmaktadır (sırasıyla %18.3 
ve %45.3). Dolayısıyla MV'Ierinin MY-olamayan d :ğer aktif katılmacı
lara oranla daha yaşlı bir grup oluşturduğu s.öylenebilir. Bu da MV 
se·cil'ebilmek icin, · belli bir siyasal tecrübe geçirmiş olmanın gereklili
ğ• · ile açıklanabilir. 

3) CHP ~stanbul MV'Ieri arasında sürekli, istikrarlı bir gençleş
me ,eğilimine raslanılmamaktadır. Oysa bazı ' yazarlar 'Ortanrn Solu' 
siyasetinin benimsenmesi ve bunu izleyen parti içi iktidar değıişikli~iy
te birlikıte, CHP'd~ bir geneleşma eğilimini n varlığından sözetmektedir
ler. E. Özbudun. «CHP örgütünde IJir gençleşme · hareketinin açık izle
rine raslanmaktadır. Bu hareket--özellikle kırsal bölgelerde dikkat çe
kecek ölçüdedir» 3 demektedir. F. Tachau'ya göreyse. «CHP'nin profi
li partide büyük bir gençleşmeye tonıklıl< etmektedir. Bu gençleşme 
kuşkusuz 60'1arın ortasında partinin ideolojik bakımdan sola kayması
nın ve bu gelişmenin yolaçtığı iç deversnın bir sonucudur». 4 

Bizim örneğimizde ise MV'Ieri ar-asında salt 1973 yılında belirgin 
bir gençleşme görüldüğü (30-39 yaş grubunun %9.1 'den %22.2'ye 
yükselmesi), fakat bunun da fazla sürmed iğ i (1977'de %8.7'ye düşme
si )ortaya çıkmaktadır. A'-A'IarL acısından ise 30-39 yaş grubunun ora
nının 1965 ile 1973 arasınçf-a düzenli yükseldiği, ama 1977'de yeniden 
hızlı bir düşüş kaydederek 1965 oranına yakldştığı görülmektedir. 
Geneleşman in belirgin bir biçimde kend~ni gösterdiğ i tek seçim, Tac
hau'nun da incelemiş olduğu 1973 seçjmleridir. 1973'deki geneleşma 
eğil imi 1977'de devam etmemiştir. (veya _ istanbul'un yaş kalıbıyla diğer 
illerıin yaş kalıbı -arasında önemli bir sapma otabilir). 1977'de· yeni par-
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tl içi iktidarın yerleşmesi, Istikrara kavuşmasına 
göreli bir ya,şlanma e:ğ i limi belirmektedir. 

koşut . olarak yeniden 

C iN_Si VET: ,• 

Telblo 3 - MV'Ierinin cinsiyeti (% olarak) ·: 

1965 · 1969 1973 1977 toplam ----
. Eı:kek 100.0 100.0 94.4 95.6 96.7 
Kadın 5.6 4.4 3.3 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tablo: 4 - A- A'lannın cinsiyeti (% olarak) : 

1965 1969 1973 ~977 Toplam --
Er:kek 94.7 93.3 96.5 95.7 95.5 
Kadın 5.3 ·6.7 3.5 4.3 4.5 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
J) ilk göze çarpan cfurum ülkenin sosyo .- ekonomik bakımdan 

en ge~işm iş yöresi olan istanbul'da dahi kddınlarin gerek MV'ieri ge
rek A-A'Iorı arasında çok az temsil ediliyor oluşlarıdı·r. 1965 ve 1969'da 
hiçbir kadın MVyoktur, 1973 ve 1977'deyse yalnızca birer kadın MV 
seçilebilmiştir (kontenjanlar haricinde). . A-A'Iorı orasında da temsil 
oranları %3.5 ila, %7 arasında değişmektedir, 

Ana belirleyiç_i n.eden kuşkusuz, l)inlerce yıldır cinsler orasındaki 
işbölümünde yönetici görevlerin erkeklerin tekelinde olmasıdır. De
mokrasiye geçiş de kadınlar orasındaki dengesizliği düzeltmemiş, ok
sine ilk demokrasiler tümüyle 'erkek demokrasiler' (seçme ve seçıilme 

· hakkına ·erkeklerin sahip olduğu demokrosiler) olmuşlardır. Kadınlar 
seçme ve seçilme hakkına oldukça geç kavu;?muşlordır, hatta bazı 
ülkelerde bu olay çok yakın geçmişe dayanır (lsviçre'de 1971'de. Tür
kiye'de ise kodın itari seçme ve seçilme hakkı çrörece erken, 1930'1or
do verilmiş ve tek parti döneminin özgün koşullarında Türk kadınları 
parlamentolarda Batılı hemcinslerine oranla daha liyi te'msil edilmiş
lerdir. Faka çok portili yaşama geçişle birlikte kadınların parlamento
daki temsil oranında hızlı bir azalma başgöstermiştir. 

Kısacası kadın ların meclislerde düşük oranlarda temsili, Türkiye'
ye veya geri kalmış Ülkelere ÖZS)Ü bir olay Glmay~p. gelişm~Ş ülkeleri 
de kopsayan bir eğilimdi r: CHP Istanbul MV'Ier ve A-A'lo'rı arasındaki 
cinsiyet dağılımı kalıbı o halde, bu genel eğilimi yansıtmakton öte faz
to bir anlam taşımamo'ktodır. 

Türkiye'de· kadınların daha az temsiline yol açabilecek ' başka et
menler de bulunmaktad ır. Birinoisi meslek sahibi veya genel -olarak ça
lışan kodıniarın Türkiye'de küçük bir azınlık oluşturuyor olmalarıd ı r . 
Ikincisi ise Türkiye'de feminist hareketlere. dolo~s.ıyla bunların porti
leri etkilernesi olgusuna roslonmomosıdır. 
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2) irdelenmeye değer bir ·nokta da MV'Ierıt ve A-A'Iarı arasında 
ev kadınla~ı ile meslek· sahibi kadınların ~ong~ oranlarda temsil edil
dikleridir. Örneğim iz çok küçük olduğundan (14 kadın A-A ve 2 kadın 
MV) anlamlı genelierneı-er yapmamız pek' mümkün gözükmemektedir. 
Yine de 14 kadın A-A'nın sadece 5'nin ev kadını olduğunu ve bunlar
dan hiçbirinin MV secilemediğinli belirtmekte yaror vardır. Ev kadınlo
rı arasındqn hiçbir MV cıkmaması A. Kriegel'in şu gözleminin örneği
mizde de doğrulandığını göstermektedir: «Ancak yüksek · sosyal ve 
profesyonel kategoritera mensup kadınlar siyasal bakımdan et~in ola-
bilmektedirler» . s · 

D o GU M V ER ı : 
MV'Ieri ve A-A'Iorının d<>Qum yerlerıiniı:ı incelenmesi, · özellikle yo~ . 

nun iç göçlere sahne olan Istanbul ili acısrndan önemlidir. 6 [Gerçi 
doğum yeri MV'Ieri ve A-A'Iorının sosyalleşma deneyleı1ini açıklamada. 
yeterli sayılamaz, bunların yaşamlarının en uzun bölümlerini nerede 

• geçirdiklerini ırnceleniek daha anlamlı olabilirdi. Ama bu konuda eli
miide veri yoktur, dolayısıyle doğum yeri analiz' yle yetineceğiz]. 

Tablo : 5 - MV'IerirJin doğum yerltm (-"lo olarak} : · 

istanbul 
Diğer Marmara 
Ege 
Akdeniz 
Karadeniz 
Ic Anadolu 
Doğu Anadolu 

Toplam 

Gelişmiş bölge 
Orta gelişmiş bölge 
Az gelişmiş bölge 

Toplam 

istanbul - Dışı 

1965 1969 1973 1977 

37.5 27.2 33.3 21.7 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

100.0 

62.5 
25.0· 
j2,5 

100.0 

. 62.5 

9.1- 16.7 8.7 
9.1 
9.1 
9.1 
9.:1 

27.3 

100.0 

.54.5 
18.2 
27.3 

'100.0 

72.8 

5.6 
11 .1' 
11 .1 
22.2 

100.0 

55.6 
212.2 
22.2 

100.0 

66.7 

8.7 
34.8 
17.4 
8.7 

100.0 

39.1 
52.2 
8 .7 ---

100.0 

76.3 

Tablo: 6 _.. A- A'ICR'ının doğum yerleri(% olarak) : 

1965 1969 1973 1977 

-istanbul 
Diğer Marmara 
Ege 
Akdeniz 
YurtdıŞı 
Karadeniz 
Ic Anadolu 

· Doğu Anadolu 

Toplam 

1 • 

' 

41 .t 33.3 37.9 25.2 
5.3 j3.3 8.6 5.5 
5.3 3.3 1.7 2.5 
3.6 6.7 6.9 9.2 
1.8 1.7 2.5 

21 .4 10.0 17.2 28.2 . 
12.5 . 16.7 10.3 12.3 

&.9 16.7 155 j4.7 

100.0 100.0 99.8 100.1 

Topla·m 

28.3 -:
jO.O 

3.3 
8.3 

20.0 
13.3 
16.7 

100.0 

50.0 
33.3 

. 16.7 

100.0 

71 .7 

Toplam 

31.3 
6.8 
2.9 
7.5 
1.9 

23.1 
12.4 
14.0 

100.0 
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Geljşrniş bölge 57.1 56.6 56.8 44.9 50.5 
·orta gelişmiş bölge 33.9 26.7 27.5 40.5 35.5 
Az gelişmiş bölge 8.9 16.7 15.5 14.7 14.0 

-- --
Top lam 100.:0 100.0 99.8 100.1 100.0 

istanbul Dışı 58.8 66.7 61.9 74.9 68.7 

1) MV'Ieri arasında da A-A' ları arasında da istanbul'd!J doğmuş 
olanlar, 'yerliler' azınlığı oluşturmaktadır. Bütün seçimler toplamında 
sözkonusu kesim MV'Ieri ve A-A'Iarının sırasiyle %28.3'ü ve %31.3'ü
dür. MV'Ieri açısından istanbulluların oranı %37.5 (1965'de) ila %21 .7 
(1977'de). A-A'Iarı açı.sından %41.1 (1965'de) ila %25.2 (1977'de) ard-

· sında oynamaktdaır. ~ıstanbullul orın azınlıkta olmalarının başiısa ne
deni kuşku yok ki, ıistanbul'un büyük çapta iç göç olon bir ~ ı olmasıdır. 

Başka çalışmaların gösterdiği gibi CHP MV'Ieri arasında istanbul 
doğumlular, diğer partilere oranla daha kralabalık bir grup oluşturmak
tadırlar. Tachau'rıun belirttiğine göre, «1973'de istanbul'da 38 üyeden 
31 'i. aynı ilde doğmamıştır» 7

, yani MV'Ierlnin yalnızca 7'Si (% 18.4'ü) 
istanbul doğumludur. Bu 7 kişiden 6'sı CHP'den MV seçilmiştir ve 
CHP'de istanbul doğumluların oranı %33.3'dür. Özbudurl'un izmir'deki 
parti yöneticileri ile ilgili anket!i de benzer bir sonuç vermekt-edir: «iz
mir ilinde doğmuş olan liderlerin oranı CHP'de en yüksektir (%64) .. 
CHP daha çok izmir'in eski yerli halkına dayanmaktadır.» 8 Gerçi ~is
tanbul MV'Ieri arasında böyle yüksek bir orana raslanmıyor, ama is
tanbul'un daha çok iç göç c-ektiği. izmir gibi il sınırları içinde kırsal 
bir periteriye sah ip olmadığı unutulmamalıdır. 

· CHP'nin hem eski 'bürokratik' parti, hem yeni 'sol' parti kimliğiy
le diğer partilere oranla, eski kentliler arasında daha fazla siyasal ak
tivist bulduğu görülmektedir. Avrupa örneklerinde de, 'sol' partilerin 
birkaç kuşaktan beri kente yerleşmiş olanlar arasında daha başarılı ol
dukları, dolay.ısıyla bu.. kesimden daha fazla siyasal aktivist devşird'ik
leri saptanabilir . 

2) Dikkat çeken bir husus da istanbul doğumluların, MV olama
van A-A'Iarı arasında MV'Ierine göre daha yüksek bir oranda bulun
mamalarıdır. Bu eğ i lim büıtün seçimlerde görülmektedir. 1965'de MV'
Ierinin % 7.5'u, tüm A-A'Iarının %41.1'i istanbul çi'oğumludur. Bu oran
lar diğer yıllarda sırasıyla şöyledir : 1969'da %27.2 ve %33!3, 1~73'de 
%33.3 ve %37.9, 1977'de %21 .7 ve %25.2. 

Demek ki MV olabilmek için a ranılan bazı özelliklere (yüksek öğ
renim, orta ·- üst katmanlar kökenli olma, parti örgütünde yöneticil ik 
gibi -bu özellikleri ilerki sayfalarda inceleyeceğiz) sahip olmayon kişi
ler arasında , istanbul doğumlular Istanbul doğumlu olmayanlara göre 
daha fazla A-A'Iıği icin başvurma eğilimi gösterm~ktedirler. Bu eğilim 
uzun süredir büyük kentte yaşamanın bireyin siyasal kültürü üzerinde
ki etkisi aracılığıyla onu daha aktif katılmaya itmesi . ve/veya büyük 
kentin sağ l·adığı bazı avantajların (görece ileri bir eğitim düzeyi, göre
ce iyi bir iş, örneğin beyaz yakalılık gibi, genelik çağında~n itibaren ye-
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rel parti örgütünde çalışma olanağı·. vb.) bireyde daha akHf katılma is
teğini kamçılaması il~ bir · ölçüde açıklanabilir. Taşra doğumlular ise 
kitlesi ·itibariy!e, eğitim düzeyi, toplumsal . statü; parti içi tec~übe gibi 
ölçütler açısındatr istanbul dÔğumlu lara oran la dçıha elverişsiz bir k6-
numdadırlar. Hem bu elverişsiz konumleri hem kentsel yaşam deneyle
·rini'n görece kısölığı, bunlor arasında siyasal elitlik için aranılan nite
liklere sahip olmayan k~şilerin akıtif katılma isteğini ' {burada sözkonusu 
olan A-A'Iığ ı için başvurudur) za.yıflatmaktadır. 

3) Yıldan yıla ıistanbul . doğumlu MV~Ieri ve A:-A'Iarınııi ·oranı azal
makta, taşralıların ..oranı artmaktadır. 1965'de istanbui'Ju .MV'Ierinin 
qrqnı %37.5 iken, 19n'de %21.7'e· dek düşmuştür. Aynı dönem içinde, 
A-A'Iarmda bu oran %41.1'den %252'ye inmiştir. 

. ./ 

Bu gelişmede belirleyici rö~ü kuşkusuz iç göçteki hızlı artış oyna
mı.ştır. Bununla il'işkili bi,r başka etmen de, 1960'1ardaki yüksek öğrenim 
patlamasıdır: çok sayıda yüksek okullin açılması birçok taşralı geneiri 
de yüksek öğrenim görmesini ·sqğlamıştır (ilerde gösterileceği · gibi 
A-A'I·arının çoğunluğu yüksek öğrenimlidi_r). 

ilginç bir husus da 1969-73 orasında istanbul doğlımluların ora
nında ."ciddi bir artış, 1973-77 arasında , da hızlı bir düşüş olmasıdır. 
1977'deki büyük çiüşüşte muhtemelen A-A'ı arasındaki .ro30.Q'e varan 
artış etkili olmuştur. · 

4) istanbul dışında geiişmiş böiQe doğumlular .MV'Ieri ve A-A'Ia- · 
rı arasında görec~ ·azdır ( sırasiyle %21.6 ve % 17.2). Bunun bir nede

. ni büyük bir olasılıkla, gelişmiş · bölge).erde kırsal yörelerqen . büyük 
kentlere göçün görece Gız olmasJdır. Ote yandon Ege'de ızmir kenti, 
bölgedeki 'okumuş' kesimini önemli ölçüde massedebilme yeteneğine 
sahiptir. · · 

5) l<arade.niz ve Doğu Anadolu'lular CHP istanbul. · MV'I·eri ve 
A-A' ları arasında Ege ve jç Anadolu'lulam göre daha iyi temsil -· edil
mel<tedirler. iç Anadolu'luların daha çok Ankara'yla bağlantılı olduk
ları düşünülürse, orta derecede gelişmiş ve az gelişmiş bölge kökenii
lerin gelişmiş bölgelerden gelenlere oranla daha . iyi temsil ed·jldikleri 
söylenebilir. Özellikle Korodenizliler 1977'de çok yüksek ·' bir orana-
ulaşmışlardır: MV'Ierinin %34.8;i, A-A'Iarının %28,2'si. · 

Orta ve az gelişmiş böfgelilerin daha çok MV veya A-A olmasında 
rol oynayan etmenler arasında. bunlar arosında top.lumsal ~mobilite is
teğinin yüksek 'Oluşu sayı labilir . .Birincisi bu hölgeler .daha_ çok . göç ver
diklerinden coğrafi .. mobm~enin toplumsal mobilite arzusu üzerinde teş-

-vik edici bir etkisinden sözedilebilir. ikincisi bizzat .geri kalmışlık, geliş
menin nimetlerinden yeterince yararlanılamarl'ıış olunduğu k·anısf, bu. 
bölgeler kökenl·ilerde yükselme isteği n i kamçılayıcı bir ' rol oynıayabilir. · · 

~ . . ~ ..... ,. . 
6) CHP gider~k kentiiierin partisi olmaktan çıkıp, kentliferin ya

nısıra köyden kente göçenleri.n de partisi olma yoi~,Jndaydı. Istanbul 
dışında doğmuş MV~Ieri ve A-A'Icirının oranlarındaki 'sürekli artış bu · 
eğilimin bir göstergep idir. Hernekadar bu eğilim di_ğer partilerde daha· 
bel·irgin idiyse de (bkz. Tachau). partinin 'popülist' bir siyaseti benim-

) ' 
' . · sı . 
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semesine · koşut olarak eski kent kökenli 'el it- bürokratik'· ..kadroların 
yerini gitgida kente göçmüş ailelerden gelme· kodroların almôyo boşlo
dığı söylenebilir. 

EGiTiM DÜZEVi ·: 
; . . . .. 

· Robet Putnam eğitimle . toplumsal ilişkilerin- ve sınıf mensubiyeti
nin yakın ilişkisine değinir. Çağdaş toplumların ampirik incelemesi. 
üst düzeyde bir öğrenim görenlerin büyük kısmı-nın üst ya do orta-üst 
katmanlar kökenli olduklarını, kol işçisi · kökenlilerin üst düzeyde öğ
renim görenler arasında düşük bir oranda temsil edildikleriı:t i, öte 
yandan eğitimdeki başarıyı da sınıfsal mensubiyetin . büyük ölçüefe be-

. lirlediğini göstermektedir. 9 R. . Putnam toplumsal kökeni e eğitim · düze
yinin, elit statüsüne ulaşma-da birbirine bağımlı va da bağımsız etki!~ 
rini gösteren dört farklı model fn varlığından sözetmektedir. Çağdaş 
dünyayı anlamamızda en geçer!~ ve yararlı olanı, dördüncü modeldir. 
Buna göre elit statüsüne giden iki yol vardır: eğitim ve toplumsal kö
ken.· Toplumsal kQl<en kanalıyla doğrudan elitliğe geçilebilir, eğitim· 
yoluyla geeişte de toplumsal kökenin önemli bir roıa varc;lır, şöyle ki 
eğitimliler arasında üst va da orta- üst katman kökenliler ayrıcalıklı 
bir. konuma sahiptirler.' Bununla birl ikte alt v.e alt- orta katmanla-rdan 
bireyler de belli engellerle karşılaşmakla birlikte. eğitım kanalındafı 
geeerek elit statüsüne yükselebilirler. 10 • - · 

R. Putnam olguyu saptamaki'O birlikte, olgunun nedenlerini derin· 
lemesine açıklamam.aktadır. Açıklanması gereken iki birbirine bağli ol
gu vardır: eğitimden n icin daha çok üst ve ortra - üst katman . köl<en
liler yararlanabilmektedir ve, eği~im niçin elit statüsüne geçişte beiir-
leyici bir rol oynamaktadır? · 

' 
Baudefot ve Establet Fransa'da okulu incelerken 11, iki farklı okul 

şebekesinin buıunduğunu, ilkokul - meslek okulu şebekesinde daha' 
çok işçi .çocuklarına hakim jültürün vülger ürünleri sunulurken, hakim 
ideplojiyl kabullenmeleri saqlanırken, klasik ortao!<ul-yüksek okul _şe- · 
bakesinde çocuklara hakim kültürün incelmiş ürünlerinin aktarıldığını 
ve hakim ideolojinin aktif yorum~ularının yetiştirildiğini belirtir. Çocuk'.:. 
ların· bu iki şebeke arasında dağılımını toplumsal sınıfların pratiklerini 
~elirler, c!olavısiyle alt katman kökentilerln ikinci şebekeye girmesi 
zorlaşır. Om6Qin çocukların iki şebeke arasında dağıtımı işlemi cfaha 
alfabe ö~renimi ~ırasında başlar. çünkü toptumsat sınıfların farklı len-. 
güistik pratikleri vardır. Üst katmanların aile dili okul dflinın· - aynısıdır, 

' aft katmanların aile dili ise okulda · 'kötü' Fransızca de-nilen dildir. Ço
cukların başarısını ·bu dil tecrübesi de etkiler. Örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Sonuc olarak. elit statüsüne geçiş Incelmiş kültürün edi
nildiği ikinci şebeke .... vasıtas~vla aerc~kleşir ve yukarda belirtilen Jıe
denler dolayısiyle · alt katman kökenlilerin ikinci' şebekeye girebilrriele
ri oldukca gctür. 

Bourdieu ve Passeron'a göre 12 • okulun iŞlevleri ; birin cl oİarok bi
reylerin çeşitU sınıfiara dağıtılması ve böylece toplumsal 'eşitsizliklerin 
yeniden - üretilrpesi işlevi: ikinci olar.ak alt katmqnlardari gelenleri ba
şarısızlt_klannın nedenini yeteneksizliklerinde aramaya iten bir meşru-
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!aştırma işlevi; ·nihayet en önemlisi, öğrencilere bir habitus ' ı<azandır
m<:ı, y~ıni bilinçli bir ideoloji değil de bilinçsiz davranış, düşünce ve ey
lem. bıçiınleri aşılıama işJevidir. Bu habitu-s siyasal düzeyde farklı dü
şünceler üretebilir, ama pratikler türde_ştir. Pedagojik faaliyetin işlevi 
de bu habitus'u oktarorak bireyleri dönüştürmek, hakim kültürel siste
mi benimsemiş, icseUeştirmiş kişiler haline getirmek.tir. Bu hobitus'un 
niteliği topıumdaki sınıflarorası güç deng€si torotından belirlenir, top
lumsal alanda hakim -kategori habitus'e damgasını vuracaktır . 

' Gerek Baudel6t ve Establet gerek Bourdieu ve Passeron· aralanrı
daki önemli farklılıklara karşın, okulun toplumsal elitin yeniderı- üre
timinde temel ve belirleyici bir rolü olduğunu vurgularlar. Daniel Berta
ux· ise 13 her iki -akımın da toplumsal elitin yeniden- üretiminde okulun 
rolünü · abarttığını, esas belirleyicinin miros kurumu olduğunu belirtir. 

Her halükôrda te:k belirle'd,ci olmasa bile, okul kurumunun toplum.
sal konumların yeniden- üretimindeki ·önemli rolü yadsınamaz. Okul 
aygıtı bir yandan toplumsal tabakalaşmadaki elit ·konumunu yeniden -
üretir (özel-likle kültürel- ideolojik düz~yde), öte yandan bireyleri top
lumsa• t6bakalaşmada değişik yerlere, pu artıda bazılarını elit yerle
rine dağttır, özellikle elit kökenli bireyler oklii aygıtının yukarda belirti-
len özellikleri nedeniyle elit yerlerini doldururlar. 14 1 

-~ . 
Okulun yalnızca yeniden -üretici işlevini · belirtmek yeterli d~ğil

dir. Okul da toplumsal çatışmalorca belirlenen bir güç dengesi siste-
mi, bir ilişkidir. Belirli konjonktürlerde hakim - olmavan sınıf ve taba
kolar do okul aygıtı icin.de güçlü bir konum elde edebilirler. Dolayısiy
le okul -özellikle kültürel- ideolojik plôndaki konumları yeniden - üretme · 
ışıevini yerine ge.tiremez. çünkü yeniden - üretilen· ve aktarıl~n habitus 
okul oygıtına hakim, ama toplumda hakim- olmayan kaJegorin in dam

-gasını taşıyacaktır. Bu durumda da okulun bireylen toplumsal könum
lara dağ·ıtma işlevi sekteve uğrayacdktır, eğitim görmüş 'bireylerin elit 
statüsÜ'ne yükselmesi t~hlikeye girecektir. · 

Turl<iye'de ok'ul aygıtı· nos_ıl bir yapıya · sahiptir? Osmanh aöne
minde oync.alrklı konumunu esas olarak Işgal . ettiği bürokrotik mevki
den alan hakim bürokratik tabaka, kendini, gayri - müslimler ve toplu
mun orta ve alt katmanları arasınoan· devşirilen cocuklarrn- Enderurı!- · 
da yetiştirilmesiyle yeniden .. üretiv·ordu . Osmanlı rtoplumsal sisteminde-
ki 'bozulma' 'devsirme' kurumunda da 'bozulma'ya yol açmaktan geri 
kalmadı. Ondokuzuncu yüzyılın tkinci yarrsındo n itibaren'· Batılılaşma 
ve merk~zi otoritenin yerel otoriteler karsısında yeniden qüc'endirilme- • 
sine kosut olarak. hakim bürokrotik tabaka. cooıinlukla kentli orta ta- . 
bakadar-i çocukları yeni t .. •rde. okullarda yetistirerek · kendini yeniden
ür~tiyordu . Devletin dı~ındo bnt1ırnsız . bir' · ikti~ndi .n'anrn qelişmed iqi, · . 
iktisadi elitin zavıf. qelismek icin bürof<ratik' elitin himayesine muh',tac 
olduöu o zamanki koşullarda . eöitimin birevlerin toplumsal konumlara 
daqıtılmasrnda cok önemli bir yere sahip olduqu söylenebilir. sisfem 
mer!tokrasive oldukca yakın sayılabilirdi. Cumhuriyetin ilk dönemlerin·-

. de dey eski politikalar tümüvle, terkedilmemiş, yine okullar şebekesi 
arocılrgıyla orta kçı1manlar kökenli ·bir büror<ratif< hakim ko tegori ya-



rablmaya, yeniden - üretilmeye çalışılı:nıştır. Fakat gerek ittihat ve Te
rakki gerek CHF'nın -Anadolu eŞrafı. lsta.nbul esnafı orasından yerli ,bir 
burjuva sınıfı yaratma politikaları, eğitimden ayrı Qir toplumsal mopili
te... konalının hızla önem kazanmasına yol açmıştır. Bu iki konalın birleş- · 

··t iği ve bfrleşemediği durumlar· sözkonusu olmuştur. iktisadi elitin özel
likle alt ve orta kesimlerindeki sürekli dönüşüm ve yenilenme. özellik
le başlangıçta bu elitle eğitim kurumunun bağlarının z<ıyıf olmasına 
yol .açmış, buna karşılık iktisadi ·düzeyd~ egemen konumunu . yitiren 
bürokrasi, ·okul aygıtındaki egemen konumuna görece zoyıflasa da 
uzun süre sürdürebilmiştir. Bu durum tqplumdaki ideolojik hegemonya 
konusunda iktisadi e l it aleyhinde işlemiştir, bir başka deyişle okul · ay;
gıtında etkinliğj sayesinde bürokrasi toplum üzerindeki ideolojik hege
monyasını bir ~lçüde sürdürm~yi başorabilmiştir. - . 

Yüksek öğrenimiHer o!mak. yüksek bürokrasi ve kısmen serbest 
mesl.ek sahiplerinin · ideolojik- kültürel belirlenmeleri. okul qygıtını bü
yük ölçüde ve uzun süre qenetlemiş bulunan bi:i·rokratik elitin damga1 

sını taşır, sözkonusu kesim!er bu özellikleriyle iktisadi elitten forklıla
şırlar. Öte yandan Türkiye'de· birçok gelişmiş ve azgelişmiş ülkeden 
farklı olarak, yüksek öğrenimliler arasında görece mfrtevazi sosyo
ekonomik kökenl ilerin oranı nist?eten yüksektir. 

Bu ön açıklamalardan sonra ',(erileri sunabiliriz. 

Tablo: 7 - MV'Ierinin eğitim durumianna göre dağılımı {% olarak} : 

Lisans - üstü 
Lisans 
Lise ve dengl 
Orta ve dengi 
Ilkokul . 
Diğer · 

1965 1969 1973 ·1977 Toplam 

12.5 8.7 5.0 
87.5 63.6 .72.2 52.2 65.0 

, - · ıs.2 ı6.7 17.4 10.0. 
- 9:1 4.3 3.3 

5.6 13.0 6.7 
9J 5.6 4.$ 5.0-

. 100.0 100.0 100.1 99.9 100.0 

Tablo: 8 ..:.._ A- A'lannın eğitim durumianno göre dağdımt {% ola_rak) : 

1965 1969 1973 1977 Toplam 
Lisans - üstü 5.3 a.a 3.1 2.9 
Lisans 71.4 60.0 50.0 57.1 58.6 
Lise ve dengi 8.9 26.7 24.1 15.3 j6.9 
9rta ve dengi 10.7 ·6.7 8.6 9.2 9.1 
Ilkokul 1.8 12.1 14.1 10.1 
Diğer 1.8 3.3 5.2 1.2 2.3 
T o p 1 

• 
am 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9, 

Tabl~lar(incelediğimizcte · şu eğilimleri saptayabii iyoruz : 

;; 1} Yüıts~k öğ_renimliler gerek MV'Ieri genik A-A'Iorı ara'sında co-
gunluğu oluşturmaktadır. 1965'de MV'Ierinin .%·100'ü, A-A'Iarının 
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. 
%76.7'si, 1969'da sırasiyle %63.6 ve %63.3'ü, 1973'de %72.2 ve 

:%50.0'si, 1977'de %60.9 ve %60.2'si, ·bütün seeimler toplamında ise 
%70.0 ve %61.5'i yüksek"okul mezunudur! Yetişkin ,nüfusun çok küçük 
bir bölümünün yüksek öğrenim görebildiği bir ülkede gerek MV'I~rinın 

·gerek tüm A-A' lannın çoğunlukla yüksek 0ğrenimh kişiler olmaları Su-
zanne Kaller'in «Formel eğitim y(,iksek çevralere girebilmede en önem
li gerekliliktin>. ıs saptomasını büyük ölçüde doğrulamaktadır." Bu ge-

. reklilik yal_nızca Türkiye icin geçerli olmakla kalmaz. -Putnam'ın verile
rini incelediğimizde gelişmiş ve · azgelişmiş ülkelerde de benzer bir du
rumla karşılaşırız. italya'daMV'Ierinin %76'sı, ABD'de %88'i, B. ·AI
manya~da %59'u, 1ingiltere'de %65'i, Hinc;iistan'da 3/4'ü yüksek öğre
nimli . kişilerdir. 16 Tachau'nun belirttiği gibi, Türkiye'de -de «1920 ile 
1969 arisında par~amenterlerin %70 ila 80'ni . yüksek öğrenimliydi>ı 17 ve 
1973'de biraz azalmakla birlikte yüksek okul mezunlarının oranı yine 
yüksekti (%67.1). 18 ü stelik istanbul Türkiye'nin en · gelişmiş yöresidir 
ve yine Tachau'ya göre· «Eğ itim düzeyi acısından gelişmiş yörelerde 
üniversite öğrenimi görmüş siyaset .adamlarının ·o11anı yüksek olma eği-
limi göstermektedlr».19 · • 

Neden siyasal elitler arasında yü~sek öğrenimliler büyük _bir co
ğunluğa sahiptir? Yukardaki kuramsal oçıklamalarımızda, yüksek öğre- ' 
nimin bireyleri toplumsal konumlara, dağıtıcı işlevi aracılıyla elitleri be
lirlemekte önemli bir rol oynadığını vurgu lamıştık. Seçmenierin neden 
kendiler~nden farklı kişileri seçtiği sorununa gelince, bu olgu toplum
daki hakim ideoloj inin benimsenmesiyle ilgilidir. Kitle yüksek öğre
ı:ıimlilerin daha üstün, daha· yetenekli olduklarını, bu yetenekleri saye
sinde onu daha iyi temsil edeceklerine inanır. Gercekten de bazı yete-

. nekler, siyasal liderlerde yarolması gereken bazı özellikle büyük ölçü
de yüksek öğrenim kururnlarında kaza.nılobilir. Her toplumaa, o toplu
mun en değerli saydığı yetenek elit devşirilmesinde . belirleyici kriter 
olur. 20 Feodal toplumda savaşçılık en değerli sayılan yetenekti. Çağ
daş toplumlarda teknik uzmonlı l< en değerli sayılan yetenektir, teknik . 
uzmanlığa sahip kişiler bu yeteneği büyük ölçüde eğitim kurumlarında 
edinm işler. böylece karmaşık bilgiye temellük eden ayrıcalıkh bir ke
~m haline gelmişlerdir. Teknik uzmanlığın yanısıra ikna· ve örgütleme, 
simgeleri rahatça kullanabilme, yasaları bilme. ve hitabet yetenekleri · 
özellikle siyasal eliıtler acısından önemlidir. 21 Bunlar da öneıı:ıH ölçüde 
eğitim . aygıtı vasıtasıyla edinilen yeteneklerdir. 

Birçok araştırmacı (Tachau, Özbudun .. ) y8ksek ~ku l mezunlarının 
CHP MV'Ieri ve yerel parti yön~ti ci leri arasında diğer partilere oranla· 
daha fazla olduğunu saptamışlardır. Nitekim izmir araştı rmasında Öz-' 
budun şu sonuca ulaşmaktadır: «AP v.e TiP içerisindeki en kalabalık 
grubu · ilkokul mezunla11ı meydana getirmektedir.. CHP'liler içinde en 
.kalabalık grup_ %33 ile universite ve yüksek ol<ul mezunlarıdır». ıı Tac
hau 1973'de seçilen parlamenterleri incelerken şu sonuca varmaktadır: 
Küçük partiler bir y-ana· bırakılırsa CHP. en yüksek üniversite mezunu . 
oranına sahiptir (%70.4). Bu oran AP'de %64, MSP'de_ %65.3 ve DP'öe 
%69:8'dir. 23 Bu durum .CHP'nin bürokratik- seekinci gec'mişi ve eğitim 
~ygıtında büro~ratik el itin . ideolo jik hakimiyeti ile açıklanabilir. Nitekim 
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CHP bu geçmişinden gÖreli olarak uzaklaştıkça MV'leri ar~sındaki 
.. yüksek okul mezu_nl·arının oranı azal~aktaoır ~1977'de %_6_0.9). 

_ 2) MV'leri ar.asın.da yüksek okul mezur:ıları tüm IX-A'larına· oran_-
la daha fazladır. 1965'de MV'lerinin % 100'ü ve - A-A' larının % 76:7'sı , · · 
1'969'da sırasiyie %63.6 ve %63.3'ü, 1973'de %72.2'si v-e · %50.0'si, 
1977'de %60.9 ve - %60.2'si, bütün s-eçimler toplamında %65.0 ve 
%61.5'i yüksek okul mezunudur.· -/ · 

-f . . ı ~. . •• 

Yüksek okul mezunlarının MV'leri arasında MV-olmayanlara gore 
· daha fazla olması, siyasal kaıt:manlaşmada . ikincH~rin birincilerin ' altın
da ·ver almasır.ııl) bir· sonucu .. sayılabilir. Bununla b\rlikte MV • olmayan 
~A-A'ları orasında ·da y'üksek okul mezunları tüm topluma oranla çok 
yüksektir. Belirli siyasal devşirme kritei"lerinin kendileri acısından en
gelleyici ·etkisinin bi_lincinde olma, yani seçilme şansının fazla olmadı-
ğını bilme, afıŞıl_mış düşünce kapıları, vs. yüksek öğrenim __görmem iş 
kiŞilerin A-A'Iığı için başvurmaların ı caydırıcı · bir etki - yaratmaktadır. 
Öte yandan' yüksek öğrenimiiter siyasal faaliyette bulunmak icrn ken
dilerine daha çok olanaklar · sağlaya n mesleklere sahiptirler. istedikle
ri zaman işlerine 'geri dönme olanağına sahip ol·anları vardır (serbest 

- meslekter gibi) ., işten atılma, A-A'Iığına başvurmak_ icin işinden ay"iıl-
mo zorunluluğu gibi kısıtlamararla karşi ·karşıya değildirler. · 

· 3) MV'Ieri arasında yü1<sek. oğrenimlilerin oranı giderek azalmak
tadır.- Bunq . koşut :W73'den it~baren ilkokul mezwnları da MV seçilebii'-' 

- · mişlerdir. 1965'de MV'Ieri·nin %.1öO'ü yüksek _ okul mezunuyken, 1977'-
.. de bunların oranı % 60.9'a düşmüştür. Aynı eğilim tOm , A-A' ları acısın- -

dan da sözkonusu olmaktadır:- Yüksek öğrenimtilerin or<ın·ı_ 1965'de 
- % 76.7'den , 1977~de %60.2'y~ düşmüştü~. 

Bu ·azalma da parti · politikasındaki değişmen in, buna koşu-t olarak 
partinim seslendiği, day~rıdığı toplumsal ·güçlerdeki değiŞmenin etkisi 
olduğu ileri sü(ülebilir. Ote yandan .1960'1ardan itibaren bazı toplum
sal kesimlerin siyasal platformda, etkinliklerinin artmasına tanık olun
maktadır, bu saptorna özellikle· istanbul ili için doğrudur. Bu kesimlerin · 
temsilcileri ,eğitim düzeyleri gör-ece düşlik kişi lerdir:-, İki ön~mli grubu 1 
şayabiliriz: işçi kesiminin büyümesi ve siyaset etkinl iğinin artmasına 
koşu( olarak önem kazana_n · sendikacılar il'e kent .nüfusunçiaki hızl·ı· ar-

, tış ve . iç pazarın genişlemesi/ sonucunda güçlenen ticaret ve hizmetler
de yığılmış -küçük ve orta işadamları grubu. 

· ilkokul mezl!nİarının . oranindaki o rtış da aynı etmenlerle aç;klana-
bilir. · 

Bir başka ilginç nokta, 1~73'de A-A'Iarınin yarısını yüksek Öğrenim~ 
siz kiŞilerin . m-eydaı:ı-a getirmesidir. Fakat A-A sırası ile eğitim- düzeyi_ 
arasındaki yüksek korrelasyonun {0.6038) ve MV'Ierinin % 70'den faz
lasının yüksek . öğrenfmli olmasının gösterçliği gibi bu unsurlar önse- ·· 
cimlerde başarısız kalmışlardır. 1977'de. A-A'ları. arasında yüksek öğ-
renimlilerin oraoı yeniden artmaya başlamıştır· (% 60.~) . . _. · 

-86 



EGiTiM KUf!UMLARI : 

Eğitim durumuyle bağlantılı olarak incelenmesi gereken bir başko 
·Olan da, yüksek öğrenimiiierin mezun oldukları okulları ve siyasal · elit · · 
statüsüne yükselmede bazı okulların belirleyici bir etkisinin olup ol ma-
dığıdı~ ~ . 

Tablo : 8 - MV'Ierinin mezun ,olduklçm yüksek okullara göre efağriımı 
· · (% olarak) : . ' . 

' . 

1965 1969 1973 1977 ' Toplam 
Hakuk Fak. 75.0 71.4 69.2 35.7- ' . 59.5 . 
SBF 14.3 7.7 14.3' 9.5 · 
~osyal Bit 1 .. 7 21A 9.5 
Harp ·o kulu 12.5 " .14.3 4.8 
Tıp J 2.5 . 7.1 -4.8 
iTü . 15.4 21.4 11.9 

Toplam • 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 . 

, Tablo : 9 - A - A'larının mezun oldukları yüksek, okullara göre dağılım·ı 
' (%. olarak) : . · · · - ' · 

. Hukuk Fak. 
SBF 
Sos'yal Bil. 
Edebiyat, ... · 
Eğitim 
Köy Enst. 
Harp Ok. 

· Fen 
Tıp 

dT O 
Teknik Ok. 

Toplam . 
Köy Enst. 

1965 1969 · 1973 1977 Toplam 

46.5 52.6 41.4 41 .8 43.9 
2.3 .l 0.5 . 3.4 5.1 4.8 
7.0 5.3 20.7 11.2 11.1 

4.6 3.1 2.7 
2.3 3.4 4.1 1 3.2 

3.4 4.1 2.6 
20.9 
4.6 
7.0 
2.3 
2.3 

10.5, 10.3 11.2 13.2 -

5.3 
10.5 . 
5.3 

99.8 100.0 

' 

3.4 . .1.0 2'.1 

10,3 
3.4 

6.1 5.3 
10.2 8.5 
2.1 2.6 

99.7 100..0 100.0 
~ 3.4 4.1 . 2.6 

1) Siyasal eıtt · yetişti~en kurum olarak s~dece Hukuk Fakülteleri 
temayüz etmektedir, Örneğin SBF mezunları MV:Ierı ve A-A'Iari aras ın- . 
da pek büyük sayılamayacak bir oran tutturmuşjardır. 

. , 
Hukuk mezunlprı yüksek öğrenimli MV'Ierinin ortalama %59.5'u

nu (yıllara· göre sıras iyle % 75.0, % 71.4, %69.2 ve %35.7), A-A'Ia rının 
orta_lama %43.9'unu (yıllaro göre sırasiyle %46.5, %52.6, %41.4, 
%41.8) oluşturmaktadırlar. Tüm MV'Ieri ve A-A'Iarı dikk-at e alındığında 
bu oranlar sırasiyle şöyle olmaktadır: %41.6 (% 75_.0, %45.5; %50.0, 
-'% 21,7) ve % 27_.0 (%· 35.7, % 33.3, %.20.7, % 25.1). 

. . 
Hukuk ' ·mezunlarının· MV'Ieii- arasında oldukca· yüksek oranla ra· _ 

erişmeleri acaba Hukuk Fakülteterini · elit oluşturan kurum-lar olarak ni-
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telendirmemiz icin y~terli bir kanıt mıdır? Daha somutlorsak, Hukuk · 
mezunları acaba ıngiltere'de Oxford- Cambridge'liler, ı:ransa'da 
Grandes Ecoles. mezunları gibi birçok alanda b!rden kilit mevkileri el
lerinde tutmaf<ıta mıdırlar? Böyle bir yargıya _varmamıza .. olanak yok
tur. örneğin idari elit arasında giderek azolmçıkla birli kt~. Mülkiyelilerin 
önemli bir güce sahip oldukları bilinmektedir (özellikle Içişleri, Dışişle
ri . Maliye Bakanhklarında). 25 Siyasal elit arasında Hukuk mezuntarının 
ö~emli bir gruı;ı qluşturmalan daha _ çok hukukcula~ın mesleki özellikle
rinden kaynaklanmaktadır. Kışacası Türkiye'de rngi !tere'de Oxridga, 
Fransa'da Brandes· Ecoles örneklerinde olduğu gibi, Hukuk Fakültesi 
mezunluğunun ·«mükemmel bir foplumsal statü işareti» - sayılabileceği 
kuşkul udur. 

Göze çarpan bir başka husus, özellikle MV'Ieri arasında Hukuk 
mezunlarının sürekli '-olarak ozalması 'ile 1977'de çok büyük bir düşüş 
göstermesidir. Bu gerileme, cagdaş toplumlarda hukukçuların işlevlerı-
nin görece azalması olgusuyla uy.umludur. Modern toplum ilk dönem· 
lerinde «genel, şvrensel, ~icimsel normı<:ır» ın, yani · ,yasaların tesis 
edilmesine dayanıyordu. _Fak•at çağdoş dünyada liberal devletin yeri-
ni giderek müdahafeci devlete bır·akmasınq, devletin ekonomiye artan 
ölçüde müdahalelerine, parlamentqnun zayıflayıp yürütmenin güçlen
mesine koşut olarak, toplumun işleyişini düzenlernede bu 'genel' eve 
rensel ve biçimsel ınormlar' yetetsiz kalmış, hatta giderek ayak bağL oı~ · ' ' 
maya bçışlamışlardır .. Bu normların, yani .yasaların yerini giderek daha . 
teknik nitelikte, s_omut duruma göre değişen, yasayı devre dışı bırakarı 
ve sık sık onun dışına toşan . özgül düzenlemeler a l mıştır. 26 Buna bağlı 
olarak, yasciları bilen, yorumlay_an hukukçuların önemi azalmış, ·top-

. lumsal ve ekonomik dpkunun h.er a lanına devletin müdahalelerini ·en 
iyi örgütleyebilecek konuı:ndaki yeni kategoriler, teknokratlar (mühen
dis, ikti_satçı, vb.) önem kazanmıştır. Türkiye'nin de . çağdaş ,geliŞm iş 
tqplumlardqki bu eğil imden etkilenmemesi olanaksızdı. Ni1:ekim yeni 
gereksin~eleri karşılayabilecek oku_lların sayısı· f:ıızla artmış, buna kar
_şılık HUk!Jk ' Fak91teleri çok daha yovaş -bir gel işme göstermistir. Parti 
liderleri yasalar ,üzerinde iyi yorum yapabilecek hukukçular yerine, ik
tisadi- toplumsal alanlardoki devlet müdahalelerini -düzenleyecek tek-
nisyenler aramaya başlamışlardır. . · . . · 

Jüm ~-A'Iarı arasında Hukuk mezunlarının oranı daha yavaş azaı. 
maktadır 1965'den ·1977'e %46.5'den %41 .8'e düşüş -görülmüştür. Bu 
da göstermektedir ki Hukuk mezunlannın siyasal görev almaya yönelik 
k·atılma istekleri pek azaimamakla birlikte, işlevlerinin göreli önem yi
tirm€sineı, bağlı olarak siy-asal elit olma şansları bir ölçüde azalrookta--
dır. .' - · .., 

·2) Genel olarak. elit yetiştiren bir kurum olarak tanınaı:t SBF'nin 
mezunları (Mülkiyel_iler) gerek MV'Ieri gerek A-A'Iarı orasında pek 
yüksek olmayan bir oranda temsil edilmektedirler. MV'Ierinin ortala
ma %9.5'U (1965'de· hiç yok, 1969'da · %34.3, 1973'de % 7.7.· 1977'de 
%8.7'ii) ve tüm A-A'Iarının ortalama %4.8'i (ytllara göre sırasiyle %2.3'ü 
% 10.5'i, %3.4'ü, %5.1'i) SBF mezunudur. · 
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Szyliowicz çeşitli yazarlaro o tfen ı:nodern Türkiye elitinin· yetişme-

sinde Harbiye, Mülkiye, Galatasaray· gibi okulların özel bir yeri olduğu
na işa ret eder. Fakat Mülkiye özellikle bürokrasiye eleman yetiştirmek
tedir, nitekim 1859-1949 arası nda Mülkiye mezunlarının %86'sı bürok
r esiye katılmıştır: n O dönemde bürokrisinin ·siyasal yaşam üzerinde 
büyük bir etkisi olduğu, gerek ittjhat - Terakki, gerek CHFnın devlet 
-partisi özelliği gösterdikleri düşünülürse, sivil bürokrasiyi denetim al
tında tutan Mülkiyelilerin, Harbiyelilerle birlikte siyasal elitin büyük bir· 
bölümünü oluşturdukları söylenebilir. Bununla birl ikte, yine Szylio
wicz, Mülkiyelilerin bürokrasi içindeki göreli ağırlıklarının azalmokt::ı 
olduğunu, buna · yol açan ana etmenin de MülkiyeliJerin daha çok girdi
ği içişleri, Maliye ve Dışişleri gibi bakanlıkların bürokrasi içinde kapla
dıkları Q.lanın daralması o]duğunu · belirtir. 28 

' . 
Bu ön açıklamalardan kalkarak SBF'Iileri"n CHP istanbul MV'Ieri 

ve A-A'Iarı arasında iyi temsil edilemeyişlerinin nedenlerin; irdeleyebi
liriz. Birincisi SBF daha çok idari elit yetişıtirmektedir, ikincisi idari elit 
içi rıde SBFiilerin oranı denetimleri altındaki bakanlıkların öneminin 
azalmasına koşut olarak -gitgide düşmektedir. Biz bu iki etmene üç 
tane daha ekleyeceğiz: SBF'yi ikame edebilen yeni okulların kurulmuş 
olması. bürokrasinin toplumda ve CHP içinde öneminin giderek azal
ması, ın ihayet istonbul'un bir bürokrat kenti . olmaması ve SBF'nin bir 
Ankara okulu olması. Bütün bu etmenler SBF'Iilerin az temsilini bir ölçü
de ciçıkfayabilirler sanırım . 

Szyliowic~'in saptarnalarına göre, SBF. öğrencileri çoğunlukla tcşra 
il ve ilçe ,merkezlerindeki devlet görevlilerinin (orta ve alt düzeydeki 
idari ve askeri göreyli ailelerin), ikinci olarak eşraftan ailelerin çocuk
larıdır. Elit kökenli öğrencilerin oranı giderek azalmış, Atafürk döne
minde % 11'den ·%2'y.e düşmüştür. 29 Son dönemlerde· de toplumsal kö
kenlerd~ belli bir çeŞitlenma olduğu, oma çoğunluğun kentsel orta 
katmanlardan geldiği söylenebilir. SBF bürokra~l k elitin, orta katman
lardan devşirme yoluyla kendini yen iden - üret[Tlesinde - kullondığı en 
önemli mekanizmalardan biridir. O halde SBF'Iilerin eski bir devlet·- par
tisi olan CHP'de diger" partilere oranla daha iyi temsil edilebilecekleri 
düşünülebilir. öt~ yandan 1950'1erden itibaren bürokrasinin toplum . 
içindeki ayrıcalıklı ·konumunu yitirmesine, azgelişmiş bir toplumun orta 
sınıfının bir kesimi ·baline dönüşmesine koşi.ıt olarak, sjyasat bakimdan 
görece radikalleştiği gözlemlenmektedir. SBF'cle 'bürokratik devşirme
nin ana kanallarından biri olarak bu radil<olleşmenin dışında kalmamış
tır. Bu kesimlerdeki radikall eşme, CHP'deki 'sol'a kaymayla koşut ge
lişmiştir. Nitekim CHP'nin 'Ortanın 'Solu' politikasını tam olarak ben im
severek girdiği ilk seçimlerde (1969) gerek MV'Ieri gerek A-A'Iarı ara
sında SBF mezunlarının oranında belirtik bir artış "olmuştur. 

Öte yandan SBF'Iilerin. parti içinde etkili oldukları MV'Ieriyle tüm 
A-A'Iarı arasındak i SBF'Ii oranları karşılaştmldığında . görülür. Tüm 
A-A'Iarı arasında SBF'Iilerin oranı ortalama %4.8 iken MV'Ieri arasıMa 
%9.5~dur. 1973'de A-A'Iığı i9in başvuran tüm SBF'Iil~r MV secilmişler- . 
dir. Ustelik MV'Ieri arasında dcr SBF'Iiler genellikle üst sırolara serleş·
mektedirler. 
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3).SBF: aışındaki diğer' Sosyal Biliml~r öğretimi yapan okulların 
mezunları 1973~den ' itibaren gerek. 'MV'Ieri gerek A-A' ları araşında Hu
kuk'lu ve iTÜ'lülerin ardından en kalabalık grubu oluşturmaya bdşt:a
mışlardır. su okullar genellikle iktisat öğrenimi yapan okul!ard·ır. 1965 

- ·ve 1969'da ·bU okullardan mezun · hiçbir MV~ye rös\anmıyor. 1973'de 
MV'Jeri:nin · %7.7'si,. 1977'de- %21.4'ü bu okullardan mezundur. Tüm 
A~A'Ian arasında bu" okulların m~zunlarının oranı şöy le bir evrim gös

. · -termiŞtir: 19'65'de %7.0, 1969'da .%5,3, 1973'de %20.7 ~ ve 1977'de %11.2. 
. / . 

· Bu art1şa yôl açan etmenler ·arasında bu tür okulların sayısının ve 
bu okullarda öğrenim gören öğf'enci sayısının· artışı. 1960;1ardaki ·tüm 
toplumd'a ve özelliRie büyük kentlerde görülen toplumsal değişme sa
yılabilir. Bu okulların özellikle iktisat öğrenimi _ yaptıklarını belirtmiştik. 
60'Iardaki .hız;lı iktisadi bü.yüme ve ' ıtü m toplamsdl faaliyetler iÇinde ik~ 
.tisadi faaliyetlerin önem kaz-anması,1 kültürel Batılılaşma ideolojisinin 
yerini bir ölçüde · iktisadi büyüme ideolojisine (desarrolismo) bırakması. 

· ' - bü _okullq_rdan mezun kişilerin ' SiY.aSal etkinlik alanında değer kazan
malanna da yol aç'mış olabilir. Ote yandan CHP'nin 'devlet - partisi' 
görünümünü yitirmesi,' !<entsel - alan)arda «bürokratlar»ın dı_2ında baş
ka «Okurnuş}> eleman devşirilm_esini gerekli kılmıştır. 

4) .1973'den itibaren istanbul CHP listesinden· hiçbir Harp Okulu 
mezunu MV · seçilmemiştir . . A-A'Iarı arasında .ise Harp Okulu inezurila
rının oranı 1965 zirve _.1116Rtasınaan sonra %1 O' da istik-rar · btJimuştur . 

., 1965'de MV'Ierinin %12.5'u, 1969'da %14.3 Harp O_kulludur. Tüm ft.:.A'
Iar.ının 1'965'de %20.9'u· Harp Okulluyken, bu oran 1969'da % 10.5'e düs-
müş, 1973'de % 1'0.3,1977'de % 1.1.2 olmuştur. · · 

.. · Tek Parti döneminde CHP'nin üst kadrolarında eski Harbiyeliler 
önemli bir ağırlığa sahiplerdi. Ama bu dönemde,_ bazı tek parti r~j imle
ri~nde gör(ildü_ğü gibi ·ordu ·ııe parti arasında bir özdeşleşme sözkonu~ 
su de~Hdi. 27 Mayıs CHP'yle O! dunyn önen:ı.li bir kesimi arasında belli 
bir yakınlaşma ·yaratmıştı. 1965'c;ie CHP Istanbul A-A' Iarı . arasında 
%20.9 orani nda Horp Okulu mezununa raslanması bir ölçüde bu .yakın-

· laşmayla açıklanabilirse de, esas etmen sanırrm 27 ,Mayıs ertesinde cok 
sayıda subayın emekliye ayrılmış · olmasıdır. Oaha · sonraki se·çimler~e 
böyle elveriş~i bir ·konjonktürle karşıla·şılırıamıŞ olimması, Harp Okulu 
mezunu A7A oranındaki düşüşü bir ölçüde acıklayabilir. öte yandan 
CHP'nin 'sol'a yönelmiş ()lması da bu azalmada bir ötçüde etkili . olmuş 
olabilir. 

5) 1.973'cten · itiooren .CHP istanbul MV'Ieri arasında ITÜ mezun ~ 
ları ikinci büyük grup~ur, tüm A-A'Iarı arasında · ise. :·i TO mezunlarının 
oranı 1969'da %2'deri aniden % 10'a yükselmiş ve diğer seçimlerde de 
%10 civarınd~ kalmıştır. ~· ' 

1965 ve 1.969'da iTÜ'Iü · MV'ye raslanmai:, 1973'de . MV'Ierin!n 
% 15.4'ü, .1977'd~ %21.,4'_ü iTO mezun udur. 

' Şosyal Bilimler öğretimi yapan okullar mezunlarının oranındaki ar-
tışla ilgili olarak getirdiğim iz açıklamalar, büyük ölçüde iTO mezunlo~ 
rıncfaki artişı anlamada yara'rh o!abilirter. Öte yandan· Hukuk'luların ora-
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nıpdaki azalmayı açıklarken değ indiğim iz ve nedenlerini ortaya koydu
ğumuz bir olgunun, teknik uzmanlığın öneminin artması olglJsunun da 
bu gelişmede rolü olsa gerek. Nitekim iTü mezunu MV'Ieri arasında, 

.m~hendisliklerinin v,9nısıra aynı zamaında iktisaıtçı veya işletmeci olan: 
lara rası-anmaktadır. · -. . .. . 

_, 6) Öğretmen okullfırıı ve Köy Enstitüsü mezunları arasında ty1V 
s~çilene ,raslarımamıştır. Edebiyat, Fen ve ieknik okul m'ezunu hiçbir 
MV'ye rasianmadığı da dikkate alınırsa, 'Onoak belirli okulların siyasal 
elit. çıkarttığı ve siyasal elit yetiştirme konusunda okullar arasında be
lirli bir h iyerarşinin oluştuğu gozlemlel"ıebilir. S~F'Iiler ve iTÜ'Iüler (bu 
sonuncular 1973'den itibaren) tüm A-A'Iarmo oronla MV'Ier içinde da
ha- iyi temsil edilmektedirler (SBF için %9.5 ve %4.8; i Tü için %i 1.9 
ve %8.5). Hukuk mezunları da. aynı durumdadır, ama 1977'de eğilim 
tersine dönmüştür (MV'Ien· içi~de %35.7, tüm ft:-A'Iarı içinde. %41.8) . 
Harp Okulları, Sosyal Bilim öğretimi y6pan okullar, rıp Fakülteleri· ise 
tüm A-A'Iarı arasındq MV'Ieri arasında olduğur:ıa göre daha yüksek 
bir oran tutturmaktadırlar. Diğer okulların mezunları MV seçilememek-

. ··tedir. Gazetecilik, GQzel Sanatlar, Edebiyat öğretimi yapan okulların 
mezunları arasında A-A bile çok az çıkmaktadır (% 1 c_ivarında) . . . ' 

Öğretmen yetiştiren okulların mezunlarmın MV olmadaki başarı-
sıziiğı ilgi çekicidir. Oysa öğretmenierin siyasa~ bakımdan oldukça et
kin bir grup oluşturdukları ve en azından son yıllar<l kadar önemli bir 

. bölümünün CHP'ye ydkınlık. duyduğu bilinir. Bu başar,ısızlığın bi'r nede
ol. ögretmenlerin daha çok kırsal bölgelerde kamuoyu oiuşturucusı.i ola
rak . siyasal etkinliğe sahip olmatandır, dolayısiyle ista-nbul'da siyasal 
elit statysüne yükselmeda kırsat bölgeleri ararila daha çok güçlük çek
meleri oloğandır. A-A'Iarı arasında ise bu okullardan mezun olanların 
oranı özellikle 1973'dEm itibaren artmıştır. 

MESLEK: . 

19 me~ek grubu saptadık, bunları da 7 ana grupta topladık. 30 

_Birinci grup tüccar, sanayici ve diğer işodamlarını kapsar. Bu. gru-
bu kendi . içinde· alt- yapılara ayırm_çık mümkün olmadı , yanı tüccar ile 
sanayici, büyük işveren ile orta veya küçük işveren arasında bir ayirım 
yapamadık. Bunlar özellikle 1950 ve 60'1ardc;m itibaren se_rpilip büyümüş 
bir .tabakadır, kitlesi : itibariyle üretken - olmoyan etkinliklerd_e, yani ti
caret ve · hizmetlerde yığılmıştır. Tarihsel Qlarak bürokratik elitle · ça
ıtışma/ittifakı ile belirlenir. Öte yandan çağdaş Türkiye'de, işçi- işve
ren çatışmasına da rastanır. Siyasal planda daha çok DP ve AP'yte ya
kın _ilişkileri -olmuştur; önceteri bürokratik eHtin partisi · oıan, daha son
ra kentsel orta tabakalar ve işçi sın ıfwla ayrıcalıklı ilişkiler kurmaya 
kiyetine sahip olmamakla birlikte ür~tim araçtar-ını denetlerler. Bu nite-
çalışan CHP.'yle bağları görece zayıf olmuştur. · · 

Ikinci grup özel k~im üst !<ademe yöneticileri; managerlerdir. Mül
likler.Jyle birinci grubun büyükleriyle yOJ<ın ilişkileri vardır. 

·lık iki grub'u iktisadi elit a·na grubu içinde ·ele olabiliriz. 
· ücnüçü grup 'yüksek idari büroktasidir. Bunlar -dördüncü ve· beşin
cl gruplar olan öğr.e~im üyeleri ve askerlerlc-9 birlil<te ı~ ·ınci ana grubu 
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:oluştururlar. Bu gruba bürokrasi diyeceğiz. Osmanlı döneminde, büyük 
ölçüde de ittihat ve Terakki ve Tek Parti dönemlerinde bürokrasi bir . 
neredeyse, sını( olarak nitelendirilebilir. De·Jiet geleneksel iktisadi ill$
kiler içinde köylülerin ürettiği artığa el koyar, bu artığı yenid.en - bölüş-:: 
türürdü. Devlet bürH<rasisi bu durumda · farkl ı bir sınıf olarak varobilmeı< 
icin gerekn iktisadi temeı'e sahipti, cünkoü devlet iktisadi artığa el ko
yan başlıca kesimdi ve devletin denetimi dışındaki iktisadi alan görece 
dardı·. Modern iktisaçlı elit kendini bağımsız bir temeld~ .yeniden ürete
bilecek ölçüde güç1ü ve özerk değildi , devlete bağımlıydı. Devlet aygi
tını · elinde tutması bürokrasinin siyasal düzeydeki maddeselliğ ini oluş
turuyordu . . Bürokrasinin ayrı varlığını mümkün kı lan özgül bir ideoloji
si de vard ı :- Bu, 'devleti kurtarmak, güçlendirm~k' formülünde özetlene
bilecek devletci ideolojiydi. Bu ideoloj inin başa•t öğeleri arasında Ba
tıı'nın hakimiyetinden kurtulmak için onu taklit ederek devlet aygıtını 
modernleştirmek, Batı gibi 'müteşebbis bir ·sınıf yaratmak, vb. sayıla
bilir. Bürokrasinin karşıtları ·ise· yerel eşraf, dinsel ve etnik ki:mar mu
halefetleri idi. Bunlara karşı mücadelesinde bürokrasi bir ölçüde başa
rılı olmuştur. Biirokras'inin egemenliğini ·esas sarsan kendi 'müteşeb
bis yaratma' politikasının sonuçları ol muştur. Modern iktisadi elitin 
gelişmesiyle birljkte, devlet dışı.nçaı<i iktisadi alan ' genişlerrıiş, bizzat 
iktisadi elit devlet aygıtını etkileıney~ başlamıştır. Bu da bürokrasinin 
özerk .iktisadi· temelini yitirmesi anlamına geliyordu. Fakat ideolojisi va
sıtasıyla, bü_rokrasi bağımsız varlığını belirli ölçülerde sürdürebilmiş-

- ıti r. Ayrıca devlet aygıtının kurumsal maddeselliği bürokrasinin özerk 
varlı._ğını güçlendirici bir dayanak oluşturmaktadır. Bütün bu gelişmele 
re bağlı olarak, bürokrasi'de, özelikle 1950'1erden itibareh ~ktisadi . elit 
ve orta sınıf, yönlerinde bir dağılma eğilimi görülmektedir, yani bu gnt

'bun içsel tutkunluğu zayıflamaktad ır. ~ir . kısım bürokrcUar iktisadi elit-
le dc;lha yakın ilişkiler kurarken, diğer ·bir kısmı klasik . oi r orta sın ıf ni-
teliği kazanmıştır. · 

\ . 
-Altıncı grup hukukçuları , yedinci grup tabipleri ve · diğer sağtık ele

manları m, sekizinci grup iktisatçı, muhasebeci, maliyeci,' işl~tmeci gi-
, bi meslek sahiplerini, dokuzuncu grup mühendis ve mimariort onuncu 

grup diğer serbest . meslek sahibi unsurları kapsamaktadır. Bunları ser
best meslek sahipleri adiyle tek bir ana grup içinde topladık. Bunlar 
toplumsal işbölümünde g~nellikle yör;ıetici işlevleri .görürlet. Bunlar aro
sında gelir düzeyleri oldukça· yüksek oran önemli bir bölüm iktisadi eli-

, te yakın bir konumdadır. Bununla birlikte daha önemli bir bölümü, or-' 
;ta sinıflar lcinde yer alır. Dolayısiyle bir bütün olarak ele alınmaları ba
zı yanıltıcı etkiler ·doğurabil i r, fakat. veri yetersizliğinden bunları. tek bir 
ana grup içinde ele alacağız. 

Onbirinci ·grup alt ve orta kademe devlet meniurlarını; · onikinci 
grup nisbeten özgül bir konuma sahip olan öğretmenleri, onucuncü 
grup özel kesim alt ve orta kademe idari ve ticari personelini kapsa
rılmaları V·e genellikle kafa emeğini (ya da kol emeğinin ·yanısıra kafa 
emeğin i de) kullanmalarıdır. Esas olarak kafa emeğini kullanmaları ne
deniyle ·kol işçilerinden, genellikle yönetici işlevlerde bulunmamaları 
:nede~yle bürokrosiden farklılaşırlar. Bürokratik ideolojinin. ~ir ölçüde 
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etkisi altında oldukları söylenebilir. 
Ondördüncü grup (tek başına beşinci ana grubu oluşturur) esnaf 

ve zanaatcıla rı kapsar. Gerek ikıtisadi süreçteki konumu gerekse kültü
r~.~ belirlenmesi bakımından ü_cretli orta sın.ıftan ayrılır. Ücretli çteğil kü
cuk sermaye sahibidir1er, iktisadi konumları ücretli orta sınıf kador sar- . 
sılmamıştır, hatta iktisadi patlamayla birlikte bir ölçüde güçlendiğ i de 
iddia edilebilir. Kültürel plan9a, dinsel ağırlıklı kenar muha~efeıti n in 
önemli ölçüde etkisi altında kalmışlardır_ · 

Onbeşinci grup sendikacıları ve onaltıncı grup kol işçi lerini kap
sar. Bunları da işçiler ana grubu içinde topladık, çünkü sendikacılar 
işçi temsilciliği işlevini · görmektedirler. Bu kesim sanayileşmen in geliş
mesi sonucunda hızla büyümüş, son yi rmi y ıl ' içinde etkili öir toplumsal 
güc ve toplumsal partöner haline gelmiştir. iŞçi sı nıfını aslında iki alt 
gruba ayırabiliriz, ama veri yeters izliğ inden bu iki grubu ayrı ayrı ince
leyemeyeceğiz. Aslında ikinci alt · grup seçim platformunda fazla sesi
ni duyuramam·aktadır, aralarında A-A'I ığı için başvuran yok gibidir. Bi
rinci alt grup genellikle sendikalı olan sanayi işeileri kesim idir. ikinci 
alt grup, genellikle sendikosız, mariimal sektörd~ calışan · işçileri kap
sar. 60'1arın ikinci yarısından . itibaren merkez - kenGJr:. laik - dinci, dev
let - iktisadi' el it bölünmeleri ne, iŞçi ·- işveren bölünmesi eklenmiş ve 
giderek önem kazanmıştır. 31 ' 

Şimdi MV'Ieri ve A-A'Iarımn mesleki durumlarıyla i lgili verileri su-
nalım. . · 
Tablo : 10 - . M\l'lerinin mesleklerine göre dağılımı (% olarak): 

i şadamları (tüccar, sanayiii) 
Managerler 
Yüksek .idari' bürokrat 
Öğretim--üyesi 
Asker 
Hukukçu 
Tobip, ... 
iktisatçı . .. 
Mühendis .. . 
Öğretmen · ·. 
Esnaf, zanaatcı 
Sendikacı 

·Diğer · 

Toplçım 

Iktisadi elit 
Bürokrasi 
Serbest meslek 
Ücretli orta sınıf 

- Geleneksel orta sınıf 
işçi fsendikacı) 
Diğer 

Toplam 

1965 !969 1973 1971 Toplam 

- .18.2 j1 .1 17.4 13.3 

50.0 27.2 

12.5 9.1 
25.0 27.2 
12.5 

9.1 

9.1 

100.0 99.9 

18.2 
62,5 36.3 
37.5 27.2 

9 .1 

9.1 

11 .1 

44.5 

5.6 
11.1 
5.6 

11.1 
_,_ 

100.1 

1j.1 
11 .1 
61 .2 
5-.6 

. 13.0 
8.7 

13.0 
4.3 

13.Q 
8.7 

13.0 
4.3 
4.3 

99.7 

: 17.4 
21 .7 
39.0 

20.0 
3.3 
3.3 

26.7 
3.3 
6.7 
6.7 
3.3 
. 5.0 
6.7 
1.7 

100.3 

13.3 
26 .. 6 
43.4 
3.3 

' 13.0 5.0 
11 .1 4.3 6.7 

4:3 1.7 

100.0 99.9 100.1 99.7 100.0 
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Tablo : 11 - A - A'lanntn mesleklerine. göre dağılımı (% olarak): 

1965 1969 1973 1917 Toplam --
işadamları ' 16.1 23.3 25.9 15.3 18.2 
Managqrter 

.. 
~.8 1.8 1.3 

Yüksek id~ ri bürokrat 10.7 1o.o: 3.5 2.5. 4.9'. 
Öğretim üyesi 3.3 . 1;2 ·o.9 

Asker ~ 16.1 3.3 5.2 . 6.7 . ,7.8• ' 
Hukukçu 26,8 26.7 17.2- 22.1 22.4 
Tabip ... 5.3 3.1 . ~ 2.6 " 
Mühendis.:. 5.3 13.3 10.3 9.2 9.1 ' 
Iktisatçı ... - 1.8 .10.3 7.3 6.2 . 
Diğer serbest meslek 3.6 3.3 3.5 0.6 1.9 
Devlet .memuru 1.8 4.2 2.6 
Öğretmen 3.6' 3.3 8.6 9.2 7.5 
Özel kesim personel . 1.8 3.3 .. 1.7 1.2 1.6 
'Esnaf, zanaatçı 5.3 - 3.5 4.2 . 4:8 
Sendikacı · 3.3 3.5 1.8 1.9 
işçi 5.2 7.3 . .4.9 
Ev kadını 6.7 1.7 1.2 1.6 
Diğer: 0.6 \ 0.3 

Top. ı a m 100.0 99.8 100.1 99.5 100.5 

iktisadi elit 17.9 23.3 25.9 17.1 .19.5 
Bürokrasi 26.8 16.6 8.7 10.~ 13.6 
Serbest meslek 42.8 43.3- 41 .3 . 42.3 42.2 
Ücretli orta sınıf 7.2 6.6 10.3 14.6 11.7 
Geleneksel orta sınıf 5,3 3.5 4.2 4.8 
Sendika~ı - işçi 3.3 8} 9.1 6.8 
D.iğer ' 6.7 1.7 1.8 " .1.9 

Toplam 100.0 99.8 100.1 99.5 100.5 

Tabloları incelediğimizde şu noktaları saptayabiliriyoniz: 

• 1) işadamları ve managerler grubu (iktisadi · e(it) CHP •istıanbul 
MV'Ieri ve A-A'Iarı arasında , &erbest · meslek sahipleri . ve bürokratlar
dan sonra en iyi ·temsil edilen· gruptur. Örneğin işçi kesimiriden daha iyi 
tenisi! edilmektedir. MV'Ierinin ortalama % 13.3'ü (196Ş'de %0, 1969'da 
%18.2, 1973'de %11.:1. 1977'de %17.4). A~A'Iarının ortalama %19.5'u 
(yıllara göre sırasiyle '%17.9, %23.3, %25.9.- %17.1) iktisadi -elittendir. 
MV'Ieri arasında· serbest meslek sahipleri ve bürokratlardan,· A-A'ıa·l'il 
ar-asında sadece serbest meslek sahiplerinden sonra en büyük grubu 
oluşturur. MV'Ieri arasında sendikacılardan i~i misli daha büyük bir 
gruptur (sendikacılar %6.7, işaCiamları % 13.5) tüm A-A'Iarı arasında iş
çilerden üç misli daha büyük bir gruptur (%6.8'e karşılık % 19.5) . - ,. 

CHP gibi bir ·sol' partide işadamlarının işçllerden, sendikacılardan 
daha kalabalık bir. grup oluşturmaları paradioksal· bir durum yaratmak
tadır. E. Özbudun da izmir araştırm9sında aynı saptomayı yapmakta, 
bunu işadamlarınm 'Ortanın Solu' görüşünü fazla tehlikeli saymadıkla-
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rının bir göstergesi olarak kabul etmektedir. 32 -1965-1973· arasında 
A-_A'Iarı içinde işadamlarının oranının arttığı görülme.ktedir. Fakat 1969 
dan itibaren MV'Ieri ve A-A'Iarı arasında sadece işadamlarının değil, 
aynı zamanda- işçi- s~ndikacıların ve ücretli orta sınıfının oranları da 
<irtmıştır. Bolayısiyle CHP'nin işçi ya da orta sınıflar aleyhine bir burju.
va partisi haline dönüştüğü söylenemez. Bütün bu kesimlerin, bu · ara
da işadamlarının oranındaki artış bürokrasinin oranındaki düşüşe ko
şut olarak gerçekleşmiştir. Bürokroıt MV'!eri ve A·~larının oranındaki 
düşüş aslında bütün siya~al sistem açısındi::m, dahq .1950'1erde başla
mıştır. Fr.Eiy'nin şu sa~taması CHP icin de doğrulanmaktadır: «Cok par- · 
tili siyasal yaşamla birlikte parlamentonun mesleksel bileşiminde de 
değişiklik olmuştur. BMM'qe. kamu görevlilerinden gelenlerin sayısı dü
şüş gösterirken, serbest ·mesleR ve iş sahiplerinin (abc) sayısında yük
seliş izlenmektedir. Tür:kiye &iyasetinde yeni adam olarak avukat ve 
tüccarlar (abc) eskiden iktidarın ~epesinde bu·ı unan asker ve bürokrat
ların yeriryi alm ıŞlardır». 33 • 1960'1arın ikinci yarısındaki CHP'de serbesf 
meslek sahipleri etkinliklerin i çoktari duyurmuş laraır. 1969'dan itibaren 
bürokratlar:ın aleyhindeki gelişme tki yeni toplumsal gücün işadamla-· 
rının ye işçi . sınıfının lehindeki gelişmeyle koşut gidecektir. 

. ' 

. CHP'deki işadamı MV'Ieri genellikle ,ithal ikamesi sanay ilerinde, 
·· büyük ticarette toplanmış en etkil i işveren kesimlerindair değildir. Ni

tekim verileri · ir:ıceled!ğimizde bunların daha . çok 60'1ardaki iktisadi 
'boom'un etkisiyle gelişen hizmetler kesiminde, yan sanayilerde toplan-1 
dığı. görülm~ktedir: ·benzin . bayileri; orta çaplı tüccarlar. i nşaatçıla.r. 
vs. Işadamlarının bu kesimi. sanayileşme sonucunda toplumsal hareket
liliğin artmasının, aşağıdan yukarıya doğru _ bir hareketliliğin ürünüdür 
denilebilir. Bottomore endüstrileşmenin sosyal ·göstergesinin esas ola
rak yukarıdan a şağıya doğru hareketlilik olduğunu, aşağıdan yukarıya 
doğru_ hareketliliğin çok sınırlı ka : dığını belirtir. 34 ama sınırlı da olsa 
aşağıdan yukarıya doğru hareketlilik nisbeten_geniş , genişleyen •Ve bi-

. leşimi değ işen bir işadam l.arı grubu yaratabilmekted ir. Bu kesimin için
de,-diğer partilerde olduğbl gibi CHP'de de siyasal etkinlik gösterenler 
olması doğa ldır. Toplumsal har.eketlilikten · olumlu bir biçimde yararla
nan bu- kesimin -siyasal etkinliğini de a rıttırdığ ı görülmektedir. - . . 

; işadamlarının üst kesimi ise gerek Türkiye'de 61sun. gerek geliş
miş ülkelerde olsun, bizzat siyasal yönetici sınıf olmaya pek istekli de
ğildir. "Büyük burjuvazi siyasal etkinliğini partiler aracı lığıyla doğrudan 

, siyasete atılarak gerçekleştirmez, başka yolla~a daha çok başvurur: 
ekonomideki gücü sayesinde yürütme . ve bürokrasinin tepeleri ile sü
rekli iliŞki kurobili(' böylece özellikle iktisadi politikaların saptanmasın-

. da etkli olabilir: ideolojik hegemonyas ı kendi çıkarları.n ı genel çıkarl'.l 
özdeşleştirebilme olanağını yaratır. partilerin finansmanın ı sağlayarak 
etkili olabilir, vs. Dolayısiyle CH.P'nin büyük . işveren kesir.nleriyle ilişki
lerinin göstergesi, .büyük işverenlerin parti içinde yönetici işlevler ifa . 

. edi.P etmemeleri olgusu olamaz. Bu ilişkilerin n iteliğin i anlayabilmek 
Için elit-o deyşirme kalibının dışında. başka değişkenleri jncelemek ge
rekmektedir. Kuşkusuz bu saptorna büti!n partiler için geçerlidir. 

1 .... 
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. . 
Orta ve küçük işadamları kategorisinin siyasal yönetici olmaya 

daha istekli oluşu, siyasal iktidarı kendi oıkarları doğrultusunda etkile
mede büyük işverenler kesiminin sahip 9lduğu araçlardan yoksun bu
lunmasıdır, dolayısiyle doğrudan siyaset için~e yer alarak . kendi frank
siyonlarının cıkarlarını ve bi reysel · çıkarlarını savunmaya ca lışmaları 

· doğaldır. Aynca siyasal etkinlik iktisadi çıkarlar elde etmek, Iktisadi 
elite geçebilmak icin bir yol oJabilir {bu saptorna yalnızca işedamı siya-

. sal elifler icin değil , tüm siyasal -elitler icin geçerlidir) . Weber'i.n saydı
ğı al1:ı kôr motifi arasında üçü siyasal güçle il i şkilidir, bunların ikisine · 
ülkemizde de raslamak mümkündür: siyosal· gücü elde ederek mal -
mülk sahibi ·oıma (-ganimet) ve siyasi güc .kullanarak devamlı bir kôr ' 
garantisi elde etme. ·35 ' 

Blr başka ilginç husus tüm A-A'Iarı arasında Işadamlarının oranı . 
1965'den 1973'e kadar artarken, 1977'de %25.9'ddn aniden % 15.3'e 
düşmesidir. Bu gelişmenin nedenlerinden biri 197'7'de A-A sayısındaki 
büyük artış olai;>Liir {1973'de 56 A-A varken 197('de_ A-A sayisı - 1964'e 
fırlamıştır. Bu durumu işadamlarının CHP'den uzal<laşma'sırıın bir beli(
tisi saymak mümkündür. Bu uzaklaşmay.ı siyasal - top~umsal krizle bir 
ölçüde açıklayabil iriz. Birincisi toplumsal ve . siyasal kriz dönemleri ge-

.. nellikle toplumsal sırtıflarla . özellikle etkin toplumsal sınıflario (işadam
ları böyle bir sıl')ıftır) siyasal parti.ler arasında'ki ıtemsil bağlantısının za
yıflari'ıasıyla tanınırlar. Siyasal partilerin etkinliği, iriandırıçılığ( azalır
ken, baskı grup~rının bağımsız örgütlenmesi, . paralel örgütlenmeler 
güç . kazanır. Bu nedenle 1977'de işadamları kesiminin tüm siyasal par
tilerle, bu arado CHP'Iey de bağlarının zayıflodığı ileri sürülebilir. Ayrıca 
bu uzaklaşmoda CHP'nin özgül konumunun da rolü olabilir. 1969-1973 
döneminde toplumsal çelişkiler · henüz pek keskinleşmemiş, işçi kesimi 
siyasal platformda beli rgin bir ağırlık koyamamıştı, dolayısiyle işadanı-

. ları kesiminin 'düzen değişikliği' vadetmesine karşın CHP'nin 'Ortanın 
Solu' politikasından fazlaca c~kinmel eri icin bir neden yok:tu. Oysa 
1973'den sonraki dönem toplumsal celişkilerin keskinleşmesi, CHP'nin 
büv,ük ölçüde kentseı lşci ve orta sınıflardan oy alması , bu kesimlerde 
beHi bir rad ikalleşme görülmesi bir . önceki dönemde görülmeyen cekin
genliğin bu dönemde ortaya çıkmasına yol açmış olabilir. 

Sonuc olarak şu söylenebilir: hernekadar işadamları CHP MV'leri 
ve A-A'Iarı arasında görece iyi bir biçimde temsil ediliyorlorsa da 
CHP'yi bir burjuva partisi saymak mümkün değildir. Nitekim Tachau 
.1973'de, bütün partiler arasmda. CHP'nin en az işadamı pariementere 
sahip olduğunu belirtir. lşadomlarının oranı AP'de % 20.4, MSP'de % 18.3, 
DP'de % 14.3, CHP'de ise yalnızca % 11.8 (ayni yılda istanbul'daki 
% 11 .1 'l ik orana hemen hemen eşit) idi. 36 · • 

2) Bürokratlar (yüksek idari bürokrasi, emel<ii subaylar, öğretim 
üv.eleri)" CHP MV'Ieri .arasında serbest meslek sahipierinin ardınd<m ikinci 
büyük grubu, tüm A- A'ları arasında da serbest meslek sahipleri ve iş- · 
adamlarından sonra üçüncü büyük grubu oluşturmaktadır. MV'Ierinin or
talama % 26.6'sı, A-A'Iarının % 13 .6'sı bürokrat kökenlidir. 1973 öncesin-

. de. ise bürokratlor, MV'Ieri arasında en · büyük gruptur. 1965'te bür?krat 
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kökenli MV'Ierinin oranı % 62.5, 1969'da % 36.3'tür. 1973'te bu oranı 
% 11 ..1'e düşmekte, 1977'de yeniden yükselerek %. 21.7 olmaktadır . . 
Bürokratların MV seçilme şansı ise ç9k yüksektir, bu saptorna özellikle 
yüksek idari · bürokr-atlar ve öğretim üyeleri için doğrudur, Yüksek idari 
bürokratlar tüm A-A'Iarımn % . .4.9'u, öğretim üyeleri ise % 0.9'dur. Oysa' 
MV'Ierinin sırasiyle % 20.Ö'sini ve % 3.3'ünü oluşturrnd1ktadırlar. 

Neden bürokratlar CJ;P MV'Ieri arasında ol<;lukça kaiabal·ık bir grup 
oluşturmaktadırlar? Bir'Jncisi bütün siyasal partiler için geçerli bir etmen- · 
dir: :remel siyasaların o luştu rulmasında bürokrasinin tepeleri ile·siyasetin · -
tepeleri koordineli bir çalışma içindedirler, yani bürokrasinin tepeleri do• 
layi ı olarak zaten · siyasetle ilişkilidirler, dolayısıyle belli bir aşamadan,.-
sonra siyasete dolaysız- olarak atılmak için elverişli bi r konumda bulun: 
maktadırlar. Bu konumlarıyla örneğin işadamları ve serbest meslek sa
hiplerine göre belli bir avan!ai elde etmek~edirler. ikincisi CHP'yle ilgi
lidir. CHP'nin eski bürokratik pattli, -devlet-part isi gelen eğin in {bu gele-. 
nekte bürokrasinin tepeleri ile tek partinin tepelerin in · içiçe geomesi 
söz konusuydu) devam eden etkileri bürokrat oranının yükse.k olmas-ına 
yol açmış olabil ir. · ' · 

Ama CHP MV'Ieri cırasında bürokratların oranı azalmaktadır. 1965'te 
bürokrat MV'Ieri toplam MV'Ierinin % 62.5'unu oluştururken, bu oran 
1969'da % 36.3'e, 1973'te % 11.1'e düşmüştür. Üstelik Tachau'nım 1973 

. seçimleriyle ilgili bulgu kın , bürokratların AP' de CHP'deki ne yakın bü- · 
yüklükte bir grup oluşturduğunu göstermektedi r. Resmi görevl i MV'Ierinin · 
oran ı CHP'de % .26.4, AP'de % 24.4'tür. Ayrıca bu % 26.4'1ük grubun 
% 13'ünün ücretli orta sınıf içinde ele ald'ığımız öğretmen ler olduğ u · dik
kate alını rsa (dolayısıy la % 13.4'ü yüksek bürokrat), yüksek bürokrat
ların AP'de daha kalabalık bir grup olu şturduğu çıkarsanabilir. 37 Bu' duru. 
ma yol açan etmenler arasında CHP'nin bir bürokrat partisi olmaktan 
çıkması, .hatta anti-bürokratik bi r söylemi be.nimsemesi ve Tek Parti, dö
nemine karşı eleştirel bir tutum takınması , ama aynı zamanda ve bu ge
lişime koşut olarak -bürokrasin in özgül ve özerk bir toplumsal güç ol
maktan çıkması, bürokratlar dışında devletten bağıms-ız aydın kategori 
lerinin (serbest meslek sahipleri) büyümesi, uzun bir dönem boyunca 
DP- AP'nin hakim parti. konumunda bu lunması , dolayısıyle ganimet sis
•teminin varlığının da etkisiyle hakim parti ile bürokrasi arasında bir 
kaynaşma sürecin in bulaşmış ve oldukça ilerlemiş olması sayılabili r. , 
CHP'ni_n bürokratik part i niteliğini yitirmesi aslında tqplumsal sistemdeki 
bazı dönüşümlerle i lişki li d ir Sözkonusu olan, CHP'nin kendini siyasal ve 
örgütsel pJônlarda değişen toplumsal sisteme uyarlamasıdır. Bürokrasiy
le ilgili t emel bir dönüŞüm, bu kategorinin· iŞlevierindeki değ işmedir. Tek 
Parti döneminde çıkarları birleştiren ve siyasal devşirme işlevi, zqten 
_Tek Partinin tepeleri ile içiçe geçmiş bir durumda bulunan bürokrasinifl 
tepelerince yerine getiriliyordu. Çok parti1i siyasal yaşama geçişle bir-

. likte ·bu işl evler artık bürokrasi tarafından değil de, bizzat siyasal part i-: 
lerce yerine getirilmeye başlanmıştı r. Bürokrasinin siyasal plônda · işlev
lerinin bir kı~mını yitimiesi 38, siyasal -partiler içinde güç yi<tirmesine de 'yol 
açmıştır. CHP bu süreci, 60'1a rı n ikinci yarısıAçfa gecikmeli okırak ya
şamıştır. 
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·. ilginç bir durüm da 1973'de' en düşük_ noktasına vardıkt~n sonra •. bü~ 
rokr-atların MV'Ieri ve A-A'Iarı arasındakı oranlarnıın 1977 de yenıden 
artmasıdır: 1973'te bu oranlar sırasiyle % j _1.1 ve % 8.7 H<en, 1977'de. 
% 21.7 ve % 10.4 olmuştur. Aslında MV'Ierinde bu artış esas olarak, -gö
rece farklı bir kon.umu olan öğretim üye_leri kesiminden kayr:ıaklanmakta
dır (% 21.7 içinde% 8.7, dolayısıyle 1973 -_TJ ar<1sında % 11.1'den% 13.0' 
e artış olmuştur). Ayrıca bu a rtışta, arada bazı kesintiler olmakla birlikte 
DP- AP'nin 20 yılı aşkın bir süreden _sonra hakim parti konumunu yitir
mesi, CHP'nin MSP Jle koalisyon kurarak iktidara gelmesi, ayrıca 1977'de 
başlıca iktidar alternatifi olmasının etkili olabileceği düşünülebiHr. 

3) Serbest meslek sahipleri hem MV'feri hem tüm A-A'·Jarı arasında 
en büyük grubu meydana getirmektedir. MV'Ierinin ortalama %· 43:4'ü, 

' tüm · A- A'larının % 42.3'ü serbest meslek sahibidir. Serbest meslek sa
hipleri bütün seçimlerde A- A'larının % 40'ından fazlasını oluşturmuş
lar ve daima en büyük grup olagelmi$lerdir. 'fv'IV'Jerinde 1965 ve 1969'da 
bürokra sinin ,ardından ikinci büyük grup, ·1973 ve ·1-977'de ise % 6.1 .2 ve 
% 39.0'1a en büyük grup olmuşlard ı r. 1965 seçimlerinde f\{IV'Ierinin mut
lak çoğunluğu bürokrat kökenliydi, 1969'da MV bileşiminde çeşitlenma 
olmuş, ama bürokratlar en büyük grup olmaya. devam etm işlerdir, 1973'- · 
de bu kez serbest meslek, sahipleri mutlak çoğunluğu ele geçirmişler, 
1977'de yeni bir çeşitlenme (serbest meslek, .bürokrasi, esnaf, işadamı) 
meydana gelmiştir. 

Serbest meslek sahiplerinin. çoğunluğu oluşturmalarında belirleyici 
neden üst sınıfa mensup olmalan değildir, çünkü bunların önemli bir 
kısmı daha çok orta katmalara yakın s,ayılabif.ir. Ama tümüyle yüksek öğ
renimli olmaları, Siyasal etkinlik gösterebilmeleri (memur- olmamaları) , 
seçilemezlerse işlerini yitirme tehlikesinin az oluşl), bazılarının · halkla 
yoğun ilişkiler içinde olmaları , vb. bunlorın hem A- A'Jığı için başvurma
da istekli hem de aday_yoklamalarında baş-arılı olmalarına yql' açmaktadır . 

. Başka part ilerle ilg ili bulgularla karşılaştırıldığında, serbest meslek 
sahiplerainin CHP'de daha iyi temsil edildikler i ortaya çıkmaktadır. 1973'
de tüm CHP MV'Ierinin % .48.5'u _serbest meslek sahibidir (istanbul' o,raııı 

- % 61.2'dir-), oysa AP'de serbest meslek sahiplerinin oranı % 37.9, MSP'de 
% M .9'dur. 39 Yine Tachau'nun bulgularına· göre, istanbulu'da içeren bi
rinci ~ölged_e MV'Ierinin yalnı~ca % 38'i serbest meslek sahibidir 40 Böy
'ece Ozbudun'un şu saptaması · kısmen doğrulanmaktadır: « ... tutucu bir 
parti olan AP ·.-- daha Çok işadamlarıha ve ıtoprak sahiplerinei ~ir mer
kez-sol parti olan CHP serbest meslek sahipleriyle esnaf ve zanaatkôr-
lara dayanmaktadır>~ (abç) 4ı • · 

Serbest meslek sahiplerinin artışı Ct-JP'sinin giderek bir devlet partisi 
olma~ktan (1950 öı:ıcesinde fii len, 1-950 ertesinde de potansiyel olarak 
çıktıgı ve olma idd iasınd9n vazgeçtiği an lamına gelir. Ntiekim serbest 
m_~slek samiplerinin oranının ·ar:tmasına koşut olarak, bürokratların oranı 
duşmektedir (1965- 1973 arasında). 1977'de serbest meslek sahiplerinin 
oranı düşmüş, buna karşılık bürokratların oranı artmıştır. . ' 
. .. Tek te~ bazı me~l·ek.Jeri ele alırsak, hukukçuların sözkonusu d_ö~ 
donem boyunca CHP -lstanbul MV'erinin 1/4'nden· biraz fazlasını, A-A-
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larının .1/ 4'ne yçıkınını oluşturdukları görülmektedir. Serbest meslek sa
hipleri içinde en büyük grup ht:ıkukçulardır, Birçok başka ülkede de aynı . 
durumla karşılaşılır, yani hukukçular, özellikle avukatlar siyasal elit için
de en iyi temsil edilen meslek grubudur. R. Putnam Weber'e dayanarak 
bunun 'nedenleri arasında şunları sıralar: Ya~aları iyi bilme. müşter; lerin i ıı 
cıkarlarını savunabileceği izlenimini yaratma. hitabet yeteneği, mesleğ i~ 
ne her an yeniden' geri döneblime 42• Mesleğe yeniden geri dönebilme 
avantajından gazeteciler, parti ve sendika görevlileri, bazı ülkelerde 
yüksek bürokrotlar da yararlanabili!rer. 

1973'ten itibaren daha · önce kendilerine rastlanmayan mühendis ve 
iktisatçı MV'Iere C1e artık bu tarih'ten itibaren rastlanmaya baş1anmlştir. 
19n'de ' ise serbest meslekliler arasında hukukcular çoğunluğu yitirmiş
ler. iktisatçılar tiukukçularla e~jt bir- oran tut_tuı:muşlar, mühendis ve ik
tisatçıların' toplamı ise hukukçuların sdyısını · aşmıştır. Bu eğilimle ilg-ili 
çözümlerneyi 'Yüksek öğretim kurumları' bölümünde yapmıştık, yeni bir · 
şey eklemeyeceğiz. 

Tab!pler Ise gerek tüm - A-A'ları gerek MV'Ieri arasında düşük blr ' 
oranda temsil edilmektedirler. · · -

· 4) CHP bir 'memur partisi' olarak tanınmakla birlikte. orta ve :aıt 
kademelerdeki memurlwın {devlet ve özel sektörde) A- A'ları orasında 
% 11 .7 ile ancak dördüncü büyük grubu oluşturabildikleri . MV'Ieri a rasın
da ise en az temsil edile'n (hiç te~sil edilmeyen gruplar dışta bırakılirsa) 
grup oldukla_rı görülmektedir. E. Ozbudun da avnı noktava işaret etmek
tedir: «bir memur partisi imajına sotiip olan CHP'nin lider· kademesinde 
hizmetiiletin çok küçük ölçüde te-msil edilmekte olmaları ilg inçtinı.~3 

CHP'nin imajını bir kenara bırak'Cllım, genel olara!< toplumda da b4 
ı<esirnin göreli ağırlığı son yıllarda artmıştır .. Bu artış özellikle her iki sek

. törde de memurların . beyaz yakolıla:rın büyüJ sayısal artışında gözlem'
lenebilir'. üstelik CHP büyük kentlerde en yüks·ek oy oranlarını ger'\elli~le 

· ·, bu kesirnin ik'Clmet ettiği . semtlerde elde etmiştir {Ankara' da Can kaya, 
Yenimahalle, Merkez gibi; istanbul'da Kadıköy, 'Beşiktaş, Fatih gibi). · 

. -
· Ücretli ort'Cl-sınıfın MV'Ie.rı ve A -· Alarının görece küçük bir bölümünü 

oluştııirmasında bu kesimin, 1950'1erden bu yana gelir düzeyi ve 'toplum
sal konumundaki gerileme önemli bir faktör olsa gerek. Nitekim · işçiler 
arasında durumları g_öreli olarak daha iyi oi'Cln sendi-kalı, vasıflı işçi kesi
mi, köylüler arasında orta· ·halli veya zengin kö'llü kesimi, sendik'Clsız, 
düz işçilere ve yoksul köylüle(e göre siyasal bakımdan daha etkin, gö
rev olarak siyasal katılma eğilimi daha yüksek olan tabakalardır. Getir 
düzeyi ve görev alarak siyasal katılma arasında düz bir ilişki olduğu söy
lenebilir. Dolayısiyle ücretli orta sınıfın A.- A'lorı orasında yüksek olm'Cl· 
y_an bir orçınla temsili gelir düzeyi ve toplumsal konumundaki sarsılmanın 
bir sonucu sayılabilir. Fakat bu · etmen tek başına, olguyu açıklamaya 
yetmez. Cok düşük bir gelir düzeyi ve gen~llikle yıptotıcı çalışma koşul
ları olan. eğitimsiz sendikasız. marjinal işçi ve yoksul köylü kesimlerinin 
bu k_oşullarda _görev alarak siyasa l k'Cltılma ·eğilimi gösterme'eri çok kü
çük bir ·olasıdır. Oysa ücretli ortd sınfın yaşam ve çalışma koşulları gqrece 
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daha iyidir, eğ"itim düzeyleri daha yüksekıtir, bu .durumda maddi durum-
larının bozulması karşısında daha fazla poiitize olma. dolayısıyla siyaset 
görev alarak katılma eğilimi gösteri'neleri bekleneBi4·ir. Nitekim özgül bir 
kategori olan öğretmenlerde böyle bir eğilim görülmektedir. Diğer kesim
lerde bu yönde belirgin bir,eğilim yoktur. Baz.ı başka etmenler de ücretli 
orta sınıfın dQşük, . oranda temsilini açıklamada yararlı . olabi lir: Devlet 
memudarının siya~al partilere üyeliğinin yasaklanmış olması, dolayısıy
le siyasal tecrübelerinin az olması. işlerine geri dönememe· tehlikesi vb. 

Öğretmenierin daha özgül bir konumu vardır. Tek Parti CHP'sinin ana 
politikalarından· biri kırsal alanlorda kenar muhalefetine karşı merkezi 
temsil edebilecek ve bu muhalefeti dizginleyebilecek bir öğretmenler 
ordusu yetiŞtirmek olmuştu. · Dolayısıyla öğretmen kesiminin CHP'yle · ta
rihsel bir bağı oldUğu söylenebilir. Bunun yanısıra. Tek Parti döneminde 
ayrıcalıklı bir konumları olması nedeniyle, ücretli orta sınıfın durumun
daki bozulma öğretmenl~r .taraf.ından daha sert ·ve keskin bir biçimde 
yaşanmıştır. dolayısıyle bu kesimin 60'1arın ikinci yarısından itibaren 
CHP'nin önerdiği toplumsal reform programına daha duyarlı cracağı tah
min edilebilir. işte bu nedenlerle öğr-etmenlerA-A'ları arasında, serbest 
meslek s-ahipleri, işadamları ve bQrokratlardan sonra en iyi temsil edilen 
gruptur. Tüm A- A'larının % 7.5'u öğretmendir. Öte yandan A- A'Jarı 
arasında öğretmenierin oranı artmaktadır. artış özellikle 1973'd,en. itibaren 
belirgindir. 1969'da bu oran % 6.6 iken. 1973'te % 10.3, 19n'de 14.6 
olmuştur. · 

Tachau 1973'te öğretm~nlerin CHP MV'Ierinin % 13'ünü oluştur
duğunu ve parlamentodaki öğretmen MV'Ierinin yarıdan fazlasının CHP'-
li olduğunu belirtiyor. 44 istanbul'da ise CHP MV'Ierinin yalnızca % 5.6'sı 
öğretmendir. Bu da göstermektedir ki, taşrada öğretmenierin seçilme -
şansı daha yüksektir. Bunda öğretmenierin çoğunlukla köy- kökenli ol
ması, kamuoyu oluşturuculuk işlevlerinin esas taşrada önemli olması gibı 
etmenlerin rolü büyüktür. · 

CHP kadroları bakımından bir ücretli orta sınıf partisi midir? Eli
mizdeki veriler böyle bir sonuca varmamızı engelliyor. Bununla birlikte 
çoğun luğu orta sınıfın üst kesimlerine mensup va -da yak·ın olan bürok~ 

.· rati·arın· ve serbest meslek sahiplerinin gerek A- A'larının gerek MV'Ie
rinin çoğunluğunu oluşturmaları CHP kadroları·nın orta sınıfın üst kat
manlarından gelçliğini göstermektedir. Dolay1siyle . devşirme kal ı bı bakı
mından ·CHP bir orta- üst sınıf partisi sayılabilir. 

5) · ~sn af ve zan~atçılar ... (geleneksei orta sınıf} CHP Istanbul -MY'- , 
leri ve A-A'Iarı arasında düşük bir oranla temsil edilmektedir. MV'Ieri
nfn %5'i, tüm A-A'Iarının %4.8'i esnaf ve zanaatcıdır. E. Özbudun'un 
lzmir'deki parti yöneticileri hakkındaki araştırmasında, CHP parti yö
neticilerinin' önemli bir bölümünün esnaf ve zanaatcı olduğu, partinin 
serbest meslek sahiplerinin yar:ısıra esnaf ve zanaatcılara . dci dayandı
ğı vergısı bizim örneğimizde doğrulanmamakrodır. esnaf ve zanaatcı
ların CHP MV'Ieri ve A-A'Iarı orasında zayıf temsili iki olguya bağla
nabilir. Birincisi esnaf . ve zanaa•tcı kesiminin · sosyo- ekonomik, kültü
rel · t5elirlenmesiyle ilgmdir. Esnaf ve zanqatçılar ücretli orta sınıftan 
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farklı olarak, merkeze karşı dinsel nitelikli kenar muhalefetinde-yer al
mışlardır. Bu bakımdan CHP'yle tarihsel bir uzaklıkları ' sözkonusudur. 
öte yandan Türkiye'de azgelişmişliğin gelişmesi süreci tlcaretle uğra
şan esnaf kesimi üzerinde mülksüzleşti rici bir etki yaratmamış. bu sü
recin. geleneksel tarzlardan •ticmi kücül< mülkiyet üzerinde çözücü et
kisinden çok koruyucu etkisi ağır basmıştır,, hatta iktisadi patlama ve 
tüketim malları sanayiinin gelişmesine bağ lı olarak iç pazar genişlemiş, 
küçük ticaret de bu durumdan !;>elli bir dönüşüme uğrayarak yararlan
mıştır. Bütün bu nedenlerle, meslek örgütlerinin tavıından da anlaşıle
cağı gibi, esnaf ~esimi ya bu gelişmen in mimarı par•tilere (DP-AP). ya 
da gelenekçi bir tepkiyi ifade eden partilere (eskiden MP'ye, son dö
nemlerde MSP'ye, MHP'ye, vs.). yani genel olarak sağ . partilere yönel
m iştir. ikincisi esnaf ve zonaatçı ların yerel parti. örgütlerinde . sorumlu~ 
luk almakla birlikte. ulusal düzeyde görev olmada, cekingen davran
maları veya alarnama ları olabilir. E. · Özbudun'un yerel parti yöneticile-

. ri arasında esnaf ve zanaatcıların kuvvetli bir grup oluşturduklarını sap
taması. bizi böyle bir ooeri getirmeye zorlamaktadır. Bunun nedenleri 
arasında ticaretlerinin başından ayrılamamaları, . siyasal elit olabi fme~ 
icin gerekli bazı özelliklere sahip omadık larının · bilincinde olmalorı, _vb. 
sayılabilir. · 

/ 1977'ye kadar hiçbir esnaf MV seçilememişken , .1977'de A-A'Iarı 
icindeki oranran belirgin bir artış göstermemesine karşın. MV'Ien ara
sında % 13~1e en büyük dördüncü grup haline gelmişlerdir. Bu gelişme
de elit devşirme 'kanalı olarak yerel meclisleri.n ve par.ii yerel örgütle-' 
rinin öneminin artması (ilerki sayfalmda incelenecek) etkili ' olmuş ola
bilir. Esnaf yerel meclislerde gör-ece iyi temsil edilmekteydi. Ayrıca MV 
seçilen esnaftan kişiler ilçe ya da il yöneflm kurulu üyesid irler. 

6) :işe i kesiminde, . siyasal görev alarak katılma eğ ; lirni gösteren
ler genellikle ~endikacılar ve sendikal görevi olan işçilerdir. Örgütsüz
marjinal işçi kesiminden A-A'Iığına başvuranlara çok az rastlanmakta
dır. A-A'Iığı icin başvuranlar genellikle sendikalı fabrika işçileridir, ara
larında f·abrika içi veya dışında sendikal görevleri olanlar çoktur. 

AA'Iarı içinde 1965'de hiç rasıanılmayan işçi ve sendikacıların ora
nı 1969'dan itibaren düzenli olarak artış kaydetmiştir: 1969'da %3.3, 
1973'de %8.7, 1977'de %9.1. Ama 1969'da A-A'Iarının tümü_ send ikacı
dır. Sendikacılar dışında solt işeileri ele alırsak. 1-973'e kadar hiçbir iş-

' ·cin in A-A olmadığını. 1973'de A-A'larının %5.2'sinin, 1977'de % 7.3'ü
nün işçi olduğunu görürüz. A-A'Iarı içinde işçilerin oranı drtma· eğilim.i 
işçi kesiminin ancak eo·ıorın ikinci yarısından itibararı aktif -bir top·
lumsal - siyasa~ güç haline gelerek siyasal platformda ağır-lığını duyur
ması ve buna · bağlı olarak CHP'nin bu kesimin cıka riarına duyarlı hale 
geln:ıesiyle açıklayabiliriz. Bu gelişmeler . işçilerin CHP için,de siyasaf 
görev alarak ~atılma eğiliminin artmasına yol açmıştır. 

' 
. CHP seçmenleri arasında işçi kitlesi önemli bir yer tutar. Ayrıca 

istanbul gibi bir sanayi kentinde işçiler faal nüfusun yarıy-a yakınını 
oluşturmaktadırlar. Bu olgular gözönüne alındığında işçilerin CHP is
tanbul A-~'ları arasında çok az temsil edildikleri aşikardır. Bu duruma 
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, 
yql açan etmenler arasında, işçilerin toplumsal işbölümündeki yeri ve 
yol açan etmenler arasında, işçilerin toplumsal işbölümündeki yeri be 
lirleyici bir rol oynar. Toplumsal işeölümünde yönetici işlevleri değil de 
uygulayıcı işlevleri yerine getirmesi, bi reyleri toplumsal konumlara da
ğıtmada belirleyici bir rolü olan eğitimden yoksun kalmış !:!ulunması, 
vs. işçi sınıfının ' çok . az temsil edilişinde· en önemli · etmenlerdir. Bir 
başka etmen de azgel işmiş ülkelerde 'sol' · ideolojileri n · orta sınıf safla
nnda ·aktif . destek bulmasıdır. ·E. Özbudun'un belirttiği gibi «Endüstri
leşmen in başlangıç .aşamalai-ında bulunan ve henüz geniş l;ıir işçi sını
fına sahip olmayan azgelişmiş ülkelerde sosyalizm, işçi sınıfının ideolo .. 
jisl olarak değH bağımsızlığı, hızlı ekonomik gelişmeyi, sosyal modern
leşmeyi ve eşitliği sağlayan bir siyasai program olarak görülmekte, do-

. layısiyle eğitim düzeyi yüksek orta sınıf mensupları, hatta siyasal elit 
arasında .önemli destek bulmakta~ın>. 45 

Artma -eğili mi · gös~ermekle birlikte, CHP MV'Ieri arasında az ~ci yı-
da sendikacının, A-A'Iarı arasında çok az işei nin bulunuşu, Batı'daki 
sosyal- demokrat ve işçi partilerinin devşirme kal-ı bıyla CHP'nin devşir-· 
me kalıbının b,lrbirlerine pek benzemediğini göstermektedir. Bu partile- , 
rin _parlamenterle'ri arasında sendikacı ve işçi ler çoğunluğu oluştur- -
maktan uzak olmakla birlikte, yine de büyüklük bakımından hatırı sa-

. yılır bir grup 91uşturur!ar. 
. . 

7) A-A'Iarı arasında orta- alt katmanlar kökenli olanların oranı 
1969'daR l;>u yana yükselmektedir (ücretli ve geleneksel oma sınıf, işçi 

. sınıfı). Bunların oranı 1969'da %9.9'dan, - 1973'de %22:5'a, 197,7'de 
%27.9'a yükselmiştir. Bu gelişmeye yol aoan etmenler arasında «mo· 
dernleşme sonucunda kültürün laikleşriıesinin insanlarda kendi 'eylem
leriyle yaşama koşullarını dE!ğiştirebilecekleri inancı n ı yaratması; bilinc
li -ve örgütlü siyasal eylemin ön koşulunu gercekleştirmesi» ; 46 toplum
sal . kutuplaşmaların belirginleşmesi ve kriz bağlamında toplumsal ça 
tışmaların şiddetlenmesi, özellikle işçi sın ıfının ve ücretli orta sınıfın si
yasal sistem .karşısına t·alepçi sın ı flar olarak çıkmaları, CHP'nin mer
kez -·sol bir parti haline gelerek bı.i kesimlerle ilişkilerini artırması sa·-
yılabilir, . • . 

• o ' .... • 

Ama sözkonusu kesimler · MV'Ieri arasında küçük bir ·oranda tem~ 
sil edilmektedirler: 1965'de %0.0, . 1969'da % 18.2, · 1973;de %16.7 . · 
.1977'de .% 21 .6. işte bu noktada _sosyo- eRonomik katman laşma ile si: 
yasal katmanlaşma arasındaki ilişki sorununu incelemek ger.ekmekte-
dir. , 

SOSYO - EKONOMIK KATMANLAŞMA VE . 
SiY~SAL KATMANLAŞMA : . .· 
BAGIMSIZ MODEL Ml? PlHTlLAŞMA MODELI Ml? 

. . 
Sosyo- ekonomik katmanlaşma ile siyasal ~a>tman laşma arası.nda

ki ilişkiyi değişik yazarlar . farklı biçimlerde yorumlamaktodırlar. Bazıla
rına · göreb.ağımsız bir model sözkonusudur; siyasal elitliğe yükselm~de 
sosyo ·- ekonomik satünün hiçbir rolü yoktur, yalnızca ·kişisel yetenek--
1er siyasal ~litliğe geçişi belirJerler. ikinci bir görüş ise taswell'in pıt.:. 
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tılaşmc modeli ile ifade edilebilir: siyçısal elit sosyo- ekonomik ayrıca
'Iıki ı kesimden gelir. ik.isi arasında yak~n bir ' bağlantı var.dır. #(/ • 

önce bağımsız model savunucurtırmın kurumsal 'bir hat<ısına değin- · 
rnek gerekmektedir. K~isel · yetenekleri, toplumsal belirl'enmelerden ko- -
partıp doğuştan edinilmiş, doğal niteliklermiş gibi - olgılamak yanlıştır. 
Sosyo- ekonomik statü kişisel nifelikleri de beli rlemektedir. Aile; okul' 
ve diğer sosyalleştirici kurumlar yetenekierin edinilmesind~ başat .-rol . 
oynarlar. · · 

Putoam meslek, aile -n:ıesleği ve ·eğitim · değişken lerinden hareket
le, pıhtılaşma modeline uygun düŞ;en . ilginç -verıler_ sunmaktadır (biz 
aile mesleklerini inceleyemeyeceğiz) .. Toplam nüfusun %5'ini oluştura·n 
üst sınıf kökenli1er siyasal elitin, ABD'de %74'ünü, ingiltere'de %78'i
ni, İtalya'da %57'sini, B. Almanya'da %82'sini oluşturma ktadır, ABD'de 
yetişkin nufusun % 11 'ini meydana getiren ün;versite mezı1nları Siyasal 
elitin (MV'Ierinin)' %88'ini, ingiltere'de. %2 or<ınındaki bu grup · MV'Ie-· 
rinin %65'ini oluşturmakta~ır. Frey ,ve Tachau ile Good'un bulgularına 
göre Türkiye'de de Meclis de yu ksek öğrenimliferin oran ı % 70'irı altı-
na düşmemiştir. ~ · · 

Türdeş (benzer ekonomik, siyasal, ideolojik belirlenmeleri ' olan) 
bir ·küme olarak ele <ılınama.sa da, işadamları, managerler, yuksek bü
:rokratlar, öğretim üyeleri, ·askerler ve serbest meslek sahiplerini top
lumsal. statüsü yüksek sınıf ve· kategoriler olarak addedebiliriz. Bu du
rumda CHP istanbul MV'Ieri arasında yüksek toplumsal statülülerin 
1965'de %100, 1969'da %.81.8, 1973'de %83.4, 1977'de %82.7 oranında 
temsil edildikleri, yani ABD, ingiltere, B. lmanya, vb. gibi ülkelerde ras
lanan katıbın CHP istanbul MV1eri örneğinde - de görüldüğü söylenebi
lir. Eğitim düzeyi değişkenine bokılıne<ı, CHP istanbul MV'Ierinin 1965'
de % 100'ünün, 1969'da %63.6'sının, 1973'de % 72.p'sinin, 1977'de 

_ %60.9'unun yük_sek okul mezunu oldukları görülür. Dör;t seçirı:ı döne
minde .CHP Istanbul MV'Ierinin orıtçlama %70'1 yüksek okul mezunu
dur. Eğitim cteğişkeni ele alındığında da yine Batı ülkelerindekine ben-
zer bir kalıp görülmektedir. Yuksek öğrenimiiierin yüksek toplumsal 
statülülere oranla daha ai oluşu , işadamları kategorisinde eğitim ' dü
zeyinin görece da·ha düşük 61uşuna bağlanabili:r. · 

CHP'nin · 'sol' bir parti olduğu düşünülürse. bu görünüm daha da 
· ilginçlik kazanma~tadır. E. Özbudun'un azgelişmiş ülkelerde sosya

lizmin (CHP örneğinde sosyal -.cfemokr<ıs i) eğitim düzeyi - yüksek orta 
sınıf mensupianna dayandığı s<ıptaması doğrulanmaktadır. 49 ~erçi Av
rupa sosyal -demokra-t ve işçi partilerinde çte siy·asal elitfn büy.ük bir 
b.ölümü yüksek toplumsal statülü · kesiı:nler kökenlidir. Ama bu tür par
tilerin elitlnde ko~ emekçileri, özellikle senpikacılar belirli bir temsil dü~ 
ieyini tutturmuşlardır. Örneğin ingiliz işçi Partisinde « ... adayların altı
da birini oluşturan işçiler ·parti parlamento- grubunun dörtte birini oluş
turur .. Ko~ işcilerinin . Işçi Partisinde yararlandıkları · bu göre' i avantaj, 
bazı sendikaların bazı işçi adaylarının seçiminde(5i özgül rollerinin bir 
sonucudur». so • · · · 

- Sonuc olarak CHP Istanbul M\('lerinde .raslanan kahbın . pıhtılaşma' 
. -· 
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modeline bir örnek teşkil ettiği söylenebilir. Neden pıhtılaşma oluyor_~ 
·Putnam'a göre pıhtılaşmanın nedeni, kapı koruyucularının toplumsal 
statüyü değ işik biçimler'de dikkate · almaları ve sosyo - ekonomik kay
nakların siyasal kaynaklara dönüştürülmesidir. Kapı koruyucularından 
secmenler, kendileri gibi olan l arı değil de kendi olmak istedikleri ·gibi 
olanları seçerek yüksek statülüler'i kayırabi lirler, fakat genel oyun yer
leşmesiyle ters yönde bir eğilim de beli rm iş, alt katman · kökenillerin .ora
nı. artmıştır. Seçiciler ise bi lineli lta da bilinesizce aradıkl arı özellikler
le yüksek statülüleri gözetirler. 51 Aslında seçmenierin yüksek statülü
leri seçmesi veya yüksek .s~atülülerin sahip oldukları bazı özelliklerin 
siyasal elit olmada a ranılır olması, hakim ideolojinin toplumsal ku ru luş
ta hakimiy~t dere_çesine bağlıdır. · Hakim ideolojinin toplumda, özellik-' 
le hakim -olmayan kesimler üzerinde hakimiyet derecesi yüksekse ve
ya .bir başka açıdan, karşı - ideoİojilerin etkisi zayıfsa, seemenler ken
dilerinden farklı kişileri seçme yönünde daha yüksek bir eğilim göstere
ceklerdir. Sosyo - .ekonomik kaynakların siyasal kaynaklara dönüştü
rülmesi ise değişik biçimlerde tezahür edebilir: para ya da toplumsal 
statüyle siyasal statü edinme, yüksek stçıtülü aileler.in küçük yaştat} 
beri siyasal -yaşamla daha fazla ilişki içinde· olmaları yüzünden siyasal 
emellerinin daha fazla olması, vb. 

Yine Putnam'a göre «siyasaı- katmanlaşmadaki statü ne kadat 
yüksekse eğitim düzeyi ve. toplumsal statü o kadar yüksektir». 52 Bu 
yasaya .'artan oransızi ık yasası' adı veril iyor. Putnam bu yasanın emek.; 
ci sınıf partilerinde de geeerli olduğunu belirtmektedir (örneğin italyan 
Sosyalist Partisinde). A. Kriege! ·ıse Fransız Kornunüst Parllsinde en 
yaygın yönetici prototipinin vasıflı metalürji işçisi olduğu bulgusuyla,·. 
bu yasaya uygu·n bir sonuca ulaşmamaktadır. 

CHP istanbul MV'Ieri örneğinde, MV'Ieri (Putnam'ın ·sıyasal kat-· 
manlaşma modelinde karar alıer iara tekabül eder) arasında yüksek öğ-. 
renimil lerin o·ranı ortalama %70'dir, MV- olamayan A-A'Iarında ise bu 
oran %59.5'dur. Tek tek seçimler incelendiğinde de benzer bir sonucia 
korşılaşılll)aktadır: 19.65'de MV'Ierinin % 100'ü, MV- olmayanların 

• % 72.9'u; 1969'da sırasiyle %63.9'6'sı ve %63.2'si; 1973'de sırasiyle 
% 72.2'si ve %40'r; · 197l'de sırasiyle %60.9''u ve %59.9'u yüksek okul 

· mezunudur. 1965 ve 1973'de artan oransızlık yasasına uygun bir dağı
· ıımla karşılaşılmaktadır, yani siyasal statü arttıkça eğitim düzeyi yjk
selmektedir. 1969 ve 1977'de ise MV'Ierie MV.: olmayanlar arasında 
yüksek öğrenimlllerin oranı eşiter yakmdır,· yani yasadan bir sapma iz ... 
lenmektedir. 1969'do yalnızca 30. yani .az sayıda A-A vardır, bunların 
11' i MV ·seçilmiştir, dolayısiyle MV'ıeriyle MV- olmayanların siyasal 
statü bakımından fazla farklı olmadıkları söylenebilir. 1977'de de ara
daki fark ·çok küçüktür. 1969'ctakinin ' aksine çok sayıda (164 kişi) A-A 
vard ı~. 19n icin şöyle bir açıklama önerilebilir: bu secimde yüksek öğ
renimli olmakla birlikte daha önce ciddi bir siyasal etkinliği olmamış 
kişil~r A-A'Iığına büyük ölçüde baş.vurmuşlardır, ama ·yeterli siyasal et- -
kinliğe sahip olmadıkları icin secilemE?mişlerdir. 

Meslek dağılımına baktığımızda, CHP Istanbul . MV'Ierinin ortalama 
%83'ünün yüksek statülü meslekler.den_ geldiğini, MV- olmayantar ara-
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. sında i,!>e bunrarın oranının %.73.6 olduğiınu görmekteyiz. Tek tek se
çimlerde bu oranla MV'Ieri ve MV-olmayanlar için sırasiyle şqyledir: 
1965'de %100 ve %85.5, 1969'da %B1 .7 ve %84.2, 1973'de %83.4 ve 
%72.5: nihayet 19n'de %78.1 ve %68.4 . . 1969'da yine artan oransızlık 
yasasıyla uygur-ı--düşmeyen bir dağılım la karş ı la şıyoruz, · yukardaki acık
lam oburada da geeerli sayılabi lir. Buna karşılık diğer bütün seçi_mler
~e. bu arada 1977'de de yasaya . uygun bir dağı~ım sözkonusudur. 

iDEOLOJi VE PlHTlLAŞMA iLiŞKiSI. : 

Putnam ideoloji ile· pıhtılaşmanın ilişkisi ni bir yaşa şeklinde .'formü
Ie eder: «Rejim ya da parti ne kadar tutucuysa, yüksek statülü grup
ların siyasal elit iOindeki temsil oranı · o kadar yüksektir». 53 

. . 
CHP'nin 'sol' bir parti sayı lamayacağı 1965 seçimleri ile böyle bir · 

parti sayılabileceği 1969, 1973 ve 1977 seçimlerindeki MV'Ierinin eğitim 
ve meslek . kriterleri açısından karşı laştırılmaları , Putnam'ın ideoloji ı le 
pıhtılaşma arasında kurduğu iUş kiye uygun bir sonuc verme.ktedir. 
1965'de MV'Ierinin % 100'ü yüksek öğrenjml idir ve yüksek statülü bir 
mesfek sahibidir; Oysa daha son m ki yılla (da bu ' .oranlar düşmüştür: 

1969'da %63.6,- ve %81 .7; 1973'de %72.2 ve %83.4; 1977'de %60.9 ve 
%78.1.. . 

V 

' 

... 

1' 
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