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GİRİŞ: FAŞİST HAREKETLER SOSYOLOJİSİ
Bu kitap faşistleri, kim olduklarını, nereden geldiklerini, ne gibi güdülerle 
hareket ettiklerini, iktidara nasıl geldiklerini anlayarak faşizmi açıklamayı 
amaçlar. Yazar bu kitabında faşist rejimlerden ziyade, faşist hareketlerin 
yükselişine odaklanıyor.

Yazar, faşistlerin güçlendikleri dönemde, Dünya Savaşı arası ana mevzilerini, 
yani Avusturya, Almanya, Macaristan, İtalya, Romanya ve İspanyayı 
inceliyor. Faşizm modern toplumun gelişiminde yan öge olmamıştır. 
Modernitenin Avrupa merkezlerinin büyük kısmına sirayet etmiştir. Faşizm 
20. Yüzyılda yaratılan ve dünya çapında tarihi öneme sahip başlıca siyasi 
öğretiydi. Faşistler modernitenin kalbinden olagelmişlerdir. Faşistler sadece 
zamanımızın merkezi siyasi ikonu ulus-devlete tüm ideolojileri ve patolojileri 
ile herkesten çok daha iştahla sarılmışlardır.
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Faşizm biri ulusla diğeri devletle ilişkili iki paralel biçimde ortaya çıkmıştır. 
Ulusa dair olarak demokrasi arayışları bütüncül ya da organik ulus kavramı 
ile iç içe geçmiştir. “Halk’’ yönetmelidir fakat bu halk tek ve bölünmez 
olduğu için, kendini azınlıktaki etnik gruplardan ve siyasi düşmanlardan 
ayrıştırır. Devlete ilişkin olarak da erken 20. Yüzyıl daha güçlü bir devletin 
ortaya çıkışına şahit oldu. Bu devlet iktisadi, toplumsal ve ahlaki kalkınmayı 
sağlamaya muktedir bir ahlaki projenin taşıyıcısı olarak görülüyordu. Modern 
milliyetçiliğin ve devletçiliğin karışımı demokratik niyetleri tepetaklak 
ettirerek; milleti azınlıklardan ve muhaliflerden “temizlemeye’’ çalışan 
otoriter rejimlere dönüştürecekti.  Yazarın Yukarıda bahsettiği, ılımlı ulus-
devletçilikten ilk düzey artırımıdır. İkinci düzey artırımı ise; faşizm yukarıdaki 
karışıma esasen, belirli bir şekilde tabandan yükselen ve radikal bir paramiliter 
hareket katmıştır. Bu, organik ulus-devlete her türlü muhalefeti aşağıdan 
gelen bir şiddetle ne pahasına olursa olsun alt edecekti. Gerçek şiddetin 
böylesine yüceltilmesi, savaşın yurttaş orduları arasından gerçekleşen bir 
biçime dönüşmesi şeklindeki modern demokratikleşmenin bir sonucu olarak 
ortaya çıktı. Dolayısıyla faşizm, ulus- devletçiliğin kesinlikle paramiliter aşırı 
bir türünü temsil ediyordu.Faşistler modern toplumsal sorunlara gerçektende 
makul çözümler önerdikleri için, yandaşlarından kitlesel seçmen desteği ve 
yoğun duygusal bağlılık gördüler. Liderlik ve iktidarın faşizm içindeki önemi 
oportünizmi vurgulu hale getirdi.

M. Mann, faşizmi anlayabilmek için faşist değerleri bu kitabında ciddiye 
alarak bir bölümü vaka analizi şeklinde yerel faşizm öğretisini açıklayarak 
başlar ve faşistlerin inanmış göründükleri şeylerin bir dökümünü yapar. Faşist 
hareketler iki farklı imkânın cazibesine kapılarak da dönüşmüşlerdi. Bunlardan 
ilki iktidarı gittikçe daha radikal ve şiddetli biçimlerde kullanmaları, diğeri 
ise güçlü geleneksel seçkinlerle el altından uzlaşarak iktidarın getirilerinden 
faydalanmalarıydı.Mann kitabında, faşistleri eylemlilikleri içinde gözlememiz 
gerektiğini vurguluyor; şiddete başvururken, iktidarla olan ilişkilerini 
ayarlarken ve kariyer yaparlarken… Faşizmi anlamak görünüşte büyük 
modern ideallere sahip nasıl nihayetinde önlenemeyen kötülüğe sebebiyet 
verecek şekilde davrandıklarını anlamaktır.

Faşizm hakkında iki düşünce ekolü var; daha idealist milliyetçi ekol, faşistlerin 
inanç ve değerlerine odaklanmışken, daha materyalist sınıf ekolü, faşizmin 
sınıf temeline ve kapitalizmle olan ilişkisine odaklanmıştır.  Mann’a göre,  
böylesi bir kuramın bu iki yaklaşımın her ikisinin de üstünde, her birinden 
yararlı olacaklarını alınması ve ikisinin de ihmal ettiği noktaları ekleyerek 
kurgulanması gerektiği önemlidir. Mann faşizmi tanımlarken iki dünya savaşı 
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arası dönemin Avrupa bağlamında sezgisel bir yararı olabilecek bir tanıma 
başvuruyor; “Faşizm	aşkın	ve	arındırıcı	bir	ulus-devletçiliği	paramilitarizm	
üzerinden	 gerçekleştirme	 arayışıdır’’.  Bu tanımda beş temel koşul vardır. 
Bunlar milliyetçilik, aşkınlık, devletçilik, temizlik, paramilitarizm.  Bu 
özellikler kime çekici geldi? Ne tür insanlar faşist oldu ve bu insanlar 
faşizmden neyi başarmasını istediler?  Bu sorulara verilen cevapların çoğunu 
ilginçtir ki, ( bunlar sınıfın önemini inkâr eden hareketlerdir ) sınıf kuramı 
vermiştir. Faşizm sınıf çatışmasının ve iktisadi krizin bir sonucu olarak gören 
bu yaklaşım, onun temel başarısının da krizi işçi sınıfını bastırarak çözmesi 
olduğunu savunur. Böylece diğer sınıfların desteğini almıştır.  Bu yaklaşımın 
iki türü vardır; birincisi faşizmin özünde orta ve alt sınıfların, diğeri ise 
sermaye sınıfının müttefiki ve aracı olarak görür. Sınıf kuramının yaygın 
açıklamaları iktisadi olmuştur. Bazı kuramcılar bazı faşistlerin antikapitalist 
olduklarını kabul etseler de, çok daha fazla antisosyalist olduklarına inanırlar.

Faşizm, liberalizm ve kapitalizm üzerine temellenmiş tüm bir ‘’orta sınıf 
toplumun ‘’ başarısızlığı olarak görülür. Mann’ın bu kitabının ayrıcalığı burada 
karşımıza çıkıyor, çünkü Mann Faşizmi çoğu yazar gibi tamamiyle iktisadi 
mahrumiyete, issizliğe ya da düzensiz ücretlere bağlama eğilimi sergilemiyor. 
Ayrıca Faşizme dair psikolojik kuramlar oldukça ilginç biçimde, orta sınıfa 
dayanır. Frankfurt okulu, Freudyen kuramı yeniden yorumlayarak baskıyı, 
otoriter kişiliği, statü güvencesizliğini ve irrasyonelliği açık bir biçimde 
“burjuva’’ olarak görüp bunun özelikle burjuva ailesinin yozlaşmasından 
kaynaklandığını iddia ederler.  Bu grupların bazıları faşizme eğilimli olsa da 
bu sınıfsal sebeplerden olmayabilirdi.

20. yüzyıl kapitalizmi; emparyalist, tekelci ya da kriz safhasında güçlenen 
proletaryaya karşı kendini korumak için otoriter bir devlete ihtiyaç duymuştur. 
Mann, Faşistleri anlamanın dört boyutundan bahseder, bunlar ideolojik, 
siyasi,askeri ve iktisadi krizlerdir. Bu dört boyut faşizmin yükselişine 
ne düzeyde katkı sağlamıştır? Bu sorunun cevabını Mann kitabın ikinci 
bölümünde ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Ayrıca, kitabın gelişme kısmında 
değinildiği gibi faşizme yönelimler nerelerde gerçekleşti? Diğer önemli bir 
sorudur. Bu iki temel soru bizi altı ülkenin geçmişini, Faşistlerin nasıl ve 
nereden geldiklerini anlamamızda önemli bir rol oynayacaktır.

Neden Avrupa’nın bir yarısında otoriter ulus-devlet baskınken, öteki yarısında 
liberal demokrasi hakimdi. Farklılık, kaçınılmaz olarak siyasi muhafazakarların, 
“eski	rejimlerin” ve  mülk sahibi sınıfların tavırlarında ortaya çıkıyor. Burada 
sınıf özellikle olmasa bile gerçekten belirleyicidir. Avrupa’nın bir yarısının 
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tümünde varlıklı sınıflar, kendilerini toplumsal karmaşa ve politik soldan 
kaynaklanan ikiz tehditlere karşı koruyabileceklerine inanarak daha baskıcı 
rejimlere yöneldiler.

Faşistler kitabında Mann faşist çevreleri incelerken üç çevreyi inceliyor; 
paramilitarizmi destekleyen çevreler, aşkıncılığı destekleyen çevreler, 
ulus-devletçiliği destekleyen çevreler.1955 – 1935 arasında Almanya’daki 
Evanjelistler, Romanya’daki Ortodoks dindarlar ve rahipler ile Avusturya 
faşizmdeki Katolikler faşizme yönelmişlerdi. Çünkü, bu dinler arzulanan 
ulus-devlet bakımından merkeziydi. Faşistlerin çoğu, azıcık yetişkin yurttaş 
tecrübesine sahip genç, bekar ve tam olarak bilinçlenmemiş insanlardı.
Bu kişiler bakımından faşist partiler ve paramiliter örgütler özellikle güçlü 
sosyalleşme aracıydı. Mann seçkinlerin, faşist harekete katılan binlerin ve 
bunlara destek veren milyonların toplumsal krizlerini ve tepkilerini inceliyor.

Mann, Faşistler kitabının 2. Bölümünde Avrupa haritası boyunca ulus-
devletlerin yükselişini dört toplumsal kriz ( askeri, iktisadi, siyasi, ideolojik) 
bağlamında ele alıyor.  Bu bölümde Mann, milliyetçiliğin kademe kademe 
nasıl geliştiği, ulus-devletin oluşmaya oluşmaya başlamasından, hangi alanlara 
girdiğini açıklıyor.  1. Dünya Savaşının uluslar üzerindeki etkilerini, modern 
devletçiliğin modern milliyetçilikle doğduğunu ve bu nedenle toplumsal 
yurttaşlık siyasi yurttaşlığa eklenmiştir. Artan devletçiliğin yanında savaşlar 
arası Avrupa’nın yarısında sağ, iktidara geliyor. Bu durum şaşırtıcı olmuştur 
çünkü 1918 deki barış anlaşmalarında liberaller baskındı. 1920-1945 arası, 
otoritelerin hırpaladığı liberal demokratik ulus-devlet geriliyor. 1938 itibarıyla 
Avrupa’nın 27 parlamenter rejiminin 15’i genelde tek bir organik ulusu 
vücuda getirdiğini ileri süren, azınlık haklarını kırpan, sağcı diktatörlüklerdi. 
Faşizm sorunsalının temeli siyasi sağda yatıyor.  Bu rejimler düzene tapıyorlar 
ve özel mülkiyeti koruyorlardı; hepsi otoriter bir devletçiliği sahiplenmişti. 
Federalizmi, demokrasiyi ve bunların sözde kusurlarını düzensiz sınıf 
çekişmesi, siyasal yolsuzluklar ve ahlaki çöküntü reddediyorlardı. Bu rejimler, 
enternasyonalizme irtikâp eden sosyalist ve liberalleri; başka ülkelere sadakat 
beslediği var sayılan etnik, bölgesel ve dini azınlıkları baskı altına aldılar.

Mann, farklılıkları iki gruba ayıran faşistler veya otoriter muhafazakârlar 
ya da sadece otoriterler ayrımlarını yetersiz bulur ve bu aile içerisinde artan 
dört otoriterizmin derecesini ayırt eder. Bunlar yarı- otoriter rejimler, yarı-
reaksiyoner otoriter rejimler, korporatist rejimler ve son olarak faşist rejimler. 
Mann, bu rejimleri açıklayarak aslında faşist rejime giden alt rejimlerin, 
faşizme nasıl evrildiğini de açıklamış oluyordu. Dolayısıyla otoriter ailenin 



214

Faşistler

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:55 Yaz / Summer: 2016 Sayfa / Pages: 210-221

en aşırısı olarak faşizmi tartışırken, gerçek rejimlerden çok daha büyük faşist 
hareketlerin geleceğe dönük olarak amaçladığı rejimleri tartışıyor. Mann’ın 
açıklamaya çalıştığı faşist temel sorun bu gelecek ideallerinin yukarıda ayırt 
edilen otoriter rejimlerin perde arkasında nasıl ortaya çıktığı ve güçlendiğidir.

Faşizme dair en gözde açıklamalar iktisadi olanlarıdır.  Otoritarizm ve 
faşizmin uzun vadeli nedenleri kapitalist geri kalmışlık ya da geç kalkınmayla, 
kısa vadeli nedenleri ise iktisadi durgunluklar ve sınıf çelişkilerindeki 
dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Mann, kitabında 6 ülkenin vaka incelemesini 
ayrı bağlamları içinde karşılaştırmalı olarak, farklarını ve benzerliklerini 
ortaya koyuyor. Faşizmin doğduğu ülkeden başlayarak gelişim süreçlerini 
ülkelerin ideolojik, siyasi, askeri, iktisadi boyutlarıyla ele alıyor.

İTALYA ( BÖLÜM 3 ) 
İtalyan faşizmi ilk vaka olması açısından önemlidir.  İtalyan hükümeti 
1914’te tarafsızlığını ilan etmesinin ardından Habsburg İmparatorluğundan 
kazanılacak topraklara dair vaatlerin cazibesine kapılarak, 1915’te itilafa 
katıldı.  Savaşa ilişkin ayrılıklar devleti zayıflattı ve iktidardaki liberal ve 
muhafazakar partilerde dahil olmak üzere tüm önde gelen partileri bölmüştür. 
Sosyalist partide önder kadro savaşa karşı çıkarak PSI’ yı büyük partiler içinde 
benzersiz kıldı. Bunların arasında Benito Mussolini de vardı. Bu vatansever 
sosyalistler partiden ayrılıp faşist hareketi yaratmak için radikal milliyetçilere, 
fütürist aydınlara ve sendikalara katılmalarına yol açtı. İtalyan solunun bir 
kısmı yoğun bir şekilde milliyetçiliğe çekilmişti.

Bu dönemdeki yaygın kanaat, devletin milleti temsil etmediği ve İtalyan 
ulusu ve İtalyan devletinin keskin bir biçimde İtalyanlar tarafından ayrı 
tutulmasıdır.  Solcu Milliyetçiler için, ulus,  proletaryanın savaş düzenine 
geçmişi idi. Birinci dünya savaşı orta sınıfların memnuniyetsizliğini artırdı; 
İtalyan demokrasisi sınıfsal önyargıları yüzünden kırılganlaştı; milliyetçilik 
aslen küçük burjuvaydı.  Başlangıçta Katolik kilisesi faşizme kuşkuyla 
bakıyordu. Savaştan sonra önde gelen Katolikler kitlesel bir Katolik partisinin 
gerekliliği konusunda kiliseyi ikna ettiler. PPI’yı kurdular. 1922’de PPI içinde 
ruhban- faşist hizip ortaya çıkıyor. Mussolini ile uzlaşmayı destekliyor ve bu 
konuda vatikanı ikna ediyordu. Daha sonrada kilise siyasi duruşunu siyasetin 
hasmane ihtimalinden, kendi kitlesel seferberlik aracı PPI üzerinden katılıma 
dönüştürdü. Bu eski laik seçkinlerin siyasal iktidar üzerindeki nüfuzlarını 
zayıflatarak, onları yeni dindar merkezcilerden ayırdı.

İtalyan faşizmi bütüncül bir hareket olmamıştır. Çok çeşitli eğilimler ve 
hizipler barındırıyordu.  Bunlar sosyalistler, sendikalistler, devletçiler, 
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muhafazakâr milliyetçiler, radikal squadristiler ve kırsal reaksiyonerler. Faşist 
devletçilik, militarizm, sendikalizm ve oportünizmde aslında bayağı çoğulcu 
bir devlet yarattı.

Mann’ın açıklamaları hem sınıf kuramcılarından hem de faşist kuramlardan 
daha çok yönlü olmuştur. Mann İtalyan faşizmini ele alırken cinsiyet, yaş, 
militarizmi açıklayarak temelini ve sınıflar , seçkinlerin desteğinin nasıl 
etkilediğini anlatmıştır.

Faşistlerin iktidarı ele geçirişlerini açıklamak için toplumsal iktidarın dört 
kaynağının hepsine başvurarak açıklayıcı bir anlatım sunmuştur.

NAZİLER ( BÖLÜM 4 - 5 )
Nazilerin kim olduğu, neye inandıkları ve iktidarı nasıl ele geçirdiklerini 
bu bölümde geniş bir çerçevede sunuluyor.  Naziler çoğunlukla erkeklerden 
oluşan iki nesili cezbetmiştir. İlki savaş deneyimlerinden gelmiş, ikinci nesil 
ise daha sonra Alman okullarında, üniversitelerinde ve gençlik hareketinde 
toplumsallaşmıştır.Almanya, çok güçlü bir sivil toplumdu ve Naziler onun 
kalbindeydi. İtalyada da faşizm ve sivil toplum arasında benzer bir bağ vardı. 
Etnik temizlik hareketlerinin sivil toplumun gönüllü hareketlerine liberal 
rakiplerinden fazla yerleşmiş olduğuna dair genel bir eğilimi ortaya çıkarır.

Mann, nazi militanlarının inançları ve toplumsal tabanları hakkında bilgilere 
başvuruyor. Ayrıca nazi seçmenlerini din ve bölge, sınıf temelinde açıklıyor. 
Önde gelen ulusal çalışmalarda Nazilere yönelik seçim desteğini en isabetli 
kestirmenin yolu kuşkusuz dindir. Protestanların %38’i Hitleri desteklerken 
bu oran Katoliklerde %16’ya düşüyordu. Çünkü Evanjelik Kilisesi kendini 
Alman ulus devletinin ruhu olarak görüyordu. Katolik bölgedeki Katolikler 
hiç tereddüte düşmemiştir. Katolik iki parti oy oranlarını korumayı başarmıştı. 
Protestanlar neden Nazizmi destekledi? İlliyet bağı, teoloji ya da kilise 
gücünden çok kiliselerin ulus-devletle olan ilişkileri üzerinden kurulur. 
Katolik kilisesi Almanya devletine kuşkuyla bakardı. Almanya Katolik kilisesi 
dışarıdan denetleniyordu ve devletçiliği değil ulus ötesiciliği temsil ediyordu. 

Mann, Nazizmin yükselişine dair doğrudan iktisadi ve sınıfsal kuramlara karşı 
dört ampirik itiraz sunuyor. Weimar demokrasisinin yıkılışı, seçmenler ve 
burjuva partileri desteklerini çektikçe, hem iyi hem de kötü iktisadi zamanlarda 
sürmüş, buhranla hız kazanmıştı. Nazizm de buhran iktidara sıçrayışta gerekli 
olmuş olabilir. Nazilerin asıl tabanları sınıfsal, iktisadi kriz ve kayıplardan 
en az etkilenenler arasındaydı. Kapitalistlerin Nazi darbesi içindeki rolleri 
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daha kısıtlıydı. Son olarak da kriz ve sınıfsal açmaz dönemi siyasal girişimler 
açısından yetersizdi.

Alman sempatizanları anlayabilmemiz için Mann, nazi seçmenleri din ve 
bölge, sınıf temelinde inceliyor. Nazizmde etnik Alman mülteciler ve tehdit 
altında görülebilecek sınır bölgelerindeki Almanlar arasında güçlüydü. 
Kamu çalışanları, özellikle askeri disiplini deneyimlemiş erkekler arasında, 
memurlar, kamu okullarında çalışan öğretmenler ve kamuda çalışan vasıfsız 
işçiler arasında da kökleşmişti. Tüm bu gruplar ulus- devletçiliği, volk 
kültürünü tecessüm eden eylemci bir devletin ortak ahlaki gayeleri de tecessüm 
edebileceğine dair inancı paylaşıyorlardı.

Ayrıca bu iki bölümde hangi kesimlerin seferber edildiği, hangi değerler 
üzerinden gerçekleştirildiği ve sonuçlarını, nedenlerini Mann, ideolojik, 
askeri, siyasi ve iktisadi temellerini anlatıyor.

AVUSTURYA FAŞİŞTLERİ/  AVUSTURYALI NAZİLER ( BÖLÜM 6 )
Savaşlar arası dönemde Avusturya en faşist ülke olarak görülebilir. Çünkü 
her biri kitlesel desteğe sahip, her biri iktidarı ele geçirip ülkeyi yönetmeye 
muktedir iki faşist harekete sahipti. Hitlerin başarıları Avusturya da takdir ve 
taklit edilmişti.

Mann, bu bölümde güçlü bir antisemitizm içeren faşizmin Avusturya da 
neden bu kadar ilgi gördüğünü açıklıyor. Avusturya faşistleri ağırlıklı olarak 
Katolik kilisesi ve Habsburg mirasından besleniyordu.  Avusturya faşizmi 
güçlü bir düşman algısına sahip, otoriter bir devletin kurulması adına 
Marksizm ve burjuva demokrasisine karşı savaşmak ve völkisch temelinde 
birleşmek ve damarlarımızdaki kanı son damlasına kadar emen uluslar arası 
Yahudi ayaktakımının icabına bakmak için tüm Alman volkunu birleştirmeyi 
amaçlayan ‘’ari’’ milliyetçiliği ifade ediyordu.

Avusturya’nın sınır tedirginlikleri onları ulusu koruyacak güçlü bir devleti 
destekleyen ateşli milliyetçiler haline getirdi. Mann, önceki bölümlerde 
farklı faşist hareketlerin bir şekilde farklı sınıf bileşenlerine sahip olduğunu 
ortaya koydu. Her ne kadar hem İtalyan hem de Alman hareketleri her sınıftan 
üyeye sahip olsa da, İtalyanlar Almanlardan bir nebze küçük burjuvaydılar. 
Biri Mussoliniden diğeri Hitlerden daha fazla etkilenen iki Avusturya faşizmi 
dolayısıyla farklılaştı.
 
İktisadi kriz ve savaş sonrası sınır çatışmaları faşist ideolojinin makul 
görünmesine ve siyasi destek tabanının oluşmasına imkân vermiştir.



217

Ezgi Gül Ceyhan

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:55 Yaz / Summer: 2016 Sayfa / Pages: 210-221

MACAR OTORİTERLER AİLESİ VE RUMEN OTORİTERLER 
AİLESİ ( BÖLÜM 7- 8 )
Macaristan birinci dünya savaşının en büyük kaybedeniydi. Topraklarının 
%68ini ve nüfuzunun %59’unu kaybetmişti. Bu toprakların ve nüfuzun sahibi 
olan Romanya açıkça en büyük kazanandı. Macaristan güçlü bir toprak sahibi 
sınıfına, Romanya ise potansiyel olarak güçlü bir köylü sınıfına sahipti. 
Macaristan savaş öncesi Yahudilere karşı en hoşgörülü ülkeyken, Romanya 
Avrupa’daki en antisemit ülkeydi. 1918’de Yahudi vatandaşlığını kabul 
etmeyen tek ülke Romanyaydı.

Organik milliyetçilikte, savaş sonrası dönemde tekil bir Yahudi düşmanını 
hedef alarak Macar sağını Nazizme iterek ortaya çıktı. Ulus- devletçi seçkinler 
faşist yoldaşlar olmuştu. Macar faşizmi, İtalyan faşizmi ve nazizmden 
farklılaşıyor; kitle desteği daha ziyade proleterdi. Bu durum büyük ölçüde 
sosyalizmin zayıflığına bağlanabilirdi. Faşistler bu boşluğu doldurdular. Eski 
rejimin yolsuzluğuna ve servetine, finansa, yabancı ve Yahudi sermayesinin 
sömürüsüne saldırdılar.

Macar oklu haç hareketi, 1939-1940 arasında yaklaşık 250.000 üyeye sahipti. 
Bu oran ulusal nüfuzun %2.7’sine tekabül ediyordu. Bu hareket ideolojik 
açıdan ve örgüt açısından açıkca faşistti. Yeni düzen korporatist, militarist 
ve devletçi olacaktı.  Bu noktada kayda değer bir İtalyan etkisi vardı, gerçi 
ülkeyi doğru yola itecek Mesih olarak orduya dair belirgin bir Macar vurgusu 
da mevcuttu. Szalasi, Hitler gibi Museviliği önde gelen tüm düşmanlarına 
denk tutuyordu: Marksizm, masonluk, finans kapital veya banka erki veya 
zengin erki ya da altın esası ve liberalizm ya da liberal demokrasiler ya da 
parlamentarizm. 

Romanya’da da benzer biçimde otoriter devletçilik ve organik milliyetçiliğe 
şahit oluyoruz. Fakat bunlardan sorumlu olanlar biraz farklıydı.  Burada hakim 
seçkinler yaşlı değildi, ama savaştan zarar görmeden çıkmışlardı. Rumen 
faşizmi burjuva hareketi değildi. Sömürü yabancı iktisadi seçkinlere, özellikle 
Yahudilere mal ediliyordu. Sosyalizm zayıf ve yabancıydı, fakat kapitalizm 
Yahudi’ydi.  Ulus-devletçi orta sınıf, işçiler ve köylüler, antisemitizm Rumen  
faşizmine  destek devşirmekte, Alman nazizminden daha materyalist ve 
proleter sebeplerden dolayı önemli bir rol oynadı.

İSPANYA ( BÖLÜM 9 )
Tüm İspanya otoriterler ailesi, yarı- otoriterler, yarı-reaksiyonerler, 
korporatistler ve faşistler, demokrat ve solculara karşı birleşik bir şekilde 
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karşı durdular. Fakat Avrupa’da benzeri olmayan bir şekilde bu ikinciler, 
boyun eğmek yerine direnip savaştılar. 3 yıl süren iç savaşları; önce galiplerin 
sonrada General Franco’nun 1975’te yatağında ölene değin süren Avrupa’daki 
en uzun ömürlü sağcı otoriter rejimin yürüttüğü kitlesel bir siyasi temizlikle 
sonuçlandı.

İspanya’da sınıfsal ve iktisadi gerilimler her zaman bölgesel- ulusal olanlarla 
birbirlerine geçmiş olarak ortaya çıkmıştır. Kuzeyinde köylü merkezciliği 
güneyde sınıfsal karışıklıklar mevcuttu. Mann; İspanya’yı General Primo 
De Rivera’nın yükselişini ve düşüşünün arka planını açıklayarak, Primo’nun 
beklenmedik bir şekilde eski rejimi parçalayarak yenisini nasıl mümkün 
kıldığını açıklıyor. İspanyolların çoğu bu yeni cumhuriyetten reformları 
hayata geçirmesini bekliyordu. Halk hareketleri, merkezci siyasetçiler ve 
eski rejim idaresi beklentilerinde farklılaşmıştı. En kararsız seçmenlere sahip 
merkezciler reform ve istikrar talep ederek ikircikli kaldılar. Eğer bir merkez 
sağ ittifakı hem yürütme hem de yasamanın denetimini alırsa, sol bunun 
üzerine ayaklanabilirdi. Eğer merkez sol ittifak her ikisinede hakim olabilirse 
sağ ayaklanabilirdi. Eğer her bir taraf devletin bir yanını denetleseydi bunu 
karmaşada izleyebilirdi. Ne yazık ki cumhuriyet bu üç senaryo arasında 
gidip geldi. Cumhuriyetin başarısı Katalonya’da, sınıf çatışması zayıfladı, 
işverenler arabuluculuğu ve kilisede seküler moderniteleşmeyi kabul ettiler. 
Anarko-sendikalizm, devleti ortadan kaldırmak istedikleri için cumhuriyetten 
de nefret ediyorlardı. Bir siyasal parti olmadığı için CNT temel örgütleriydi. 
Bu hareketin ulusal mevcudiyeti yetersizdi.  

En büyük solcu parti PSOE idi. Sosyalist liderler reformculukla evrimci 
Marksizmi karıştırmışlar ve bu karışıma belirgin bir İspanyol ahlaki sosyalizm 
katmışlardı.Merkez-sağ ve merkez-sol partilerin anlaşmazlıklarından ve 
ilişkilerinden doğan karışıklıklar İspanya’da faşistlerin nasıl, hangi amaçta ve 
temelde ortaya çıktıklarını anlamak için bu ilişkileri anlamak önemlidir.  İç 
savaş çıkana değin İspanya’da pek gerçek faşist yoktu. Hakim faşist grup daha 
ziyade İtalyan faşizmine çalan Falange idi.  Fakat iç savaşın ilk günlerinde 
cumhuriyetçiler tarafından öldürülen, olağanüstü ve karizmatik genç bir lidere, 
Jose Antonio Primo De Rivera’ya sahiptiler. Kendisi ahlaki faşizmin simgesi 
oldu. Siyasi kutuplaşma paramiliter faşizmin cazibesini özellikle gençler 
için artırmıştı. Subayların kurumsallaşmış kast çıkarları da cumhuriyetle 
çelişme eğilimindeydi. Ülkenin indirgenmiş askeri ihtiyaçlarına kıyasla 
fazla sayıda subay mevcuttu. Bundan dolayı maaşları düşük tutmaya, terfiyi 
geciktirmeye ve modernleşmeyi kısıtlamaya çalışan sivil hükümetle gerilim 
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yaşanıyordu. Ordu bu yüzden askeri fazileti sivil ahlaksızlıkla kıyaslıyordu.  
Askeri ayaklanma bir kez başladıktan sonra her iki taraftan kendi bölgelerini 
siyasi rakiplerinden temizlemeye koyuldular. Her ikiside bunu meşrulaştıran 
ideolojiler geliştirdi. Nasyonalistler Espana’yı ataist , komünist, yabancı 
Espana karşıtlarından temizlemek için bir haçlı seferi ilan etti . 

Franco rejimi; rejimin hiçbir zaman resmi bir anayasası olmadı. Bu sayede 
Franco  30 yıldan uzun bir süre keyfi mutlakıyetini bir hükümdar olarak iç 
savaşı kazanan muhtelif aileleri bölüp yöneterek iktidarda kalabildi. Genelde 
üç aile ayırt edilir; ordu, Falange ve Katolikler. Franco askeri güç için orduya 
ve ideolojik güç için kiliseye dayanmak zorunda olduğunun bilincindeydi.  
Franco 1939 da subay sınıfını zayıflatmak ve monarşist subaylara karşı özel bir 
denge unsuru oluşturmak için Falange ve Carlistleri bunların bünyesine kattı. 
Franco’nun geleceğin retoriği olarak kabul ettiği; Falange ideolojisi başattı. 
Yine de Franco en popülist Falanjistleri acımasızca bastırdı ve aşağı yukarı 
1947’den sonra Falanjistler güçsüz sendikaları, parasız savaş programlarını 
ve iktidardan yoksun bir tarım bakanlığını yönetmek gibi görünse de, bunlar 
ikincil konumlara indirilmişlerdir.Rejim ayrıca derinlemesine sınıf temelliydi. 
Çoğunlukla üst sınıflardan ve eğitimli kişilerdi. Ve tüm bağımsız alt sınıf 
örgütlenmelerini acımasızca bastırıyorlardı.  Franco ile birlikte İspanya onun 
kışla otarşisi politikaları altında durakladı; halk yoksulluk içindeyken burjuva 
subayları faşistler ve diğer rejim gözdelerine kamu ve özel şirketlerin yönetim 
kurullarında kolay ve iyi maaşlı işler sunuluyordu. Kilise Franco’dan desteğini 
çektikçe rejim desteğini kaybetti.

İspanya’da İspanyol demokrasisini kim ve neden yok etti sorusu çevresinde 
Mann, sol ve sağın ortak aşırılıklarının cumhuriyete nasıl etki ettiğinin 
tartışmasını yürütüyor. Bu durumda güneyli toprak sahiplerinin rolü büyüktür. 
Sol, araçlar ve anayasa konusunda derinden bölünmüştü. Önderlerinin çoğu 
reformcuydu, ama aralarında nüfuzlu devrimcilerde vardı.

Marksizm ve anarko-sendikalizm, modernitenin güçlü kuramları olarak 
büyük bir entelektüel otoriteyle, pragmatistleri daha az ilkeli ve daha yoz 
göstererek ortaya çıktılar. Sol ve merkez-solun öncelikleri de farklıydı. Bu 
yüzden özellikle devletin yürütme kanadında kemikleşmiş muhalefete karşı 
birbirlerine layıkıyla destek olmayı başaramadılar. 

SONUÇ YERİNE 
Yukarıda kitabın bölümlerinde bahsedilen konulara kısaca değinilmiş, yararlı 
olabilecek ana hatlardan bahsedilmiştir. Mann, faşistleri çok yönlü tartışmış, 
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neden ve sonuçlarını ayrıntılı bir biçimde analiz etmiştir. Bize, “Faşistlerin	
yükselişine’’ dair iki kısımlı bir açıklama öneriyor. İlk kısım savaşlar arası 
Avrupa’nın bir yarısında ve dünyanın diğer bazı köşelerinde iktidara gelen 
daha geniş otoriter sağcıların öne çıkışlarıyla ilgilidir. Otoriter sağcılık, 
hem modernitenin genel sorunlarına hem de birinci dünya savaşından miras 
özel toplumsal krizlere bir yanıttı.  Faşizm toplumsal kriz ortamındaki 
liberalleşmeye yönelik ani,ham bir girişimin ürünüdür.  Bu krizler bir ideolojik 
krizle şiddetlendi. Sağda sadece Avrupa’nın bir yarısında da olsa modernitenin 
arzu edilir ama tehlikeli bir şey, liberalizmin yoz ve düzensiz, sosyalizmin 
kaos, sekülerizmin ahlaki kesinlikleri tehdit eder algısı gelişti.  Bunun sonucu 
olarak moderniteye dair, daha yukarıdan aşağıya popülist bir milliyetçiliği, 
kalkınmacı devletçiliği, düzeni ve hiyerarşiyi öne çıkaran daha otoriter sağcı 
bir görüş ortaya çıktı.

İkili devletler ve telaşa kapılmış eski rejimlerin karşı karşıya geldiği savaşın 
sonucu krizler ve ulus-devletçi değerler üreten varlıklı sınıflar olmasaydı 
faşistler bu kadar çoğalmazdı.  Mann kitabın son bölümünde faşizme yol 
açan koşulları ve sonuçları yeniden bulacak mıyız sorusuna yer veriyor; 
Faşizme dair temel 5 niteliği milliyetçilik, devletçilik, aşkınlık, temizlik 
ve paramilitarizmi teşhis ettiğimize göre bunların bazıları dünyaya farklı 
bileşimlerde dağılmış biçimde bulacağız. Faşizmin yenilgiye uğramış, liberal 
demokrasi ve komünizm muzaffer olmuş ve Avrupa’ya kendi düzenini 
dayatmıştır.  1945’ten sonra hiçbir toplu eski asker hareketi ve toprak 
revizyonizmi siyaseti görülmedi. Ancak neofaşist olarak kendini sunan partiler 
ortaya çıkmıştır. Bunlar faşistlerin beş niteliğini barındırmasa da bazılarını 
sergiliyorlar.  Neofaşist partilerin ikisi İtalyan MSI ve Alman NDP, seçim 
başarısı elde etti. Her ikisi de 1990’larda düşüşe geçtiler. 

Günümüzde aşırı sağda baskın olan partiler normalde popülist ya da radikal 
popülist olarak adlandırılıyor.  Küreselleşme, soğuk savaşın bitişi, aşırı solun 
ve sınıf çatışmasının gerilemesi popülist sağın harekete geçmesine bahane 
olabilecek yeni sorunlar yarattı. Böylesi partilere en büyük imkânı yaratan 
olgu, batı Avrupa’ya göçün yoğunlaşmasıydı. Faşizm bugün dünyada yeşeriyor 
gözükmüyor. Savaş toplumsal gerilemeye neden olduğu için kötüleniyor.

Micheal Mann
Micheal Mann,  University of Cambridge ve University of California, Los 
Angeles’ta sosyoloji profesörüdür. Tarihsel ve karşılaştırmalı sosyoloji 
alanında pek çok araştırma yürütmüştür.
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Yazarın Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri;
• Demokrasinin Karanlık Yüzü: Etnik Temizliği Açıklamak

• İktidarın Tarihi Cilt-1/ Başlangıcından 1766’ a Kadar Toplumsal İktidarın 
Kaynakları

• İktidarın Tarihi cilt-2/  Sınıfların ve Ulus Devletlerin Yükselişi 1760-1914

• Devletler, Savaş ve Kapitalizm Politik Sosyoloji İncelemeleri

• Kapitalizmin Geleceği var mı?

• Yirmibirinci Yüzyılda İktidar


