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DEVRİM TEORİLERİ VE “RENKLİ DEVRİMLER” 

KAFKASYALI, Muhammet Savaş∗ 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da (Gül Devrimi, Turuncu Devrim ve 
Lale Devrimi) gerçekleşen olaylar, eylemler sırasında kullanılan sembollerden 
hareketle “Renkli Devrimler” diye adlandırılmıştır. Bu olaylar her ne kadar 
devrim olarak tanımlansa da, devrim olgusu çerçevesinde incelendiğinde 
görülmektedir ki, en temel devrim özelliklerini bile taşımıyorlar. Bu çalışmada, 
devrimler hakkında ileri sürülen, Doğal Tarih, Marksist, Modernleşme, Sistem, 
Yapısal ve Oyuncu Merkezli teoriler gibi temel teorilerin devrim 
anlayışlarından hareketle bu ülkelerde yaşananların teorik tartışması 
yapılmakta; yaşanan süreçteki aktörler, eylemler ve hepsinden önemlisi 
neticeler değerlendirilerek, “Renkli Devrimlerin” devrim olmadığı ortaya 
koyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Devrim, Gül Devrimi, Turuncu Devrim, Lale Devrimi, 
Devrim Teorileri.  

ABSTRACT 

Demonstrations in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan (Rose Revolution, 
Orange Revolution and Tulip Revolution) have been called as “Colored 
Revolutions” inspired by the symbols which had been used during these events. 
Even though these events have been defined as a revolution in literature, it can 
be seen by searching under the concept of revolution that, they don’t indicate 
the basic components of revolution which is focused in this study. In this study, 
“Colored Revolutions” are discussed according to the theories of revolutions- 
Natural History, Marxist, Modernisation, Social Systems, Structural, Player 
Centralist Theories- and it reveals that “Colored Revolutions” are not 
revolutions by evaluating the actors, events of this process and the results.  

Key Words: Revolution, Rose Revolution, Orange Revolution, Tulip 
Revolution, Revolution Theories.  

GİRİŞ 

Uzun zaman astronomi alanında kullanılan1 ve modern anlamına ilişkin 
hemen hiçbir çağrışım yapmayan “revolution”2 kelimesi, Latince kökenli bir 

                                                 
∗∗∗∗ Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü. e-posta: 

mstufan@yahoo.com 
1 Gezegenlerin uzayda düzenli dönüşünü anlatan “devrim” kelimesi, Polybius’un (MÖ 202-102) 

“anayasal devrimler” hakkındaki teorisinde bu anlamda kullanıldığı gibi, Copernicus’un “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” adlı eserinde de yine aynı anlamda kullanılmıştı.  
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kelimedir3. 17. yüzyıldan itibaren4 siyasi ve sosyal altüst oluşları anlatmak için 
kullanılmaya başlanmıştır. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki yaşananlara 
da buradan hareketle “Colored Revolutions/Renkli Devrimler” adı verilmiştir. 
Devrim adını vermek, kavramının beraberinde getirdiği sosyolojik ve siyasi 
devrim olgusunu da incelemek ihtiyacını doğurmaktadır.  

Son üç yüz elli yılda meydana gelen devrimleri anlayabilmek ve 
anlatabilmek maksadıyla yapılan çalışmalar, farklı teorik yaklaşımları ortaya 
çıkarmıştır. Devrimlerin sebepleri, nasıl oluştukları ve sonuçları üzerine farklı 
yorumlar getiren bu teorileri5; Doğal Tarih, Sosyal Sistem, Modernleşme, 
Oyuncu Merkezli, Yapısal ve Marksist teoriler olarak, altı ana başlık altında 
toplamak mümkündür. Bu teorilerin her biri farklı bakış açılarıyla devrim 
olgusunu değerlendirmekte ve bu değerlendirmeleri doğrultusunda farklı 
eleştirilere muhatap olmaktadırlar.  

Devrimleri anlayabilmenin, sebepleri ve süreci hakkında analizler yapmanın 
ötesinde, bugün, literatürde çoğunlukla “Renkli Devrimler/Kadife Devrimler”6 
(Fehér ve Heller, 1995: Tilly, 1995: 308-323) olarak adlandırılan Gürcistan (Gül 
Devrimi, 2003), Ukrayna (Turuncu Devrim, 2004) ve Kırgızistan’da (Lale 
Devrimi, 2005) yaşanan ve yönetimin el değiştirmesi ile sonuçlanan olayların 
devrim olup olmadığı, tartışma konusu olmuştur. Biz de bu çalışmada, altı 
başlığa ayrılan devrim teorileri çerçevesinde Gürcistan, Ukrayna ve 
Kırgızistan’da meydana gelenlerin devrim olarak nitelendirilebilip 
nitelendirilemeyeceğini inceleyeceğiz. Her bir teorinin devrim anlayışını ve 
analizini ayrı ayrı ele alıp, “Renkli Devrimler” ile karşılaştırma yaparak bir 
sonuca ulaşmaya çalışacağız.  

                                                                                                                        
2 “Revolution” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “devrim” kelimesi kullanılmıştır. Ancak 

literatürdeki adlandırma üzerine yapılan bu çalışmada “revolution” kelimesi esas alınmıştır.  
3 Kelimenin Latincedeki tam karşılığı “dolaşım”dır.  
4 1640 İngiliz Devrimi modern devrimlerin ilki olarak kabul edilir.  
5 Devrim hakkındaki teoriler ve bu teorilerin yetersizliğini savunan görüşler hakkında Bkz.: A. S. 

Cohan, Theories of Revolution: An Introduction, Halsted Press, New York, 1975: Mark N. 
Hagopian: The Phenomenon of Revolution, Dodd, Mead, New York, 1974: Isaac Kramnick: 
“Reflections on Revolution: Definition and Explenation in Recent Scholarship”, History and 
Theory, 11 (1), 1972, 26-63: Michael Freeman: “Review Article: Theories of Revolution”, 
British Journal of Political Science, 2(3), 1972, 339-359: Barbara Salen: Revolutions and 
Revolutionaries: For Theories, Elsevier, New York, 1976: Lawrence Stone, “Theories of 
Revolution”, Wold Politics, 18(2), 1966, 159-176: Perez Zagorin: “Theories of Revolution in 
Contemporary Historiography”, Political Science Quarterly, 88(1), 1973, 23-52: Theda 
Skocpol: “Explaning Revolutions: In Quest of a Social-Structural Approach”, Levis A. Coser 
and Otto N. Larsen (Ed.): The Uses of Controversy in Sociology, Free Press, New York, 
1976, 155-175.  

6 “Kadife Devrim” tabiri ilk olarak 1989 yılında Çekoslovakya’nın parçalanması ile neticelenen 
hareket için kullanılmıştı.  
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1. Doğal Tarih Teorisi 

Doğal tarih teorisyenleri (Edwards, 1927: Pette, 1938: Brinton, 1965), 
devrimlerin devamlı olduğunu ve çok çeşitli/sonsuz devrim olduğunu (Brinton, 
1965: 3) düşünmelerine rağmen, bütün devrimlerin geçmek zorunda olduğu 
ortak bir sürecin varlığı ihtimalinden hareketle7 1640 İngiliz8, 1776 Amerikan9, 
1789 Fransız10 ve 1917 Rus11 devrimlerini incelemiş, sonucunda da bazı 
ortaklıklar tespit etmişlerdir. Bir devrimin meydana gelmesi için uygun ortamın 
oluşmasından, devrimin gerçekleşmesine ve devrimin ardından doğacak yeni 
sisteme kadar devam eden gelişmelerin temel özelliklerinin aynı olduğunu ileri 

                                                 
7 Doğal tarih teorisyenlerini devrimlerin hepsinde ortak bir sürecin varlığı ihtimaline yönelten en 

önemli etkenin, onların “devrimi olağan işleyişin/normalliğin bozulması veya sağlıklı bir 
düzenin hastalanması” [Lyford P. Edwards, The Natural History of Revolution, University of 
Chicago Press, 1972, 149: Crane Brinton, The Anatomy of Revolution, 17: Michael S. 
Kimmel, Revolution, A Sociological Interpretation, Polity Press, Cambridge, 1990, 48] 
şeklinde algılamaları olduğunu düşünüyoruz. Bu teorisyenlere göre, devrim ölümcül bir 
hastalık ve devrim geçiren bir toplum veya devlet de bu hastalığı geçirmiş bünye gibidir.  

8 Christopher Hill, 1640 İngiliz Devrimi, (Çev.: Neyyir Kalaycıoğlu), Kaynak Yay., Üçüncü 
Baskı, İstanbul, 2005: M. P. Ashley, England in the Seventeenth Century, Harmondsworth, 
London, 1952: Leopold von Ranke, A History of England Principally in the Seventeenth 
Century, 6 vols., Oxford, 1875: Basil Willey, The Seventeenth Century Background, 
London, 1934: Carl Becker: The Eve of the Revolution, Yale University Press, New Haven, 
1919: Charles Tilly: Avrupa’da Devrimler 1492-1992.  

9 George Otto Trevelyan, The American Revolution, David McKay Company, Inc., New York, 
1964: R. G. Adams, Political Ideas of the American Revolution, Durham, 1922: J. F. 
Jameson, The American Revolution Considered as a Social Movement, Princeton, 1926: M. 
C. Tyler: The Literary History of the American Revolution, 2 vols., New York, 1897: James 
Breck Perkins, France in the American Revolution, Houghton Mifflin Company, Boston and 
New York, 1911: Josiah Collins Pumpelly, Our French Allies in the Revolution, Morristown, 
New Jersey, 1889: W. E. Hardpole Lecky, The American Revolution 1763-1783, d. Appleton 
and Company, New York, 1906: John Fiske, The American Revolution, Houghton Mifflin 
Company, Boston, 1896: The Abbé Raynal [Abbe de Guillaume Thomas Raynal]: The 
Revolution of America, C. Talbot, Dublin, 1781: Henry Cabot Lodge, The Story of the 
Revolution, Charles Scribner’s Sons, New York, 1903.  

10 R. M. Johnston, The French Revolution, Henry Holt and Company, New York, 1909: A. 
Aulard, The French Revolution: A Political History, 4 Vols., New York, 1910: Crane 
Brinton, The Jacobins, New York, 1930: Pierre Gaxotte, The French Revolution, New York, 
1932: Leo Gershoy, The French Revolution and Napoleon, New York, 1964: N. Hampson, A 
Social History of the French Revolution, Toronto, 1963: Albert Mathiez, The French 
Revolution, New York, 1928: G. Rudé, The Crowd in the French Revolution, Oxford, 1959: 
Alexis de Tocquevılle, Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan Ilgaz), İmge Yay., 2. Baskı, 
Ankara, 2004: Thomas Carlyle, The French Revolution, The Modern Library, New York.  

11 Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, (Translated by Max Eastman), 
University of Michigan Press, 1957: W. H. Chamberlin, The Russian Revolution, New York, 
1935: N. N. Sukhanov, The Russian Revolution, 1917, New York, 1955: N. S. Timasheff, 
“The Russian Revolution: Twenty-Five Years After”, Review of Politics, No. 5, 1943, 415-
440: B. D. Wolfe, Three Who Made a Revolution: A Biographical History, New York, 
1948: M. Gorkiy, V. Molotov ve diğerleri: 1917 Sovyet Devrimi, 2 cilt, (Çev.: Alaattin Bilgi), 
Evrensel Yay., İstanbul, 2004: Edward Hallet Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923, 3 
vols, Macmillan, New York, 1951-1968: Levine, Isaac Von, The Russian Revolution, Harper 
& Brothers Publishers, New York and London, 1917.  
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süren doğal tarihçiler, devrimin temel dönüm noktalarını şu şekilde 
sıralamışlardır: (Goldstone, 1994: 2-4) 

a. Evvelâ, devrim öncesinde aydınlar (Madelin, 1929) –gazeteciler, şairler, 
yazarlar, öğretmenler, hukukçular, bürokrasinin eğitimli elemanları, din 
adamları– rejime verdikleri desteği kaldırırlar ve rejimin karşısında yer almaya 
başlarlar.12  

b. Devlet, devrim öncesinde durumu kurtarabilmek amacıyla reformlar 
yapmaya çalışır.13 

c. Eski rejimin fiilî çöküşünü başlatan ağır bir kriz ortaya çıkar.14 
d. Devrim öncesindeki rejim muhaliflerinin yekvücut yapısı bozulur ve eski 

rejimin çökmesinin ardından devrimciler arasında ayrılıklar çıkmaya başlar.15 
e. Devlet yönetimini ilk olarak ılımlı reformcular ele geçirir.  
f. Ilımlılar daha sonra yönetimi radikallere kaptırırlar.16 
g. İdeolojik değişim17 başlar.18 
h. Devrimin getirdiği düzensizlik ve radikallerin baskıcı yönetimi ile terör 

uygulamaları başlar.19 

                                                 
12 Fransız Devrimi’nde, Montesquieu, Voltaire [Voltaire daha 1764’te: “Gördüğüm şeylerin hepsi 

büyük bir inkılâb ve ihtilâlin ortaya çıkabilmesine delalet ediyor. Maalesef ben bu inkılâbı 
görmek saadetine nail olamayacağım. !” demekteydi. Ali Reşad: Fransız İhtilâli, Sebil Yay., 
İstanbul, 2006, 33], Diderot, Jean Jacques Rousseau gibi aydınların devrim öncesinde, mevcut 
rejimin aleyhinde yer almış ve böylece devrimin fikrî mimarlarından olmuşlardır. İngiliz lordlar 
Püriten vaizleri desteklerken, Rus soylular da demokratik reformlar talep etmişlerdir. [Jack A. 
Goldstone (Ed.), Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies, 2].  

13 Fransa’da XVI. Louis’nin reformları, Rusya’da Stolypin’in tarım reformları ve Çin’deki Boxer 
reformları örnek olarak verilebilir. Bu reformlar beklenen neticeleri vermediği gibi devrimlerin 
gerçekleşmesine ivme kazandırmıştır.  

14 Krizin çıkışında devrimcilerin gayretinden ziyade yönetimin başarısızlığı ve ekonomik, siyasi, 
askerî problemler etkili olmaktadır. Devrimcilere bu kriz önemli miktarda güç 
kazandırmaktadır.  

15 Eski rejim yıkıldıktan sonra muhalif kitle genellikle üç gruba ayrılır: Birincisi, en az değişim 
isteyen ve zamanla eski rejimi desteklemeye başlayacak olan muhafazakârlar; ikincisi, tam bir 
değişim arzulayan radikaller; üçüncüsü ise ilk iki tarafın arasında yer alan ılımlılar.  

16 Fransız Devrimi’nden sonra Jirondenler hâkimiyeti kaybetmiş ve Jakobenler 1793’te başa 
geçmiştir. Amerika’da da 1781’de radikal Patriot Societies (Vatansever Topluluklar) hâkimiyeti 
ılımlı Continental Congress (Kıtasal Meclis)’in elinden almıştır.  

17 Rus Devrimi’nin tarihsel tahlillerinin sayısız örneği Bolşevik partisinin ideolojisi ve 
örgütlenmesi üzerine odaklanmaktadır. Fransız Schurmann’ın “Ideology and Organization in 
Communist China, 2. Baskı, Berkeley: University of California Press, 1968” adlı eseri, Çin 
devriminin sonuçlarını, Çin komünist ideolojisi açısından ayrıntılı bir şekilde tahlil etmiştir. 
Fransız Devrimi’nin tahlilini yapan yazarlardan bazıları ise, bir sınıf olarak burjuvazinin 
çıkarları yerine, radikal siyasal seçkinlerin Aydınlanmacı düşüncelerini vurgulamıştır. Theda 
Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler, (Çev.: S. Erdem Türközü), İmge Yay., Ankara, 
2004, 319.  

18 İdeolojik değişimin sebebi devrimin kendisinden ziyade, radikallerin ılımlıların yerini 
almasıdır.  

19 Baskıcı yönetimlere ve böyle terör ortamlarına, Fransa’daki giyotinle yapılan katliamlar, Stalin 
yönetimi ve uyguladıkları, Mao’nun “Kültür devrimi” hareketi örnek verilebilir.  
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i. Devrim sonrasında bir lider ortaya çıkar.20 
j. Devrimin radikal aşaması sona erer ve ılımlı yönetim tekrar hâkim olur.21 

“Renkli Devrimler”i bu on ortak aşama çerçevesinde değerlendirdiğimizde, 
klasik devrimler ile aynı süreçten geçmiş olarak kabul etmek zordur. Öncelikle, 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gerçekleşen olayların başlangıcında bir 
aydın desteği veya eski rejime yönelik bir aydın muhalefeti yoktur. “Renkli 
Devrimler” ile yönetimlerin değişmesini bir rejim değişikliği olarak görmek de 
pek mümkün değildir. Bu nedenle eski ve yeni rejimlerden bahsetmek ve 
böylece birisine verilen destek ile diğerinden çekilen destek yaklaşımları yanlış 
olacaktır. Gürcistan’da Şevardnadze22 yönetimi, Ukrayna’da Kuçma23 yönetimi 

                                                 
20 Cromwell, Washington, Napolyon, Lenin gibi.  
21 Fransa’da Robespierre’in düşüşü, Rusya’da Kruşçev’in Stalin’i reddi bu değişime örnektir.  
22 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Gürcistan’da yapılan Başkanlık seçimleri sonucunda 

bir yazar ve aynı zamanda da ateşli bir komünizm düşmanı olan Zviad Gamsakurdia ilk Devlet 
Başkanı olarak seçildi. Ancak Gamsakurdia, yönetim konusunda önemli zafiyetler göstermiştir. 
Bu durum genellikle, izlediği ırkçı politikalarla ve ayrıca yeteneksizliği ile açıklanmıştır. 
Yönetimin değişik kademelerine eğitim ve tecrübe bakımından yeterli olmayan kişileri 
getirmesi de onun kötü yönetimine sebep olmuştur [Bakar Berekashvili, “Georgia's ‘Rose 
Revolution’”, 18 Aralık 2003. <http://www.marxist.com/georgia-rose-revolution-2. htm>]. 
Bu durum gittikçe kötüleşmiş ve nihayet, Gürcistan’ın özerk bölgesi olan Abhazya’da 
bağımsızlık isteyenlerle savaş patlak vermiştir. Bu savaşta can kaybı giderek artmış ve 
istikrarsızlık gittikçe yoğunlaşmıştır [Jaba Devdariani, “Shevardnadze’s Veto Shows His 
Diluted Influence In Parliament” 20 Mart 2003, http://www.eurasianet. org]. Zaman zaman 
devletin kontrolünü elinden kaybeden Gamsakurdia Hükûmeti sonunda dağılmıştır. 
Gamsakurdia’nın çekilmesinden sonra geçici olarak yönetimi Jaba Ioseliani’nin başkanlığında 
bir askerî konsey üstlenmiştir. Jaba Ioseliani ve grubu, Moskova’da bulunan Şevardnadze ile 
görüşerek Gürcistan’a gelmesini ve başa geçmesini istemişlerdir. Bu isteği olumlu karşılayarak 
Şubat 1992’de Gürcistan’a gelen Şevardnadze [Valery Asrıyan, “An Official Russian View On 
Georgia’s Political Past And Future”, 26. 11. 2003. <http://www.eurasianet. org>], 
sonbaharda Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştır. Onun devlet başkanı olmasıyla birlikte, 
Abhazya’da savaş tekrar patlak vermiş ve çok fazla can kaybının olduğu bu savaş ile 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir [Jaba Devdariani: “United States Drawn In 
As Russia, Georgia Debate Abkhazia”, 6 Mart 2003, <http://www.eurasianet. org>]. 
Şevardnadze istikrar sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalar yapmıştır. 1995’te 
kendisine karşı bir suikast düzenlenmiş fakat hayatta kalmayı başarmıştır. Şevardnadze, Jaba 
Ioseliani’yi bu terörist girişimden dolayı yakalatmıştır. Igor Giorgadze’yi de yakalatmak 
istemiş fakat o kaçmayı başarmıştır. Gürcistan Parlamentosu Ağustos 1995’te, Batı tipinde 
demokrasiyi benimseyen yeni Anayasa’sını kabul etti. Aynı yıl parlamento seçimleri de yapıldı 
ve Şevardnadze’nin partisi “Gürcistan Vatandaşlar Birliği” birinci sırayı aldı. Yapılan 
Başkanlık seçimlerinde de Şevardnadze beş yıllığına Devlet Başkanı seçildi [Valery Asrıyan, 
“An Official Russian View On Georgia’s Political Past And Future”, <http://www.eurasianet. 
org>] ve Gürcistan’ın Batı yanlısı bir dış politika izleyeceğini açıkladı [Giorgi Kandelaki, 
“Questions Raised About Georgia’s Pro-Western Political Course”, 13 Ağustos 2003, 
http://www.eurasianet.org]. Bunun yanı sıra Gürcistan’ın yeni bir döneme, bir demokrasi 
dönemine, girdiğini iddia etti. 1996-1997 yıllarında özellikle ekonomik açıdan önemli 
gelişmeler sağlayan Gürcistan, bu dönemde sivil toplum kuruluşlarını da geliştirdi. Artık 
Gürcistan ABD için Kafkaslarda daha stratejik bir ülke durumuna geliyordu [Gürcistan uzun 
yıllar, Washington’dan kişi başına alınan yardım miktarına göre İsrail’den sonra ikinci en fazla 
yardım alan ülke olmuştur. 1992 ile 2000 yılları arasında ABD, Gürcistan’a 778 milyon dolar 
yardım yapmıştır. Bu miktar komşusu Azerbaycan’a yapılanın kabaca beş katından fazladır. 
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ve Kırgızistan’da Akayev24 yönetimi eski rejimler olarak kabul edilse bile bu 
ülkelerde yeni yönetimlerin yanında bir aydın desteğinden daha çok medyanın 

                                                                                                                        
Natalia Antelava, “United States Cuts Development Aid to Georgia”, 29 Eylül 2003, 
<http://www.eurasianet. org>]. 1997 yılı sonrasında ise artık pek fazla gelişme sağlanamamış, 
hızla yolsuzluklar artmıştır. Şevardnadze, güçlü bir oligarşi oluşturmuş ve kendi ailesinin de 
fevkalade zenginleşmesini temin etmiştir [Bakar Berekashvili, “Georgia's ‘Rose Revolution’", 
18 Aralık 2003. <http://www.marxist.com/georgia-rose-revolution-2.htm>]. 1999’da halk 
sefalet içinde yaşarken ve sosyal problemler derinleşirken dış politika alanında pek fazla sıkıntı 
çıkmamıştır. Nitekim Gürcistan 1999’da Avrupa Konseyi’nin üyesi olmuştur. Burada önemli 
bir husus daha sonradan sıkça dile getirilmiştir ki, Şevardnadze’nin gücüne güç katmasının, 
halkın durumunun ve sefaletin, yolsuzluğun farkında olan ABD bu duruma ilişkin hiçbir şey 
yapmamıştır. Bu yıl içerisinde parlamento seçimleri yapılmış ve “Gürcistan Vatandaşlar 
Birliği” tekrar birinci sırayı almıştır. Seçim şeffaf bir şekilde yapılmamış ancak ABD herhangi 
bir şey yine yapmamıştır. 2000 yılında Devlet Başkanlığı seçimleri yapılmış ve Şevardnadze 
ikinci kez Başkan olmuştur.  

23 Sovyetlerin dağılmasından sonra, 1991 yılında ilk yapılan seçimleri Ukrayna Komünist Partisi 
başkanı Leonid Kravçuk kazanmıştı. Ancak 1991-1994 yılları arasında, yönetimin şartları 
düzeltememesi ve özellikle ekonomi alanındaki başarısızlıklar sebebiyle 1994 yılında yapılan 
seçimleri Leonid Kuçma’nın (Kravçuk yönetiminin başbakanı olarak görev yapmıştı ve daha 
öncesinde Dnipropetrovsk’teki füze fabrikasının müdürüydü) kazanmasını sağladı. Her ne 
kadar seçim vaatlerini unuttuğu ileri sürüldüyse de ilk başarıları arasında Rusya ile sınır 
anlaşmazlıklarını çözmesi, Sivastopol’daki Rus donanmasını tasfiye etmesi ve en önemlisi 
ulusal para sistemini getirmesi sıralanabilir. Kısa zamanda baskıcı bir yönetim kuran Kuçma, 
güçlü bir oligarşik yapının da oluşmasına yol açmıştır. Tarihî olarak da ciddi ayrımların (hem 
etnik hem dinî) olduğu Ukrayna’da, doğu (Rus etnik yapının ve Ortodoksluğun hâkim olduğu 
bölge) ile batı (Ukraynalı ve Katolik çoğunluğun bulunduğu bölge) arasındaki bütünleşmeyi ve 
kaynaşmayı temin edemediği gibi onun döneminde uçurum daha da artmıştır. 2001 yılında 
başbakan Yuşçenko’nun istifa etmesi ile yoğunlaşmaya başlayan muhalefet, 2002 seçimlerinde 
Kuçma’nın tekrar devlet başkanı seçilmesine rağmen, 2004 yılına kadar güçlenerek devam 
etmiştir. Dış politika alanında da, “İkili Siyaset” olarak adlandırılan, bir taraftan Rusya ile yakın 
ilişkileri sürdürürken diğer taraftan da batı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Kuçma, 2004 yılı 
sonunda yapılan başkanlık seçimlerine katılamamış, yerine Başbakanı Yanukoviç’i aday 
göstermiştir. Kuçma’nın desteklediği aday, Yanukoviç de tıpkı 1994 seçimlerinde Kuçma’nın 
vaat ettiği gibi Rusça’yı ikinci resmî dil yapacağını ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kuracağını 
vaat etse de seçimi kazanamamıştır. Taraz Kuzio, “Regime Type and Politics in Ukraine Under 
Kuchma”, Communist and Post-Communist Studies, 38, 167-190: Taraz Kuzio, “Ukraine’s 
Orange Revolution: The Opposition’s Road To Success”, Journal of Democracy, 16 (2), 117-
130: Taraz Kuzio, “From Kuchma to Yushchenko. Ukraine’s 2004 Presidential Elections and 
the Orange Revolution, ”, Problems of Post Communism, 52 (2), 29-44. ; Marta DYCZOK, 
“Was Kuchma’s Censorship Effective? Mass Media in Ukraine Before 2004”, Europe-Asıa 
Studıes, 58 (2), 215-238: Hans van Zon, “Political Culture and Neo-Patrimonialism Under 
Leonid Kuchma”, Problems of Post-Communism, 52 (5), 12-22: Stephen SHULMAN, 
“Ukrainian Nation-Building Under Kuchma”, Problems of Post-Communism, 52(5), 32-47:, 
Robert S. KRAVCHUK, “Kuchma as Economic Reformer”, Problems of Post-Communism, 
52(5), 48-58: Paul D’ANİERİ, “The Last Hurrah: The 2004 Ukrainian Presidential Elections 
and the Limits of Machine Politics”, Communist and Post-Communist Studies, 38, 231-249.  

24 Bağımsızlığını kazanmasından sonra, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, önceki 
dönemin komünist liderleri başa geçerken; Kırgızistan’da bir akademisyen olan Profesör Aksar 
Akayev iktidara gelmişti. Yönetime gelmesinden sonra, Kırgızistan’ı bölgenin demokrasi adası 
yapacağını ve hatta Orta Asya’nın İsviçresi yapacağını vadeden Akayev, batılı ölçülerde olmasa 
da demokrat bir liderdi; hatta belki de eski Sovyet coğrafyasındaki en liberal politikacılardan 
biriydi. Ancak zaman içinde ülkede liberal politikalardan uzaklaşan, muhalefete baskı yapan ve 
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ve sivil toplum örgütlerinin desteği görülmüştür.25 Mevcut yönetimlerin 
karşısında olan bu sivil toplum örgütleri, sistemli organizasyonlar ile gençlerden 
oluşan protestocu gruplar26 oluşturmuşlardır.27 Zaten Şevardnadze’nin, 
Kuçma’nın ve Akayev’in istifaları da bu protesto gösterileri sonunda olmuştur.  

Devrim öncesinde yönetimin, öngörülür devrimden kurtulabilmek 
maksadıyla reform gayreti olmamıştır. Yönetim için, muhalefetin isteklerini 
karşılama imkânı hem Gürcistan hem Ukrayna hem de Kırgızistan’da çok köklü 
reformlar yapmayı gerektirmeyecek ölçüdeydi. Ancak muhalefetin arzularının 
teminine yönelik ve şikâyetleri ortadan kaldıracak ciddi adımlar son ana kadar 
atılmamıştır. Bu noktada yönetime olan karşıtlığın ve mevcut yönetimlerin 
yönetimden ayrılmak zorunda kalmasının sebeplerine bakmamız gerekecektir:  

a. Baskı rejimi,  
b. Yolsuzluk ve rüşvet,  
c. Ekonomik sıkıntı,  
d. Oligarşik yapı,  

                                                                                                                        
kuzey ile güney arasındaki ekonomik uçurumu gideremeyen Akayev, Ekim ayında yapılacak 
devlet başkanlığı seçimlerine katılmayacağını açıklasa bile, kendisinin yerine kızı ya da oğlunu 
hazırladığı yönündeki söylentilerin artması nedeniyle kendi sonunu hazırlamıştır. An Interview 
With Roza Otunbayeva: “Kyrgyzstan’s Tulip Revolution”, Demokratizatsiya, Fall 2005, Vol. 
13, No. 4, 483-489: “Kyrgyzstan: Fragmented Opposition Ponders Next Move After Election 
Defeat”, RFERL, 15 Mart 2005: “President Akayev and His Opponent Wage ‘Spin’ Struggle 
in Kyrgyzstan”, <www.eurasianet. org>, 23 Mart 2005.  

25 Her üç devlette de gerçekleşen olayların büyük ölçüde organizasyonunu yapan, gençlik 
hareketlerini örgütleyen ve gerekli bütün maddi ihtiyaçları karşılayan sivil toplum 
kuruluşlarının en önemlileri şunlardır: Open Society Institute (OSI, George Soros’un 
kuruluşudur), National Endowment for Demokracy (NED), US Agency for International 
Development (USAID), International Republication Institute (IRI), Center for Non-Violent 
Resistance (CNVR), : Council of Europe (CoE), Freedom House (FH), International 
Republican Institute (IRI) ve National Democratic Institute (NDI). Mark Berniker, “In 
Georgia’s ‘Rose Revolution’, Red Ink Remains”, 12 December 2003. <www.eurasianet. 
org/departments/business/articles/eav121203.shtml>; Giorgi Kandelaki, “Georgia’s Rose 
Revolution: Participant’s Perspective”: <www.usip.org>; Andrew Wilson, Ukraine’s Orange 
Revolution, Yale University Press, London and New Haven, 2005: Andrew wilson, “Ukraine’s 
Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, Cambridge Review of International 
Affairs, Vol. 19, No. 1, March 2006, 21-32: Ian Traynor, “US Campaign Behind the Turmoil 
in Kiev”, The Guardian, 26 November 2004: Matt Kelley, “US Money Helped Opposition in 
Ukraine”, Associated Press, 10 December 2004: Graeme P. Herd: “Colorful Revolutions and 
the CIS”, Problems of Post-Communism, Vol. 52, No. 2, March/April 2005, 3-18. Ayrıca bu 
kuruluşlar hakkında bilgi almak için Bkz.: Mustafa Yıldırım, “Project Democracy”: Sivil 
Örümceğin Ağında, 10. Basım, Ulus Dağı Yay., Ankara, 2006.  

26 Bu gençlik örgütleri şunlardır: Sırbistan’da Otpor (Direniş), Gürcistan’da Kmara (Yeter), 
Ukrayna’da Pora (Zamanı), Kırgızistan’da Birge (Birlikte).  

27 Hem Gürcistan’da, hem Ukrayna’da, hem Kırgızistan’da hatta hem de Sırbistan’da protestolar 
yapan bu gençlik örgütlerinin mekanizmalarının, sembollerinin (sağ yumruk şekli) ve dahi bazı 
üyelerinin (meselâ, Sırbistan’daki Otpor üyeleri, Gürcistan’daki Kmara üyelerini bu gösteriler 
konusunda eğitmiştir) aynı olması, devrim olarak nitelendirilen bu sivil itaatsizliğin aynı 
kaynaktan beslendiğini göstermesi bakımından önemli olmuştur.  
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e. Toplumun demokrasi isteği,  
f. ABD başta olmak üzere batının muhalefete desteği.28 

Sebeplere baktığımızda, mevcut yönetimin baskı rejimini bitirmesinin, 
oligarşik yapıyı dağıtmasının yanı sıra yolsuzluk ve rüşvetin giderilmesi ile 
ekonomik iyileşme için adımlar atmasının kendi iradesine bağlı unsurlar 
olduğunu görmekteyiz. Hâl böyleyken, Şevardnadze’nin de, Kuçma’nın da, 
Akayev’in de, yönetimlerinin başından beri bu alanlarda ciddi reformlar 
yapmadıklarını dolayısıyla son anda durumu kurtarmak adına yapılan bir 
reformun da söz konusu olmadığı söylenebilir.  

Eski rejimin fiilî çöküşünü başlatan bir kriz bu üç ülkede de olmamıştır. 
Başta ekonomik olmak üzere sosyal ve siyasi müzmin sıkıntıların varlığı eski 
yönetime olan güveni iyice azaltmış olmakla beraber, ne Gürcistan’da, ne 
Ukrayna’da ne de Kırgızistan’da keskin bir kriz olmuştur.  

Devrim sonrası dönemle ilgili olan diğer maddelerin karşılaştırması 
yapıldığında ise yine görülmektedir ki “Renkli Devrimler” ile pek fazla 
benzerlik yoktur. Zira “Renkli Devrimler” sonrasında, devrim öncesinde bir 
bütün olan devrimci yapı dağılmamış; radikaller, muhafazakârlar ve ılımlılar 
olarak üç farklı grup ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla da yönetim bu üç farklı 
grup arasında el değiştirmemiştir. Ayrıca yeni yönetim farklı bir ideolojik 
yapılanma başlatmamış,29 bir terör ortamı oluşmamış ve tarihî devrimlerdekine 
benzer nitelikte liderler ortaya çıkmamıştır.  

2. Sosyal Sistem Teorisi/İşlevselci Teori 

Sosyal sistem veya işlevselci düşünce30, bir taraftan insanın toplumsal yapısı 
üzerinde dururken, diğer taraftan da toplumsal yapının, toplumun ihtiyaçları ile 
uyumlu şekilde işleyen bir sistem olduğu üzerinde durmaktadır. Kendiliğinden 

                                                 
28 Bunun yanı sıra, Ukrayna’da doğu-batı ve Kırgızistan’da kuzey-güney arasındaki dengesizlik 

ve bu dengesizliğin giderilememesi de bu iki ülke için sebepler arasında sıralanabilir. Gürcistan 
için ise etnik çatışmaların bir türlü bitirilememiş olması ve ülke bütünlüğü konusunda sürekli 
var olan zafiyet ek bir sebep olarak gösterilebilir.  

29 Devrim sonrasında gelen yenilikler ve bütünüyle bir değişim (değişimin hangi boyutlara 
vardığı) konusunda bir çalışma için Bkz.: Bilal Canatan, “Fransa: Devrime Tutsak Ülke”, 
Muhafazakâr Düşünce, 3 (11), 2007, 45-54. Ayrıca örnek olarak Fransız Devrimi’nin ve 
devrimcilerin yaptığı değişikliklere yönelik eleştiriler hakkında bir çalışma: Edmund Burke, 
Reflections on the French Revolution, J. M. Dent & Sons Ltd. London, 1910.  

30 “Fonksiyonalizm” veya “Yapısal Fonksiyonalizm” olarak da adlandırılan “Sistem Teorisi”, 
kavramsal çerçevesini üç önemli sosyologdan –Emile Durkheim, Talcott Parsons ve Robert 
Merton– almaktadır. Neil Smelser da fonksiyonalist kategorileri devrim ve bozuk kolektif 
davranış analizlerinde kullanmış bir diğer sosyologdur [Neil Smelser, Theory of Collective 
Behavior, The Free Press of Glencoe, New York, 1963]. David Easton ve Gabriel Almond gibi 
isimler de, sistem analizini siyaset bilimine uyarlayan siyaset bilimciler arasındadır. Devrim 
konusundaki çalışmalarda sistem analizine başvuran en dikkate değer çalışmalar ise siyaset 
bilimci Chalmers Johnson çalışmalarıdır: Chalmers Johnson, Revolution and the Social 
System, The Hoover Institution, Stanford, California, 1964: Chalmers Johnson, Revolutionary 
Change, Little, Brown and Company, Boston, 1966.  
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gelişen toplumsal örgütlenmenin, bir düzen oluşturduğunu ve bir ahengi 
olduğunu ileri sürmektedir. Böylesine iyi bir yapıda değişim ve çatışma gibi 
durumlar, ancak olağandışılığı31 ifade edebilmektedir.32 (Kimmel, 1990: 54) 
Devrim, sosyal sistemin ihtiyaçları karşılayamaması ve temel görevlerini 
yapamaması durumunda zuhur edecektir. (Greene, 1990: 189)  

Sosyal yapının bir sistem olduğu ve işlevsel olduğu kabulü veya inancı; 
devrimin de, şiddet yoluyla gelen değişim olduğu fikrini beraberinde 
getirmiştir.33 Sosyal sistemdeki değişim şayet şiddet ile olmuşsa devrim diye 
adlandırılmalıydı. Yani devrim, şiddetle mecburî birlikteliği olan bir olguydu. 
Bu devrim teorisinin hareket noktası da, şiddete ihtiyaç duymaksızın yapılabilen 
köklü değişikliklerin mevcudiyeti yanında, şiddete duyulan mecburiyetin, yani 
devrimin incelenmesi gereken bir konu olduğu düşüncesidir.34  

Devrim üzerindeki sistem analizleri, devrimin temelinde iki grup nedenin 
olduğunu ortaya koymuştur. (Johnson, 1966: 93) Bunlardan birincisi, dengesiz 
sosyal sistemin yarattığı baskılardır. Bir toplum eğer varlığını sürdürecekse, 
değişen ve daha ileri değişime gerek duyan bir toplum olmalıdır. 
Dengesiz(leşmiş) bir toplumun nitelikleri arasında, bir devrime doğrudan katkı 
yapan nitelik, iktidar zaafıdır. Bu, sistemin bütünleşmesinin bir değişim dönemi 
boyunca gittikçe artan bir şekilde kuvvet kullanmaya dayanması demektir. 
İkincisi ise, toplumun meşru liderlerinin yetenekleriyle yapması gerekenlerdir. 
Eğer liderler sistemdeki (sapkın olmayan) oyuncuların güvenini devam ettirecek 
politikaları geliştirmeye muktedir değillerse, bunu otorite kaybı izleyecektir. 

                                                 
31 Devrimler çerçevesinde, olağanlık ve olağandışılık karşılaştırması hakkında bir çalışma: 

Celalettin Güngör: “Devrim Üzerine Bir Deneme: Olağandışılık ve Olağanlık”, Kamu 
Hukuku Arşivi, C. 10, S. 1, Mart 2007.  

32 Johnson, devrimleri sosyal düzenlerin parçalanışı olarak kabul ettiği için, “devrim sistem 
modeli”ni “dengesizleşmiş sosyal sistem” temeline oturtmuştur. Chalmers Johnson: 
Revolutionary Change, 3–5.  

33 Sistem teorisyenleri, devrimi bir yanardağ patlamasına benzetmektedirler. Aşağıda basınç 
yükselirken, hoşnutsuzluk yıllarca için için yanar. Bu yanma taşınamaz olduğunda da yanardağ 
patlar. Bu yaklaşım doğrudan Durkheim (kısmen de Freud) [Emile Durkheim, Professional 
Ethics and Civic Morals, Routledge and Kegan Paul, London, 1957: The Division of Labor 
in Society, Free Press, New York, 1958: Suicide, Free Press, New York, 1951: Moral 
Education, Free Press, New York, 1961] kaynaklıdır. Michael S. Kimmel, Revolution, A 
Sociological Interpretation, 65: Charles TILLY: From Mobilization to Revolution, Random 
House, New York, 1978, 21: Roderick Aya, “Theories of Revolution Reconsidered Contrasting 
Models of Collective Violence”, Theory and Society, Vol. 8, No: 1, 1979, 76.  

34 Neden (şiddetli) devrimlerin bazı toplumlarda meydana geldiğini anlamak kadar önemli olan 
bir nokta da belirli toplumların şiddete başvurmaksızın köklü değişiklikleri nasıl yapmayı 
başarabildiklerinin açıklanmasıdır. Bu şiddetsiz değişime örnek olarak; New Deal (Toplu 
Değişim) [1933-1939 yılları arasında Franklin D. Roosevelt’in ekonomi, sanayi, tarım, maliye 
gibi alanlarda yaptığı reformlar] süresince Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen 
köklü değişiklikler, Japonya’nın feodal bir toplumdan modern bir devlete geçiş/değişim süreci 
ve İngiliz Hükûmetinin sanayileşmeye verdiği tepki ile uğradığı değişiklikler verilebilir. 
Celalettin Güngör: “Devrim Kuramları – I”, Muhafazakâr Düşünce, C. 1, S. 7, Kış 2006, 259-
260.  
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Otorite kaybı durumunda ise liderlerin kuvvet kullanımı artık meşru 
görülmeyecektir. (Güngör, 2006a: 264)  

Liderlerin, toplumdaki bölünmeleri önlemek maksadıyla, başarılı şekilde 
hâlâ orduyu kullanabilmesi ya da kullanamaması, üçüncü nedenin doğması 
ihtimalini gösterecektir. Devrimin hızlandırıcı etkeni olarak genellikle, ordunun 
isyan etmesiyle liderleri en güçlü silahtan yoksun bırakması görülmektedir. 
Ordunun mevcut düzenin koruyuculuğundan ayrılması35, devrimin tamamen 
yolunu açan, hızlandırıcı etken36 şeklinde adlandırılmaktadır. Netice itibarıyla, 
sosyal sistem yaklaşımı/işlevselci yaklaşım, devrimin analizini şöyle formüle 
etmektedir: “İktidar zaafı + Otorite kaybı + Hızlandırıcı = Devrim”. (Johnson, 
1966: 109) 

Sosyal sistem teorisi bakışıyla “Renkli Devrimler”i değerlendirdiğimizde, 
Gürcistan, Ukrayna ve hem de Kırgızistan’da sosyal sistemin değişimi yönünde 
bir istek görülmesine rağmen bu değişimin gerçekleşmesi için şiddete 
başvurulmamıştır.37 Sistem teorisi için devrim olgusunda vazgeçilmez olan 
şiddetin yoksunluğu yanı sıra, yukarıdaki formülasyona uygun gelişmeler dahi 
olmamıştır. Zira üç ülkede de iktidar zaafı ve otorite kaybı olarak 
nitelendirilebilecek durumun olmamasına ek olarak bir hızlandırıcı kesinlikle 
yoktur.  

3. Modernleşme Teorisi 

Modernleşmeyi ve modern olanı, gelişme ile ilerleme ile aynı gören görüşün 
inşa ettiği modernleşme38 teorisine göre “modernleşme”, toplumlar için 
ulaşılması gereken bir ideal gibidir. Bu nedenle de devrim, tıkanan 
modernleşme yolunun açılması için yapılmaktadır ve belki de yapılmalıdır.  

Toplumdaki hiyerarşik sosyal sınıf yapısı içerisinde devlet, çatışmaları 
önleyici, sosyal öncelikleri belirleyen, emredebilen kurumlar dizisidir. Bütün 
toplumlar, zamanla, modernleşme yönündeki değişime zorlayan güçlerle 
karşılaşır. Bu güçler, modernleşme karşısındaki, sosyal örgütlenme, düşünce ve 
                                                 
35 Tarih, son tahlilde, devrimci hareketin başarısının ya da başarısızlığının, kurulu/mevcut 

Hükûmetin silahlı kuvvetlerinin isyana karşı sergilediği tutumla belirlendiğini gösterir. 
Celalettin Güngör: “Devrim Kuramları – I”, Muhafazakâr Düşünce, 265.  

36 Hızlandırıcıların, üç farklı türü vardır. Birincisi askerî zayıflık ya da düzensizliktir. Devrimin 
temel nedenleri gerçekleştiğinde, silahlı kuvvetlerin etkinliğindeki kırılma, devrimci bir parti 
mevcut olsun veya olmasın, bir devrim üretir. İkinci hızlandırıcı kesin güvendir. 
Protestocuların, devletin silahlı güçlerinin üstesinden gelebileceklerine olan inançlarıdır. 
Üçüncü tür hızlandırıcı ise stratejik eylemdir. Şu ya da bu nedenden, zamanın olgunlaştığına 
inanan komplocular tarafından, devletin silahlı kuvvetlerine karşı başlatılan operasyonlardır. 
Chalmers Johnson: Revolutionary Change, 100.  

37 “Renkli Devrimler” için “Kadife” veya “Kansız” tabirlerinin kullanılması bu sebepledir. Ancak 
devrimi “Kadife” veya “Kansız” olarak nitelemek, devrim için gerekli olan aslî unsurları 
bünyesinde taşımayan bir durumu devrimleştiremez.  

38 “Modernleşme” tanımlamalarındaki farklılıklar için Bkz.: Ekkart ZIMMERMAN: Political 
Violence, Crises and Revolutions: Theories and Research, G. K. Hall & Co., Boston, 1983, 
72-76.  
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davranış kalıplarını tehdit eder. Modernleşme, önceden hareketsiz olan yeni 
toplumsal unsurları harekete geçirir. Bu unsurlar, devletten talepleri artarken 
geleneksel yapıların direnişiyle karşı karşıya gelir. Devrim ise, devletin bu 
talepleri karşılayamaması (isteksizlik veya başarısızlık sebebiyle) ile 
modernleşme hareketinin geleneksel unsurlara galip gelmesiyle gerçekleşir. 
(Greene, 1990: 189-190) 

Modernleşme teorisine göre devrim potansiyeli şu şartlar altında artacaktır: 
(Greene, 1990: 190) 

a. Modernleşme hızı arttığında,  

b. Modernleşmenin etkileri yabancı, düşman ya da emperyalist bir kültürle 
özdeşleştiğinde,  

c. Sosyal hareketlilik hızı, ekonomik gelişme hızından daha yüksek 
olduğunda,  

d. Modernleşmenin eşlik ettiği avantajlar, çeşitli sosyal sınıf ve zümreler 
arasında eşitsiz dağıtıldığında,  

e. Modernleşme etkileri, mevcut kültürel bölünmeleri desteklediğinde,  

f. Modernleşme, özellikle sosyal bir sınıfın ekonomik gücü (yüksek) ile 
siyasi temsili (düşük) açısından, statü farklılıkları doğurduğunda,  

g. Geleneksel tarım sektörü hızla ticarîleştiğinde,  

e. Köylüler, toprak sahibi sınıflardan (göreli) bağımsızlaştığında ve güçlü 
dayanışma geleneği oluşturduğunda,  

h. Modernleşme sosyal sınıfların girişimiyle “aşağıdan” olmak yerine, 
merkezî devlet bürokrasisi ile “yukarıdan” başlatıldığında,  

ı. Mevcut sosyal sınıflar, modernleşmeye (özellikle şehirleşme ve 
sanayileşme) esas tarımsal artık değeri yaratmak için ya yeteneksiz ya da 
isteksiz olduğunda,  

j. Artan siyasi temsil ve katılım talepleri, devlet tarafından bastırıldığında,  

k. Önceden geleneksel sosyal yapılar tarafından yerine getirilen sosyal 
yardım işlevleri, devlet tarafından üstlenilmediğinde,  

l. Siyasi katılım fırsatları, devletin kurumsal kapasitesinden daha hızlı 
arttığında,  

m. Sivil siyasi elitler ordu üzerinde resmî otorite kullanabildiğinde.39 

Modernleşme teorisinin önemli isimlerinden birisi olan Huntington, 
modernleşmeyi, devrimin hem sebebi hem de sonucu olarak görmektedir. 

                                                 
39 Bu şart, Gurr’un “Civil Strife” (Sivil Çekişme) tezinden neşet etmiştir. Bkz.: Ted Robert Gurr, 

“A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices”, American 
Political Science Review, No: 62, 1968, 1104-1124.  



 

 

894 

 

Huntington’a göre40 siyasi ve sosyal karışıklığın sebebi modern olmamak değil, 
modernleşebilme ve değişim çabalarıdır. Modernleşmenin kendisi başlı başına 
bir altüst olma/dengesizlik kaynağıdır.  

Modernleşme bağlamında devrim, siyasi katılım patlamasının aşırı bir örneği 
olarak tanımlanır. Böyle bir patlama olmaksızın devrimden söz edilemez. 
Bununla birlikte tam bir devrim, yeni bir siyasi düzenin yaratılması ve 
kurumsallaşması demek olan ikinci bir aşama ile de bağlantılıdır. Başarılı bir 
devrim, hızlı siyasi katılım ile hızlı siyasi kurumsallaşmayı birleştirir. 
(Huntington, 1968: 266) 

“Renkli Devrimler”in devrimliğine, Modernleşme Teorisi’nin ilkeleriyle ve 
kabulleriyle baktığımızda görmekteyiz ki; söz konusu olan Gürcistan, Ukrayna 
ve Kırgızistan’da modernleşememe kaynaklı bir düzensizliğin sebep olduğu bir 
hareket ve bu hareket sonunda tesis edilen modern bir düzen değil, yönetimin 
politikalarından ve icraatlarından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle halkın bir 
başka yönetimi arzulamasıdır. Bu durumun en önemli yanı ise halkın 
yönetimden hoşnutsuzluğunun ve başka bir yönetim isteğinin, mevcut siyasal 
sistem içerisinde gerçekleşmesidir. Yani modern olmayan köhne bir sistem 
yerine farklı, modern ve hatta ideal bir sistemin getirilmesi için mücadele 
edilmemiştir.  

4. Oyuncu Merkezli Devrim Teorisi 

Devrimci davranış psikolojisi üzerine kurulu olan bu teorinin hareket noktası 
“Hangi tür birey veya gruplar, devrimci eylemleri yaparlar ve neden yaparlar?” 
sorusudur. Devrimci davranış psikolojisini iki analiz düzeyine ayıran bu teorinin 
birinci analiz düzeyi devrimci kişilik yani devrimci birey düzeyidir. İkinci 
                                                 
40 Huntington, devrim analizinde “Batılı Devrim” ve “Doğulu Devrim” tasnifi yapmaktadır. 

“Batılı devrim”de ilk adım, eski rejimin çöküşüdür. Bu çöküşü, yeni grupların siyasete girme 
seferberliği izler. Sonrasında da yeni siyasi kurumlar oluşturulur. Sonuç olarak bu modelde 
devrim nedenlerinin analizi, genellikle eski rejim dönemindeki toplumsal, siyasi ve iktisadî 
koşullar üzerine odaklanır. Fransız, Rus, Meksika ve ilk safhası için Çin devrimi bu modele 
yakındır. Batılı devrimde, eski rejimi devirmek için isyancı grupların eylemlerine çok az ihtiyaç 
duyulur. Devrim güçlü ve yeni bir kuvvetin devlete saldırmasıyla değil; devletin 
vatandaşlarının artık devletin var olmadığını birden anlamalarıyla başlar. Bu çöküşü, devlet 
otoritesinin yokluğu izler. Devrimci güçler tarafından bu otorite boşluğunun doldurulması ile 
ülkede düzen yeniden kurulur. Batılı devrimlerde eski rejimin fiilî ya da sembolik düşüşü için 
kesin bir tarih verilebilir. 14 Temmuz 1789, 10 Ekim 1910, 25 Mayıs 1911 ve 15 Mart 1917 
gibi. “Doğulu Devrim”, “Batılı Devrim”lerin aksine yeni grupların siyasete katılması ve yeni 
siyasi kurumların oluşturulmasıyla başlar. Eski rejimin siyasi kurumlarının, şiddet yoluyla 
düşürülmesi ile de son bulur. “Doğulu Devrim”in ayırıcı niteliği, uzun ikili bir iktidar 
dönemidir. Bu dönemde bir yanda kurulu Hükûmet vardır ve etkin olduğu yerlerde yönetimini 
sürdürür. Diğer yanda ise devrimciler vardır ve fiilî kurumları ve iktidarlarının genişletilmesi 
uğraşı içindedirler. “Batılı Devrim”de asıl kavga devrimciler arasında olduğu hâlde, “Doğulu 
Devrim”de bu kavga devrimciler ile kurulu düzen arasındadır. “Doğulu Devrim”de, devrimin 
başlangıcı için kesin bir tarih vermek imkânsız olsa da, devrimci sürecin sonu için kesin bir 
tarih verilebilir. Çünkü rejimin başkentinin kesin olarak düştüğü tarih, en azından sembolik 
olarak bellidir. 31 Ocak 1949, 1 Ocak 1959 gibi. Samuel P. Huntıngton, Political Order in the 
Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968.  
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analiz düzeyi ise kitle/grup psikolojisi yani sosyal psikoloji düzeyidir. (Güngör, 
2006b: 176) 

Oyuncu merkezli devrim teorisyenlerinin, hem devrimci bireyin hem de 
devrimci kitlenin/grubun psikolojisi ile ilgili düşüncelerinin kaynağında 
Freud’un fikirleri vardır.41 Freud ise bütün grupların yapısal özelliğini liderleri 
ile izleyenleri arasındaki nevrotik ilişkide bulmaktadır.42  

Birinci analiz düzeyi olan devrimci birey/kişilik kapsamında çeşitli devrimci 
liderler üzerinde incelemeler yapan araştırmacılar, devrimci liderlerin psiko-
politik yapılarındaki ortak noktaları tespit etmeye çalışmışlardır. Meselâ, Lenin, 
Troçki ve Gandhi gibi devrimcilerin özgeçmişi üzerine yapılan bir incelemede, 
bu liderlerin her üçünde de ortak psikolojik unsurlara rastlanmıştır.43 

Devrimci kişiliğin nasıl oluştuğu, neden ve hangi kişilerin devrimci lider 
olduğu sorularını cevaplamak için ortaya atılan bazı genellemeler kesin ve 
inandırıcı sonuçlar vermekten uzaktır. Devrimci liderin baba-oğul ilişkisindeki 
farklılıkların, Oedipus kompleksi gibi psikolojik gelişimi sırasında yaşadığı 
düşünülen rahatsızlıkların ortaklığından bahsedilse de bu iddialar yoğun 
eleştiriler almıştır ve almaktadır.44 

İkinci analiz düzeyi olan sosyal psikoloji düzeyinde de bireyin veya 
toplumun beklentileri esas alınmış ve beklentilerin karşılanıp karşılanmaması 
meselenin özü olarak sunulmuştur. Devrimi, bu beklentilerin karşılanmaması 

                                                 
41 Ayrıca bazı modern yazarlarda Freud’un çağdaşı olan Gustav le BON’un [The Crowd, Viking, 

New York, 1960 (ilk baskısı 1895’te yapılmıştır); The Psychology of Revolution, Putnam’s, 
New York, 1913], William McDOUGAL’ın [The Group Mind, 1920] ve Everett Dean 
Martin’in [The Behavior of Crowds, 1920] eserlerini esas almışlardır.  

42 Bütün grup etkinliklerini patolojik olarak gören Freud’a göre: “Gruplar, dürtüsel, değişken ve 
asabîdir. Neredeyse münhasıran bilinçsizlikle yönlendirilir. Grupların boyun eğdiği dürtüler, 
koşullara göre cömert veya acımasız, kahramanca veya korkakça olabilir. Fakat bunlar her 
zaman çok baskındır: Hiçbir kişisel çıkar, hatta kendini koruma duygusu bile kendini 
hissettirmeyebilir. Bunlar hakkındaki hiçbir şey önceden tasarlanmamıştır… Gruplar 
olağanüstü saftır ve etkiye açıktır. Hiçbir eleştirel yeteneği yoktur. Gruplar için her şey ihtimal 
dâhilindedir… Grup duyguları, her zaman çok basit ve abartılıdır.” Sigmund Freud, Group 
Psychology and The Analysis of The Ego, Bantam Books, New York, 1960, 13.  

43 Bu araştırma sonucunda her üç devrimci liderin de babalarıyla olan ilişkinin sonraki 
hayatlarında temel belirleyici unsur olduğunu ortaya koymuştur. Bu liderler, kendi 
zihinlerindeki temsiller ile devrime yaklaşmış ve ideolojik yapıyı sonradan duyulan ihtiyaç 
sebebiyle kurmaya çalışmışlardır: “…Lenin’in özdeşleşmiş olduğu Sahsa, Rus halkı için 
savaşmıştı. Troçki, işçi sınıfının hakları ve onurunu savunmuştu ve Gandhi, Hintlilere insan 
gibi davranılmasında ısrar etmişti. Bundan dolayı davanın ötesi, kabaca kavranılır ve 
işlenmemiştir: Zamanla ideolojik bir üst yapı, birey kendini haklılaştırma gereğini yerine 
getirebilsin diye, bunun üzerine kurulur.” E. Victor Wolfensteın, The Revolutionary 
Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi, Princeton University Press, New Jersey, 1967, 309.  

44 Devrimci liderin baba-oğul ilişkisi hakkında ileri sürülen cinsiyet temelli (Rosa Luxemburg, 
Emma Goldman ve Alexandra Kollentai örnekliğinde olduğu gibi kadınların devrimci lider 
olması gibi) itirazlar bile önemli itirazlar olmuş ve cevap bulamamıştır.  
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sonucu ortaya çıkan hayal kırıklığının (Greene, 1990: 191) ve saldırganlığın45 
hazırlayacağı düşünülmüştür. Aslında, Marks ve Engels’in devrim teorisi de 
buna dayanmaktaydı. Onlar, endüstriyel işçi sınıfının artan sefaletinin sonunda 
ümitsizlik noktasına ulaşacağını ve isyanın da kaçınılmaz olacağını iddia 
etmişlerdi.  

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun oluşunu, devrimi açıklamakta 
en önemli sebep gören Davies (Davies, 1962; Davies, 1971) ve Gurr (Gurr, 
1971; Gurr, 1976), Marks’tan ve Tocqueville’den46 esinlenerek oluşturulan 
“nisbî yoksunluk teorisi”nden hareketle, çeşitli devrimleri incelemişlerdir. 1776 
Amerikan, 1789 Fransız, 1917 Rus devrimlerine uygulanan bu model, devrim 
ile yoksunluğun ilişkisini ortaya koymakta başarılı olmuştur. Ancak olmuş 
devrimlerin, yoksunlukların ardından gerçekleştiğini tespit eden bu model, 
devrim sürecini açıklamaktan uzak oluşu sebebiyle eleştirilmiştir. (Kimmel, 
1990: 76) 

Konuyu, “Renkli Devrimler” bakımından ele alırsak, yine her üç ülkede de 
gerçekleşen olayların merkezî bir oyuncusundan bahsetmek pek mümkün 
değildir. Devrimci kişilik/birey analiz düzeyi itibarıyla Gürcistan, Ukrayna ve 
Kırgızistan’daki olaylar, merkzinde devrimci bir lider olan hareketlerden 
ziyade; seçimlerde mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıkmış, seçimlere 
hile karışması iddiasıyla diğer muhalif grupların da bu muhalif adayın yanında 
yer alması sonucu başlayan protesto hareketleridir.  

“Renkli Devrimler”de belki Freud’un dediği gibi kitleler kolayca, sivil 
toplum kuruluşları tarafından yönlendirilmiştir ancak bu yönlendirme çok 
büyük ölçüde dış kaynaklı olmuştur. Yani devrimciler, beklentileri 
karşılanmadığı için hayal kırıklığına uğrayan ve bu yüzden saldırganlaşan 
toplum değil; protesto gösterileri yapma konusunda eğitilmiş gençler ve 
verdikleri oyları kabul etmeyen yönetimin bu haksızlığı karşısında gösterilerde 
gençlerle beraber olan kitledir.  

5. Yapısal Teori 

Yapısal teori, devrime belki de en geniş perspektiften bakan, devleti sadece 
kendi dâhilî yapısı ile değil, uluslararası sistemin (Halliday, 1999: 161–292: 
Calvert, 1996) bir parçası olarak değerlendiren teoridir.47 Devrimi uluslararası 
bağlamda ele alan bu yaklaşım, jeopolitik rekabete ve kapitalist dünya 
                                                 
45 Bu teoriye göre, insan saldırganlığı, hayal kırıklığının sonucudur. “Karşılanmayan beklentiler = 

Hayal kırıklığı = Saldırganlık”.  
46 Tocqueville Fransız Devrimi hakkındaki eserinde, “nisbî yoksunluk teorisi”ni doğrular şekilde, 

devrimin sefaletin ve baskının en fazla olduğu dönemde değil, azalmaya başladığı dönemde 
gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Zira “XVI. Louis’in keyfiliğinin en küçük darbeleri bile, XIV. 
Louis’nin bütün dediğim dedikçiliğinden daha zor tahammül edilir geliyordu.” Alexis de 
Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan Ilgaz), İmge Yay., 2. Baskı, Ankara, 2004, 
270.  

47 Yapısal teori ayrıca, devrim hareketinde kültürü ve millî kimliği de göz ardı etmeyen tek 
teoridir.  
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ekonomisine önem vermektedir. (Boswell, 1989: Wıckham-Crowley, 1997) 
Yapısalcılar, devrimleri farklı ekonomik ve teknolojik seviyedeki 
devletlerarasındaki çatışmanın bir sonucu olarak görür. (Güngör, 2006b: 193) 

Yapısalcılara göre, modern devrimler 1640 İngiliz Devrimi ile başlatıldığı 
için 350 yıllık bir birikimi olan devrim araştırmaları göstermiştir ki, devrimler 
dünyada meydana gelen ve sosyal yapıyı derinden etkileyen merkezî iki 
dönüşümle ilgilidir. Birincisi kapitalist sanayileşme48 ve ikincisi devletin 
merkezîleşmesidir. (Kimmel, 1990: 84) Devrimler, her zaman sanayileşme 
dinamiklerine ve devletin merkezîleşme sürecine tepkilere bağlı olarak gelişir. 
Diğer taraftan devrim, Marks’ın dediği gibi “zincirlerinden başka kaybedecek 
bir şeyi kalmayan işçiler” tarafından değil, kapitalist sanayileşme ve devlet 
merkezîleşmesi ikiz sürecinin denetimsiz ilerlemesinden kaybedecek çok şeyi 
olduğuna inanan insanlar tarafından yapılır. (Güngör, 2006b: 195)  

 “Renkli Devrimler”de büyük ölçüde bir uluslararası rekabetin ürünüdür 
ancak, devletleri uluslararası sistemin bir parçası olarak gören yapısal teorinin 
öngördüğü gibi rekabetin geride kalan tarafındaki devlette değil de, rekabetin 
önde yer alan tarafının, bir rekabet vasıtası olarak, istediği devletlerde meydana 
getirmiş olması bakımından bu teoriye uygun gelişmemiştir. Vurgulanması 
gereken bir diğer husus da, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gelişen 
olaylar, yapısalcıların ileri sürdüğü gibi kapitalist sanayileşme ve devletin 
merkezîleşmesi karşısında olmamıştır.  

6. Marksist Teori 

Devrimi belki de en olumlu anlamıyla kullanan yaklaşım Marksizm’dir. 
Marksizm’e göre49 kapitalizmden sosyalizme geçiş için gerçekleşmesi gereken 
bir ülküdür devrim. Bu nedenle “Renkli Devrimler”in ideal olan Marksist 
devrim açısından değerlendirmesini yapmak yanlış olacaktır. Zira devrimin 
ideolojik olarak sosyalist hedefi olması gerekmekte ve ayrıca sınıf mücadelesine 
dayanması gerekmektedir.50 

                                                 
48 Burada Wallerstein’ın Kapitalist Dünya-Sistem teorisine vurgu yapılmaktadır. Kapitalist 

Dünya-Sistem hakkında Bkz.: Immanuel Wallerstein, Modern Dünya-Sistemi: Kapitalist 
Tarım ve 16. Yüzyılda Avrupa Dünya-Ekonomisinin Kökenleri I. Cilt, (Çev.: Latif 
Boyacı), Bakış Yay., İstanbul, 2004: Modern Dünya-Sistemi: Avrupa Dünya-Ekonomisinin 
Pekiştirilmesi ve Merkantilizm 1600-1750, II. Cilt, (Çev.: Latif Boyacı), Bakış Yay., 
İstanbul, 2005: The Modern World System, Vol. III, Academic Press, San Diego, CA, 1989.  

49 Marksizm’in devrimin sebepleri ve gelişimi ile ilgili ilkelerini ve kabullerini anlatan ne 
Marks’ın ne de Engels’in bir eseri yoktur. Ancak onların eserlerinin bazı bölümlerinden49 konu 
ile ilgili fikirleri tespit edilebilmektedir. Thomas H. Greene, Comparative Revolutionary 
Movements, Prentice Hall, New Jersey, Third Edition, 1990, 195.  

50 Lenin’in devrim tanımlamasında ana ilke, devlet gücünün bir sınıftan başka bir sınıfa 
geçmesidir. Devrim teriminin hem bilimsel hem de politik manası budur. Vladimir I. Lenin, 
“Letters on Tactics”, Collected Works, Vol. 20, International Publishers, New York, 1929, 
119.  
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“Renkli Devrimler”i kapsamamakla beraber, devrimin kapitalist bir 
toplumda meydana gelmesi için bazı şartların oluşması gerektiği 
düşünülmüştür. Bu şartları şöyle sıralamak mümkündür: (Greene, 1990: 188-
189)  

a. Kapitalizm çok geliştiğinde,  

b. Az gelişmiş ülkelerin emperyalist kontrolü vasıtasıyla kapitalist 
gelişmenin devamı imkânının gerilemesi durumunda,51  

c. Kapitalizmin üretim potansiyeli ile toplumun tüketim potansiyeli 
arasındaki fark arttığında (ilki sonrakinden daha yüksektir),  

d. Uluslararası dayanışma duygusunu da içeren işçilerin sınıf bilinci 
arttığında,  

e. Sendikaları ve siyasi partileri de içeren fabrikanın doğrudan ortamı 
dışındaki işçi birlikleri, çok daha kurumsallaştığında ve işçi sınıfının çok daha 
yüksek bir yüzdesini bir araya getirdiğinde,  

f. Aşırı üretim ve yetersiz tüketimin şiddetli ekonomik krizleri, küçülen bir 
burjuvazi ile büyüyen bir proletarya arasında toplumu kutuplaştırdığında,  

g. Proletaryanın yoksullaşmasının, işçileri ve ailelerini fiziken ancak hayatta 
kalınabilir bir noktaya ittiğinde,  

h. Devrim, diğer kapitalist ülkelerde meydana geldiğinde.52 

Kapitalizm ve sosyalizm karşıtlığı kapsamında, kapitalizmden sosyalizme 
geçişi sağlayacak olan devrimin oluşumunu kolaylaştıracağı varsayılan bu 
şartlar Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gerçekleşmediği gibi bu üç 
devletin üçü de sosyalizmden kapitalizme geçmiş devletlerdir.  

SONUÇ 

Değişmesi istenmemiş ve değişmemiş siyasal sistemler içerisinde, 
Gürcistan’da Eduard Şevardnadze’nin yerine Mihail Saakaşvili’nin, Ukrayna’da 
Leonid Kuçma’nın yerine Viktor Yuşçenko’nun ve Kırgızistan’da ise Askar 
Akayev’in yerine Kurmanbek Bakiyev’in geçmesi ile neticelenen olaylar, her ne 
kadar devrim diye adlandırılsa da, devrim olgusunun en temel unsurlarını bile 
göstermemiştir. Her üç ülkede de muhalif adayların yönetime gelmelerini 
sağlayan olayların amaçları ve neticeleri devrim diye adlandırılabilmelerine 
engeldir. Şöyle ki; 

                                                 
51 Bu şart özellikle Lenin’in “emperyalizm teorisi” kapsamındaki öngörüsüdür. Thomas H. 

Greene, Comparative Revolutionary Movements, 195.  
52 Bu madde Troçki’nin “sürekli devrim teorisi” bakımından ele alınmıştır. “Sürekli Devrim” için 

Bkz.: Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, (Translated by Max Eastman), 
University of Michigan Press, 1957.  
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a. Olayların amacı, muhalif adayın seçimi kazanmış olduğunu mevcut 
yönetime kabul ettirmektir: Protesto gösterileri ile başlayan ve mevcut 
yönetimin görevden ayrılmasıyla sonuçlanan olaylarda, göstericilerin amacı, 
yapılan seçimleri kazanmış olmasına rağmen bu sonucu reddeden yönetime 
sonucu kabul ettirmek olmuştur. Amacı sadece, seçim zaferini yönetime kabul 
ettirebilmek olan bir hareket, başkaca bir amacı olmadığı için devrim 
olabilmekten uzak kalacaktır.  

b. Kabul ettirilmek istenen, mevcut siyasal sistemin gereği olarak 
yapılan seçimlerin sonuçlarıdır: Seçim sonucunu kabul ettirmek isteyen 
kitlenin, mevcut siyasal sistemle bir alıp veremediğinin olmayacağı kolayca 
anlaşılabilecek bir durumdur. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da da böyle 
olmuştur.  

c. Olaylar sırasında hiçbir çatışma olmamıştır: Devrim olgusu için çoğu 
zaman vazgeçilmez şart olarak görülen şiddet, bu ülkelerdeki olaylarda 
görülmemiştir. Devrimin, “mevcut sistemin şiddet yoluyla değiştirilmesi” 
şeklinde algılanması durumunda her iki unsurun da (şiddetin ve sistem 
değişikliğinin) yokluğu fark edilebilmektedir.  

d. Olaylar sonrasında yönetimin değişmiş olmasına rağmen siyasal ve 
sosyal yapı değişmemiş ve farklı bir ideolojik yapılanma hareketi 
olmamıştır: Devrim olduğu genel kabul görmüş hareketlerde, siyasal ve sosyal 
sistem değişikliği bir amaç olmanın ötesinde bir sonuç olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca bir ideolojik yapılanma da çoğu kez kaçınılmaz olmuştur. 
Oysa bu ülkelerde, sistemi değiştirmek amaçlanmamış ve değiştirilmemiştir. 
İdeolojik bir farklılık ise öngörülmediği gibi ortaya da çıkmamıştır.  

e. Yeni yönetimler sırasında ve aynı siyasal sistem dâhilinde yapılacak 
diğer seçimleri tekrar eski liderler kazanabilir ve yönetime gelebilirler: 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşananların devrim olarak kabul 
edilmesi durumunda, değişmemiş siyasal yapı (eski rejim) dâhilinde 
gerçekleşecek yeni seçimlerde, devrim yapılarak uzaklaştırılan/yıkılan 
yönetimlerin tekrar başa geçmelerinin nasıl tanımlanacağı da yine tartışma 
konusu olacaktır.  

Netice itibarıyla, devrim olarak adlandırılmaya engel bu unsurları göz 
önüne aldığımızda, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşananları devrim 
olarak adlandırmanın doğru olmayacağı sonucuna varmak kaçınılmaz 
olmaktadır.  
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