
1. Ünite 7, Sayfa 201, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, “S›ra Sizde 2” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Seçim kazanan ve kaybedenin aç›kça belli oldu¤u, tek bafllar›na iktidar olan partilerin baflar›s›zl›k hâlinde sorumlu-
luktan kaçamad›klar› bir sistem olarak iki partili sistemin demokratik rejimin istikrar› aç›s›ndan tercih edilmesi ge-
rekti¤i son y›llara kadar genellikle sorgulanmamaktayd›. Ancak bu konudaki bildiklerimizin artmas›yla beraber, iki
partili sistemlerin her zaman demokratik istikrara hizmet etmeyebilecekleri görüflü yayg›nl›k kazanmaya bafllad›. ‹ki
partili sistemin önemli siyasi güçlerin parlâmentoda temsilinin önünü kesebildi¤i bunun da istikrars›zl›¤a davetiye ç›-
kard›¤› söylendi. Keza, iki partili sistemin siyasal kutuplaflmay› teflvik etme potansiyelinin yüksekli¤i de daha iyi takdir
edilir oldu. 

2. Ünite 7, Sayfa 202, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, “S›ra Sizde 3” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Siyasi partilerin finansman› modern demokrasilerin karfl› karfl›ya kald›klar› temel sorunlardan biridir. Sadece üyele-
rinin tamam›n›n sabit aidatlar›yla finanse edilen siyasi parti ideali, olandan ziyade olmas› gerekeni temsil eder. Bir
çok ülkede siyasi partiler aidatlar yan›nda, üyelerden ya da üye olmayanlardan ba¤›fl kabul ederler. Bir kifli ya da ku-
rumun ne kadar ba¤›flta bulunabilece¤i önemli tart›flma konular›ndand›r. Tart›fl›lmayan ise bu ba¤›fllar›n mutlaka ka-
muya aç›k olmalar› gerekti¤idir. Siyasi partileri zengin ve güçlü kifli ve kurumlardan destek almak zorunda b›rakma-
mak amac›yla bir çok ülkede siyasi partilere devlet yard›m› öngörülmüfltür. Devlet yard›mlar›n›n sak›ncas› ise siya-
si partiler üzerinde üyelerin etkisini daha da s›n›rland›rmalar›d›r. Belli bir paray› herhâlûkârda alaca¤›n› bilen parti
yöneticileri, hazine yard›mlar›n› kendi parti içi iktidarlar›n› sürdürmek için kullanmaya meyledebilirler. 

3. Ünite 7, Sayfa 202, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, “S›ra Sizde 4” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Sosyal medya web temelli iletiflim teknolojilerinin geliflimi sayesinde ortaya ç›kan yeni iletiflim kanallar›n› ifade et-
mek için kullan›l›r. Sosyal medya denilince, ‹nternet forumlar›, kiflisel bloglar, twitter, facebook gibi sosyal iliflki ve
paylafl›m a¤lar› ile beraber, vikipedya tarz› ortaklafla oluflturulan paylafl›m a¤lar› akla gelmektedir. Sosyal medyan›n
temel özelli¤i bireyler aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim ve diyaloga, geleneksel medyan›n hiç yapamad›¤› kadar izin ver-
mesidir. Geleneksel medyadan farkl› olarak sosyal medya merkeziyetçilikten uzakt›r, yereldir, daha az hiyerarfliktir,
tek bir merkezden kontrol edilmesi zordur. Sosyal medyaya katk›da bulunmak s›radan insan için kolayd›r. Keza, sos-
yal medyada haberler an›nda yay›labilirken geleneksel medyada bu belli bir zaman almaktad›r. Sosyal medyan›n bil-
gi kirlili¤ine yol açt›¤›, sesi en çok ç›kanlar›n di¤erlerini bast›rd›¤›, manipülasyonlara geleneksel medyadan daha aç›k
oldu¤u elefltirileri yap›lmaktad›r. 

4. Ünite 7, Sayfa 202, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, “S›ra Sizde 5” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Yeni sosyal hareketlerin siyasi parti ya da bask› gruplar›n›n hiyerarflik yap›s›ndan uzak, gönüllü kat›l›m› esas alan ve
genellikle hayat kalitesi ve yaflam tarz› ile ilgili meseleleri öne ç›karan hareketler oldu¤unu biliyoruz. 1960’larda be-
lirginleflen YSH’ler kimilerince endüstri sonras› toplumuna uygun düflen s›n›f mücadelesini öne ç›karan eski siyaset-
ten farkl› olan yeni siyasetin öncüleri olarak alk›flland›lar. Ancak bu iyimserlik uzun sürmedi bu hareketler ya klasik
bask› grubuna dönüfltüler ya da sessizce yok oldular. 2000’li y›llardan itibaren sosyal medyan›n geliflimi YSH’lere ye-
ni bir ivme kazand›rm›fl gibi görünüyor. Özellikle kapitalizm ve küreselleflme karfl›t› hareketler sosyal medyan›n sa¤-
lad›¤› olanaklarla yeni bir hayatiyet kazand›lar. Di¤er taraftan, YSH’lerin bilindik bask› gruplar›n› ifllevsiz hâle getir-
diklerini ya da onlar›n yerini ald›klar›n›, iddia etmek abart›l› olur. Özellikle de iflveren örgütleri ve sendikalar›n ifl-
levlerinin YSH’ler taraf›ndan yerine getirilemeyece¤i aç›kt›r. Her iki siyaset yapma biçiminin beraber var olabilece-
¤ini unutmamak gerekir. 
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YANLIfi

1- Ünite 7, Sayfa 201, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”, 6. Soru

6. a   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Partiler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

DO⁄RU

1- Ünite 7, Sayfa 201, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”, 6. Soru

6. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Partiler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.
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