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ÖNSÖZ 

 Siyasi-ideolojik dindarlığın radikal, gelenekçi, modernist, 
bütün kollarıyla Türk toplumuna hediyesi ultra yozlaşmadır. Bugün 
hayatın her alanında yaşanan tahribat, siyasi-ideolojik eksende 
cereyan eden çarpık dindarlaşmanın sonucudur. Her geçen gün 
biraz daha daralan siyasal alan da din eksenli bu siyasi-ideolojik 
yaklaşımın tasallutu altındadır ve baştan sona tahrip edilmiş 
durumdadır.  

 Avrupa’daki siyasi tartışmalar ile Türkiye’de cereyan eden 
siyasi tartışmalar karşılaştırıldığında, aradaki seviye farkı açıktır. 
Türkiye’de siyasetin felsefesi olmadığı için görüp göreceğimiz 
bunun ötesine geçmez. Avrupa’da siyaset bir kültürdür, Antik 
Yunan’a kadar uzanan derin felsefi-kültürel köklere sahiptir. İslam-
Türk, Fars, Arap siyasi geleneğinden olumlu gelişme beklemek 
için elimizde yeterli veri ne yazık ki yok. 
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 Türkiye’nin hâlâ çok eksik, yarım yamalak olmakla birlikte 
-Osmanlı’nın son döneminden bu yana süre gelen- modernlik 
çabaları, onu özellikle birtakım noktalarda Orta Doğu’nun diğer 
ülkelerinden şu veya bu şekilde ayırmaktadır. Türkiye, her şeye 
rağmen anayasallık süreçleri yaşamış, modern okullar kurmuş, 
işgal altındayken dahi Meclis kurup savaş idare etmiş bir ülkedir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde cumhuriyeti kuran 
kadro, Osmanlı’nın son döneminde kurulan modern askeri 
okullardan mezundur.  

 Diğer yandan, 20. yüzyılın başında imparatorluklar çağı 
sona ererken o günün şartlarında Türkiye’nin yola saltanatla ya da 
hilafet görünümlü saltanatla devam etmemesini yadırgayanların 
akılları maalesef tarihin arka odasında kalmıştır. Din, dünya 
genelinde siyasi açıdan işlevini 18. yüzyılda tamamlamıştı, siyasi-
ideolojik dindarlık 21. yüzyılda bunu zorladı ve başarısız oldu, 
aynı zamanda sosyal, kültürel ve siyasi açıdan büyük hasara yol 
açtı, yaşanan sosyal ve siyasi tecrübenin özeti budur. Türkiye 
aydınlanmış, akıl-bilim temelli modern bir toplum ve devlet haline 
gelmek zorundadır, felsefe, bilim, kültür-sanat, ilerlemek bunlarla 
mümkündür. 

 Daha genel çerçevede bir değerlendirme yapacak olursak, 
Müslüman dünya geçmişin mi yoksa geleceğin mi parçası 
olacağına karar vermek zorundadır. Geçmişi bilmek ve ondan ders 
almakla geçmişin parçası olmak birbirinden farklı şeylerdir. 
Geçmiş ve gelecek… Zihinsel olarak ikisini birden kurtarmak 
mümkün değil. Ya tarih kaçkını olacağız ya da bugünün insanı 
olup aynı zamanda geleceğin de bir parçası haline geleceğiz. 
Geçmişte yaşayamayız, içinde bulunduğumuz durum itibariyle 
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şimdiki zaman acı veriyor olabilir, ancak bundan kaçmak için 
nostaljik yaklaşımlar sergilemek yanlışı ikiye katlar. “Büyülü 
tarih”te yaşamanın hiçbir yararı yok, o gün yapılanları bugün 
yapmamız mümkün değil, her şey değişti, artık başka bir dünyada 
yaşıyoruz, dolayısıyla geçmişin bir parçası da olamayız, zira bir 
şeyin parçası olmak için içinde yer almak gerekir. 

 Geçmişe dair idealize edilmiş anlatıların neredeyse hepsi 
hayal ürünüdür. Hayal âleminde nostaljik tura çıkmak bazılarının 
hoşuna gidiyor olabilir, yaşadığımız çağdan geçmişe insan 
göndermek mümkün olsaydı keşke, kaç kişinin orada kalmak 
isteyeceğini görürdük. Tarihte güllük gülistanlık bir dönem yoktur, 
hiçbir zaman olmamıştır, anlatılanlar maneviyatımızı besleyen 
kurgulardan ibarettir, sabit tarihi gerçekler ise aksini söyler. 

Aynı şehrin farklı ilçe ya da semtlerindeki yaşam ya da 
tutum ve davranış tarzı dahi birbirine uymuyor iken, 21. yüzyılda 
tarihte geri dönüş çağrısı yapmanın anlamı yoktur. Örneğin 
İstanbul’un varoşlarındaki toplumsallık biçimi ya da normal 
görülen tutum ve davranışlar merkezde yadırganır. Yani aynı 
şehirde 15-20 km. içinde kültür, bakış açısı, yaşayış gözle görülür 
bir biçimde değişim gösterir. Hal böyle iken umuma yönelik tarihte 
kalmış bir toplum ve devlet modeline dönüş çağrısı havada kalır. 
Ne yazık ki Türkiye, geleneksel toplumun marazları ile yaşamaya 
devam etmektedir.  

 Hulasa, her ne kadar -en iyimser yaklaşımla- üç yüz yıl 
geriden geliyor olsa da Müslüman dünyanın en azından zihinsel bir 
atak yapıp, yaşadığımız çağa merhaba demesinin zamanı gelmiştir. 
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Geçmiş ancak sorun yaratır, bilinmelidir, ancak büyüsüne 
kapılmamak icap eder.  

18. yüzyıl öncesine döndürülmek istenen günümüz 
Türkiye’sinde -son çare- modern bakış açısıyla kaleme alınan, 
siyaset-yönetim, devlet, millet, millet-devlet (ulus-devlet), milli 
kimlik, vatandaşlık ve cumhuriyet gibi siyasal alana ilişkin temel 
konulara odaklanan bu çalışma, konu çerçevesinin dışına taşmadan 
bütüncül ve net bir yaklaşım ortaya koymak amacıyla bilinçli 
olarak kısa tutulmuştur. Umarım konusu ve muhtevası bakımından 
okuyucunun ilgisini çeker. Bir başka dijital kitapta buluşmak 
dileğiyle… 

 Atilla Fikri Ergun 

 25 Eylül 2019  

 İstanbul – Şişli 
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Yönetime Dair Üç Soru – Amaç, Meşruiyetin 
Kaynağı ve Meşruiyetin Yitirilmesi 

 Magna Carta’nın üzerinden sekiz yüz yılı aşkın süre geçti, 
Bağımsızlık Bildirgesi ve İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin ise 
yaklaşık iki buçuk asırlık geçmişi var. Batı, uzun ve kanlı 
mücadelelerden sonra bir standart yakaladı, biz ise hâlâ sistem 
tartışması yapıyoruz. Kur’an aşağı Kur’an yukarı sabahtan akşama 
kadar kafamızın etini yiyen, slogan haline getirip, bozuk para gibi 
ayet-hadis harcayan, “Sadece Kur’an değil Hz. Peygamber’in 
sünneti de korundu, her şey bizde mevcut, hiç kimsenin aklına 
ihtiyacımız yok” diyen dindarların meseleye yaklaşımları, sahip 
oldukları sosyal ve siyasi anlayış ise nasıl bir faciayla karşı karşıya 
olduğumuzu gösteriyor. 
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 Hz. Peygamber sonrası Dört Halife’nin iş başına gelişi 
sistemsizdir, yönetime nasıl gelineceği ya da yönetimin nasıl el 
değiştireceği konusunda bir standart yoktur. İş saltanata döndükten 
sonra seçilmiş ilk ve son halife Abdülmecid Efendi’dir. TBMM’de 
seçilmiştir ki, bu da modernlik çabalarının bir parçası olan 
anayasallık süreçleri sonunda mümkün olmuştur. Magna Carta 
Libertatum, Orta Çağ feodal toplum düzeninin ürünü olup, çağdaş 
anlamda bir hürriyet fermanı olmamakla birlikte sonraki dönemleri 
etkileyen belli başlı birtakım özellikler taşımakta, bunların başında 
da kralın yetkilerini kısıtlaması ve onu kanuna tâbi olmaya 
zorlaması gelmektedir. Bu bakımdan belge, hukukun üstünlüğü 
ilkesinin öncüsü sayılabilir, tarih 1215, 13. yüzyılın başı. Siyasi-
ideolojik dindarlık, 21. yüzyılda bize ne söyledi? Siyasi-ideolojik 
dindarlık insanların sırtına binmeyi yönetim zannetti, din, siyasi-
ideolojik dindarlık için bir sopadan ibaretti. 

 Yönetime neden ihtiyaç var ya da insanlar neden yönetim 
kurarlar/kurmalılar? Bağımsızlık Bildirgesi (1776) buna “Yaşam, 
özgürlük ve mutluluğa erişme haklarını güvence altına almak 
amacıyla insanlar kendi aralarında yönetimler kurarlar” cevabını 
veriyor. Siyaset felsefesi dediğimiz şey tam olarak budur. Siyasi-
ideolojik dindarlık bu haklardan hangisine saygı duyuyor? Yaşam 
hakkını birtakım “dini” gerekçeler öne sürerek, te’vil ve fetva 
yoluyla insanların elinden kolayca alma konusunda ustalar, tarihte 
pek çok örneği var. Onlara göre özgürlük zaten İslami bir kavram 
değil. Mutluluk mu, bu da nereden çıktı şimdi? Burası imtihan 
dünyası, cennet değil. Kısacası siyasi-ideolojik dindarlığın teoride 
dahi eşitlik, özgürlük, mutluluk gibi kavramlara tahammülü yok. 
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 İkinci soru: Yönetim gücünü nereden alır/almalıdır? 
Cevap: Yönetilenlerin onamasından alır/almalıdır. Bizdeki ifadesi: 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Üçüncü soru: Bir yönetim, 
nasıl ya da ne zaman meşruiyetini yitirir? Bunun cevabı ise şu 
şekilde veriliyor: “Herhangi bir yönetim biçimi, bu hedeflere 
ulaşmada köstekleyici olmaya başladığında, bu yönetimi 
değiştirmek ya da düşürmek, yeni bir yönetim kurmak ve bu yeni 
yönetimin yetkilerini ve dayandığı temelleri, güvenlik ve 
mutluluklarını sağlayacağına en çok inandıkları bir biçimde 
düzenlemek ve kurmak, halkın hakkıdır”. 

 Özetle, bundan yaklaşık iki buçuk asır önce, dünyanın 
diğer ucunda insanlar kurucu bir metin kaleme alırken siyaset 
felsefesi yapıyorlardı. Bizdeki siyasetnâmeler ise genellikle sultana 
verilen öğütlerden ibarettir, “yapma, etme, aman ha, böyle 
yaparsan ahirette şöyle olur” vesaire… Amerikan Devrimi’nin 
Fransız İhtilâli’nin öncüsü olduğunu, Thomas Jefferson’ın da -
olumsuz bakışına karşın- birtakım nedenlerden ötürü İslam’a olan 
ilgisi nedeniyle siyasi rakipleri tarafından Müslümanlıkla 
suçlandığını özellikle belirtmek gerekir. 

 Jefferson’ın konuya ilişkin tespiti üzerinde düşünmeye 
değer: “Sadece haksız bir görüşün yaşamak için devlet gücüyle 
desteklenmeye ihtiyacı vardır; hakikat kendi başına da ayakta 
durabilir. (…) Bir görüşün zorla dayatılmasını kabullenmek şudur: 
Kimin senin engizisyonun olmasına karar vereceksin?” (Virginia 
Notları, 1782). Devlet gücünü arkasına alarak hayatın her alanına 
hâkim olmak isteyen dini-lâ dini bütün yaklaşımlar için geçerli bir 
tespit bu. Hangi engizisyonu istersiniz?  
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II 

Din ve Devlet – Devletin Dine Müdahalesi ve İnanç 
Birliği 

 Tarihte inanç birliğine ulaşılabildi mi? Şu kadarını 
söylemek gerekir ki, Müslümanlar, kendi aralarında belli başlı 
konulardaki farklılıklara tahammül edemeyerek, tarihte 
birbirlerinin kanını ziyadesiyle dökmüşlerdir. Kâğıt üzerinde 
herkesin mutabık olduğu varsayılan iman esasları üzerinde dahi 
mutabakat yoktur, bu esaslar kimine göre üç, kimine göre beş, 
kimine göre ise altıdır. Bu esasların neler olduğu konusunda 
hemfikir görünen kimseler dahi onları farklı şekillerde algılar ve 
yorumlar. Kimin daha iyi Müslüman olduğu konusunda ise hiç 
kimsenin yargıda bulunmaya hakkı yoktur. Fani, hatadan beri 
olmayan, kusurlu insanların “hakikat” namına diğerlerinin yanlış 
yolda ya da sapkın olduklarına dair verdikleri hükmün hiçbir 
geçerliliği yoktur. Kişinin kendisine bir başkasının ahiretini 
kurtarma misyonu yüklemesi ise ancak haddi aşmak olarak 
nitelendirilebilir. Türkiye’de dinin patentini almış gibi görünen 
insanların mevcudiyeti söz konusu. “Din bu” diyorlar, “Müslüman 
da biziz”, tek sahip kendileri, sanki dini kendileri göndermiş gibi.  

 Propaganda, dayatma ya da zorlamanın sonuçları yıkıcı 
olmuştur, zira bu, bir kısmı akılsız, bir kısmı korkak, bir kısmı 
isyankâr ve bir kısmı da ikiyüzlü insanlar var etmiştir. Tek bir 
dinin yahut tek tip bir inancın hâkimiyeti ise ham hayal olmanın 
ötesine geçememiştir. İslam tarihine ve genel olarak dünya tarihine 
bakıldığında, derin husumetlere, bölünmeye ve iç savaşa yol açana 
şeyin farklılık -ki bu kaçınılmazdır- değil farklılığa tahammül 
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edememek olduğu görülür – diğerlerine boyun eğdirerek birliği 
sağlama ve her yere hâkim olma arzusu. 

 Devlet, herhangi bir dini yorumu esas alarak vatandaşlarına 
din ya da dini anlayış empoze edemez ancak dindar vatandaşların 
dini vecibeleri yerine getirmeleri için gereken ortamı hazırlar. 
Dinin dini bir devlet talebi olmadığı gibi iktidarın nasıl ya da ne 
şekilde el değiştirmesi gerektiğine dair bir beyanı da yoktur. Bir 
başka ifadeyle din, siyasi bir sistem önermez, sadece temel ilkeleri 
va’zeder, gerisi insan aklına kalmıştır. Dinin -belli bir dini yorum 
doğrultusunda- siyasi alanı düzenlemesi ya da hâkimiyeti altına 
alması halinde felaket kaçınılmazdır. Akılcılığın zirvesini temsil 
eden kelâm ekolü Mutezile dahi iktidara dayanıp, muhaliflerine 
dünyayı zindan etti, bu işin tabiatı böyle. İster akılcı ister nakilci 
olsun, dini ideoloji haline getiren unsurlar siyasete, devlet idaresine 
nüfuz ettikleri zaman olay bitmiş demektir. 

 Devlet gücü ile insanlara herhangi bir dini ya da dini 
görüşü dayatmak, bir adım sonrasında insanların bir kısmını 
şeytanlaştırmak ve diğerleri gibi sahip oldukları hak ve 
hürriyetlerden mahrum etme yoluna gitmek zorbalık, haliyle 
zulümdür. Bu tür yaklaşımlar, baskı altında kalan kesimlerin 
ezildiklerine ve haklarının çiğnendiğine kanaat getirmelerine 
sebebiyet vererek, toplumsal ayrışmayı, husumeti ve bölünmeyi 
destekler, vatandaşların bir kısmını ikiyüzlülüğe ve sinsi ya da açık 
düşmanlık yoluna sevk eder. Vatandaşlık haklarımızın dini, siyasi 
ya da felsefi düşünce ve görüşlerimizle uzatan yakından hiçbir 
alakası bulunmamaktadır. 
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 Devletin dine -bir görüşün lehine olacak şekilde yahut 
tamamen din-dindarlık karşıtı şekilde- müdahalesi her halükârda 
toplum içindeki bazı kesimlerin zararına olacak, dolayısıyla ortak 
fayda ilkesini ortadan kaldıracaktır. Herhangi bir din ya da dini 
görüşün yahut dini kurumun varlığını sürdürmesi ya da güçlenmesi 
için, söz konusu dine mensup olmayan ya da söz konusu dini 
görüşü benimsemeyen, dolayısıyla söz konusu dini kurumla 
uzaktan yakından, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir alakası 
olmayan insanlardan “vergi” adı altında para talep etmek ya da 
para toplamak da aynı şekilde zorbalık ve zulümdür. 

 Devletin, insanların neye inanıp inanmadıklarıyla, 
dolayısıyla onları “doğru yola getirmek” ile alakalı bir görev ya da 
sorumluluğu yoktur; devlet, manevi değil medeni otoritedir, haliyle 
etki alanı da kamusaldır. Arkadaşımın, komşumun ya da alışveriş 
yaptığım esnafın neye inanıp inanmadığı değil benim hakkıma 
riayet edip etmediği mühimdir.  

 Din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, 
düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, anayasa ile koruma altına 
alınmıştır. Bu noktada önemli bir çelişkinin kapısına geliyoruz. 
Kendilerini tebliğ ve İslamlaştırma ile görevli sayan siyasi-
ideolojik dindarlar, diğerlerinin kendi inanç ve fikirlerini 
yaymalarından rahatsızlık duymaktalar. Yukarıda zikredilen ve 
anayasa ile koruma altına alınan hürriyetler doğrultusunda herkes 
kendi inanç ve fikrini açıklama ve yayma hakkına sahiptir, “bize 
serbest, diğerlerine yasak”, “bizimki iyi, doğru, güzel ve yararlı; 
diğerlerininki kötü, yanlış, tehlikeli ve zararlı” anlayışı çifte 
standart ve dahi şark kurnazlığıdır. Örneğin patlıcan-perestler de 
kendi inanç ve fikirlerini açıklama ve yayma, patlıcan-
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perestliğin/patlıcana tapmanın yahut felsefi bir görüş olarak 
patlıcanizmin (patlıcancılığın) iyiliğini, doğruluğunu ve güzelliğini 
anlatma hakkına sahiptirler. Kendi inancına ya da fikrine güvenen 
bir kimsenin, bir başkasının kendi inanç ve fikrini açıklamasından 
ve yayma girişiminden rahatsız olup korkması yersizdir. 

♦♦♦ 

III 

Dini Yönetim Sorunları Çözmenin Garantisi mi? 

 Siyasi-ideolojik dindarlık, siyaset felsefesiyle alakadar 
olmadığı için dine dayalı yönetimin her şeyi çözeceğini, bütün 
sorunları ortadan kaldıracağını, dahası Allah’ın muradının da bu 
olduğunu zannediyor. Dini, siyasetin ve devlet idaresinin aracı 
haline getirmekle sorunların ortadan kalkması arasında doğrudan 
ya da dolaylı bir ilişki yoktur, din, böyle bir şeyin garantisi 
değildir, zira insan faktörü söz konusudur. Dine dayalı olmayan bir 
yönetim biçimi -dinin maksatları bakımından- daha başarılı 
olabilirken dine dayalı bir yönetim başarısız, baskıcı-boğucu, kıyıcı 
ve yıkıcı olabilir, zira sosyal, siyasi, ekonomik bir düzen kurma ve 
devlet yönetme işi, akıl-düşünce, algı/anlayış, bilgi, beceri, 
ilkesellik, ehliyet ve liyakat meselesidir. İlaveten, ahlak felsefesi 
ile siyaset felsefesi arasında sıkı bir bağ vardır. Örneğin bugün 
İran’daki sosyal ve siyasi düzen mi başarılıdır, yoksa 
Finlandiya’daki mi? Nerede daha iyi yaşanabilir? Ezberlenmiş 
yanlışlar uygulamaya konulduğunda felaket kaçınılmazdır! 

 Dine dayalı yönetim altında toplumun ya da ülkenin Allah 
tarafından yönetileceğinin zannedilmesi ise tam olarak cehalettir. 
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Bu takdirde değişen bir şey olmayacaktır, yine insan insanı 
yönetecektir, bunun Allah adına yapılması, yasanın ya da hukukun 
formel olarak dinden temin edilmesi, sosyal ve siyasi yapının buna 
göre düzenlenmesi, günümüz dünyasında sorunların çözümünü 
garanti etmeyeceği gibi, daha büyük sorunların ortaya çıkmasına 
sebebiyet verecektir. Devletleşen siyasi-ideolojik-kurumsal din, her 
şeyden önce gücün dağılımını reddeden bir karakteristiğe sahiptir, 
eleştiri ya da itiraz kaldırmaz, değişime rıza göstermez, zira 
yönetim “dini” etiket taşımakta, Allah, iktidarın kaynağı 
olmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı meseleye ilkesel açıdan 
yaklaşmak gerekmektedir. 

 “Din, siyasi bir kurumdur”, “Din, siyasetle iç içedir” ya da 
“Dini olan aynı zamanda siyasi olandır”, bu tür cümleler kurmak, 
meseleye ilişkin hiçbir şey söylememektir. Din, tarihin belli bir 
döneminde ihtiyaca binaen birtakım noktalara temas etmekle 
birlikte bir yönetim biçimi ya da siyasi kurum olarak 
va’zedilmemiştir, özü, hikmeti, maksadı bu değildir, bilakis, her 
defasında ters yüz edilmesi, mecrasından saptırılması, yalan yanlış 
işlerin dayanağı haline getirilmesi, siyaset yoluyla mümkün 
olmuştur, tarihte genel tablo budur. Örneğin Kur’an nazil olmadan 
çok daha önce müşkül durumda kalan çok tanrılı Roma, değişiklik 
cihetine giderek Hristiyanlıkla kendini takviye etmiş, onu 
Romalılaştırmıştır. İslam’ın başına gelenler çok da farklı değildir, 
herkes -en başta siyaseten- dini kendine uydurmuştur. Sözün özü, 
Müslüman dünya, öze odaklanmak, hikmet ve maksatlara 
yoğunlaşmak zorundadır. 

 İnsanlık -sondan başa doğru sırasıyla- Kur’an, İncil ve 
Tevrat’tan önce de yeryüzünde şehirler inşa etmiş, medeniyet 
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kurmuş, siyaset yapmış, devlet yönetmiştir. Gelenek, devletin 
küfür ile âbâd olabileceğini söyler, zira devlet yönetmek rasyonel 
bir iştir, devlet idaresinin kendine has ilkeleri vardır, kâfir de olsa 
bu ilkelere riayet eden varlığını sürdürür, Müslüman da olsa bu 
ilkelere riayet etmeyen batar. 

 Müslüman dünyada devlet ve toplum anlayışı distopiktir. 
“İslam bu değil” – yamalı bohçada kalan son malzeme! Ütopyalar 
ideal bir site ya da devlet ve toplum arayışının ya da anlayışının 
ürünüdür, siyasi-ideolojik dindarların ve genel olarak Müslüman 
Doğu’nun devlet ve toplum anlayışı ise söz konusu ütopik devlet 
ve toplum arayışı ya da anlayışının antitezidir (distopik), hayatı 
yaşanmaz kılan ya da kılacak cinsten, zor, karanlık. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi, İslam Türk, Arap, Fars siyaset-devlet geleneği 
berbat bir gelenektir. Yani sorun tek başına bugünün sorunu değil, 
tarihe uzanan, kökleri derinde olan bir sorundan bahsediyoruz. 

♦♦♦ 

IV 

Mistik Siyasal Toplum – Yönetim Din-İman Meselesi 
mi? 

 Sosyal ve siyasal dini örgütlenme, 18. yüzyıla kadar 
yürürlükte kaldı. Batı, Kilise siyasal etkisini kaybedene kadar 
mistik siyasal toplumdu, Müslüman dünya ise modernlik 
çabalarına rağmen hâlâ mistik siyasal toplumu temsil ediyor. Bu 
nedenle devlet idaresi-kamu yönetimi alanında rasyonalitenin 
gereği olan ve hayati önem arz eden standart kriterlerin Müslüman 
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dünyada karşılığı ya da geçerliliği yok, Müslüman dünya hemen 
her alanda standartsız. 

 Mistik siyaset modeli, rasyonel olmadığı, bilakis akılla 
çatıştığı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda olguları göz önünde 
bulundurmadığı -haliyle söz konusu olgularla da çatıştığı- için 
günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Dini örgütlenme 
modeli, sırf mensubu oldukları din ya da benimsedikleri inanç 
yahut düşünce nedeniyle aynı ülkede yaşayan bir kısım insanı 
devredilemez haklarından mahrum bırakmayı meşru kabul eden, 
aynı zamanda toplumun bütünü için yaşam ve hareket alanlarını 
kısıtlayan konseptiyle de kabul edilebilir değil. 

 Sosyal ve siyasal örgütlenmede insanların dini 
mensubiyetlerine göre sınıflandırılması ya da toplum içindeki 
statünün bu şekilde belirlenmesi tarihsel açıdan -18. yüzyıl öncesi 
için- kabul edilebilir bir durumdu, zira bu tarihe kadar din, eldeki 
tek malzemeydi. 18. yüzyılda sosyal ve siyasi alanın akıl ve bilim 
temelinde yeniden oluşumu ya da düzenlenişi ve bu temel üzerinde 
gerçekleşen mekân devrimiyle birlikte dini örgütlenme yürürlükten 
kalktı. Günümüzde bu modeli devam ettiren bir iki ülkedeki 
mevcut uygulamalar ise ancak karikatür olarak nitelendirilebilir. 
İbn-i Haldun’un ifadesiyle, “Çağlar, o çağlarda meydana gelen 
meselelerin, kabilelerin ve asabiyetlerin değişmesiyle değişir. 
Maslahatların değişmesiyle farklılık gösterir. Her çağın kendine 
has bir hükmü vardır.”(1) 

 Batı, kanlı tarihinden ders almasını bilen bir medeniyet, 
dini tarihe havale edip, bireysel alanla sınırlandırması bir yönüyle 
bununla ilgili. Avrupa’nın kanlı tarihini miras almamak ve tekrar 
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etmemek için ABD’nin kuruluş döneminde (18. yüzyılın ikinci 
yarısı) din özgürlüğü hakkında yapılan tartışmalar, kurucuların da 
aralarında bulunduğu özgürlük yanlılarının bu yönde verdikleri 
mücadele, yapılan anayasa değişiklikleri ve çıkarılan kanunlar 
ayrıca dikkate değer. Batı’nın tarihte -haliyle Müslüman dünyanın 
önünde- ilerleyişi, büyük ölçüde siyasi alanın dinden 
bağımsızlaştırılarak, rasyonel bir biçimde yeniden inşa edilmesiyle 
alakalı, zira böylelikle ilerlemeyi ve refahı sağlayacak kurumların 
tesis edilmesi mümkün oldu. 

 Siyasi-ideolojik dindarlık ise Müslüman dünyada dünyevi 
yol ve yöntemlerle çözülecek meseleleri, siyasal ilahiyatla içinden 
çıkılmaz hale getiriyor. İlkesel hareket etmekten değil, bire bir 
uygulamadan yana. Bunun ifade ettiği anlam tam olarak şudur: 
Tarihsel olan bütün sosyal ve siyasal kurumlarıyla birlikte 18. 
yüzyıl öncesine dönüş – siyasi-ideolojik dindarlığın temel eğilimi 
bu yönde. 

 Siyasi-ideolojik dindarlık, yıkıcı sonuçlar doğuracak bir 
dizi anlayışa sahip. Bunların başında insanların erdemleri ve 
yetenekleriyle değil inançlarıyla ya da dini mensubiyetleriyle 
değerlendirilmesi geliyor. Oysa din, -tarihte ve günümüzde çok 
sayıda örneği görüldüğü gibi- erdemli olmanın garantisi değil. Bu, 
bir ülkeye, dolayısıyla o ülkenin vatandaşlarına yapılacak en büyük 
kötülüktür, zira nüfusun toplamı göz önüne alındığında, ister 
istemez ehliyet ve liyakati göz ardı eder, devre dışı bırakır, dindar 
görünen, gerçekte ise beş para etmez birinin önünü açarken, ondan 
daha üstün vasıflara sahip bir diğerinin önünü keser, sırf dindar 
olmadıkları için yahut dini mensubiyetleri ya da düşünceleri 
nedeniyle bir kısım insanı devredilemez haklarından mahrum 
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bırakır, böylece alanların işleyişini dumura uğratır ve gelişmenin 
önüne set çeker, ayrıca toplumsal husumet meydana getirir. Vergi 
kaçıran ya da herhangi bir şekilde kamu malından çalan 
Müslüman’ı diğerlerinden daha iyi ya da daha üstün kılan nedir? 
Müslüman komşum bana eziyet ederken gayrimüslim komşum 
benim hakkımı gözetiyorsa onun gayrimüslim olmasının bana ne 
zararı var? Soruları ve örnekleri olabildiğince çoğaltabiliriz. 

 Dinin kendi temelleri üzerinde durmasına izin vermeyerek, 
onu kurumsal ya da organize algılayan ve yeniden devletleştirmek 
isteyen anlayış, dini bütün kötülüklerin membaı haline getirir. Bu 
noktada şu soru sorulabilir: Siyasi-ideolojik dindarlar, Fransa ya da 
Almanya’da yaşasalardı ve bu ülkelerin vatandaşları olsalardı, 
vatandaşlıktan doğan haklarını sonuna kadar kullanmak, din ve 
düşünce hürriyetlerini sonuna kadar yaşamak istemezler miydi? 
Nitekim Batı’da yaşayan ve birtakım nedenlerle durumlarından 
şikâyet eden Müslümanlar var. Altın kurala geliyoruz: Sana nasıl 
davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran ya da sana 
yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma! Aksi yöndeki her 
tutum ve davranış, zulüm/adaletsizlik istemekten başka hiçbir 
anlam ifade etmeyecektir. 

 Dinin belli bir devlet kurumu tarafından temsil edilmesi 
son derece sorunludur. Ulus anlamında vatandaşlığa dayalı millet 
konsepti -ki bundan böyle milleti dini anlamda değil bu anlamda 
kullanacağım- ülkelerin nüfusları itibariyle ümmetten daha dar ya 
da lokal bir çerçeve çiziyor gibi görünse de ümmet sadece 
Müslümanları kapsadığı için, ulus/millet gerçekte daha geniş bir 
çerçeveye sahiptir. Ümmet sadece Müslümanları kapsarken, 
ulus/millet ister inansın ister inanmasın, şu veya bu dine mensup 
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olsun olmasın, belli başlı birtakım kriterlere uyan herkesi kapsar. 
Hâkim dini görüşün belli bir devlet kurumu tarafından temsili, 
dolayısıyla söz konusu kurumun devletin vatandaşlarından aldığı 
vergilerle desteklenmesi ya da ayakta tutulması adil olmaz, zira 
vatandaşların tümü, dini görüş ve mensubiyet bakımından homojen 
değildir. Bu noktada şu soruyu sormak gerekecektir: Siyasi-
ideolojik dindarlar, Müslüman olmayan bir ülkenin vatandaşı 
olsalardı ve bu ülkede hâkim dini görüşü temsil eden bir devlet 
kurumu ya da dini kurum bulunsaydı ve bu kurumu 
desteklemek/ayakta tutmak için Müslümanlardan vergi vermeleri 
istenseydi, bunu nasıl karşılarlardı? Altın kural burada da 
geçerlidir. 

 Sosyal ve siyasal dini örgütlenme arzu eden siyasi-
ideolojik dindarlık, bir dizi yanılgı ve kandırmacaya yol açar, 
bunların en önemlisi yönetimin ilahi kaynaklı olmasıdır – Allah 
adına yönetim. Oysa kendini dine dayandırsa da yönetim neticede 
dünyevidir, Allah’ın dünyevi planda kendi adına yapılanları 
onaylayıp onaylamayacağı ise son derece kuşkuludur, zira her 
düzenleme ya da uygulama neticede dünyevi planda gerçekleşen 
bir algılama ve yorumlamadır, fani, hatadan beri olmayan, kusurlu 
insanın -günümüz itibariyle- çağlar sonrası algılama ve yorumu. 
Buradan kârlı çıkacak olan dini oligarşidir, millet değil. 

 Müslüman dünyada yönetim denince akla çobanlık gelir. 
Yönetimin çobanlıkla ilişkilendirilmesi tarım toplumuna ait bir 
yaklaşımdır ve söz konusu dönemin üretim ilişkileri ve kültürü 
açısından kabul edilebilirdir. Allah/Tanrı, Sultan ya da Kral, Papa, 
Şeyh vs. çobandır, koyunlarını güderler. Ancak insanlık, -arada 
toplumları sürüleştirmek isteyen ya da sürüleştiren despot 
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yönetimler zuhur etse de neticede- 18. yüzyılda başka bir aşamaya 
geçti, mekânın yeniden düzenlendiği, bireyin tanındığı, hak ve 
hürriyetlerin yeniden tanımlanarak genişletildiği, kitle iletişim 
araçlarının günden güne geliştiği, bilgiye erişimin kolaylaştığı, 
insanların sürekli konuştukları modern dünyada çobanlık kabul 
görmez. Herkesin imamın, hocanın, şeyhin vs. ağzına ya da iki 
dudağı arasından çıkacak olan söze baktığı toplum, geleneksel 
toplumdur. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanların rasyonel temelde 
yeniden oluştuğu ya da düzenlendiği modern dünyada siyasi 
meşruiyetin kaynağı -ki artık iş başına gelen yönetim, siyasi 
meşruiyetini dinden değil milletten almaktadır-, görev, hak ve 
yetkilerin tanımı değişmiştir. 

 Siyasi-ideolojik dindarlığın nazarında bu, Allah’ı 
yeryüzünden kovmaktır. Belki etkili ama aldatıcı bir propaganda, 
zira Allah’ı yeryüzünden kovmak tabiri -ki bu muhal-ender-
muhaldir-, O’nun adını öne sürüp, ortak fayda ilkesini değil kendi 
çıkarını gözeten, keyfi davranan, zor-baskı timsali “dini 
yönetimler” için daha uygundur – sadece insanları değil, Allah’ı da 
kendi adıyla aldatma girişimi (ki bu da bir vurgudan ibaret, 
gerçekte imkânsız içinde imkânsız). Hulasa, etiket mi, muhteva 
mı? Şöyle de sorulabilir: Konulan isme ya da birtakım sembollere 
ve şekli uygulamalara mı bakmalıyız, yoksa yapılan işin 
muhtevasına mı? Kendini dine refere eden ancak insanların 
ıztırabını artıran bir yönetim mi makbuldür, yoksa azami ölçüde 
ortak fayda ilkesini gözeten seküler bir yönetim mi? Hangisi 
maksada daha uygun? 

 Devlet, vatandaşlarının -sadece kâğıt üzerinde değil- 
pratikte hangi haklarını garantiliyor? Öncelikle buna bakmak 
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gerekir. Gayba iman edilir; maverayı/görünen âlemin ötesini 
siyasal bir araç olarak öne sürüp, onu akıl ve mantık ilkeleriyle 
izah edilemeyecek yalan yanlış işlerin dayanağı haline getirerek, 
insanların hayatlarını zorlaştırmak, ıztıraplarını artırmak, birilerinin 
de bundan memnuniyet duyması ya da rahatsızlık duymaması 
başka bir şeydir. 

 Mistik siyaset ya da iktidarın mistifikasyonu, görünen 
iktidarı sorumluluktan kurtarır. Mavera siyasal bir araç olarak 
devreye girdiğinde sorgu sual etmek, sebeb-i hikmet aramak hiç 
kimsenin haddine değildir, nitekim tarih boyunca böyle oldu. Bu 
nedenle arzu edilenin aksine iktidarın demistifiye 
edilmesi/ilahilikten-kutsallıktan arındırılması, dolayısıyla 
meşruiyet kaynağı ve biçimi itibariyle yeryüzüne indirilmesi 
gerekir – yönetim dünyevidir ve görünen iktidar yaptığı ve 
yapmadığı her şeyden sorumludur. İktidarın değişmesi için milletin 
verdiği siyasi desteği çekmesi yeterlidir, bundan başka hiçbir şey 
yapmasına gerek yoktur, siyasi desteğini kaybeden iktidar koltuğu 
bırakır. 

 Hataların en büyüğü, yönetimin din-iman meselesi 
olduğunu zannetmektir. Kur’an’ın nüzulünden önce tarih 
sahnesinden birçok devlet ve imparatorluk gelip geçti, Kur’an’ın 
nüzulünden bugüne kadar da öyle ve hâlihazırda halkları 
Müslüman olmayan devletler varlıklarını sürdürüyorlar. Bunları 
incelediğimizde, birçoğunun, halkları Müslüman, yöneticileri 
dindar olan devlet ve imparatorluklara nazaran daha iyi işlediği, 
daha iyi durumda ve daha uzun ömürlü oldukları görülür. Bu, 
yönetimin rasyonel ve ilkesel bir alan yahut iş olduğunu ispat eder. 
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 Elbette meseleyi farklı açılardan ele almak gerekir. Modern 
toplum ve devletin sorunsuz ya da mükemmel olduğu, birtakım 
vahim sonuçlara yol açmadığı iddia edilemez. Tarih içinde teori, 
model ve pratikleri itibariyle zulmün zirvesine tırmanan, insanların 
ıztırabını artıran, dünyanın altını üstüne getiren modern örnekler 
göstermek mümkün. Bunlar tasfiye edilmişse de bir daha aynı 
şeylerin yaşanmayacağının garantisi yoktur. Ancak Batı’da 
tartışma devam etmekte, sistemi iyileştirme ve sürdürülebilirlik 
konusu üzerinde önemle durulmaktadır. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki Müslüman dünyada siyaset 
felsefesi üzerine yapılacak çalışmalara, meselenin uzun uzadıya 
konuşulup tartışılmasına ihtiyaç var. Siyaset felsefesi, verilen önem 
nispetinde Müslüman dünyanın geleceği açısından önem arz eden 
bir alan, zira sosyal, siyasi ve ekonomik alanların devinimini, 
ilerlemeyi ve refahı sağlayacak olan kurumların tesis edilmesi 
doğrudan bununla alakalı, dolayısıyla siyasi aklın inkişaf etmesi ve 
siyasal alanın yaşadığımız dünyaya uygun bir biçimde yeniden 
düzenlenmesi zaruri. Ancak ne yazık ki henüz bazı şeyleri konuşup 
tartışabilecek durumda değiliz. En azından tarihin ya da tarihin 
belli bir döneminin fetiş haline getirildiği, tarihte geriye dönüş 
arzusunun baskın çıktığı bir ortamda şimdilik söylenebilecek 
olanları söylemekle işe başlamakta yarar var. 

♦♦♦ 
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V 

Batı’nın Politikası, Müslüman Dünyanın Siyaseti 

 Siyasal alan ve yönetim biçimi tarih boyunca tartışma 
konusu olmuştur, siyaset felsefesi her daim hareketli bir alan 
olagelmiştir, birbirinden farklı siyaset teorileri ve yönetim 
modelleri geliştirilmiş, bunlar konuşulup tartışılmış, uygulanmıştır. 
İbn-i Haldun’un “Her çağın kendine has bir hükmü vardır”(2) 
ifadesinden yola çıkarak, şu soruyu sormak gerekir: Yaşadığımız 
çağın hükmü nedir? Bu soruya doğru cevap verebilirsek, sosyal, 
siyasi ve ekonomik alanlardaki aksaklıkları giderebilir yahut bu 
alanları bizi tarihte ileriye taşıyacak şekilde yeniden oluşturabiliriz. 

 Batı’nın politikası, Müslüman Doğu’nun siyaseti… 
Yönetim meselesinin anlaşılması için öncelikle günümüzde 
birbirinin muadili olarak kullanılan politika ve siyaset kavramları 
üzerinde durmak gerekir. Böylece -biri tarihte kalmış olan- iki 
medeniyetin temelde yönetim meselesine nasıl yaklaştıklarını 
anlama imkânına kavuşacağız. 

 Polis [πόλις – pólis, polit] (Eski Yunanca), müstahkem yer, 
kent-şehir, kent-şehir devleti, devlet; -bu sözcükten türetilmiş olan- 
politikós, devlete ilişkin; politikḗ, şehir veya devlet yönetme 
sanatıdır (Latince politica, Fransızca politique). Kelime doğrudan 
şehir ve/veya devlet yönetimi ile ilgili. Siyaset ise farklı bir yerden 
geliyor: Seyis (Arapça), at bakıcısı; siyasa(t)/siyaset, at bakımı ve 
eğitimi. Yönetim ya da devlet yönetimi ise ikinci anlamdır. Eski 
dilde siyaset etmek ya da siyaset eylemek, cezalandırmak, özellikle 
idam etmek anlamında kullanılırdı.(3) 
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 Politikanın temelinde kent-şehir, devlet, yönetim var; 
siyasetin temelinde ise at bakıcılığı ve eğitimi. Zihnin inşası ve 
siyasal alanın düzenlenmesi bakımından bu farklılık önem arz eder. 
Çobanlık ve seyislik, Müslüman dünyada yönetimle ilişkilendirilen 
iki meslektir, koyunlarını güdüyorlar, sırtlarına binecekleri atlarını 
tımar ediyorlar (bakıyorlar) ve eğitiyorlar. Yaşadığımız 
coğrafyada, siyasal alanda 19. yüzyıldan bu yana ortaya konulan 
modernlik çabalarına karşın günümüzde de siyaset algısı bu 
şekildedir. 

 Batı, 17. ve 18. yüzyıllarda siyasal alanı rasyonel bir 
biçimde yeniden düzenlerken, unutulmuş haldeyken Müslümanlar 
tarafından tercüme edilerek tekrar gün yüzüne çıkarılan Antik 
Yunan’ın felsefi birikimine, tarihi tecrübesine ve Roma mirasına 
dayandı. Demokrasi temellerini Antik Yunan’da bulur, vatandaşlık 
ise -Antik Yunan’dan ziyade- Roma’da. Antik Yunan’da Site’nin 
idari ve ticari meseleleri, Agora’da -ki toplanma yeri, kamuya ait 
açık alan, meydan, çarşı demektir- görüşülürdü. Halk meclisinin 
toplandığı yapı olan Bouleuterion (Beşyüzler Meclisi), Agora’nın 
merkezinde yer alır, kabilelerin hepsi bu mecliste temsil edilir, her 
kabile sırayla oturumları yönetirdi. Roma ise M.Ö. 509’dan 
itibaren beş yüz yıl boyunca kralın yerini bir yıllık görev süresiyle 
doğrudan halk tarafından seçilen iki konsülün aldığı cumhuriyetle 
yönetilmiş, yasama yetkisi halk meclislerine verilmiştir. Batı’da 
siyasal alanın yeniden düzenlenmesi sürecinde Antik Yunan ve 
Roma tecrübesinin -her ikisinden de istifade edilmekle birlikte- 
farklı nedenlerden dolayı eleştiri konusu olduğunu da ayrıca 
belirtmek gerekir. 
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 Batı’da siyasal alanın yeniden düzenlenmesi, tarihte geriye 
dönüş anlamı taşımaz. Eldeki birikimden ve tarihi tecrübeden 
istifade etmekle tarihte geriye dönmek birbirinden farklı şeylerdir. 
Her şeyden önce tarihte geriye dönüş muhaldir. Kısacası Batı, aynı 
nehirde ikinci kez yıkanmamıştır, politikası zamanın hükmüne 
uygun bir biçimde evrilmiştir, yapılan düzenleme, tesis edilen 
kurumlar, bunların geliştirilmesi ve işleyişi, devlet, birey, 
vatandaşlık, siyasal katılım vs. antik dönemden oldukça farklıdır. 
Hüküm değişmiştir, yapılan düzenleme ya da meydana gelen 
oluşum da çağın kendine has hükmü doğrultusunda 
gerçekleşmiştir. [Modern parlamenter rejim İngilizler, modern 
demokrasi Amerikalılar, modern ulus ise Fransızlar tarafından icat 
edilmiştir].(4) 

 Görkemli Devrim, Amerikan Devrimi ve Fransız 
Devrimi’yle birlikte siyasal alan yeniden düzenlenirken dini bağ, 
yerini daha evrensel bir konsept olan vatandaşlık bağına bıraktı. -
Din ve dini cemaat anlamında değil, modern anlamda- vatandaşlığa 
dayalı millet, modern zamanların en önemli siyasal icadıdır. Daha 
evrenseldir, zira modern millet, sadece farklı ırklardan/etnik-
kültürel kökenden gelen insanları değil, farklı dinlere mensup olan 
insanları da tek çatı altında toplar. Millet, dini değil siyasi bir 
topluluktur ve siyasi meşruiyetin kaynağıdır, dolayısıyla rejimi de 
devletin veya hükûmetin içeride ve dışarıda her türlü eylemini de 
meşru kılan güçtür. Siyasal alan -ayrım yapılmaksızın- tüm 
vatandaşların katılımına açıktır ve milletin ortak faydası 
doğrultusunda işler (olması gereken). Nitekim millet, devletten 
ayrılmaz, vatandaşların bütünü egemen gücü teşkil eder ve bu 
devlet konseptine millet-devlet adı verilir (siyasi-ideolojik 
dindarlığın hedef tahtasına oturttuğu ulus-devlet). 
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 Milli kimliğin oluşumunu ve devamını sağlayan üç başat 
unsurdan söz edilebilir: Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 
yol/ulaşım, okul/eğitim ve ordu/mecburi askerlik. Farklı 
işlevlerinin yanı sıra bunların üçü de siyasal bir topluluk olan 
milletin ifade aracı olan ortak/resmi dilin yerleşmesini sağlayan 
unsurlardır. Modern milletin icat edildiği Fransa’da kırsal kesimler 
bu şekilde modernleşmiş ve ortak bir Fransız kimliği altında 
bütünlük sağlanmıştır. Günümüz Türkiye’sinde ise vatandaşlık 
anlamında siyasi aidiyeti ifade eden milli kimlik ya da millet 
tanımı (Türk/Türk Milleti)(5) dini konsepte uymadığı gerekçesiyle 
değiştirilmek istendiği için aşındırılmış, milli kimliğin devamını 
sağlayan üç unsurdan özellikle ikisi eğitim ve askerlik dumura 
uğratılmıştır. 

 Milli kimlik ya da millet tanımı, vatandaşlığın/siyasi 
aidiyetin ifadesi olduğu için İngilterelilik, Almanyalılık, 
Fransalılık, Türkiyelilik vb. ifade tarzları absürttür, saydığımız 
ülkelerin vatandaşları, farklı ırklardan/farklı etnik-kültürel 
kökenden de gelseler, farklı dinlere mensup da olsalar, 
vatandaşlıkları/siyasi aidiyetleri itibariyle İngiliz, Alman, Fransız 
ve Türk olarak adlandırılmalıdır. Modern milletin evrenselliği için 
Fransız Milli Takımı canlı ve yakın bir örnektir. 2018 Dünya 
Kupası’nı kazanan Fransız Milli Takımı’nın yarısından fazlasını 
siyahi oyuncular oluşturuyordu, Fransızlar, Fransızca konuşuyorlar 
ve La Marseillaise söylüyorlar. 

 Elbette Batı’da siyasal alanın yeniden oluşumu ya da 
düzenlenmesi süreci sorunsuz işlemedi. Kurumlar zamanla 
oluşturulmuş ve belli bir süreç dâhilinde oturmuştur. Başlangıçta 
evrensellik iddiasının aksine herkese vatandaşlık, dolayısıyla 



ATİLLA FİKRİ ERGUN 

25 
 

siyasal katılım hakkı tanınmamış, çifte standart uygulanmış, ırkçı, 
üstünlük iddia eden yaklaşımlarla bazı gruplar -geçelim 
vatandaşlığı- insan olarak dahi kabul edilmemiş, dışarıda 
bırakılmıştır. Hulasa, vatandaşlığa dayalı millet-devlet, günümüze 
kadar uzanan zorlu bir süreç içinde -zamanla- gelişmiştir. 

 Millet-devlet konsepti, günümüzde -aslında daha önce 
başlayan- çok uluslu şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte 1970 
yılında yeni bir aşamaya geçen küreselleşmenin tehdidi altındadır. 
Emperyalizme dönüşen kapitalizm, 20. yüzyılın başında 
sermayenin önünde set oluşturan imparatorlukları parçaladı, şimdi 
küresel sermaye, millet-devleti daha küçük parçalara bölmek 
istiyor. Mikro-etnik milliyetçilikler, otonomi/özerklik talepleri, bu 
taleplerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi doğrudan bununla 
alakalıdır. Bugün, bir yandan küresel çapta bir dünya 
vatandaşlığında söz edilirken, diğer yandan şehir-devlet 
konseptinin yeniden üretilmesi tartışılmaktadır. Eğer bu konudaki 
öngörüler doğru çıkarsa ya da buna yönelik projeler hayata 
geçirilebilirse, gelecek nesiller yüzyıl sona ermeden bir şehir-
devletin vatandaşları olacaklar. 

 Ancak hiçbir siyasi organizasyonun bir günde 
yıkılmadığını bilen millet-devletler de boş durmamaktadır, bir 
yandan önleyici tedbirler üzerinde çalışırken diğer yandan 
iyileştirme ve sürdürülebilirlik konusuna yoğunlaşıyorlar. Aynı 
zamanda ‘yeni milliyetçilikler’den söz ediliyor ve daha geniş ya da 
üst bir siyasi organizasyonla daha kuşatıcı milli kimlikler 
oluşturmanın hesapları yapılıyor. İmparatorlukları aşan ve 
günümüzde küresel hale gelen sermayenin millet-devletleri aşıp 
aşamayacağı sorusunun pratikteki cevabı, milletlerin, dolayısıyla 
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dünyanın geleceği açısından önem arz ediyor. Ancak arada önemli 
bir fark var, imparatorluklarla millet-devletler karşılaştırıldığı 
zaman millet-devletlerin daha homojen bir yapı oluşturdukları 
görülüyor. Küreselleşmeciler erkenden millet-devletin ölümünü 
ilan ederken, milliyetçiliğin yükselişe geçtiği gerçeğini gözden 
kaçırmamak gerekiyor. 

 Şu soruyu sormak gerekir: Siyasal alanın rasyonel bir 
biçimde yeniden oluşumu ya da düzenlenmesi neden Müslüman 
dünyada değil de Batı’da gerçekleşti? Öne sürülen dikkat çekici 
görüşlerden birine göre, Arap Sitesi -ki Müslüman şehrin ilk 
prototipidir- Batı’nın kentlerinin aksine siyasal işleve sahip değildi, 
zira bu amaçla kurulmamıştı. Bu konseptte, Batı’dakinin aksine 
kişiler Site’ye mensubiyetleriyle tanımlanmazlar, yasal olarak da 
tek tek tanınmadıkları, bir diğer ifadeyle ortada yasal bir kişilik de 
bulunmadığı için vatandaşlık ve halkın bir meclis vasıtasıyla 
siyasete katılması gibi bir anlayış ya da düşünce de gelişmemiştir. 
Meşruiyetini Allah’tan/dinden alan siyasal güç -ki kan-aile-soy 
iktidar kaynağı idiyse de neticede hanedan da yönetimi elinde 
bulundurma hakkını ya da bu konudaki nihai meşruiyeti dinden 
alıyordu- yeryüzünde Allah’ın otoritesini temsil ve ikame eder. 
Mülk (siyasi erk), halk, mal, yasa, ordu vs. her şey Allah’a aittir 
(Allah’ın mülkü, Allah’ın halkı, Allah’ın malı…) ve siyasi güç de 
O’nun otoritesini temsil ve ikame etmektedir. Hal böyle olunca 
vatandaşlığa da lüzum yoktur. Batı Avrupa’da ise -kentin kuruluş 
felsefesi ya da amacı itibariyle- kendi kendilerini yöneten Orta Çağ 
kent-devletleri -Kilise baskısının hüküm sürdüğü bir dönem 
olmasına karşın yine de- daha sonraları dinden ve hanedandan 
bağımsız bir siyasal alanın oluşmasına, dolayısıyla vatandaşlık 
anlayışı ya da düşüncesinin gelişebilmesine olanak sağlayacak bir 
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hareket noktası veriyordu. [Bu paragrafta üzerinde durulan 
meselenin daha geniş izahı için bkz. (6)] 

 Hz. Peygamber ve kısmen Dört Halife dönemindeki 
uygulamalardan, üzerinde durulması gereken bu dikkat çekici 
görüşün özellikle bir bölümü için aksi yönde birçok örnek 
göstermek mümkündür. Ancak bu tür değerlendirmelerin 
yaşadığımız toplumda -dindar olsun olmasın- her kesimde olumlu 
ya da olumsuz anlamda hâkim olan din algısı itibariyle herhangi bir 
karşılığı olmadığı için, dini referans vermek ve bu doğrultuda bir 
dizi değerlendirme yapmak gereksizdir. 

 Şu kadarını söylemek gerekir ki, İslamiyet, Müslüman 
dünyayı ilkesel olarak (evrensel ilkeler) beslemeye devam 
etmelidir, ancak tarihsel olan sosyal ve siyasi uygulaması 18. 
yüzyılda ömrünü doldurmuştur. Hilafet, imamet ve saltanat asrı, 
imparatorluklar çağı sona erdi, toplumsal siyasi bağlar değişti, 
geleneksel toplum ve mistik siyaset yaşadığımız çağın hükmü 
değil. Suudi Arabistan, İran ve hayata geçirilmeye çalışılan benzer 
modeller birer karikatürden ibaret. 

 Osmanlı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra siyasal alanda 
birtakım modern düzenlemeler yapmış, I. ve II. Meşrutiyet ile 
birlikte anayasallık süreçleri yaşamıştır (1839 Tanzimat Fermanı, 
1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanun-i Esasi (I. Meşrutiyet), 1877 
Meclis-i Mebûsan’ın açılışı, 1908 II. Meşrutiyet). Ancak Batı 
ülkeleri ile Osmanlı arasında büyük bir fark vardır. Batı, siyasal 
alanı yeniden düzenlerken yükselişteydi, Osmanlı ise çöküşte. 
Nitekim birtakım düzenlemeleri -bazen kendiliğinden bazen de iç 
tartışma ve mücadeleler sonucu- kendi iç dinamikleriyle 
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gerçekleştirirken bir kısım düzenlemeler ise aleyhine olacak 
şekilde dışarıdan dayatılmıştır. Cumhuriyet, Osmanlı dönemindeki 
modernlik çabalarını farklı bir boyuta taşımış, Türkiye çağın 
hükmüne uygun çehresine cumhuriyetle kavuşmuştur. Günümüzde 
ise bir geriye gidiş söz konusudur. 

 Sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda -ki bizim konumuzu 
daha ziyade siyasal alan teşkil ediyor- aksaklıkların nasıl 
giderileceğine ya da bu alanların yeniden oluşumu ya da 
düzenlenmesine gelince, Türkiye’de siyasal alanın her geçen gün 
biraz daha daraldığı bir dönemde öncelikli mesele, bunun hangi 
siyasal teori ya da proje esas alınarak, hangi tarzda ve nasıl 
yapılacağıdır. 

♦♦♦ 

VI 

Modern Millet ve Modern Milli Kimlik 

 Kavramlar evrim geçirir, din evrim geçirir, toplum evrim 
geçirir, bazı gelenekler devam ederken bazıları ortadan kalkar, yeni 
kavramlar icat edilir, gelenekler oluşturulur, farklı siyasal tarzlar 
gelişir, hiçbir şey yerinde durmaz. Dünya sürekli değişiyor ve hiç 
durmayacak, 18. yüzyıl öncesine dönmeyi arzu edenler de 
yerlerinde saydıklarıyla kalacaklar. Geçmişe ait olup, bugün 
savunulan birçok şey günümüzde ciddi sorunların kaynağıdır, zira 
bunların yeri ve zamanı burası değildir, adı üstünde geçmiştir. 

 Türkiye’de hemen her alanda olduğu gibi siyasal alanda da 
bir kavram kargaşası hüküm sürüyor. Bu, kavramların evrim 
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geçirmesiyle alakalı bir durum değil, bilerek çarpıtılmaları ve 
bilinçli bir biçimde içlerinin boşaltılmasıyla alakalı bir durum. 
Siyaset felsefesinden söz etmenin zaten mümkün olmadığı 
günümüz Türkiye’sinde, daha önce ortaokulda Vatandaşlık Bilgisi 
dersinde öğretilen en basit kelime ve kavramlar dahi ters yüz 
edilmiş durumda (örneğin millet yerine halkın kullanılması gibi). 
Bunun yanı sıra uzun süredir devamlı olarak dile getirdiğimiz, 
siyasi-ideolojik dindarların 18. yüzyıl öncesine dönüş arzusu, 
sadece siyasal alanı değil bir bütün olarak ülkenin geleceğini tehdit 
ediyor. 

 Siyasal alana, dolayısıyla siyaset felsefesine girdiğimiz 
için, millet kavramını ve milli kimlik meselesini -Türkiye’nin 
mevcut durumuna da değinerek- daha geniş kapsamlı ele almakta 
yarar var. Böylece -bu temel mesele etrafında- Türkiye’de siyasal 
alanın çağın hükmüne uygun rasyonel bir biçimde düzenlenmesine 
yönelik fikirlerimizin bir kısmını da ortaya koymuş olacağız. 

 Günümüz dünyası siyasal olarak millet-devletler şeklinde 
örgütlenmiştir, aynı zamanda millet-devletler bir araya gelerek 
daha geniş çaplı ekonomik ve siyasi organizasyonlar vücuda 
getirmektedirler. 18. ve 19. yüzyıldan bugüne gelen, birbirine 
karşıt, iki farklı millet ve milli kimlik modeli vardır, bunlar farklı 
temellere dayanırlar, kullandıkları kavramlar -dolayısıyla bu 
milletleri meydana getiren felsefi arka plan- ve öncelikleri 
birbirlerinden farklılık arz eder. Birincisi, vatan adı verilen, 
sınırları belli tarihi bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, kök 
salmış, bir arada yaşayan siyasi bir topluluktur, millet-devlet (ulus-
devlet) konsepti buna dayanır. İkincisi ise kan, soy, ırk, kültür ya 
da din temelli etnik millet modelidir. Ortaya çıkışları itibariyle 
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bunların birincisi Fransız modeli (Aydınlanmacı, modern), ikincisi 
ise Alman modeli (romantik) olarak nitelendirilebilir. 

 Fransız modelinde millet, devletle özdeştir, aynı yasalara 
bağlı olarak yaşamak isteyen, sözleşmeyle birbirine bağlı olan 
insan topluluğunu ifade eder, dolayısıyla kan, soy, ırk, kültür -ki 
bununla belli bir etnik grubun kültürünü kastediyoruz- ya da din 
etrafında değil siyasal istenç etrafında oluşur. Alman modelinde ise 
milleti oluşturan, aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, 
diğerlerinden tamamen farklı, aralarında tarihi olduğu kadar doğal 
bağlar da bulunan insan topluluğudur (aynı dili konuşma 
meselesinin anlaşılması için örnek verecek olursak, Araplar -aslen- 
Almanca konuşmazlar). Fransa ya da Türkiye’dekinin aksine -
vatandaşlık anlamında bir millete mensup olmayı değil, sözü edilen 
anlamda- Alman olmayı/Almanlığı (Germanité) gerektirir, 
dolayısıyla kapalı bir milli kimliktir. Aynı şekilde iki farklı devlet 
modelinden söz edilebilir. İlki etnik ya da dini bakımdan 
homojendir, ikincisi ise etnik ya da dini bakımdan çoklu bir yapıya 
sahiptir. 

 Toplumsal bağlar aile (buradan aşiret ve mafya çıkar), 
cinsiyet (bundan da feminizm çıkmıştır), toprak (yerelliği ya da 
bölgeciliği, dolayısıyla hemşehriciliği öne çıkarır), sosyal sınıf 
(bundan -örneğin- işçi sınıfının diktatörlüğü ortaya çıkabilir), din-
mezhep, etnisite-ırk ve kültürdür (belli bir bölgenin ya da etnik 
grubun kültürü). Bunların hiçbiri evrensel bir kimlik meydana 
getirmek için yeterli değildir. Vatan adı verilen, sınırları belli tarihi 
bir toprak parçası üzerinde bir arada yaşamaya, siyasal ve hukuki 
eşitliğe dayalı vatandaşlık, bunların hepsini bir potada eritip, daha 
kuşatıcı, evrensel bir kimlik meydana getirir (etnik-dini değil, 
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siyasal millet). Siyasal millet konseptinde aile, cinsiyet, bölge, 
sınıf, dini farklılık ve etnisite ayrımı söz konusu olmaz, olursa 
siyasal millet olma özelliğini yitirir. Etnik-dini millette ise kan, 
soy, ırk, kültür ya da inanç-akide öne çıkar. 

 Tarihi bir toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan siyasal 
milletin tarih içinde oluşmuş bir kültürü, dolayısıyla kültürel bir 
kimliği elbette vardır. Ancak bu, tek başına herhangi bir etninin 
(ethni) kültürü değildir, söz konusu tarihi toprak parçası üzerinde 
yaşayan herkesin ortak kültürüdür, yani milletin ortak kültürü ki 
bunun varlığı zorunludur, millet-devlet milli eğitim -ve dışarıdan 
gelenler için entegrasyon (bütünleştirme) ve asimilasyon 
(özümseme) politikalarıyla- bunun devamını sağlar. Her bölgenin 
kendine has kültürel farklılığı ise ortak kültürel milli kimliğin bir 
parçası olarak görülür (örneğin halay çekmek de horon tepmek de 
ortak milli kültürümüzün bir parçasıdır). Ailevi, bölgesel, sınıfsal, 
cinsi, ırki, dini ya da kültürel kimlikler inkâr edilmez, ancak aynı 
zamanda bunlar siyasal aidiyeti ifade eden milli kimlikle 
bütünleşmek durumundadır. Bu kimlikler -ya da bu kimliklerden 
herhangi biri-, tanımını yaptığımız milli kimliği dinamitlemek ve 
millet-devletin çoklu yapısına meydan okumak için 
kullanıldığında, millet-devletin doğası gereği işin rengi 
değişecektir. 

 Millet-devlet, milli kültürel kimliğin devamını sağlarken, 
diğer yandan etnik-dini kimlikler üstü siyasi bir kültür yaratmak 
zorundadır. Vatan, tarihi bağ, ortak kültür (kültürel kaynaşma) ve 
bağlılık duygusunun yanı sıra aynı özgün haklara sahip -aynı 
zamanda görevleri de bulunan- her biri yasal birer kişilik olan 
vatandaşların siyasal ve hukuki eşitliği ve özgür siyasal katılım, 
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millet-devletin olmazsa olmazlarıdır. Millet-devletin -bu anlamda- 
çoklu yapısı itibariyle herhangi bir insan topluluğunun ‘azınlık’ 
olarak nitelendirilmesi kabul edilemez, zira bu konseptte tüm 
vatandaşların oluşturduğu ve devletle özdeşleşmiş bir bütünün 
varlığı söz konusudur (modern millet). Cumhuriyetin kuruluş 
döneminde gayrimüslim vatandaşların ‘azınlık’ olarak 
tanımlanması -ki diğer herkesle aynı vatandaşlık haklarına ve 
siyasal haklara sahiptirler (bkz. Lozan Antlaşması, 37-45. 
Maddeler ve T.C. Anayasası, Türk Vatandaşlığı -tanım-, Madde 
66)- günün şartlarıyla alakalıdır ve daha çok mütekabiliyet esası 
çerçevesinde, Yunanistan sınırları içinde kalan Müslümanların 
haklarını garanti altına alma amacını taşır (bkz. Lozan, Madde 45). 

 Türkiye’de milli kimlik çözülmektedir. An itibariyle deist, 
ateist, agnostik, Tengrici ve İslam’dan başka herhangi bir dine 
mensup olan insanların -birtakım toplumsal ve siyasi nedenlerle 
sahip oldukları düşünceyi ya da içinde bulundukları hali 
açıklamayanlar, kimliklerinin din hanesinde ‘Müslüman’ yazan, 
ancak gerçekte başka bir şey olanlar da dâhil- nüfusa oranı yüzde 
15’i bulmaktadır. Bir çeyrek asır sonrası için bunu 2 ile 
çarpabilirsiniz. Yani çeyrek asır sonra tablo son derece değişik hale 
gelecektir. Müslüman olanların da kendi içlerinde yaşadıkları 
kavga dövüş, parçalanma herkesin malumudur. Din etrafında 
cereyan eden tartışmalar, adı konulmamış sayısız mezhebin 
oluşmasına yol açmakla kalmamış, bunlar arasında husumet 
meydana getirmiş, öte yandan dini terk etme furyası başlamıştır. 
Kısacası din, an itibariyle Türkiye’yi bir arada tutan unsur 
olmaktan çok uzaktır. 
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 Etnik kimlik de -Türkiye’nin çoklu yapısı itibariyle- 
insanları bir arada tutmaya yetmez. Milleti bir arada tutacak başka 
bir pratik bağ kurmak ve bunu zihinsel ve pratik açıdan 
yerleştirmek gerektiği açıktır. Bir diğer ifadeyle kolektif kimliğin 
anayasadaki şekliyle algılanmasını sağlamak gerekmektedir. Etnik-
dini millet konseptinde ısrar, vaziyete hâkim olanı, diğerlerine -
onları aynileştirmek ve bir arada tutmak adına- baskı yapmaya 
sevk edeceği için -ki tarihte ve günümüzde pek çok örneği 
bulunmaktadır- çatlak daha da büyür ve derinleşir. Türkiye, ya 
geçmişte herkes için olumlu anlam ifade eden ortak anıları öne 
çıkarıp, siyasi aidiyeti ifade eden vatandaşlık temelinde modern bir 
millet olacak ya da çatı çökecek. 

 Türkiye için etnik-dini millet olmanın imkânı yoktur, zira 
ortada dini bir birlik olmadığı gibi, ırk ya da soy birliği de yoktur. 
Dini yapı çok parçalı hale geldiği, dinden kaçış furyası da başladığı 
için hâkim dini görüş doğrultusunda insanları birtakım politikalar 
uygulamak suretiyle -özellikle son dönemde görüldüğü üzere 
devletin dini kurumunu kullanarak- birliğe zorlamak ters teper. Öte 
yandan ırk ya da soy birliği de olmadığı için tarihi mitler de bir işe 
yaramamaktadır. Siyasi aidiyeti ifade eden vatandaşlık temelinde 
etnisite-din ve mevcut tarihi kültürü aşan bir üst siyasal kültür 
oluşturmak ve son dönemde ayrılıkçı/bölücü düşünce ve 
hareketlerle aşınan etnik kaynaşmayı -aynı temelde- yeniden 
sağlamak gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, İslam Siyonizm’i 
projesi değildir, vatandaşlık ve millet tanımı evrenseldir. İslam 
büyük çoğunluğumuzun dini olmakla birlikte Müslüman 
olmayanlar da cumhuriyetin vatandaşlarıdır ve siyasi aidiyet olarak 
Türk Milleti’ne mensuptur, aksi yöndeki yaklaşımlar bölücülük 
bahsine girmektedir. 
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 Kâğıt üzerinde olması yetmez, pratikte de karar kılınması 
gereken konsept, vatandaşlık bağıyla birbirine bağlı modern siyasal 
millettir. Eski çağlara dönemeyiz, İslam Siyonizm’ine demir 
atamayacağımız gibi, ırkçı da olamayız, haliyle anayasadaki 
tanımın pratikte de esas alınması gerekmektedir: “Türk Devleti’ne 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” Vatandaşlık bağı, 
bu da siyasi bağdır, cumhuriyetin vatandaşı olan herkes, tek 
kelimeyle siyasi, başka hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla gücün 
dengeli, adil dağılımı, -sadece bir kısım dindarların yararına değil- 
herkesi kuşatan (kapsayıcı) politikaların yürürlüğe konulması 
gerekmektedir. Cumhuriyetin vatandaşları arasında devlet 
tarafından ihmal edilmişlik, dışarıda kalmışlık hissi uyandırmamak 
gerekir. 

 Türkiye, tarihi ve kültürel olarak Anadolu uygarlıklarının 
(Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, İyonlar), Antik Yunan 
(Anadolu’nun Grek kent-devletleri), Roma (Doğu Roma/Bizans), 
Selçuklu ve Osmanlı’nın mirasçısıdır. Siyasal olarak cumhuriyetle 
birlikte vatandaşlık bağına dayalı modern millet-devlet konseptinde 
karar kılmıştır. Ya da kavga dövüş devam edecek, Türkiye, dini 
fanatiklerin, etnik sıkıntı çekenlerin ve ırkçılık davası güdenlerin, 
ayrılıkçıların/bölücülerin ve eksen kaymasına uğramış devlet 
politikalarının arasında geleceğini yitirecektir. 

 Son olarak, Türkiye günümüzde bir istismar toplumuna 
dönüşmüştür, dini-etnik, cinsel, duygusal, ekonomik (emeğin 
istismarı), istismar her yerdedir. Cumhuriyetin parasız okullarında 
milli eğitim verilip, şahsiyetli vatandaş yetiştirildiği zamanlar tarih 
oldu, millet acı sonuçlarıyla yüzleşmeye devam edecek. 
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VII 

Modern Devlet – Hukuk, Kurumsallık, Kişisellik ve 
Çadır Devleti 

 Modern devletin ortaya çıkışı ve gelişmesiyle birlikte 
siyasal alanda yaşanan en önemli değişim, devletin kişisel 
olmaktan çıkması, idari makamların veraset yoluyla elde edildiği 
dönemin sona ermesidir. Bu konseptte devlet temsil makamındaki 
şahısların mülkü değildir, en yüksek idari makamı işgal eden 
kimselerin dahi kişisel karar verme hak ve yetkileri yoktur. Devlet, 
hukuk ve bu çerçevede belirlenmiş kurumsal ilkeler doğrultusunda 
işlemesi gereken bir yapıdır, -seçilmiş ya da atanmış- kişilerle değil 
kurumlarıyla ayakta durur, kişiler gelip geçicidir. Devletin 
eylemleri de temelde kişisel kanaat, menfaat ve kararlara değil, 
hukuka ve bu çerçevede şekillenmiş kurumsal ilkelere dayanmak 
zorundadır. Hukuk, bir anlamda oyun kuralları demektir ve her 
şeyin üzerindedir, hukukun üstünlüğünden kasıt budur. 

 En önemli ilke iktidarın sınırlandırılmasıdır, kuvvetler 
ayrılığı ve hukuk bunu sağlar. Böylece siyasal iktidar aklına her 
eseni yapamaz, kontrol/denetleme mekanizmaları işler. Güç 
dağıtılıp sınırladığı zaman kişiler kafalarına eseni yapamayacağı, 
ortak akıl ve kontrol mekanizmaları çalıştığı için, birinin yaptığı 
yanlış diğerinden döner. Kuvvetler bir yanlış üzerinde birleştikleri 
ya da birinin yanlışına -mesela yetki alanına girmediği için- bir 
diğeri ses çıkarmadığı yahut karışmadığı zaman bu sefer haklarının 
bilincinde olan vatandaşlar duruma itiraz edip seslerini yükseltirler.  
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Modern devlet, standart hale getirilmiş devlettir, işleyişi, 
eylemleri-uygulamaları standarttır ve birtakım prosedürler 
dâhilinde gerçekleşir, iş başına gelen kişi ya da onun partisinin 
arzusuna göre (keyfi olarak) bu standartları ortadan kaldırmak, 
kabile düzeni/yönetimi tesis etmek anlamına gelir. Kuvvetler 
birliği, mutlak monarşi ve -kendi içinde totaliter ve otoriter olarak 
ikiye ayrılan- diktatörlük rejimlerine mahsustur. Kişisel irade ya da 
arzularla hukuku aşındırmak ve kurumsal işleyişi ortadan 
kaldırmak, bir diğer ifadeyle iktidarın hukuku ve kurumları 
kendisine uydurması, devleti zaafa uğratır ve her biri yasal birer 
kişilik olan, özgün hukuki ve siyasi hak ve ödevleri bulunan 
vatandaşlardan müteşekkil milletin menfaatlerine darbe vurur. 

 Devlet sınırsız, siyasal iktidar ise sınırlıdır, birincisi daimi, 
ikincisi ise geçicidir. Siyasal iktidar “devlet benim” diyerek sınırsız 
olmaya yeltendiğinde hukuk devleti ve kurumsallık ortadan kalkar, 
böylece devlet, çadır devletine dönüşür. Devleti belli bir süre için 
yönetmek üzere millet tarafından iş başına getirilen siyasal iktidar, 
devletin ve milletin aleyhine olacak şekilde kendi iktidarının etki 
alanını genişletmek, kendi parti kadrolarını imtiyaz sahibi kılmak 
için devleti bir araç olarak kullanamaz, kullanmamalıdır. Aksi 
halde devlet, bir kişinin, partinin ya da grubun onu kendi çıkarı için 
kullandığı bir araçtan ibaret hale gelir. Böylece söz konusu kişi, 
parti ya da grup, ortak fayda ilkesini gözetmediği gibi, milletin 
elinden kendi kendisini yönetme hakkını da alır. 

 İdari makamları işgal eden, haliyle yaptıkları işin ücretini 
vatandaşların vergilerinden alan kimseler, hukuk ve kurumsallık 
gereği, -en yüksek makamı işgal eden kişinin iradesi ya da 
üstlerinin arzuları doğrultusunda değil- idari makamlar için 
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belirlenen alan ve yetkiler çerçevesinde, yükümlü oldukları üzere 
kamu menfaatini gözeterek görev yapmak, yönetim ve uygulamada 
makamlarının yetki alanına riayet etmek zorundadırlar. 

 Devlet, vatandaşlarının hukuki ve siyasal çıkarlarını 
hedefleyen ve bu çıkarları aktif olarak koruyan bir 
organizasyondur, her eyleminde kamu yararını gözetmek 
zorundadır, en yüksek kamusal iyilik en genel biçimde devlette 
tecelli eder (siyaset felsefesi açısından olması gereken). Bu nedenle 
hukuk, kişilerin siyasal güçlerini ve idari makamlarını kendi kişisel 
çıkarları için kullanmalarını yasaklar. Özetle modern konseptte 
devlet işeri, bireysel değil, idari makamları işgal eden -bir kısmı 
seçilmiş, bir kısmı ise atanmış olan- bireyler tarafından hukuk ve 
kurumsallık ilkelerine dayanan uygulamalarla yürütülür. 

 Devlette devamlılık esastır, bu da bir bütün olarak sistemle 
sağlanır, siyasal iktidar ya da idari makamlar el değiştirdiğinde 
devlet bundan etkilenmez, zira modern devlet sistem odaklı çalışır. 
Devletin bekası da kişilerin bekasına bağlı değildir, herhangi bir 
kişi ya da partinin iktidarını kaybetmesiyle yahut -seçilmiş ya da 
atanmış olan- kişilerin makamlarını yitirmeleriyle devletin bekası 
arasında herhangi bir bağ ya da ilişki yoktur, eğer varsa -arada 
böyle bir bağ ya da ilişki kurulabiliyorsa- devlet kişiselleşmiştir ve 
tehlikededir. 

♦♦♦ 
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VIII 

Cumhuriyet ve Demokrasi – Cumhuriyetçi ile 
Demokrat, Mesul Vatandaş ile Müşteri Vatandaş 

 Cumhuriyetçilik ile -ister liberal ister sosyal olsun- 
demokratlık arasında belirgin farklar vardır. Demokratik 
cumhuriyet, sosyalist cumhuriyet, halk cumhuriyeti, İslam 
cumhuriyeti gibi konseptler söz konusu ise de bunların dünyadaki 
örneklerinin birçoğu gerçek anlamda cumhuriyet vasfı taşımazlar. 
Cumhuriyet, özünde özgün haklara sahip vatandaşlardan oluşan ve 
devletten ayrılmayan milletin egemenliğine dayanan bir yönetim 
biçimidir. Ancak milletin yönetici ve temsilcilerini özgür seçim 
yoluyla belli bir süre için belirliyor oluşu, cumhuriyet rejimini 
demokrat değerlerle özdeş kılmaz. Aynı şekilde seçimlerin 
yapılması ve bir meclisin olması, adı cumhuriyet olan bir ülkeyi 
gerçek anlamda cumhuriyet yapmaya yetmez. 

 Bir cumhuriyet ile liberal ya da sosyal bir demokrasinin 
üzerine kurulduğu değerler, toplumun yapısı ve düzenin işleyişi, 
dolayısıyla bir cumhuriyetçi ile demokratın düşünüş biçimleri 
birbirlerinden büyük ölçüde farklılık arz eder. Cumhuriyet, her 
şeyden önce ahlak ya da daha geniş çerçevede fazilet ister, 
demokrasinin -özellikle de liberal olanının- sloganı ise “Bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler”dir. Bu, her ne kadar mülkiyet-
ekonomi temelinde şekillenmiş bir yaklaşım ise de demokratın 
hemen her meseleye ilişkin yaklaşımı budur – isteyen istediğini 
yapsın. 
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 Demokraside vatandaş müşteridir, böyle görülür, vatandaş 
da müşteri gibi davranır, buna ‘müşteri vatandaş’ adını veriyoruz. 
Günümüzde demokrasiler, AVM toplumları meydana getirmiştir, 
vatandaş, ihtiyaç kredilerinin, ticari kampanyaların müşterisidir, 
devletle vatandaş arasında bir nevi işletmeci-müşteri ilişkisi vardır. 
Sanayinin gelişmiş olduğu demokrasilerde de vatandaş, tam olarak 
üretim ve tüketimin nesnesidir, tam bir homo economicus’tur. 
Cumhuriyetin vatandaşları ürettikleri kadar tüketirler, 
demokrasilerde ise müşteri vatandaş için borçlanma doğaldır. 

 Cumhuriyet bireyi tanır, vatandaş özgün haklara sahip 
birey vatandaştır, ancak vatandaşlıktan kaynaklanan özgün 
haklarının yanı sıra toplumsal ödevlerinin de bilincindedir, 
dolayısıyla toplumsal ve siyasal alanda cereyan eden olaylara 
kayıtsız değildir. Gelişmeleri “doğal akışına” bırakıp seyretmez, 
vatandaşlıktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirir – mesul 
vatandaş. Vatandaşlık siyasi aidiyeti ifade ettiği, millet devletten 
ayrılmadığı, içeride egemen dışarıda bağımsız olduğu için 
cumhuriyetin vatandaşı homo politicus olarak nitelendirilebilir. 

 Cumhuriyet, her yeni nesilde parasız okulda yeniden 
kurulur. Okul, bilimsel eğitimin, aynı zamanda vatandaşlık 
bilincinin ve milli şuurun verildiği yerdir. Demokrat, cumhuriyetin 
parasız okullarında verilen eğitimi “militarist” bulur. Törenler, 
marşlar, antlar, milli bayramlar, resmigeçitler vs. insanları askere 
dönüştürmektedir. Doğrudur, cumhuriyetin vatandaşları aynı 
zamanda asker vatandaş, dolayısıyla millet de ordu-millettir. 
Cumhuriyet -haliyle cumhuriyetin vatandaşları- içeride egemen, 
dışarıda bağımsız olmak ister. Bunu sağlamanın ya da devam 
ettirmenin yollarından biri de vatan adı verilen toprak parçası 
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üzerinde teşekkül eden millet-devletin gerekli hallerde kendi 
varlığını korumak üzere eline silah almasıdır. Ordu bunun için 
vardır ve mecburi askerlik bir vatandaşlık görevidir. Demokrasi ve 
demokrat için bu, olmazsa olmaz değildir, demokrasi, ülkeyi 
koruma işini paralı güçlere, özel paralı ordulara havale edebilir, 
hatta bir başka ülke tarafından “korunmayı” dahi kabullenebilir, 
hulasa herkesin asker olmasına lüzum yoktur. 

 Demokrasi -yine özellikle liberal olanı- diğer her şeyi 
olduğu gibi avare gezen insanları ve fakirliği de hoş görebilir. 
Bunların olumsuz etkisinin azaltılması için çeşitli sivil ya da 
gönüllü bireysel ve toplumsal mekanizmalar geliştirilmiştir. 
Dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, platformlar, dini cemaatler, 
bireysel hayırseverlik faaliyetleri vs. yaraya pansuman yaparlar. 
Bu, cumhuriyet için kabul edilemezdir – kimsesizlerin kimsesi 
cumhuriyet. Her şeye rağmen bir şeyler ters gider, sefalet söz 
konusu olursa, bu, ortak sefalet olur, birilerinin semirdiği, 
diğerlerinin ise sefil olduğu bir düzen kabul edilemez. 

 Aynı şekilde demokrasi, homo religious’a önemli ölçüde 
alan açar, yani dini insana. Dini insan -ki bununla bir dine mensup 
olan ve dini vecibeleri yerine getiren herkesi kastetmiyoruz- bir 
yandan maverada gezinirken, öte yandan demokrasinin gereği 
olarak serbestçe örgütlenir, sosyal, ticari ve siyasi yapılanmalar 
meydana getirerek, toplumda kendine bir yer tutar. Cumhuriyetin 
ya da millet-devletin olmadığı yerde insanlara sosyal çevre sağlar, 
iş imkânı sunar, eğitim verir, okul açar, şirketleşir, holding de 
kurar, banka da. 
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 Günümüzde demokrasi, renkli görsel dünyadır, cumhuriyet 
ise edebi dünya, kendilerini bu şekilde ifade ederler. Demokraside 
imaj her şeydir. Günümüz dünyasında çocukların, gençlerin ve 
diğer yaş gruplarının en gelişmiş demokrasilerde bile internet 
bağımlısı olmalarına şaşmamak gerekir. Demokrasinin renkli 
görsel dünyasında insanlar kafalarına göre takılırlar, 
yaşayamadıkları -ekonomik açıdan daha üst- hayatları bu şekilde 
yaşarlar. Kısacası renkli görsel dünyada sosyalleşebilir, hatta 
başkalarının hayatlarını dahi yaşayabilirsiniz. 

 Cumhuriyet özgürlükten korkmaz, bilakis özgürlükleri 
savunur ve koruma altına alır. Din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve 
kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti… 
Korkmaz, zira eğitim altyapısı sağlam mesul vatandaş yetiştirir. 
Demokrasi ise propaganda ettiğinin aksine, “Bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler” yaklaşımının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya 
çıkan durumlarda sert müdahalelerde bulunmak zorunda kalır. 
Örneğin bir yandan homo religious’a alan açarken, bunun olumsuz 
sonuçları ortaya çıktığında insanları fişlemeye başlar, gerektiğinde 
ev, yurt, dernek, vakıf, -Batı’da- cami vs. basar. Bir başka örnek: 
Cumhuriyetin vatandaşı, pedofili içerikli kitap yazıp yayınlamaz, 
eğitim altyapısı, şahsiyeti buna engel olduğu gibi böyle bir imkân 
da yoktur, demokrat ise sıkıştığında “özgürlük” dediği şeyi 
engellemek, kitabı toplatmak, adli soruşturma açmak zorunda kalır. 
Devlet duruma müdahale ederken, arada bunun -yani kitabın- 
neticede edebi bir kurgudan ibaret olduğunu, müdahale edilmemesi 
gerektiğini savunan demokratlar da çıkar (ülkemizde yaşandı). 

 Cumhuriyet ile demokrasinin mekânsal örgütlenmesi de 
taban tabana zıttır. Demokrasiler ekonomik faaliyet temelinde 
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yükseldikleri için AVM’ler, gökdelenler-plazalar öne çıkar, spor 
dahi ekonomik faaliyete dönüşmüştür, “arena” adı verilen statlarda 
insanlar kendilerinden geçer, festival, dolayısıyla gösteri toplumu 
yüceltilir. AVM pazar yeridir, haftanın her günü açıktır. 
Cumhuriyet ise milletin güç istencini ifade eden bir siyasal proje 
üzerine inşa edildiğinden anıtsal mimarinin örneklerini sunan 
okullar, kütüphaneler, kültür merkezleri, dil ve tarih kurumları, 
zafer takları inşa eder. Modern demokrasilerde de bunlar vardır, 
ancak önemli bir bölümü geçmişin kalıntılarıdır. 

 Bütün bu farklılıklar, demokratın nazarında cumhuriyeti 
“baskıcı, tek tipçi, militarist rejim” yapar, zira cumhuriyet herkese 
geçit vermez, herkesin her şeyi yapmasına müsaade etmez. 
Demokrat, demagoji yaparak, tarihten ve günümüzden bazı isimler 
sayar ve bir dizi sözde örnek sıralar, Afrika ve Asya 
cumhuriyetlerle doludur mesela, vaziyetleri ortadadır. İsimlere 
bakacak olursak, demokratın Kâbe’si ABD’nin yönetim biçimi 
federal anayasal cumhuriyettir, yılda 300 milyar dolar cari fazla 
veren Almanya’nın da öyle. Gerçekte ise ne ABD ne de Almanya 
cumhuriyettir, bunlar modern demokrasilerdir, cumhuriyet kâğıt 
üzerinde bir isimdir sadece. Günümüzde cumhuriyet, Fransa’da 
dahi zayıflamıştır -ki bu 80’li yıllardan bu yana tartışılmaktadır-, 
dolayısıyla o da modern demokrasiler kategorisinde ele alınabilir. 

 Türkiye ise çoktan cumhuriyet olmaktan çıkmıştır, önce 
birtakım “reformlarla” liberal demokrasinin gereklerini yerine 
getirmiş -ki hâlâ neo-liberal ekonomi modelini uygulamaktadır-, 
daha sonra da başka bir şeye dönüşmüştür. Türkiye’de 
cumhuriyetin tasfiyesi 1948’de başlamıştır, Marshall Yardımı 
(1948-1951), NATO’ya tam üyelik (1952), Köy Enstitüleri’nin 
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kapatılması (1954), askeri darbeler ve ilerleyen süreçte 
özelleştirmeler… (İlk özelleştirme, 80 darbesi sonrasında 
gerçekleşti – Sümerbank Iğdır Pamuklu Dokuma Tesisi, 1985). An 
itibariyle yeterli üretim yoktur, milli eğitim bitmiş, vatandaşlık 
bilinci ve sorumluluğunun, milli şuurun yerini piyasa karakteri 
almış, siyasi aidiyeti ifade eden vatandaşlığa dayalı millet-devlet 
tahrip edilmiş, milli kimlik aşındırılmış, millet güç istencini 
yitirmeye başlamıştır. Her şeyden önce cumhuriyetin kurumları 
işlevini yitirmiştir -ki devlet kurumlarıyla ayakta durur, birilerinin 
kanaatleriyle değil-. Dinbazlık, etnikçilik ve küreselleşmecilik 
revaçtadır. Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki bir yandan 
cumhuriyeti savunan, Atatürk’ü dillerinden düşürmeyen kesimlerin 
büyük çoğunluğu aslında cumhuriyetçi değil demokrattır. 

 Şu soruyu sormak gerekir: Ekonomik faaliyet dumura 
uğradığı zaman -ki kapitalizm 70’li yıllardan bu yana kriz içinde 
olmakla birlikte Türkiye’de ekonomik faaliyet zaten temelsiz bir 
Ali Cengiz oyunundan ibarettir- insanları bir arada ne tutacak? 
İntihar mı edecekler, yoksa kaos ortamı içinde yahut hiçbir mahzur 
görmeden, güle oynaya küçük parçalara mı bölünecekler? Bu soru, 
sadece Türkiye’yi değil, diğer ülkeleri de ilgilendiren bir sorudur. 

 Böylece siyasal projemizi de net bir biçimde ortaya 
koymuş oluyoruz: Cumhuriyeti yeniden tesis etmek ve ileriye 
taşımak.  

♦♦♦ 
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IX 

Millet-Devlet Hedef Tahtasında – Küreselleşme ve 
Millet-Devlet Üzerine Kısa Bir Not 

 Yahudiler asırlarca dünyanın dört bir yanına dağılmış, 
mekânsız/ülkesiz küresel kabileler olarak yaşadılar ve bu, onlara 
son derece pahalıya mal oldu. İsrail devletinin kuruluşu 
Yahudilerin ülkesizliğine son verdi ve bir bakıma onlara tekrar 
millet olma özelliği kazandırdı. 

 Doğu Türkistan, Filistin ve Keşmir, bunlar en fazla 
Müslüman kanının döküldüğü yerler. Buralarda yaşayan 
Müslümanlar da aslında mekânsız/ülkesiz halklardır, zira üzerinde 
yaşadıkları toprak parçalarında kendi sözleri geçmiyor, yani 
buralar fiilen başkalarına ait durumda. 

 İmparatorluklar, Sanayi Devrimi’yle birlikte son sürat 
yükselmekte olan kapitalizmin önünde en büyük engeli teşkil 
ediyorlardı. Bu nedenle kapitalizm -ki emperyalizm onun zorunlu 
neticesidir- 20. yüzyılın başında imparatorlukları parçaladı, onları 
hazmedilebilir lokmalara böldü. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan 
imparatorluklarından birçok devlet, hatta devletçik türedi. Şimdi 
küreselleşme evresinde kapitalizme daha küçük lokmalar lazım ve 
bu yüzden de millet-devlet hedef tahtasında. 

 Küresel kapitalist bir dünya devletini öngören 
küreselleşme, vatansızlık -bir diğer ifadeyle mekânsızlık- üzerine 
kurulu olduğu, milli aidiyetlerden kopuşu gerekli kıldığı için, 
millet-devleti dağıtmak zorunda, aksi halde istediği sonuca 
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ulaşabilmesi mümkün değil. Kapitalizm söz konusu olduğunda 
sermayenin vatanı-milleti yoktur, çok uluslu şirketler ultra 
kozmopolittir, kapitalizm nokta-i nazarından sermayenin dini-
imanı da olmaz. İlginçtir ki aynı şekilde Marksizm de vatansızdır, 
çünkü işçi sınıfının da vatanı yoktur, proletarya enternasyonal ve 
ultra kozmopolittir. Hal böyle iken üniter devleti zayıflatmaya ya 
da merkezi yönetimi erozyona uğratmaya çalışanlar ve hatta ülke 
bölünsün, dağılsın isteyenler bir numaralı küreselleşmecilerdir.  

♦♦♦ 
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SONUÇ 

 Ne yazık ki yaşadığımız coğrafyada siyasetten anlaşılan 
milleti gütmek, devletten anlaşılan da milleti sömürmektir. Modern 
millet, vatandaşlık temeline dayanan, soyut, hayali bir topluluktur. 
İnsanlar hikâyeye inanmayı bıraktıkları zaman millet dağılır (biter), 
çatı çöker. Hukuki, siyasi eşitsizlik, adaletsiz gelir dağılımı ve 
yoksulluk tavan yapıp süreklilik kazandığında insanlar zamanla 
hikâyeye inanmaktan vazgeçerler. Bu bakımdan günümüz 
Türkiye’sinin durumu hiç de iç açıcı değildir.    

 İnsanlık tarihinde devlet gereklilik sonucu ortaya çıkmıştır 
ve temelde gücü ifade eder. Herkes gücü kimin kullanacağını bilir, 
esas mesele gücün hangi şartlarda ve nasıl kullanılacağıdır. Tabiatı 
icabı devlet, gerekli hallerde zor ve şiddet kullanma gücüne ve 
hakkına sahiptir, ancak zor ve şiddet kullanılmasını gerektiren söz 
konusu haller, kişilerin arzusu ya da tercihine bırakılmamıştır. Batı 
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felsefi birikimi, aydınlanması ve edindiği tecrübeler neticesinde 
gücü sınırlama yoluna gitmişse de problem tamamen ortadan 
kalkmış değildir. Türkiye’de Meşrutiyet ve Cumhuriyet tecrübeleri 
-ki bunlar anayasallık süreçleridir- önemli kazanımlar sağlamıştır, 
ancak gelinen son nokta itibariyle Türkiye 18. yüzyıl öncesine 
döndürülmek istenmektedir.   

 Devlet sosyal, siyasi ve ekonomik alanları düzenleyen, bu 
alanların işlemesini sağlayan organizasyondur ve bunu da hukuk 
çerçevesinde yapar. Devletin amacı, küçük bir zümrenin elindeki 
özel mülkiyeti korumak ve -günümüzde sürü olarak görülen- 
milleti gütmek değildir. Devlet, ondan ayrılmayan ve milleti 
meydana getiren vatandaşların kendi rızalarıyla -sulh yoluyla- 
sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımını sağlar. Adaleti 
sağlamak zorundadır, dolayısıyla hedefi, ortak fayda ilkesine 
uygun olarak milletin mutluluğunu artırmaktır. Devleti idare 
edenlerin ya da hükûmetin başlıca görevi de budur. Devlet -
dolayısıyla devleti idare edenler- herkesin üzerinde bir arada 
yaşadığı ortak zemini korumak ve onu daha da güçlendirmek için 
mevcut imkânlardan milletin her ferdini aynı şekilde 
yararlandırmak zorundadır, bir zümre ya da kesime yağdırılıp, 
diğer kesimler dışlandığı zaman, dolayısıyla insanlar yaşayamaz 
duruma geldiklerinde işler rayından çıkar. 

 Modern konsept, sosyal devlet-güçlü birey denklemi 
üzerine kuruludur. Sosyal devlet bireyi dilendirmez, sosyal 
devletin söz konusu olmadığı, bireyin/bireyselliğin zayıf olduğu 
toplumlarda grup ya da cemaat sosyal güvencedir, mensuplarına iş, 
aş ya da maddi destek sağlar. Hal böyle olunca kişi bir nevi esir 
olur, grup ya da cemaat olmadan bir hiçtir. 18. yüzyıl öncesi 
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toplumlarda cemaatle var olunur, günümüzde çok sayıda örneği 
bulunan bu yapıların mensubu olmak karşılıksız değildir, 
bulunduğu konuma ya da durumuna göre kişiden faydalanılır. 

 Türkiye’yi 18. yüzyıl öncesine döndürmeye çalışan siyasi-
ideolojik dindarlık özle değil kabukla uğraşmaktadır, her şeyden 
önce bir siyaset felsefesine sahip değildir. Bazı İslamcı yazarlar, 
her ne kadar önerdikleri devlet modelinin teokrasiye tekabül 
etmediğini söylemişlerse de -ki bununla daha çok Orta Çağ Avrupa 
teokrasisini kastetmektedirler- önerileri teokrasinin ötesine 
geçememiştir. Genel olarak siyasi-ideolojik dindarlığın siyasal 
düşüncesi “Allah’ın muradını bilen” ve bunu pratiğe aktaran öncü 
bir grubun başını çektiği bir teokrasiyi öngörmektedir. Diğer 
yandan federasyon, konfederasyon, özerlik ya da eyalet sistemi 
sevdalısı olan İslamcı yazarlar bulunmaktadır. 

 Siyasi-ideolojik dindarlığın bireyle/bireysellikle sorunu 
vardır, bireyi/bireyselliği devamlı hedef tahtasına oturtmaktadır, 
zira birey vatandaş bağımsız düşünüp bağımsız hareket eder, kendi 
ayakları üzerinde durabilir. İşler kötü giderse -ki gidebilir- sosyal 
devlet devreye girer. Hal böyle olunca bir grubun ya da cemaatin 
üyesi olmaya ihtiyaç kalmaz, sosyal hayatta farklı biçimlerde var 
olma yoluna gidilir. 

 Din denince siyasi-ideolojik dindarların aklı çöle 
gitmektedir, ahlaktan anladıkları belden aşağısı, insandan 
anladıkları köle, toplumdan anladıkları sürü, hukuktan anladıkları 
kendilerini kayıran tek taraflı karar, devletten anladıkları ise 
maalesef kabile düzeni/yönetimidir. İslam’da ne resmi din anlayışı, 
ne resmi din eğitimi, ne resmi din adamı sınıfı, ne de resmi 
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ibadethane vardır. Herkese açık ve bir bütün olarak millete ait olanı 
dar bir çerçeveye sıkıştıran yaklaşımlar hem İslam’ı olmadık bir 
hale büründürmekte hem de milletin istikbalini karartmaktadır.  

 Siyasal din anlayışı baskıcı olduğu kadar bölücüdür de. 
Devlet, kimin Mü’min kimin kâfir olduğuna karar veremez, 
Müslüman olduğunu beyan eden herhangi bir kimseyi dini 
anlayışından ötürü belli bir kategoriye sokamaz, onu 
ötekileştiremez ve baskı altına alamaz. Aynı şekilde kendilerini 
Müslüman olarak tanımlamayan -veya sair dini yahut ideolojik 
kimliklerle ifade eden- kimselere de vebalı muamelesi yapılamaz 
ve sözü edilen kimseler dini tercihlerinden veya sahip oldukları 
dünya görüşlerinden ötürü baskı altına alınamazlar. Aksi yöndeki 
bütün yaklaşımlar, insanların doğuştan sahip oldukları 
devredilemez hakları yok sayma, dini de bu yönde bir baskı ve 
zulüm aracı olarak kullanma arzusuna delalet eder, dolayısıyla bu 
ve benzeri yaklaşımların siyasetle ve siyaset felsefesiyle herhangi 
bir alakası yoktur. 

Milliyetçiliğe gelince, Türkiye’de milliyetçilik millete 
değil devlete odaklıdır, usûlen yaptığı millet vurgusu ve övgüsünün 
pratikte karşılığı yoktur. Bu tür milliyetçilikte millet kimsenin 
umurunda değildir, millete ne olursun olsun yeter ki devlet yüce 
olsun anlayışı hâkimdir. Milletin perişan olmasında, sürünmesinde 
beis görmeyen içi boş slogan milliyetçiliğinden hayır gelmeyeceği 
aşikârdır. Meselenin kökleri oldukça derindir, “Devletin bekası için 
gerekirse bütün halkı feda ederim”, (cevaben) “Devlet dahi halk 
içindir”, tarihi tartışmanın özeti budur ve maalesef bizde insanın 
değeri yoktur. Aynı şekilde siyasi-ideolojik dindarlık da kendisini 
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devlete odaklamıştır. Yaşadığımız coğrafyada benimsenen 
ideolojiler insandan arındırılmıştır. 

Türkiye’de rejim -ismen değil ancak pratikte- değişmiştir, 
işin tabiatı icabı bu değişimle eş zamanlı olarak yeni bir zengin 
sınıf ortaya çıkmıştır. Evine ekmek götürmekte zorlanan insanların 
“İslam” propagandası yaptıkları, “gelenek” aşağı “medeniyet” 
yukarı atıp tuttukları, köylü milliyetçilerin ise “Türklük”ten 
bahsettikleri zor zamanlardan geçiyoruz. 

 Meselenin özü şudur: “Bir hükûmetin idari uygulamasında 
(ki bu, tek bir bireyin ya da bir grup bireyin gerçekleştirdiği fiilden 
başka bir şey değildir) toplumun mutluluğunu artırma eğilimi onu 
azaltma eğiliminden fazla ise bu fiilin fayda ilkesine uygun olduğu 
ve bu ilke tarafından vazedilmiş bulunduğu söylenebilir.”(7) 

 Yaşadığımız ülkeye, içinde bulunduğumuz duruma, 
etrafınıza bir bakın, bugün Türkiye’de artan ne, eksilen nedir? 
Okuyucuyu bu soruyla baş başa bırakıyorum. 

♦♦♦ 

 

 

 

 

 



ATİLLA FİKRİ ERGUN 

51 
 

Dipnotlar 

1- İbn-i Haldun, Mukaddime, Haz: Süleyman Uludağ, Dergâh 
Yayınları, 1. Baskı, 1988, I. Cilt, s. 588 

2- İbn-i Haldun, a.g.e. I. Cilt, s. 588 

3- bkz. Nişanyan Sözlük, Politik, Politika ve Siyaset Md.; bkz. 
Kubbealtı Lugatı, Siyaset Md. (siyaset etmek) 

4- Dominique Schnapper, Yurttaşlar Cemaati -Modern Ulus 
Fikrine Dair-, Türkçesi: Özlem Okur, Kesit Yayıncılık, 1995, s. 
64-76 

5- Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ifade eder, “Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” – T.C. 
Anayasası, Dördüncü Bölüm, Siyasi Haklar ve Ödevler, I. Türk 
vatandaşlığı, Madde 66); 1876 yılında kabul edilen Kanun-i 
Esasi’nin Tebaa-i Devlet-i Osmaniye’nin Hukuk-i Umumiyesi 
başlığı altında da Osmanlılık benzer şekilde tanımlanmıştır: 
“Devlet-i Osmaniye tâbiyetinde bulunan efradın cümlesine 
herhangi din ve mezhepten olur ise bila istisna Osmanlı tabir 
olunur ve Osmanlı sıfatı kanunen muayyen olan ahvale göre 
istihsal ve izale edilir” (Madde 8) 
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OKUMA LİSTESİ 

Siyasi Düşünce Üzerine 25 (+1) Kitap 

Siyasi düşünce üzerine kaleme alınmış 25 (+1) kitaptan oluşan liste 
aşağıdadır. Yardımcı kaynak olarak verilen +1 dışındaki eserler 
müelliflerinin ölüm tarihlerine göre kronolojik olarak sıralanmış, 
halen hayatta olan yazar ve düşünürlerin eserleri ise yine 
kronolojik olarak (müelliflerin) doğum tarihlerine göre sıraya 
konulmuştur.  

- Platon – Devlet 

- Aristo – Politika 

- İbn-i Haldun - Devlet 

- Niccolo Machiavelli – Prens 

- Étienne de La Boétie – Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev 

- Thomas Hobbes – Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri 

- Thomas Hobbes – Leviathan 

- John Locke – Hükûmet Üzerine Birinci İnceleme  

- John Locke – Hükûmet Üzerine İkinci İnceleme 

- Montesquieu – Kanunların Ruhu Üzerine 

- Jean-Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi 
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- Jeremy Bentham – Ahlak ve Yasama İlkeleri 

- John Stuart Mill – Özgürlük Üzerine 

- Bakunin – Tanrı ve Devlet 

- Marks-Engels – Komünist Manifesto 

- Herbert Spencer – Devlete Karşı İnsan 

- Carl Schmitt – Siyasi İlahiyat -Egemenlik Kuramı Üzerine Dört 
Bölüm- 

- Elias Canetti – Kitle ve İktidar 

- Ellen Meiksins Wood – Yurttaşlardan Lordlara 

- Anthony D. Smith – Milli Kimlik  

- Dominique Schnapper – Yurttaşlar Cemaati -Modern Ulus 
Fikrine Dair- 

- Gianfranco Poggi – Devlet -Doğası, Gelişimi ve Geleceği- 

- Régis Debray – Biz Cumhuriyeti Çok Sevmiştik 

- Larry Arnhart – Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi 

- Denise A. Spellberg – Thomas Jefferson’ın Kur’an’ı 

(+1) Yardımcı Kaynak:  

- Siyaset Felsefesi Sözlüğü – Yayına Haz.: Philippe Raynaud ve 
Stephen Rials 


