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Takdim
Liberal Düşünce dergisi 55. sayısıyla Türkiye’nin en önemli sorunlarından din özgürlüğü konusunu muhtelif boyutlarıyla ele alan bir dosyayla size merhaba demektedir.
Dergimizin ilk yazısı, çağımızın önemli siyaset felsefecilerinden Chandran
Kukathas’a ait. Kukathas, Türkiye’de çok tanınmamasına rağmen Liberal Archipelago isimli eseriyle günümüz siyaset biliminde çığır açan bir isimdir. Kukathas’ın
Ahlâkî Evrenselcilik ve Kültürel Farklılık makalesini Mustafa Erdoğan’ın çevirisiyle
ülkemiz fikir hayatının istifadesine sunuyoruz.
Hasan Yücel Başdemir, Optimum Değerler Olarak Din Özgürlüğü ve Laiklik isimli makalesinde, laikliği bir değer olmaktan ziyâde, farklılıkların barış içinde birarada yaşamasına imkân veren bir araç olarak değerlendirmektedir. Başdemir’in bu
çalışması, laiklik tartışmalarına liberal açıdan çok ciddî bir katkıda bulunmaktadır.
Onu tâkiben, Bilal Sambur, Türkiye’de Din Özgürlüğü, Resmi İdeoloji ve Laisizm
çalışmasıyla Türkiye’nin din özgürlüğü açısından temel problem alanlarını incelemekte ve bu problem alanlarının arka planında laisizm ve resmî ideoloji olduğu
saptamasında bulunmaktadır. Adnan Küçük ise, AB Üyesi Bazı Ülkeler ile ABD ve
Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretiminin Hukukî Çerçevesi başlığını taşıyan çalışmasıyla bu ülkelerde din eğitimi mevzuatının ve uygulamasının nasıl olduğunu ortaya
koymakta ve bize dünyada din eğitimi alanında farklı ve sivil modellerin olduğunu
göstererek bu konudaki arayışlara önemli referanslar sunmaktadır.

Özgürlük ve İnsan Hakları açısından Alevilik Sorunu başlıklı bir başka çalışmasıyla, Bilal Sambur, Alevi açılımının tartışıldığı bugünlerde soruna çoğulcu ve
özgürlük perspektifinden nasıl yaklaşılabileceğine dair bir denemede bulunmaktadır. Alevilikle ilgili basmakalıp düşünceleri eleştiren Sambur, sivil ve özgürlükçü bir perspektifin çerçevesini çizmektedir. Başörtüsü sorunu da ülkemizin âcilen
çözmesi gereken bir insan hakları sorunudur. Burak Başkan, Başörtü Sorunu ve
Meşrulaştırılamayan Yasakçılık isimli yazısıyla ülkemizdeki yasakçı zihniyetin argümanlarını tek tek ele almakta ve yasakçı söylemlerin bir mit ve illüzyondan öte
bir anlam taşımadığını etkileyici bir şekilde tartışmaktadır.
Bican Şahin, Bir Liberalin Vicdanı: Pierre Bayle’ın Vicdan Özgürlüğü Savunusu
konulu çalışmasıyla bizi Pierre Bayle ile tanıştırmaktadır. Bayle, vicdan özgürlüğü
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konusunda önemli tezlere sahip liberal bir filozoftur. Bayle hakkında ülkemizde
şimdiye kadar kayda değer bir çalışma yapılmadığını dikkate aldığımızda, Şahin’in
çalışması fikir dünyamıza yapılan önemli bir katkı olarak değerlendirilmeyi hak
etmektedir.
Amartya Sen’in Harvard Review’de yayınlanan ilgili bir makalesi Özlem Çağlar Yılmaz’ın çevirisiyle dosyamızı zenginleştirmektedir. Evrensel Doğrular: İnsan
Hakları ve Batılılaştırma Yanılgısı başlıklı makale insan haklarının evrensel bir
değer olduğuna, insan hakları gibi değerlerin oluşumuna insanlık medeniyetinin
değişik kültür havzalarının katkısının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkatimizi
çekmektedir.
Gayrimüslimler hakkında ülkemizde çok söz söylenmesine rağmen, onlarla ilgili
düşüncelerimizi resmî zihniyetin sınırlamalarından kurtarma konusunda çok başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Orhan Kemal Cengiz, Türkiye’de Gayrimüslimler ve Azınlık Politikaları isimli yazısıyla bize bu konuya dair düşüncelerimizi sorgulamanın gerekliliğini hatırlatmaktadır. LDT Alevi Bektaşi Araştırmaları Merkezi
Direktörü Şenol Kaluç ise, Yarı Milliyetçi-Yarı Dindar Türkler isimli denemesiyle
bilincimizin yaralı hâlini analiz etmektedir. Din özgürlüğü dosyamızın son parçası
olarak, Özkan Genç’in Fener Rum Patrikhanesi Basın Sözcüsü ile yapmış olduğu röportaj, bize Heybeliada Ruhban Okulu ve Patrikhanenin statüsü hakkında, soruna
birinci dereceden muhatap bir ağızdan dinleme imkânı vermektedir.
Dergimizin dosya dışı önemli bir yazısı kısa bir süre önce kaybettiğimiz siyaset
felsefecisi Norman Barry hakkındadır. Mustafa Erdoğan, Norman Barry’nin Siyaset Felsefesine Katkısı isimli çalışmasıyla Barry’nin fikir dünyasının zenginliğini
önümüze koymakta ve Barry’nin eserlerine ilgi duyanlar için faydalı bir rehber
sunmaktadır.
20. Yüzyıl’ın önemli liberal filozoflarından F. A. Hayek’in Liberalizm isimli kapsamlı makalesini Ünsal Çetin’in çevirisiyle Türkçe okuyucuların ilgisine sunuyoruz. Bu yazı, liberalizmin ne olduğu sorusuna son derece tatmin edici cevap ve
düşünceleri içermektedir.
Dergimizin son yazısı ise, Ünsal Çetin tarafından kaleme alınan Krize Giden Yol
ve Keynezyen İktisadın Katkısı başlığını taşımaktadır. Bu yazıda Çetin, krizin arka
planını analiz etmekte ve krizin ortaya çıkışında esas sorumlunun müdaheleci iktisat olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koymaktadır.
Görüldüğü üzere Liberal Düşünce dergisinin 55. sayısı zengin, derinlikli ve kapsamlı yazılardan oluşmaktadır. Liberal Düşünce, bu sayıyla ülkemizdeki din özgürlüğü tartışmalarına köklü bir katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Liberal Düşünce bu
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sayısıyla formunda da farklılığa gitmiştir. Kapak ve iç tasarımıyla Liberal Düşünce
sizi hem düşünsel hem de görsel bir ziyafete davet etmektedir.
Sizi Liberal Düşünce ile baş başa bırakıyor ve özgür okumalar diliyoruz.

Bilal Sambur
Liberal Düşünce 55. Sayı Editörü
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Ahlâkî Evrenselcilik ve Kültürel Farklılık1
Chandran Kukathas

London School of Economics, Siyaset Bilimi Profesörü
Liberal Düşünce, Cilt 14, Sayı: 55, Yaz 2009 S.: 7-22

Çeviren: Mustafa Erdoğan

1. Ahlâkî Problemin Kaynakları ve Mahiyeti
Avrupalıların 16. Yüzyıl’da yeni dünyanın halklarıyla karşılaşmasından bu yana
kültürel çeşitlilik üstüne düşünce Batı siyaset teorisinin önemli bir unsuru olmuştur (Pagden 1994). Özellikle Kuzey ve Güney Amerika’daki İspanyol keşifleri, başta
ilahiyatçılar arasında olmak üzere, Atlantiğin öte yakasındaki halkların insan olup
olmadıkları üzerinde felsefî tartışmalara yol açmıştır. Karayipler’deki ve Amerika
kıtasındakiler kadar Doğu’daki ve Afrika’daki halkların da egzotik inanç ve pratiklerini ayrıntılı olarak anlatan seyyahların raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte beşerî
âdetlerin çeşitliliğinin yol açtığı büyülenme artmıştır. İnsan tecrübesinin çeşitliliği filozoflar için ahlâkın evrensel standartlarının var olup olmadığı –veya, ahlâkın bir örf
ve âdet meselesinden ibaret olup olmadığı– sorusunu tahrik etmiştir. Bu sorular sırf
felsefî ilgiyi çekmemiştir. Aksine bunlar, oralara seyahat eden Avrupalıların, özellikle de prenslerin veya kilisenin temsilcileri olarak geldikleri zaman, uzak diyarların
halklarına nasıl davranmaları gerektiği sorunuyla doğrudan doğruya ilgili olmuştur
(Todorov 1992; Watner 1987). Juan Gines de Sepulveda’ya (1494-1573) bakılırsa, İspanyol sömürgeciler yerli Amerikalılara insan olarak değil fakat Avrupalılara
göre daha aşağı olan doğal köleler olarak muamele etmekte haklıydılar; çocuklar
ebeveynleri, kadınlar da erkekler karşısında nasıl idiyseler bunlar da Avrupalılar
karşısında öyleydi ve bu vahşi insanlara karşı mutedil davranılmalıydı. Bu ilahiyatçı
“Moral Universalism and Cultural Difference”, The Oxford Handbook of Political Theory (Oxford: Oxford University
Press, 2008), pp. 581-98.
1
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ve filozof 1550’de V. Charles’ın önünde yapılan Valladolid’deki münazarada Amerika yerlilerinin insan olduklarını ve köleleştirilmelerinin haklı olmadığını ileri süren
Bartholome de las Casas’ın (1484-1566) iddialarına karşı bu görüşleri savunmuştu.
Her ikisi de yerlilerin kendilerini yönetmelerine izin verilemeyeceğini düşünmelerine rağmen, Las Casas onların aynen İspanya halkı gibi doğal hukukun evrensel
standartlarına göre yönetilmeleri gerektiğini düşünüyordu (Hanke 1991).
Dominik ilahiyatçı Francisco de Vitoria daha da ileri giderek, imparatorluğu genişletme arzusunun âdil savaş için bir temel olarak hizmet edemeyeceğini dile getirdi. Fetih yerlilerin putperestçe veya gayrı tabiî cinsel âdetlerine işaret ederek de
meşrulaştırılamazdı. İspanyollar Amerikan yerlileriyle yasal ticaret yapma hakkına
sahiptiler ama onların mülklerine el koyma diye bir hak olamazdı; dinî tebliğ yapılabilirdi, ama dinden döndürme hakkı yoktu; serbest geçiş hakkı vardı ama zarar
verme hakkı olamazdı (Vitoria 1991).
Bu yazılar ve ihtilâflar Batı düşüncesi içinde bugün de hâlâ göze çarpan bir tartışmanın doğuşuna işaret etmektedir. Bunun nedeni, kısmen, yeni dünyanın halklarının statüsüne ilişkin tartışmaların uluslar arası hukukun gelişmesini fazlasıyla
şekillendirmiş olmasıdır. Fakat daha genel olarak, bu tartışmalar bütün halkların küresel bir ahlâkî toplumun –üyeleri değilse de– katılımcıları olarak görülmeleri gerektiği düşüncesini belirlemiştir: hepsinin evrensel hak ve yükümlülüklerinin tanıması
gerekiyordu. Bu tartışmalar bir yandan uzak halkların insan oldukları fikrini, öbür
yandan da bu halkların hakkında hiçbir şey bilmedikleri, serbest geçişe ve ticaret
haklarına ilişkin evrensel yasalara uyma ödevini yerleştirmiştir. Avrupalı prenslere
fetih hakkı tanımamakla, ilahiyatçılar ve filozoflar aynı zamanda yerli halklara ahlâkî
ayrılık veya bağımsızlık tanımayı da reddeden ahlâkî ilkelere başvurmuşlardır.
16. Yüzyıl’da bu gibi anlaşmazlıkları ilk tahrik etmiş olan sorunlar farklı bir görünüm altında da olsa bugün de gayet canlıdır (Keal 2003). Dört yüzyıllık sömürgecilik farklı geçmişlerden gelen göçmenlerin akınını görmüş olan Batılı toplumların
kültürel terkibindeki önemli değişiklikler kadar, Asya’nın, Afrika’nın ve Amerika
kıtasının iktisadî ve siyasî dönüşümüne de tanık olmuştur. Yine de, bu gelişmelere rağmen, ortak ahlâkî standartlarda tam bir örtüşme olmamıştır. Örf ve âdetler
farklılıklarını korumaktadır. Uluslararası insan hakları bildirilerine taraf olma veya
onlara uyma baskısı karşısında bile, birçok devlet kendi ahlâkî geleneklerinden ayrılmamakta ısrar etmektedir. Pek çok göçmen de ev sahibi toplumlarınkine uymak
yerine kendi kültürel topluluklarının koyduğu ahlâkî standartlara göre yaşamaya
devam etmeye çalışmışlardır. Aynı zamanda, bütün dünyada yerli halkların sömürgecilere kaptırdıkları toprakların bir kısmını geri alma ve kendi yerli geleneklerinin
ahlâkî hayatîyetini ileri sürme taleplerinin dirilişine tanık olunmuştur. Geçen dört
yüzyılın yerli halkları Hıristiyan ahlâkının kendi ülkelerine girmesine –pek de başarılı olmayarak– direnmeye çalışmışken, şimdi de kültürel azınlıklar Batı liberalizminin ahlâkının kendi topluluklarına nüfuz etmesine direniyorlar. Bugün çağdaş
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siyaset teorisinin önemli bir kısmı özgül kültürlerin taleplerinin evrensel ahlâkın
gerekleriyle nasıl dengeleneceği problemiyle boğuşmaktadır (Benhabib 2002).

2. Farklılaştırılmış Haklar Çözümü
Bu probleme önerilen dikkate değer bir çözüm, bunu, kendilerine özgü âdet ve
geleneklerini devam ettirmelerine imkân vermek üzere kültürel gruplara tanınacak
özel hakları tanımlamak suretiyle aşmaya çalışır. Burada en iyi bilinen ve en etkili
olan teori, kültürel azınlıkların liberal bir siyasî tasavvurun evrenselci ilkeleriyle tutarlı olacak şekilde korunması yönünde bir tez ortaya atan Will Kymlicka tarafından
geliştirilmiştir. Ona göre, liberaller, kendilerince değerli olan geleneklerine bağlı
kalmak ve genel toplumun hâkim kültürüne asimile olmaktan kaçınmak isteyen
kültürel azınlıkların taleplerini yeterince dikkate almamışlardır. Oysa, liberalizmin,
evrenselciliğine rağmen, bunu problemli görmesini gerektiren hiçbir neden yoktu;
çünkü, liberalizm evrensel ahlâkî standartlara bağlılığını kültürel farklılığa saygıyla
pekalâ birleştirebilirdi (Kymlicka 1989, 1995, 2001).
Kymlicka’nın pozisyonunun kilit noktası, bütün insanlar için önemli olanın özerk
olarak yaşayabilmek olduğu şeklindeki iddiasıdır. Ona göre, liberalizm daima özerkliğim önemini tanımıştır; liberalizm özerkliği herkesin eşit olarak talep edebileceği
bir iyi olarak görür. Fakat, bu ise kültürel azınlıkların liberal devletlerdeki kozmopolitan tarzlara asimile edilmesini gerektirmez, aksine özerkliğe saygı ve özerklik
kaygısı, özerklik kapasitesini geliştirmeyi sağlayacak şekilde kültürel topluluklara
saygı ve ilgiyi gerektirir. Kültürel grupların tahribi, neyin değerli olduğunu ve tercihler yapma becerisini öğrenmeleri bu topluluklara bağlı olanların hayatları için
sadece felâket anlamına gelebilirdi.
Kymlicka, kültürel azınlıkların korunması için gruplara göre farklılaştırılmış üç
tür hakkın tanınmasını önermektedir: (1) Kendi-kendini yönetme hakları: Topluluk
olarak kendi “toplumsal kültürleri” bulunan ve bağımsız siyasî yapılarını sürdürebilen yerli halklar gibi ulusal azınlıklar için, (2) Polietnik haklar: Kendi kendilerini
yönetmelerine izin verilmesi gibi bir iddiaları olmayan ama kültürel miraslarını koruyabilmeleri için yurttaşlar olarak bazı genel yükümlülüklerden muaf tutulmalarını sağlayacak yasalara ihtiyaç duyan göçmenler ile, özel ihtiyaçları yasalarla tanınması gereken farklı dilleri konuşan veya farklı dinî inançlara sahip olan gruplar gibi
etnik azınlıklar için, (3) Özel temsil hakları: Sayıları ve durumları siyasî sürece katılmalarını garanti etmek için özel hüküm konmasını haklı gösteren gruplara tanınması gereken özel temsil hakları. Kymlicka’ya göre, liberal bir toplumda bu haklarla
donatılmış olan farklı gruplar böylelikle hem kendi özgül kültürel değerlerini koruyabilecek ve hem de liberal ulus devletin vatandaşları olarak yaşayabileceklerdir.
Bu çözüm ahlâkî evrenselcilikle kültürel farklılığı çok ilginç bir şekilde uzlaştırmaktadır. Kymlicka’ya göre, kendi kaynaşma ve bütünlüklerini sürdürebilmelerini
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garanti etmek için kültürel grupların toplumdan gelecek dış müdahaleden korunmaları gerekir. “Dışsal korumalar” olmadan birçok grup kaybolup giderdi. Meselâ,
kabile topraklarını yabancıların satın almasını kısıtlayan yasalar olmasa, kabilenin
münferit üyeleri yüksek fiyatlar karşılığında kendi paylarından vazgeçmeye ayartılabilir ve bu da bazı Amerikan yerli topluluklarının temeli sarsardı. Kendi topluluk
hizmetlerini sürdürmek için mâlî yardımlar olmasa, kimi kültürler kaybolurdu. Özel
dil hakları olmasa, bazı gruplar kendi dillerinin yok olmasını ve kendi topluluklarının zararlı çıktığını görürlerdi. Mamafih Kymlicka aynı zamanda kültürel korumanın,
toplulukların, evrensel toplumun üyeleri ve bütün yurttaşların yararlandığı hakların
özneleri olarak kalması gereken kendi üyelerine “iç kısıtlamalar” getirmelerine yetki
vermediğinde de ısrarlıdır. Böylece, kadınların ve kızların eğitimini kısıtlamak isteyen veya kendi aralarındaki muhâliflerin din özgürlüğünü reddetmeye kalkışan veya
(“gayrı tabiî” olmasa bile) liberalizmle bağdaşmayan (illiberal) kadın sünneti gibi cinsel uygulamalarda ısrar eden gruplar bireylerin evrensel ilkelere dayanan haklarını
koruması gereken devlet otoritesinin düzenlemesinden kaçamazlar. Önerilen “dışsal
korumalar”a rağmen bu standardın kültürel grupların hayatîyetini tehdit de edebilecek olması, Kymlicka’ya göre, liberalizmin evrensel ilkelerinden daha esaslı bir ayrılmayı hoş görmeyi haklı göstermek için yeterli değildir. 16. Yüzyıl’ın İspanyol skolastikleri gibi, Kymlicka da birçok azınlık halkının evrensel ahlâk yasasının korumasının kendilerine teşmil edilmesini hak ettiğini kabul etmektedir. Yine de, kendinden
önceki Las Casas ve Vitoria gibi, Kymlicka onlara kendilerini bu yasanın otoritesinin
dışına taşıma hakkını tanıyamamaktadır. Sonuç olarak, liberal bir toplum son derece
illiberal unsurları kucaklayamaz: evrenselci ilke derin farklılığı hoş göremez.

3. Kozmopolitan Çözüm
Farklılaştırılmış haklar çözümü derin farklılığı hoş göremiyorsa da, onun yine de
ilkeli bir temelde farklılıkla bir arada var olma konusunda daha önceki liberal teoriden daha da ileri giden bir girişim olduğu kaydedilmeğe değer. Hoşgörünün liberal
adâletin evrensel standartlarıyla sınırlanması zorunlu olabilir. Yine de, en azından
Kymlicka’nın teorisinde hoşgörünün bir yeri vardır. Fakat farklılaştırılmış hakları
eleştiren bazıları için hoşgörünün iyi topluma ilişkin bir teoride Kymlicka’nın arzu
edebileceği şekilde ilkeli bir temeli olamaz. Eğer ahlâkî standartlar hakikaten evrensel iseler, grup temelli farklılaştırma tezi, kültürel hoşgörünün temeliyle birlikte,
zayıflar. Gruplara göre farklılaşan hakların bazı feministler ve eşitlikçi liberaller
gibi muhtelif eleştiricileri bu noktayı vurgulanmışlardır. Yine de bu eleştiricileri,
yerli Amerikalıları Avrupalılardan aşağı gören ve onların ancak köle olmaya uygun
olduklarını düşünen Sepulveda’ya çok fazla benzetmek haksızlık olurdu. Eşitlikçi
liberaller ve her türden feministler insan eşitliğinin ilkelerine güçlü bir şekilde bağlıdırlar. Bununla beraber, onların bu konuda Spulveda ile en azından çok ortak noktaları vardır: Onlar evrensel ahlâk ile (illiberal) grupların özgül ahlâkları arasındaki
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mesafeyi ya grupların korunmasını ya da onların tarzlarının hoş görülmesini haklı
göstermeyecek kadar büyük görürler.
Bu görüş, feminizmle çok-kültürcülüğün açıkça gerilim içinde olduğunu düşünen
Susan Okin tarafından feminist bir bakış açısıyla özel bir canlılıkla savunulmaktadır
(Okin 1998). Liberal devletin azınlık kültürlerini koruması gerektiği düşüncesine
çok uzak olan Okin’e göre, liberal devlet muayyen kültürleri kendi geleneklerini
devam ettirmekten pozitif tedbirlerle caydırmalıdır, çünkü bunlar kadına eşit onur
tanımazlar veya kadınların kendilerini geliştirme ve serbestçe seçtikleri hayatlarını
yaşama konusunda erkelerle aynı fırsata sahip olması gerektiğini kabul etmezler.
Azınlık grup hakları insanî gelişme problemini çözmekten ziyade ağırlaştırırlar:
Daha az ataerkil bir çoğunluk kültürü içindeki daha fazla ataerkil bir azınlık
kültürü durumunda, bu kültürün kadın üyelerinin onun korunmasında açık
bir çıkarı olduğuna ilişkin, kendine-saygı veya özgürlük temelinde hiçbir kanıt ileri sürülemez. Aslında, onlar eğer içine doğdukları kültür yok olsa (öyle
ki, onun üyeleri çevrelerini kuşatan daha az cinsiyetçi kültüre entegre olsalar) veya tercihan kadınların eşitliğini güçlendirecek şekilde –en azından, bu
değerin çoğunluk kültüründe benimsendiği derecede– kendisini değiştirmeye teşvik edilirse çok daha iyi durumda olabilirler. (Okin 1999: 22-3)

Kadın sünnetini uygulayan, evleneceği eşini seçmede kadınlara veya kızlara söz
hakkı tanımayan, yahut kadınları erkeklere hizmet etmek üzere yetiştiren kültürler
korunmamalıdır. Onlara hoşgörü bile gösterilmemeli, aksine kendilerini ıslah etmeye teşvik edilmeli, hatta zorlanmalıdırlar. Okin için, ideal olarak bunun kadınlara
kendi kültürel topluluklarının dönüştürülmesine katılma fırsatı verecek şekilde yapılması gerekir. (Okin bu noktada Shachar [2001] ve Friedman’ın [2003] tezlerine
sempatiktir.) Okin, amacın baskıyı azaltmak olduğu zaman bile devlet gücünün kötüye kullanılmaya açık olduğunun pekalâ farkındadır ama yine de kadınların çıkarlarının özgül kültürel grupların çıkarlarına bağımlı olmamasını sağlamak için bu
gücün kullanılmasının zorunlu olduğuna kesinlikle kanidir. Ayrıca o, geniş toplumdan ve birbirlerinden her zaman kesin olarak ayrı olmayan kültürel toplulukların
karmaşıklığını ve pek çok kadının birden fazla topluluğa mensup olduğunu kabul
etmekle beraber, bu, kültürleri kendisinin önemli saydığı standartlarla yargılama
ihtiyacını azaltmamaktadır. Bunlar, kabaca, liberal feminizmin ilkeleridir (ayrıca
bkz. Okin 2002, 2005; eleştiri için bkz. Kukathas 2001).
Bu duruş, çok-kültürcülüğün taleplerinde farklılığa saygıyı değil de kültürel göreceliliğin iddialarını gören Brian Barry tarafından daha da keskin bir şekilde benimsenmiştir. Ona göre, eşitlikçi liberalizmin ilkeleri evrensel geçerliliğe sahiptir ve
bütün toplumlar, kendi içlerindeki topluluklar dâhil, liberal standartlarla değerlendirilmelidir. Bunları karşılamadıkları ölçüde kültürel gruplar hoşgörüyü değil fakat
daha az korumayı, hatta kınamayı hak ederler. Devlet gerektiğinde liberal ilkelere
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riayeti sağlamak için bu gibi topluluklara müdahale etmelidir. Barry’nin dayandığı,
John Stuart Mill’in düşüncesinde somutlaşan liberalizmdir (Barry 2001).
Bu görüşün pratik sonuçlar Barry tarafından ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Dinî
azınlıklar çocuklarının daha genel –yani, liberal– bir eğitim almaları gereğinden
muaf olmayı umamazlar; yaradılış bilimi gibi dinî doktrinlerin aşılanmasının bu
eğitimin yerine ikame edilmesi kabul edilemez. Katı davranış kodlarını toplumsal
baskının gücüyle dayatmaya kalkışan kültürel gruplar eğer bu çok zarar veriyorsa
veya cebredici ise kendi yaklaşımlarını yumuşatmak zorunda olacaklardır. Bunun
için, meselâ, kendi topluluklarından ayrılanlardan uzak duran Amişler, eski komşularıyla alışveriş yapamamaları yüzünden geçimleri olumsuz etkilenenlerin durumunu tazmin etmeye zorlanmalıdırlar. Aksi hâlde, birçok kişi istedikleri için değil fakat
çıkışın maliyeti çok yüksek olduğu için Amiş toplumunda kalacaktır. Müslüman
ve Yahudi gruplar da keza kendi davranışlarını değiştirmek zorunda olacaklardır,
çünkü onların sadece helâl veya koşer et tüketme arzuları insancıl hayvan kesimine
ilişkin doğru standartları ihlâl etmeksizin kabul edilemez. Barry’ye göre dinî hayvan
kesimi,savunulamaz; onun için, uygun şekilde kesilmemiş hayvanların etini yemeyi
yasaklayan kültürlere mensup olanların vejetaryen olmaları gerekir (ayrıca bkz.
Casal 2003; Barry’nin eleştirisi için bkz. Kukathas 2002).
Her eşitlikçi liberal çok-kültürcülüğe karşı yazmaktan Barry kadar hazzetmese
de, birçoğu kültürün ve topluluğun önemi konusunda şüpheci olmuştur. Jeremy
Waldron’ın deyimiyle “kozmopolitan alternatif” sadece hayatın gerçekleştirilebilir
bir yolu –kültürel topluluğun ahlâkından sakınan bir yol– değil, fakat birçok bakımdan modern dünyaya daha uygun düşen bir hayat biçimidir. Esasen, azınlık kültürlerinin taleplerine çok fazla önem vermek sadece kendine-hizmet etmez fakat aynı
zamanda yıkıcıdır ve aksi hâlde istikrarlı olacak olan modern toplumların barışını
tahrip edebilecek güçleri teşvik etme riski taşır (Waldron 1997). Kendi toplulukları
sonradan gelen yerleşimciler tarafından tahrip edilmiş olan yerli kültürlerin kötü
durumuna sempatik olmamız gerekir ama, burada duramayız. Siyaset teorisi geriye değil ileriye bakmalı ve hayat tarzları tehlikeye düşmüş olanların durumlarının
nasıl telâfi edilmesi gerektiğinden çok adâletin bütün insanlara eşitler olarak nasıl
hizmet edebileceğini düşünmeliyiz (Waldron 1992; tarihsel adâletsizliğin düzeltilmesi hakkında ayrıca bkz. Kukathas 2003a; Ivison 2006).
Kozmopolitan yaklaşımı benimseyenler için, kültürel azınlıkların talepleri göz
ardı edilmemeli ama ne onlara azınlıkların kendilerinin istediği ne de Kymlicka
gibi teorisyenlerin savundukları ağırlık verilmeli. Söz gelişi Joseph Raz gibi bazıları
özerklik ahlâkının bireysel özerkliği ihlâl eden veya tanımayan toplumlara veya
topluluklara hoşgörüye izin veremeyeceğini ileri sürmektedirler. Eğer bu gibi toplumlara hoşgörü gösterilecekse, bunun tamamen pragmatik olarak meşrulaştırılması gerekir. Başka halkların veya toplulukların hayatlarına müdahale tehlikelerle
dolu bir girişimdir ve hafife alınmamalıdır. Ahlâkî evrenselcilerin siyasette Jacobin
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olmaları gerekmez (bkz. Raz 1985; Fitzmaurice 1993: 14; ayrıca bkz. Levy 2004).
Yine de bu teorisyenler için müdahale etmemenin hiçbir ilkeli nedeni yoktur: evrensel ilkeler kültürel farklılıklara üstündür.
Mamafih, bazı kozmopolitanlar evrensel ilkenin kültürel özgüllüklere ağır basması gerekip gerekmediği meselesinin, özgül durumda neyin evrensel olduğunu
keşfetme meselesi kadar önemli olmadığını iddia ederler. Martha Nussbaum bu görüşün en dikkate değer savunucusudur. Ona göre, hepsi değilse de çoğu kültürler
belirli iyilerin herhangi bir kimsenin iyi bir hayat yaşaması için esaslı olduğunu kabul ederler (Nussbaum 1992, 1993, 1995). Böyle yapmaları ölçüsünde onlar bizim
ortak insaniyetimizi ve hepimizin dünya vatandaşı olduğumuzu kabul edebilirler:
kozmopolitanlar. Bundan dolayı her kültürün adâletsizlik ve baskıyı eleştirmeye ve
bunlara saldırmaya dayanaklık edecek kendi içsel kaynakları vardır. Dolayısıyla,
Üçüncü Dünyada, en az Birinci Dünyadaki kadar, kadınlar ve baskı altındaki azınlıklar kendi kültürlerine karşı koyabilir ve aynı anda hem evrensel olarak savunulabilir
olan hem de yerel temeli olan adâlet taleplerinde bulunabilirler. Bununla beraber,
Nussbaum’un evrenselciliğiyle ilgili problem, onun herhangi bir iyi hayat için arzu
edilebilir olan kapasitelerin bir listesini çıkarmanın bütün toplumların paylaştığı
evrensel değerlerin var olduğunu göstermek için yeterli olduğuna ilişkin yanlış bir
varsayımda bulunmasıdır. Fakat, değer topluluklarını ayırt eden gerçek şudur ki,
onlar hayat, hürriyet, bağlılıklar ve boş zaman değerlendirmenin önemli olduğuna
ilişkin bir kanaati paylaşabilirler, ama bu değerleri çok farklı olarak yorumlayabilir
ve derecelendirebilirler (tam bir eleştiri için bkz. Ackerly 2000: 102-10). Mamafih, Nussbaum’a haksızlık etmemek için, onun kültürel farklılık gerçeğini ve insanların kültürel geleneklere bağlıkları olgusunu kabul ettiğini de belirtmek gerekir.
Bundan başka, Nussbaum başka kültürlere dönük uygun tutumun alçakgönüllülük
olduğunu tutarlı olarak iddia eder (Nussbaum 1999). O bir kozmopolitan olsa da,
kesinlikle bir Jakoben bir liberal değildir (Levy 2004).
Aralarındaki farklılıklara rağmen kozmopolitanlar evrensel ahlâkî yargılar verilebileceğine ve ahlâkın gereklerine uymamayı veya bunu reddetmeyi haklı göstermek için kültürel farklılıklara başvurulamayacağına ilişkin bir kanaati paylaşırlar.
Hiçbir kimse evrensel ahlâkî topluma girme veya orada kalma konusunda bir isteksizliği ileri sürmekte haklı olamaz. İspanyol skolastikleri gibi onların duruşu da
farklılığa en azından bu derecede hoşgörüsüzdür: Hiç kimsenin reddedemeyeceği
bir ahlâk standardının sınırları içinde kaldığı sürece farklılık hoş görülmelidir. Bu
resimde hoşgörü her zaman adâlet gibi başka temel ilgilerle sınırlı olması gereken
cüz’i bir erdemden ibarettir.

4. Farklılık ve Tanıma
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kozmopolitan görüş –ve daha genel olarak liberalizm–
farklılık ve özgüllüğe hakkının verilmediğini düşünen teorisyenlerce eleştirilmiştir.
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Söz gelişi Michael Walzer’a göre dünya vatandaşlığı fikrinin hiçbir anlamı yoktur,
dolayısıyla kozmopolitan ideal pek anlam ifade etmez (Walzer 1996: 125-7). Daha
genel olarak, o toplumların evrensel ahlâk nokta-i nazarından kolaylıkla yargılanabilecekleri veya eleştirilebilecekleri düşüncesini sorgular; çünkü ona göre ahlâkın
büyük bir kısmı yerel anlayışlara ve anlamlara bağlıdır. Toplumsal eleştirinin en etkili olduğu zaman, onun içeriden, kendi toplumlarını anlayan ve onların uygulamalarında saklı olan anlamları kavrayan kişilerden geldiği zamandır. Ancak o zaman
sahici bir eleştiri ve baskıyla ciddî bir yüzleşme olabilir (Walzer 1981, 1983, 1987,
1994). Her zaman özgül, “kabilevi” sadakatleri bastıracak daha büyük güçlerin bir
çekiciliği olacaktır; ama gerçek şudur ki, bu topluluklarla birlikte yaşamak zorunda
olunacaktır, çünkü bireylerin kendi tarih, kültür ve kimliklerine bağlılıkları nedeniyle yerelciliğin veya toplulukçuluğun üstesinden gelinemez (Walzer 1994: 81).
Walzer aynı zamanda onların faaliyetlerine göz yummaya hazır herhangi bir toplumda siyasî avantaj peşinde oldukları sürece grupların sosyal uyumu bozma kapasitesi konusunda ihtiyatlı olsa da, onun eğilimi farklılığın hoş görülmesini savunmaktır
(Walzer 1997a: 98). Fakat hoşgörünün sınırları vardır; özellikle de grup uygulamasının, neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin kendi ortak anlayışları olan ev
sahibi toplumun normlarına aykırı olması ölçüsünde baskıcı olan gruplara hoşgörü
gösterilemez (Walzer 1997b). Charles Taylor’a göre ise, hoşgörü önerisinin değeri,
özellikle de liberal toplumlarda, genel olarak azdır; çünkü o grupların gerçekte ne
istediklerini takdir edememiş ve vaad ettiğinden de azını vermekle sonuçlanmıştır.
Taylor’ın yazıları farklılıkla baş etme problemine önerilen liberal çözümlere bir
meydan okuma niteliğindedir; çünkü o bu gibi bütün çözümlerin özgül grupların
yaptıkları taleplerin mahiyetini kavramaktan uzak olduğunda ısrarlıdır. Grupların
bir tür tanınma istediklerini anlayan liberal rejimler buna onlara eşitlik önererek
cevap vermişlerdir: eşit haklar, eşit statü, hatta bir ölçüde maddî eşitlik ve en nihayetinde eşit onur. “Eşit onur siyasetiyle tesis edilen şey evrensel olarak aynı, aynı
haklar ve muafiyetler sepetini amaçlamıştır.” (Taylor 1994: 38). Ne var ki problem
grupların istedikleri şeyin onların evrensel bir toplumun üyeleri olarak değil de başka herkesten ayrı bireyler ve gruplar olarak onurlarının tanınması olduğudur. Bu
gruplar için ayrıma uğratılmama ve hoşgörü kâfi değildir; liberal devletin, bu grupların başka herkesle birlikte, farklılığı görmeyen ilkeler çerçevesinde kendilerini geliştirebilmelerine zemin oluşturan tarafsız bir çerçeve olarak görülebileceği fikri bir
yanılsamadan ibarettir. Gerçek şudur ki, liberalizm bütün kültürlerin toplanma yeri
değil fakat “başka alanlarla gayet bağdaşmaz olan bir alanın, bir kültürler alanının
siyasî ifadesidir” (Taylor 1994: 62). Taylor için, Kymlicka’nın gruplara göre farklılaştırılmış haklar çözümü çok zayıftır, çünkü o grupların üyeleri için ne kadar önemli
olduğunu kabul edecek kadar ileri gitmez. Farklı gruplara özgül kültürel iyileri izlemelerini mümkün kılmak üzere haklar tanımak ancak “kendilerini belli bir kültür
içinde baskı altında hisseden ve onun içinde veya onsuz gelişebilen mevcut insanlar
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için” işe yarar. “Fakat o belirsiz gelecek nesiller boyunca varlığını sürdürmeyi temin
etmek üzere tasarlanmış tedbirleri temellendirmez” (Taylor 1994: 62).
Liberalizmin gruplara gerektiği ölçüde tanıma sağlamadığı eleştirisi, liberal dürtünün odağında asimilasyonun yattığı kanaatinde olan Iris Young tarafından da
ileri sürülmüştür. Onun savunduğu “farklılık politikası” dışlanmışları ve baskı altındakileri siyasî sürecin içine alacak şekilde demokrasinin alanını genişletme peşinde
olan bir ‘grup onaylama’ politikasıdır (Young 1999: 167). Baskıyı en çok güçlendiren dışlamadır. Liberal hümanizmle ilgili problem, bütün evrenselci iddialarına
rağmen, onun, bireysel özgürlük ve tarafsızlık olarak adâlet adına da olsa mevcut
tahakküm kalıplarını sürdürmesidir.

5. Müzakereci Demokrasi
Evrenselci bir ahlâkî ve siyasî teori perspektifi içinde farklılığa saygıya hak ettiği yer
verilebilir mi? Müzakereci demokrasi teorisyenlerinin önerdiği demokratik çözüm
bu soruya olumlu cevap verilebileceğini düşündürüyor. Özellikle Seyla Benhabib’in
iddiasına göre, modern dünyada müzakereci demokrasi modeli modern toplumda
kültürel farklılığın belirginleşmesiyle baş etmek için ihtiyaç duyulan türden kurumlar için en iyi açıklama ümidini sunmaktadır.
Benhabib’e göre, müzakereci demokrasi teorisinin ayırt edici yanı, “onun temel
insan hakları, sivil, siyasal haklar ve hukuka uygunluğa liberal bağlılıkla ile sivil
toplumdaki demokratik siyasî mücadeleler arasındaki etkileşim vizyonunda” yatmaktadır (Benhabib 2002: 114). Benhabib’in kendisi “çift-yollu” bir müzakereci demokrasi “modeli” önermektedir. Buna göre, kültürel anlaşmazlıklar devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak, ama “çok-kültürlü demokratik bir toplum için esas
olan sivil kamusal alan”ın belirgin bir özelliği olan “diyalog ve tartışma/yarışma”ya
son vermeksizin düzenlenecektir (Benhabib 2002: 115). Meselâ kültürel azınlıkları düzenleyen yasalar üstünde uyuşmazlıklar ortaya çıktığında, grupların kültürel
haklara sahip olması gerekip gerekmediğini tartışmak yeterli değildir. İhtiyaç olan
şey, kültürel azınlıkların kendi davalarını siyasî süreç içinde ortaya koyabilmeleridir. Bu aynı zamanda, yelerinin değişim talep etmeleri yüzünden kendi gelenekleri
çok defa baskı altında olduğundan, taleplerinin yalnız bırakılmayı istemekten ibaret
olamayacağını azınlıkların kabul etmeleri anlamına gelmektedir. Kültürel toplulukların demokratik müzakereye ilişkin siyasî süreçte kendi yerlerini almaya istekli
olmaları gerekir. Esasen, Benhabib için bu, söz konusu toplulukların kaçınamayacakları bir şeydir; çünkü onlar sabit ve mütecanis kimlikler olmayıp farklı ve rakip
perspektiflerden oluşan gruplardır. Kültürel toplulukların tam da sınırları daimî
olarak değişmez etmiş olmayıp, müzakereci süreçte yeniden şekillenebilir.
Müzakereci yaklaşıma yönelik iki itiraz vardır ki bunların ikisini de Benhabib reddeder. İlki, müzakereci modelin, inanca ve kültürel pratiğe ilişkin derin farklılıklarla
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bağdaşmaması ölçüsünde taraflı olduğudur. Konsensüse ulaşılmasını talep ederken
o, çok kere olduğu gibi, konsensüse ulaşılmadığı zaman zor durumda kalacak olan
birçok grubu fiilen dışlamaktadır. İkinci itiraz, müzakereci modelin kendisinin, çoğulcu kültürel iktidar-paylaşımı düzenlemelerine olan ihtiyaca ve ayrıca ayrılıkçı
kültürel ve milliyetçi taleplere hakkını verirse üstesinden gelinemeyecek sınırları
bulunduğudur (Benhabib 2002: 133-46; ayrıca bkz. Vladez 2001). Benhabib’e göre,
konsensüse ulaşılabilir ve grubun kamu hayatından ayrılmasına direnilmesi gerekir. Konsensüsün önemini abartmamak gerekir, çünkü bazen evrensel adâlet adına
ileri sürülen talepleri savunmak önemlidir. Aynı şekilde, “ahlâkın gereği ile uzlaşmanınkinin, Habermas’ın zaman zaman düşündürdüğü gibi, karşılıklı olarak birbirini
dışlaması gerekmez” (Benhabib 2002: 145). Ahlâkî evrenselcilik ve kültürel farklılık
gerilim içinde olabilir, ama mesele bunu demokratik bir siyasetle çözmektir.

6. Radikal Hoşgörü
Ahlâkî evrenselcilikle kültürel farklılık arasındaki gerilimi çözmek aslında zordur.
Bazıları bunu evrensel ahlâkın kültürden kaynaklanan her talebe üstün olması gerektiğini iddia ederek hâlletmeye, kimileri de evrensel bir ahlâkın ilkelerinde kültürel grupların taleplerine bir ölçüde ağırlık vermek için bir temel bulmaya çalışmışlardır. Başka bazıları ise evrensel ahlâk fikrinin kendisine şüpheyle bakılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Çünkü, onlara göre, evrensel ahlâka ilişkin en azından
birçok iddia evrensellikle maskelenmiş özgül ahlâklardan kaynaklanan iddialardan
ibarettir ve ayrıca ahlâk insan aklıyla kabul edilebilir evrensel bir standart olmayıp
toplumun veya topluluğun bir ürünüdür (özellikle bkz. Alasdair MacIntyre 2002).
Anlaşmazlık bizatihi farklılığım olduğu kadar farklılık analizinin de bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.
Ne var ki çağdaş tartışmalarda, en az 16. Yüzyıl’daki tartışmalar kadar, alternatif, daha radikal bir ahlâkî ayrım seçeneğine yeterince önem verilmemiştir. Doğal
hukukun araştırılması yoluyla ahlâkî bilgiye ulaşabileceklerine kani olan İspanyol
ilahiyatçılar başka halkları evrensel ahlâkın standartlarıyla yargılamaktan başka bir
seçenek görmüyorlardı. Bu halkların ahlâkî yasayı takdir ettiklerini, hatta bildiklerini hiç göstermemiş olmaları onları ahlâkî sorumluluktan kurtarmazdı. Başkalarının
vahşiler olarak gördükleri halkların insan olduğunda ısrar eden Vitoria ve Las Casas
gibilerin önerdikleri gibi, Avrupalıların başka halkları kendi pratikleri ve gelenekleriyle baş başa bırakabilecekleri düşünülmüyordu bile. Çağdaş siyaset teorisinde çoğu
yazar bütün insanlar ve grupların eşitliğini vurgulamakla ve bundan dolayı onların
tek bir ahlâkî topluluğun çerçevesine katılımcılar olarak nasıl dâhil edilebileceklerini
sormakla ilgilidir. Yine de, sosyal birliğin önemli olmadığı ve gruplar arasında daha
büyük ahlâkî mesafeyi korumanın daha iyi olabileceği düşüncesi önerilebilir.
Bu duruşu benimsemek grupların ve kültürlerin taleplerinin niteliği hakkında
muayyen bir görüşü benimsemek anlamına gelir. Dünyanın, talepleri iktidardakiler
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tarafından göz önüne alınması gereken sabit gruplardan oluştuğu düşünmekten
ziyade, grupların kendilerinin daimî veya istikrarlı varlıklar olmayıp daha ziyade
bireylerden oluşan az çok geçici birleşmeler (associations) olduklarını kabul ederek
başlamalıyız. Bu birliklerin nasıl bir araya gelecekleri, kimlerden oluşacakları ve
kimliklerinin ne kadar kuvvetli olacağı sadece onların “ortak” (paylaşılan) tarihleri
tarafından değil fakat kendilerini içinde buldukları şartlar tarafından da belirlenir.
Avustralya’nın Yerlileri şimdi kendilerini bir dereceye kadar ortak bir davaya sahip
bir halk olarak birleşmiş olarak buluyorlarsa da, onlar Avrupalı yerleşimcilerin gelmesinden önce kendilerini tek bir halk olarak görmüyorlardı. Farklılıklar dinden
dile ve etnisiteye kadar birçok boyuta göre tanımlanabilir ama bu boyutlardan herhangi biri kolaylıkla bir sosyal birlik biçiminin temelini oluşturabilir. İyi bir toplum,
insanların kendi uygun gördükleri birlik biçimlerini oluşturmak ve devam ettirmekte serbest bırakıldıkları bir toplumdur.
Bu görüşe göre, kültürel haklar diye bir şey yoktur (Kukathas 1992a, 1992b).
Gruplar uzak bir geleceğe kadar varlıklarının korunması veya garanti edilmesi hakkına sahip sabit varlıklar olarak değil, fakat eğer istiyorlarsa bir başkasıyla birlik
hâlinde devam etmeye yetkili olan insanları oluşturdukları birlikler olarak görülürler. Her biri (birlikten) ayrılmakta serbesttir ve grubun liderlerinin otoritesi de sadece üyelerinin onların yönetimini kabul etmeye istekli olmalarına bağlıdır. Bununla beraber, dış dünyanın ne onların faaliyetlerine karışmaya yetkisi ne de bunları
sürdürmekte onlara yardım etme yükümlülüğü vardır. Burada uygun duruş radikal
hoşgörüdür: Pratikleri kendi içlerindeki muhâliflere son derece hoşgörüsüz olsa bile
gruplar hoş görülürler. Grupların veya onların üyelerinin geniş toplumun standartlarına uyması gerektiğine ilişkin hiçbir istisna yoktur; ama gruplarından ayrılmak
isteyenlerin bunu yapmalarını engellemek meşru değildir ve hiç kimsenin de gönülsüz üyelerini grupta tutma konusunda gruplara yardım etme yükümlülüğü yoktur.
Bu görüşte bir tür evrenselcilik saklıdır. Herkesin, meşru savunma durumu dışında, başkalarının işlerine karışmaktan kaçınma ödevi vardır. Fakat burada Vitoria ve
Las Casas’ın düşünmekte isteksiz oldukları bir adım daha atılmakta ve bu evrensel
ahlâkı kabul etmeyenlerin onun alanından geri çekilebilmeleri ve kendi sınırlarının
berisinde yaşamaya devam edebilmeleri önerilmektedir. Onların herhangi birinin
hâkim toplumla birliğe girmeleri gibi bir yükümlülüğü yoktur. Böylece, iyi toplum
insanların en derin bağlılıklarından bile ayrılmalarına izin veren toplumdur. Böyle
bir toplum farklılıklara, bunlar hoş görülemez oldukları zaman bile hoşgörü gösterir (bu görüşün kapsamlı bir savunusu için bkz. Kukathas 2003b).
Bütün grupların tek bir ahlâkî topluma uygun şekilde “tanınan” üyeler olarak
dâhil edilmesine büyük önem verenler için bu cazip gelmeyecek olan bir duruştur.
Bu görüşü, ahlâkın evrensel standartlarına uymadıkları için bazı grupları (tanınma
şöyle dursun) hoş görülmeye bile değil fakat ahlâkî kınanmaya müstahak görenler
de reddedeceklerdir. Ne var ki, bu görüşün değeri, onun özgül grupların ahlâklarını
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kabul etmeyenleri onları benimsemeye zorlamamasındadır. Bu görüş hâkim standartları onaylamayan grupları da reddettikleri standartları benimsemeye zorlamaz.
Mamafih, bunun şöyle bir maliyeti vardır: Ne gruplara kendilerini idame ettireceklerine dair, ne de ahlâkî çoğunluğa evrensel ahlâkın evrensel olarak baskın olacağına dair bir güvence verilebilir.
Pratik olarak ifade etmek gerekirse, böyle bir görüşün çok taraftar bulacağını
ummanın zor olduğunu kabul etmek gerekir. Bu, liberal demokratik olsun olmasın
çoğu devletin sürdürmeyi zor bulacağı bir hoşgörü düzeyi gerektiren bir görüştür.

7. Uluslararası Boyut
Bazı bakımlardan, çağdaş tartışmanın yönü bunun tersi istikametindedir. Uluslararası siyaset teorisindeki dalga, adâletin evrensel standartlarının dünya çapında
kabul edilmesi gerektiğini ve siyasî kurumların dağıtım eşitsizliklerini azaltmasını
veya kaldırmasını sağlayacak şekilde kurulması gerektiğini ve baskıcı veya illiberal rejimlerin küresel ahlâk standartlarına uyma konusunda baskı altına alınması
gerektiğini iddia edenlerden yanadır. Söz gelişi Charles Beitz’e göre, A Theory of
Justice’de (Rawls 1971) John Rawls’ın savunduğu adâlet standartları sadece bütün
toplumlar için değil fakat toplumlar arası adâlet için de bir standart olarak hizmet
edebilir (Beitz 1979; ayrıca bkz. Pogge 1989, 2002) .
Kendisi bu görüşte olmayan Rawls ise The Law of Peoples’ta (Rawls 1999)
adâletin ilkelerinin, tamamen farklı ilkelere bağlı olması gereken uluslararası
topluma teşmil edilmemesini ileri sürmüştür. Mamafih, öyle görünüyor ki, bunu
yapmakla Rawls ahlâkî evrenselciliğe olan bağlılığını terk etmiştir. Bu eserinde o,
ahlâkî ilkeleri insan aklının gücüyle ulaşılan kavrayışlar olmaktan çok özgül ahlâkî
toplulukların etik inançlarının billurlaşması olarak görmektedir. Adâletin ilkelerinin
ulusal topluluklara bağlı olduğunu düşünen David Miller da böyle bir duruş geliştirmiştir (Miller 1995, 1999, 2001).
Bununla beraber, çoğu teorisyen Rawls’ın uluslararası düzenle ilgili bu görüşünü
reddederek, adâletin küresel standartlarını zorla uygulayacak küresel kurumları
savunmaya başlamıştır (Moellendorf 2002; Jones 1999). Söz gelişi Allen Buchanan
uluslar arası düzen hakkındaki düşüncelerimizi kozmopolitan bir bakış açısının yönetmesi gerektiğini ve en âcil ihtiyacın küresel kurumların ahlâkın evrensel standartlarına uygun olacak şekilde yeniden yapılandırılması olduğunu ileri sürmüştür.
Dolayısıyla, devletlere hâkim olması gereken kendi vatandaşlarının çıkarlarına ilişkin öncelikli bir ilgi değil, fakat doğal adâlet ödevi adına insan haklarının her yerde
korunmasına bağlılık olmalıdır (Buchanan 2004). Eğer insan haklarının ülke içinde
korunması önemli ise, tutarlılığın onların dünya çapında korunmasını gerektirdiği
iddia edilmektedir. “Aslında, tıpkı bireylerin adâletsiz olmalarına izin veren bir düzenlemenin kurumlaştırılmasının adâletsizlikte saklı olduğunun görülebilmesi gibi,
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baskıya izin veren uluslararası davranış ilkelerinin kurumlaştırılması da aynı şekilde baskıda saklı görülebilir” (Mollendorf 2002: 28).
Tutarlılık şüphesiz bir erdemdir ve baskıda suç ortaklığı da en azından şüpheli
bir davranış biçimidir. Fakat saldırgan bir evrenselciliğin tehlikesinin açık seçik bir
şekilde görülebileceği bir yer varsa, bu, siyasî kurumların nihaî amacının belki de
adâletin gerçekleştirilmesi değil fakat barışın idamesi olması gereken uluslar arası
alanda olabilir (Kukathas 2006). Bana göre, tutarlılık bunu ülke içinde olduğu kadar uluslar arası alanda da izlememizden daha fazlasını gerektirmez. Bunun nedeni,
hiçbir evrensel adâlet standardının var olmadığı değil, fakat barışın toplumsal kurumların gerçekten ilk erdemi ve her türden kültür ve topluluk tarafından en kolay
benimsenebilecek evrensel standart olduğudur.
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Sorun
Türkiye’de din özgürlüğü ile laiklik arasında sürekli bir gerilim yaşamaktadır. Kendilerini dindar olarak tanımlayanlar, laiklik uygulamalarının dinî inanç ve pratikler
üzerinde engelleyici bir işlevinin olduğunu düşünürlerken kendilerini “laik” olarak
tanımlayanlar, dinî inanç ve pratiklerin toplumsal hayatta, siyasette veya kamuda
görünür durumda olmasını laiklik karşıtı durum olarak betimlerler. Birinci gruptakiler, dinî inançlarını serbestçe yaşama ve koruma gerekçesiyle din özgürlüğü isterken ikinciler laik devleti koruma talebinde bulunurlar. Türkiye’deki laiklik yorumu,
bu çatışma zemininde sürekli din özgürlüğünün ihlâl edilmesine veya sınırlanmasına neden olmaktadır.
Bu durum, din özgürlüğü ile laiklik arasında ters orantının ve kaçınılmaz bir
çatışmanın olduğu şeklinde bir izlenimi ortaya çıkarmaktadır. Bu izlenim, mevcut
laiklik uygulamasından kaynaklanır. “Dindarlar” açısından laiklikle ilgili sorun, kendi yaşam tarzlarını kısıtlayan bir yorumla uygulanıyor olmasıdır. Gerçekten laiklik,
din özgürlüğünü ve dinî hayatı kısıtlar mı? Bu, Türkiye’de laikliğin toplumsal bir
değere dönüşmesini engelleyen önemli bir sorundur.
Türk tipi laikliğin aydınlanma ve çağdaşlaşma projesi olarak uygulanması,1 din
özgürlüğü açısından başka bir sorunu daha ortaya çıkarmıştır. Laiklik, hayatın tüm
Türkiye’de laiklik batılılaşma, aydınlanma, çağdaşlık, devrim, terimlerine karşılık olarak kullanılmaktadır. Bununla ilgili
örnekler için bkz. Niyazi Berkes, Türk Düşüncesinde Batı Sorunu, Bilgi Yay., İstanbul, 1975, s. 139; Niyazi Berkes, Teokrasi
1
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alanlarını kapsayan ve dinî hayata alternatif bir yaşam biçimi olarak uygulanmıştır.
Temelde hukukî ve siyasal bir düşünce ve değer olan laiklik, kamu otoritesinden
bağımsız bir şekilde bireylerin ve toplumun din ile olan ilişkilerindeki bireysel dönüşümleriyle ilgili olan sekülerleşme sorunuyla özdeşleşmiştir. Sekülerleşme, bireylerin dinî inançlar konusundaki kendi varoluşsal durumlarıyla ilgilidir. Bireyler,
dinin örgütlediği bir hayat biçimini kabul veya ret arasında varoluşsal bir tercihle
karşı karşıya kalabilirler ve hayatlarında dinin ne oranda etkili olacağına kendileri
karar verebilirler. Sekülerizmi laiklikle aynı anlamda kullandığımız durumlar dışında sekülerleşme, hukukî ve siyasal bir düşünce değildir. Ancak Türkiye’de laikliğin
toplumu sekülerleştirme projesi olarak uygulanması, dindarların laiklikle ilgili kaygılarını artırmış ve “bir Müslüman asla laik olamaz” şeklinde bir düşünce kalıbının
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerçekten bir Müslüman’ın laikliği benimsemesi
dinî inançları açısından imkânsız mıdır?
Türkiye uygulaması, laikliğin sadece Sünnî mezhebini hatta son zamanlarda
daha çok Sünnî kadınları ve gençleri ilgilendiren bir sorun olarak görülmesine neden olmuştur. Din özgürlüğü ve laiklik tartışmaları, yakın zamanlarda başörtüsü ve
üniversiteye girişteki katsayı engeli etrafında dönmektedir. Daha genel bir ifade ile
laiklik, devletin kendine özgü Sünnî-Hanefî din algısı ve bu algının dayatılması ile
Sünnî toplumun dinî düşünce ve pratikleri arasındaki uyuşmazlık ekseninde gündeme gelmektedir. “Türkiye laiktir laik kalacak” denince Alevî sorunu, ruhban okulu
veya ateist ve agnostiklerin özgürlükleri akla gelmemektedir. Farklı inanç gruplarını özgür bir toplumda barış içinde bir arada bulundurmayı amaçlayan laiklik,
Türkiye’de Alevîlerin, gayri Müslimlerin, ateist ve agnostiklerin sorunlarına kayıtsız
kalarak kamu otoritesi ile Sünnîlik arasında, içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı,
İmam-Hatip Liseleri, Milli Eğitim (zorunlu din dersi açısından) ve İlahiyat Fakültelerinin de bulunduğu bir yapıda hâkimiyet ve var olma kavgasına dönüşmüştür.
Gelişmiş demokrasilerde tarihî tecrübelerden kaynaklanan farklı laiklik algıları,
ortak bir kavramsal zemine doğru yönelmektedir. Bu ortak zemini yönlendiren temel düşünceler, devletin tarafsızlığı ve din özgürlüğüdür. Tarafsızlık ve din özgürlüğü, laikliği keyfî uygulamalarından kurtararak tutarlı ve objektif hâle getirmekte
ve muhataplarını içine çeken düşünsel bir denge oluşturmaktadır. Yani laikliği din
özgürlüğünden bağımsız düşünmek, imkânsız görünmektedir.
Bu makalede laikliğin hayatı tüm yönleri ile belirleyen ve bireylerin birincil (dinî)
tercihlerine alternatif bir düşünce olmadığı; farklılıkların bir arada barış içinde yaşamasını temin edecek, farklı inanç grupları arasında saygı esasına dayalı olarak
ilişkileri düzenleyici ahlâkî, hukukî ve siyasal bir değer olduğu gösterilecektir. Herhangi bir inancın diğer inançlar üzerindeki tahakkümünü engellemesi ve bir inancın dinî pratiklerini yerine getirirken diğerlerinin özgürlüklerinde bir azalmaya yol
ve Laiklik, Adam Yay., İstanbul, 1984, s. 91; Cahit Tanyol, Laiklik ve İrtica, Altın Kitaplar, İstanbul, 1994, s. 157.
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açmasının ahlâkî ve hukukî olarak kabul edilebilir olmaması nedeniyle laiklik ve din
özgürlüğü, optimum değerlerdir.
Bu makalede öncelikle optimum değer düşüncesinin rasyonel, objektif, tutarlı ve
kapsayıcı bir temelinin olup olmadığı tartışılacaktır. İkinci olarak Türkiye’deki laikliğin optimalitesini ortaya koymak için uygulamalardaki eşitsizlikler ele alınacaktır.
Sonuç olarak laiklik ve din özgürlüğünün hem birbirinin alternatifi hem de dinî
veya seküler yaşantının alternatifi olmadığı ortaya koyulacaktır.

Optimum Değer Düşüncesi
“Optimum”, düzenleyici bir terimdir. Farklı inanç ve düşüncelerin, anlaşmazlıkların, çıkar çatışmalarının ve amaç farklılıklarının bulunduğu durumlarda herkesin
tercih, tavır ve davranışlarını diğerlerinin durumlarında dezavantaj medyana getirmeyecek şekilde pratiğe geçirmesidir. Optimum kuralı, iktisatta bireysel kazancın,
politikada birey ve grup tercihlerinin ahlâkî ve hukukî sınırını belirler.
Optimum değer düşüncesinin temelinde Adam Smith’in (1723-1790) kişisel çıkarı ortak yarara dönüştürme fikri vardır. Bu nedenle terim, belirgin bir şekilde
önce iktisatta ortaya çıkmıştır. Vilfredo Pareto (1848-1923), Smith’in piyasadaki rekabet ortamını düzenleyen görülmez elin kendiliğinden kişisel çıkarı ortak
yarara dönüştürmesi fikrinin geçerliliğini matematiksel yöntemlerle göstermeye
girişirken Pareto optimalitesi kriteri diye bilinen bir görüş ortaya atmıştır.2 Pareto
optimalitesi kriteri, rekabetin ahlâkî ve hukukî sınırını belirleyen bir düşüncedir.
Toplumsal hayatta farklı dinî inançların bazen birbiriyle çatışan talep, beklenti
ve davranışlar olması gibi iktisadî hayatta da maddî kaynaklara, üretim araçlarına
ve gelirlere sahip olmak veya onlardan yararlanmak ve pay almak isteyen bireyler
ve gruplar vardır. Kim, neye, ne kadar ve nasıl sahip olacaktır? Pareto optimum
kuralı, bu birey ve gruplar için düşünsel bir denge ve ahlâkî bir zemin oluşturmayı
amaçlar. Serbest piyasa, bu birey ve gruplar arasında etkin veya optimal tahsisi sağlar. Bireyler kendi kârlarını azamîleştirirken başkalarının kâr ve menfaatlerini de
etkilemektedirler. Bu etki, diğerlerinin durumlarında iyileşmeye sebep olabileceği
gibi kötüleşmeye de sebep olabilir. Pareto optimum durumu, herhangi bir kimsenin
durumunu kötüleştirmeden bireylerin durumunda hiçbir iyileşmenin gerçekleşmediği durumlardır. Bu nedenle bireylerin kârlarını azamîleştirirlerken optimum durumun altında kalmaları gerekmektedir. Kârı artırma durumu, başkalarını daha kötü
duruma sokmayacaksa o zaman durum, optimalin altındadır. Eğer optimum veya
daha üstündeyse mübâdeleden/ticarî faaliyetten elde edilen kazancın sürekliliğinden bahsetmek mümkün değildir.3
Mark Skousen, Modern İktisadın İnşası, çevirenler: Mustafa Acar, Ekrem Erdem, Metin Toprak, editörler: Mustafa Acar,
Ömer Demir, Liberte Yay., Ankara, 2003, ss. 238, 241.
2

3

Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi, Çevirenler: Mustafa Erdoğan, Yusuf Şahin, Liberte Yay., Ankara, 2003, s. 75.
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Pareto optimalitesi, sadece kârı azamîleştirmenin rasyonel sınırını gösteren matematiksel bir kural gibi görünmesine rağmen bireylerin arzu ve taleplerini gerçekleştirirken hem kendilerinin hem de başkalarının zararına olacak bir sınırın
olduğunu göstermesi açısından aynı zamanda ahlâkî bir kriterdir. Bir kişi, ticarî
faaliyetinden 10 birim kâr elde ederken başka biri veya birileri bundan dolayı kendi
durumlarında 1 birim dahi zarara uğramıyorsa Pareto optimalin altında kalınmıştır.
100 veya 1000 birim kazanç elde ederken diğerleri mevcut durumları açısından
zarara uğramıyorsa yine optimalin altında kalınmıştır. Dolayısıyla optimalite kuralı,
deontolojik anlamda bir ahlâkî ilke değildir. O, sosyal adâlete ve eşitliğe dayalı,
servetin eşitlenmesini öngören (sosyalist veya Rawlsçu) ahlâkî ilkelerle uyuşmaz.4
Bu nedenle optimalite kuralı, âdil paylaşım ve mütekâbiliyet esası gibi endişeler taşımadığı için sonuççu (consequentialist) anlamda bir ahlâkî ilkeye daha yakındır.
Laiklik ve din özgürlüğü, dinî özgürlükler açısından optimalite kuralı işlevi görür. Serbest piyasada bireyler, kazançlarını artırmak ve daha fazla kâr etmek için
birbirleriyle rekabet ederler. Piyasa koşulları, rekabet sınırlarını da belirler. Serbest
rekabetin dışında kâr çabaları, kazançları öldürebilir. Rekabetin olmaması kalitenin
düşmesine, fiyatların artmasına ve/veya taleplerin düşmesine neden olabilir. Piyasa,
dışarıdan bir müdahaleye mâruz kalmadığı sürece kendi koşullarını ve sınırlarını kendisi belirler. Piyasada fiyatları belirleyecek olan şey, menfaatlerini optimum seviyeye
çıkarmak için çalışan bireylerin oluşturduğu karmaşık bütündür. Farklı dinî inançlara sahip bireylerden oluşan toplum, piyasada amaçlarının peşinden giden bireylerin
oluşturduğu pazar yerleri gibidir. Bireyler, bu pazar yerinde dinî inançlarına uygun
olarak yaşamakta ve onları yaymakta özgürdürler. Özgürlüklerinin sınırı, farklı dinî
inançlara mensup “bireylerin” durumlarında kötüleşmeye neden olana kadar genişler. Dinî davranışlar, optimum sonuçlar doğurmadığı sürece hangi seviyelerde olursa
olsun kamuda görünür durumda olmasının önünde ahlâkî engel yoktur.
Optimum kriterinin ahlâkî bir sınır olarak koyulması, bireylerin ahlâkî değerlerine alternatif olmadığı gibi, Nozick’in ifadesiyle onu bireylerin ahlâkî amaçlarının
bir parçası da yapmaz.5 Buradaki “ahlâk” terimi, kendi ahlâkî değerlerinin peşinden
koşan bireylerin bu amaçlarını gerçekleştirirken kendileri gibi ahlâkî değerlerinin
peşinen koşan diğer bireylerin amaçlarını gerçekleştirmelerini engelleyecek tutumlardan sakınmasını ifade eder. Bu sakınma, bireyin ahlâkî değerlerinin bir parçası
olabilir ya da olmayabilir.
Barry, age, s. 75. Rawls’ın fark ilkesi dediği 2/a adâlet ilkesinin optimum kriteriyle ilgisi var gibi görünebilir: “Toplumsal
ve ekonomik eşitsizlikler o şekilde ayarlanmalıdır ki âdil tasarruf/edinme (savings) ilkesiyle tutarlı biçimde en az avantajlı durumda olanlara en büyük yararı sağlamalıdır.” John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press, Cambridge,
Massachusetts, 1971, s. 302. Ancak Rawls, bunu tüm toplumsal kuralların ön ilkesi olarak koyar. Bu tür bir kuralın uygulandığı toplumda hem kâr faaliyetlerinin hem de dinî davranışların optimal seviyelere yaklaşması imkânsızdır. Rawls’ın
minimax ilkesi, bireylerin faaliyetlerinden dolayı değil ancak devlet müdahalelerinden dolayı optimal sonuçlar üretebilir
dolayısıyla bireylerin özgürlüğünü değil devletin müdahale “özgürlüğünü” genişletmeye yarar. Minimax ilkesinin geçersizliği ile ilgili geniş bilgi için bkz. Robert Nozick, Anarşi Devlet Ütopya, çev.: Alişan Oktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yay., İstanbul, 2000, ss. 248-257.
4

5

Nozick, age, s. 62.
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Robert Nozick (1938-2002), bireylerin ahlâkî değerlerine alternatif veya onların
bir parçası olması gerekmeyen ancak amaçlarının peşinden koşarken başkalarının
tercihlerini ihlâl etmeyi engelleyen sınırlamalara “ahlâkî yan sınırlamalar” adını verir.
“Yan sınırlama” demesinin nedeni, bunların kişinin amaçlarının veya ahlâkî inançlarının bir parçası olmamasıdır. Başkalarının özgürlükleri, bireyin eylemlerini sınırlayabilir. Ahlâkî yan sınırlamalar, iki veya daha fazla inanç arasında birbirlerini engellemeden eylemde bulunmayı sağlar.6 Bunlar, bireyler için evrensellik iddiası taşıyan
ahlâkî değerler değildir. Çünkü bireyin başkalarının özgürlüğüne zarar vermemek
için ferâgat ettiği dinî veya ahlâkî değer, hükmünü ve geçerliliğini yitiriyor değildir.
Kendisi için uygun ortamı bulduğunda hükmünü devam ettirir, sadece kendisinin de
tasvip ettiği geçerli/sınırlı koşullarda askıya alınır. Bu nedenle “ahlâk” terimi, burada
Nozick’in kullandığı mânâda kullanılır. Buna “ikinci en iyi” ahlâkı da denilebilir.
Optimum ahlâk ya da ikinci en iyi ahlâkı, toplumu ideal bir değerler bütünü etrafında bir araya getirmenin imkânsız olduğu durumlarda devreye girer. O, kamu
otoritesinin veya bir çoğunluğun iradesine dayanmaz, ahlâkîliğini az sayıda olanları
koruyucu ve gözetici niteliğinden alır. Farklı “en iyi” beklentileri, bu esas üzerinde
bir mücadeleye ve rekabete girer. Bu mücadele kendi ahlâkî kurallarını oluşturur.
Bunlar, herkesin kendi en iyisinin ahlâk kuralları değildir. Farklı “en iyi” taleplerinin birbiriyle yüzleşmesi sonucu ortaya çıkan kurallardır. Bu nedenle onun ilkeleri,
birinci en iyi kadar (yani bireylerin kendi dinî inançları ve amaçları kadar) basit, belirgin ve değişmez değildir. Optimum kriteri, onun oluşma zeminini verir. Bu kriter,
birinci en iyinin (dinî amaçların) peşinde koşmanın sınırlarını belirler. Bu optimum
sınırın ilkelerini şu şekilde vermek mümkündür:
a) Herkesin durumunu iyileştiren değişmeler istenir niteliktedir.
b) Herkesin durumunu kötüleştiren değişmeler, istenilmez niteliktedir.
c) En az bir kişinin durumunu kötüleştirirken başkalarının durumunda değişikliğe yol açmayan değişmeler istenilmez niteliktedir.
d) En az bir kişinin durumunu iyileştiren ancak başkalarının durumunda bir iyileşmeye veya kötüleşmeye yol açmayan değişmeler, istenilir niteliktedir.
e) Herkesin durumunu iyileştirirken bir kişinin dahi durumunu kötüleştiren değişmeler istenilmez niteliktedir.7
Din özgürlüğü ve laiklik, bu ilkelerle belirlenen bir düşünsel zemin üzerinde ancak uygulamaya koyulabilir ve kabul görebilir. Onlar, kişisel amaç ve tercihlerin
çeşitliliğinin gereği olarak ortaya çıkan değerlerdir. Karl Popper’ın (1902-1994)
6

Nozick, age, s. 62.

Erdal Türkkan, İkinci En İyi: Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sapmalarla Mücadele ve Erdemli Sapmalar Kuramı, Liberte Yay.,
Ankara, 2001, s. 46. Türkkan’ın kitabı, optimum değer düşüncesinin tutarlılığı ile ilgili güçlü bir temel sağlar. Türkan buna
“ikinci en iyi” ve “erdemli sapma” adını verir.
7
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ileri sürdüğü gibi bu türden politik ilkelerin mutlaklığını savunmak, paradoksaldır.
Onlar, kişisel inançların yerine ya da karşısına koyulamaz. Popper bu paradokstan
sakınmak için politik ilkeler için “x daima yapılmak zorundadır” yerine “birçok durumlarda x, belki de yapılacak en iyi şeydir” demenin uygun olacağını ileri sürer.
Hiçbir politik araç şaşmaz değildir.8 Din özgürlüğü ve laiklik bu türden aracı ilkelerdir. Talep ve tercihler arasında çatışmanın çıkması muhtemel olan durumlarda
bireylerin davranış sınırlarını belirleyen rasyonel ve tarafsız bazı ilkeler kendiliğinden ortaya çıkar. Bunlar, bireylerin karşılıklı olarak davranışlarının sınırlarını belirleyen optimum ilkelerdir. Eğer bireyler, bu ilkelerin rasyonel ve tarafsız olduğunu
kabul ederse onlar toplumsal değerler hâlini alırlar. Din özgürlüğü ve laiklik, bu
amaçla ortaya çıkan optimum değerlerdir.
Optimum değer düşüncesi, tercih çeşitliliğinin bulunduğu toplumlara özgüdür.
Aynı zamanda çoğulcu toplum fikriyle yakından ilgilidir ve dinî davranışların diğer inanç durumlarında dezavantaj meydana getirmeyecek şekilde pratiğe geçirilmesidir. Eğer başka inançlar, dezavantajlı duruma düşüyorsa bireyler kendilerini
sınırlandırırlar. Bu, rasyonel bir tavırdır çünkü birey, başkalarından da kendisini
dezavantaja düşürecek davranışlardan kaçınmasını bekler. Bu şekilde aynı toplumda yaşayan farklı inanç grupları arasında saygı esasına dayalı rasyonel bir denge
oluşur. Din özgürlüğü ve laiklik, bu rasyonel dengeyi tanımlayan düşüncelerdir.
Onların bireysel inançlara önceliği ve üstünlüğü yoktur.
Liberal düşünce geleneğinde çoğulcular olarak isimlendirebileceğimiz İsaiah
Berlin, Friedrich A. Von Hayek (1899-1992) ve Karl Popper gibi düşünürler, toplumların siyasal, ekonomik veya dinî anlamda farklı amaçlar peşinde koşan bireylerden oluştuğu ve bunlar arasında uzlaşmazlıkların olabileceğini düşünürler. Onlar
toplumsal (liberal) ilkelerin bu uzlaşmazlıkları şiddete dönüştürmeyi engellemek
için tesis edildiğini savunurlar. Ancak onların dikkat çektiği önemli nokta şudur:
Çatışmaları engellemenin yolu, toplumu ortak bir amaç etrafında toplamak ya da
topluma evrensellik iddiası içeren bazı ideal fikirler sunmak değildir. Hayek, “özgürlük, tüm toplumun sürekli olarak tâbi kılınmak istendiği ‘tek bir amacın egemenliği’
ile bağdaşmaz”9 der. O hâlde toplumsal (liberal) ilkeler, bireyler amaçların itibarını
ve değerini aşamaz.
Türkiye’de laiklik, bireysel amaçların itibarını aşan bir ilke olarak uygulanmaktadır. O, bireylere ideal, aydınlanmış bir hayat biçimi önerir. Bireylerden laiklikle
uyuşmayan inanç ve davranışlardan kaçınılması istenir. Ancak “laiklikle uyuşmayan” bu davranışlar, optimalite sınırının çok altındadır. Başörtüsü ile okula girmek,
Cem evinin ibadethane olması, dinî grupların kendi eğitimlerini veren okullar açması gibi durumlar, şiddet içeren veya çatışma meydana getirecek türden davranış
8

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları Cilt: I, çev.: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994, ss. 265-6.

9

Friedrich A. von Hayek, Kölelik Yolu, çev.: Atilla Yayla, Liberte Yay., Ankara, 1995, s. 202.
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ve talepler değildirler. Ancak kamu otoritesi, kendi belirlediği sınırlar dışında (ki bu
belirlemelerin ölçütleri belli değildir) farklılıkların görünür olmasını laikliğe aykırı
bulmaktadır.10 Bu da kamu otoritesi ile dinî inançlar arasında cereyan eden başka
bir uzlaşmazlık türünü ortaya çıkarmaktadır.
Laiklik, optimum bir değer olarak alındığında dindarların endişe duyacakları, benimsemekte zorlanacakları bir düşünce olmaktan çıkacaktır. O, dinî hayattan uzaklaşma, hayatı belirli alanlarda seküler bir tarzda yaşama, seküler hayatın bazı alanlarından geri çekilme, manevî hayatı terk ederek maddî kriterleri ön plana çıkarma,
dünya işleri ile din işlerini birbirinden ayırma, dinin meşrû görmediği şeyleri kabul
etme olarak anlaşılamaz. Laik bir hukuk sisteminde seküler bir hayat biçimi ile dinî
hayat biçimi arasında ayrımcılık yapılamaz. Dinî inançlar, laikliğin tarafsızlık ilkesi
gereği kamu otoritesi karşısında eşit ahlâkî statüye sahiptir. Laikliğin hiçbir unsuru,
dinî inanca alternatif olmadığı gibi seküler hayat biçimine de alternatif veya onun
savunucusu değildir; nötrdür. O, insanların optimal (başkalarını kötü duruma düşürmeyecek ve başkaları da kendisini kötü duruma düşürmeyecek düzeyde) davranış ve saygı sınırlarını belirler.
Bazı liberaller de laiklik konusunda endişelidir. Bu endişenin altında onun tahakkümcü, belirleyici bir ilke olarak uygulanması yatar. Laikliği Berlin, Popper ve
Hayek’in liberal düşünce yöntemlerine dayalı olarak ortaya koymak mümkündür.
Onlar toplumu, birbiriyle çatışması muhtemel farklı amaçların olduğu bir ortam
olarak betimler ve bu amaçların birbiriyle çatışmadan düzen içerisinde bulunmasını sağlayacak bazı optimum11 kural ve ilkelerin mümkün olduğunu savunurlar. Onların fikirlerini, hem din özgürlüğü ve laikliğe, optimum değerler dememizin neden
uygun olacağını anlamak hem de Türkiye uygulamalarını daha iyi analiz etmek için
kısaca vermekte yarar vardır.
Isaiah Berlin (1909-1997), “amaçları konusundaki tercihlerine uygun bir hayatı
onaylamadıkça bir insanı zulümle tehdit etmek, bir tanesi istisna ona bütün kapıları
kapatmak demektir”12 der. Ahlâkî çoğulculuk, Berlin’in çalışmalarındaki merkezî kavramlardan biridir. Öncelikle onun toplum düşüncesi, iyi amaçların ve takdire şayan
hayat biçimlerinin çokluğuna dayanır. İkinci olarak bu amaç ve hayat biçimlerinin
çatışması mümkündür. Üçüncü olarak çatışma, bazı amaç ve hayat biçimlerinin birbiriyle uyuşmasının veya herhangi bir hasar meydana gelmeksizin bunların bir araya
getirilmesinin imkânsız olduğunu gösterir. Dördüncü olarak bazı amaçlar ve hayat
biçimleri, mukayese edilemez veya evrensel bir ölçüye vurulamaz niteliktedir.13
Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan Anayasa değişikliğinin iptali ile ilgili
gerekçeli kararı açık örnektir. Bkz. Resmi Gazete, 22 Ekim 2008, sayı: 27032.
10

Onlar, “optimum” terimini kullanmazlar. Ben, bunların toplumu oluşturan bireylerin birincil değerleri değil de dışsal
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Berlin, her birey ve toplumun kendine göre ahlâkî iyi ve doğrularının olduğu tespitini yapar. Adâlet merhametten, dostluk sevgiden, itidal olmak münzevî olmaktan,
özgürlük eşitlikten ve sanat bilgiden farklı şeylerdir. Bir filozof bir askerden, bir politikacı bir münzeviden ve bir öğretmen bir çiftçiden çok farklı bir hayat yaşar. Her
hayatın kendine özgü erdemleri ve idealleri vardır. İyi amaçlar ve hayat biçimleri bir
biriyle çatışabilir. Özgürlük ve eşitlik, ekonomik açıdan çatışabilir. Bankacının özgürlüğü çiftçinin sefaleti anlamına gelebilir. Suçluya merhamet genellikle adâlet ilkeleri
ile uyuşmaz. Bir sanatçı veya bilim adamının kendisini işine adaması, ailevî sorumluluklarını ihmâl etmesine yol açabilir. Bu şekilde ahlâkî hayatta bir şey, başka bir şeyi
sürekli sınırlandırır. Ayrıca amaçlarımızı gerçekleştirmemiz her zaman elimizde olan
bir şey değildir. Bazen burada şansın da etkisi olabilir. Bir sanatçı, çabasının verimli
veya başarılı olacağından emin değildir. Ahlâkî çatışma nedeniyle bizler, doğru ve
en iyi yolu bulmak için bize üstünlük sağlayan fakat başkalarına zarar vermeyen bir
nokta tespit etmekte zorlanırız. Uyuşmazlık ve çatışma, seçim ve şans gibi durumlar,
bireylerin ahlâkî inançlarının uygulanabilirliğini sınırlar.14 Çatışma, karşılıklı olabileceği gibi bireyin kendi amaç ve değerleri arasında da olabilir.
Berlin, uyuşmazlığı normatif, istenen veya olması gereken bir şey olarak görmez;
o, bunu zaten var olan bir olgusal durum olarak betimler. Ona göre bu çatışmaları
engellemek için toplumu ortak bir amaç etrafında toplamak, onlara bazı ideal ve
evrensellik iddiası içeren fikirler sunmakla mümkün olamaz. Berlin, yaşantı biçimleri ve iyilerin mukayese edilemez olduğunu savunur. Eğer iyiler birden fazla ve
çatışıyor ve ahlâkî karar bir zarar veya kayıp ortaya çıkarıyorsa o zaman herkesin
her zaman ve her yerde izlemesi gereken, objektif olarak belirlenmiş kuşatıcı bir
ölçütün imkânı yoktur.15 Berlin, bunu şöyle ifade eder: “Sorun sadece çokluk değildir. Farklı kültür ve toplumların değerleri, birbiriyle mukayese edilemez; bunlar eşit
oranda geçerli düşünceler olarak da uyuşabilir de değildir.”16
Bu nedenle Berlin’in yaklaşımı, optimum bir değer ortaya koyar. Din özgürlüğü
ve laiklik açısından dinî inançlara arasında bir mütekabiliyet esası yoktur. Bir inancın optimum sınırı, başka bir inancın optimum sınırının çok üstünde ya da altında
olabilir. Optimum sınırı, kolayca belirlenebilir, sabit, değişmez bir düşünsel denge
ortaya koymaz. Bu, farklı inanç gruplarının birbirlerine karşı tutumlarıyla belirlenir.
Toplumsal hoşgörü ve tahammül, bu sınırı belirler ve değiştirir. Ayrıca belli bir dinî
grubun özel hassasiyetleri, espri anlayışları, tarihsel ilişkiler gibi durumlar da bu
sınırın belirlenmesinde önemlidir. Dinî fanatizm veya inancı diğer dinî gruplar üzerinden, onları karşıt düşünce hâline getirerek tanımlamak veya toplumu ortak bir
amaç etrafında toplama isteği gibi tavırlar, Berlin, Hayek ve Popper’ın dikkat çektiği
çatışma noktasını zorlayan etkenlerdir.
14
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Bu çatışma insanların özünden kaynaklanır. “Bağdaşması mümkün olmayan
değerlerin çatışmaksızın bir araya geldikleri dünya, bizim idrakimizin dışında bir
dünyadır. Bütün iyi şeylerin içinde bulunduğu mükemmel bütün, nihaî çözüm fikri,
Berlin’e göre hem anlaşılmaz hem de kavramsal olarak tutarsızdır. Hangi kültüre
mensup olurlarsa olsunlar, bütün insanlarda temel bir iyi ve kötü duygusu vardır.
Herkesin üzerinde ittifak ettiği nihaî bir çözüm fikri, hayâlî ve yok edici bir fikirdir.
Çünkü böyle bir çözümün var olduğuna inanan birisi için buna ulaşmanın bedeli ne
olursa olsun çok yüksek sayılmaz. İnsanlığı sonsuza kadar âdil, mutlu, yaratıcı ve
uyumlu yapmak için ödenecek hangi bedel yüksek sayılabilir ki? Böyle bir omleti
yapmak için kırılması gereken yumurta sayısının elbette sınırı yoktur. İşte Lenin’in,
Troçki’nin, Mao’nun ve Pol Pot’un iman ettikleri buydu. Toplumun problemlerinin
nihaî çözümünün tek doğru yolunu bildiğim için insanlık kervanının güdüleceği
yolu da bilirim ve benim bildiğim şeyi siz bilmediğinize göre eğer amaca ulaşılacaksa özgürlüğün bir kırıntısına bile sahip olmanıza izin verilemez. Bütün insanların
ihtiyaç duyduğu şeyi bilen benim. Dolayısıyla eğer bilgisizlik veya kötü niyet yüzünden direnen olursa onu çiğnemek gerekir. Milyonları ebediyen mutlu yapmak
için yüz binleri telef etmek gerekebilir.”17
Berlin’e göre iyilerin ve kültürlerin uyuşamaz ve mukayese edilemez olması, birbiriyle uyumlu erdemler sentezini anlamayı imkânsız kılar.18 Tüm erdemleri, ideal bir birliktelik içinde düşünmek anlamsızdır. Bu hem bireyler hem de toplumlar
için böyledir. Aksini düşünmek ütopyadır. Berlin’e göre eksiklik, aslî (intrinsic) ve
kavramsaldır. Eğer iyiler çoksa ve herhangi bir zarar ve ziyan olmadan bir araya
getirilemiyorsa o zaman mükemmel bir yönetim şekli ilke olarak tutarsızdır. Bizim
toplumsal bir ütopyamızın olamaması, rastlantı değildir. İyileri bir araya getirmeye
çalışan ütopyacı bir proje, teorik olarak hatalıdır çünkü iyiler, aslî olarak rekabet
hâlinde ve uyuşmazdır.19 Türkiye uygulamasında laiklik, aslî bir değer ve farklı dinî
inançları sentezleyen bir erdem gibi alınır. Oysa aslî değere sahip olanlar, bireylerin
dinî ve ahlâkî inançlarıdır. Laiklik, dinî inanç ve davranışların otonomi sınırlarını
belirler, bu nedenle optimum değere sahiptir.
Berlin, ahlâkî çoğulculuğun ahlâkî rölativizm olmadığını ve insanların kişisel tercihler, amaç ve inançlarından vazgeçerek ahlâkî çoğulculuğa dâhil olmak zorunda
olmadıklarını savunur. Bir kültüre mensup olanlar, başka bir kültür veya toplumun
hatta zaman ve yer bakımından kendilerine çok uzak olan insanların değer ve ideallerini, hayat biçimlerini, hayâl gücüne dayanan kavrama yeteneği sayesinde anlayabilirler (Vico buna nüfuz etme, Smith de sempati demiştir). Onlar bu değerleri kabul
edilemez bulabilirler ama eğer yeterince açık fikirli olurlarsa başkalarının da kendi17

Berlin, “İdeal Arayışı Üstüne”, Liberal Düşünce, çev.: Mustafa Erdoğan, sayı 12, Ankara, 1998, ss. 101-2..

Mackie’nin ahlâk üzerine düşünceleri, bu değer farklılıklarını en güzel şekilde betimler. İnanç, ahlâk ve değer farklılıkları konusunda geniş bir analiz için bkz. J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin, Harmondsworth, 1977.
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leri ile pekâlâ anlaşma sağlanabilecek tam birer insan olduklarını ve aynı zamanda
kendilerininkinden çok farklı olmakla birlikte yine de gerçekleştirilmeleri hayatın
amacı olarak görülmesi mümkün değerler ışığında yaşadıklarını anlayabilirler.20
Berlin, önce amaçlar çokluğuna bağlı kaçınılmaz bir uyuşmazlık betimlemesi yapar, ardından toplumsal ilkeleri, bu uyuşmazlıkların şiddete dönüşme ihtimâlini en
aza indiren araçlar inşa etmenin mümkün olduğunu söyler. Bu ilkelerin geçerliliğini ise (Adam Smith’in yaptığı gibi) insan doğasının özelliklerine dayanarak gerekçelendirir: İnsanlar farklı amaçlar peşinde koşabilirler ama yine de onlar, birbirini
anlayabilen, birbirine sempati duyabilen, birbirinden ışık alabilen tamamıyla rasyonel insanlar olabilirler. Ama bizim değerimiz bizimdir, onlarınkilerse onların. Başka
kültürlerin değerini eleştirmekte, onlar hakkında olumsuz hüküm vermekte serbestiz
ancak onları hiç anlamıyor gibi yapamaz ve bizimkinden farklı zevkleri olan insanları,
büsbütün başka şartlarda yaratılmış, bize hiç hitap etmeyen sübjektif değerleri olan
insanlar olarak göremeyiz. Bir kimse daima doğruyu söylemek gerektiğine inanabilir.
Ancak ben, doğruyu söylemenin bazen çok acı verici ve yıkıcı olabileceğine inanırım.
İnsanlar, birbirlerinin bakış açısını tartışarak ortak bir noktaya varmaya çalışabilirler
fakat sonuçta insanların hayatlarını adamış olduğu amaçlar asla uzlaşamayabilir.21
Berlin’e göre çatışmadan kaçmak mümkün değildir. Ama yapılacak hiçbir şey
yok değildir. Bu çatışmayı yumuşatabilir, zararlı sonuçlarını azaltabiliriz. Talepler
dengelenebilir, uzlaşmalara varılabilir. Özgürlük ve eşitlik bazen çatışabilse de bunların azamîleştirilmesine çalışılabilir; hem çok katı bir ahlâkî yargılamaya başvurulabilir hem de somut bir insanî duruma elden geldiğince anlayış gösterilebilir;
hukuk eksiksiz uygulanırken insaf ve hakkaniyet duygusuna ayrıcalık tanınabilir.
Açlar doyurulabilir, çıplak olanlar giydirilebilir; hastalar iyileştirilebilir, evsizlere
barınak temin edilebilir. Bunlar arasında da nihaî ve mutlak olmayan bir öncelik
kurulabilir.22 Berlin’e göre çözüm mutlak değil optimumdur. Her türlü sorunu ortadan kaldırabileceğini düşündüğümüz ideal ve büyüsel bir en yüksek iyi ya da Logos
yoktur. Çatışmalar muhtemeldir ama mutlak değildir. Toplumlar ve bireyler, çoğu
zaman doğru ve yanlışın ne olduğu konusunda doğal mutabakata sahip olabilirler.
Bu yüzden değerler çatışması sorunu çok da dramatik değildir. Evrensel değerler
değilse de toplumların onlar olmadan nadiren ayakta kalabilecekleri asgarî bir düzey her hâlükârda vardır.23
Berlin, çatışmanın dramatik olmadığını en güzel şu benzetmelerle anlatır: “Turna
balığının özgürlüğü, küçük balıkların ölümüdür. Bazılarının özgürlüğü, diğerlerininkinin kısıtlanmasına bağlıdır.”24 “Kurtların tam özgürlüğü, kuzular için ölüm de20
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mektir. Güçlü ve yetenekli olanın tam özgürlüğü, zayıf ve daha az yetenekli olanın
insan olarak var olma hakkıyla bağdaşmaz.”25 Kurtların özgürlüğünün optimalitesi,
kuzuların yaşama sınırıdır.
Popper ve Hayek de dinî inanç ve düşünceler de dâhil olmak üzere farklı amaçların bulunduğu toplumları Berlin’inki gibi betimlerler ve çatışmayı, çoğulcu ilkelerden oluşan toplumsal yapının nedeni olarak görürler. Popper, demokrasi, hoşgörü
ve özgürlüğün mutlak değerler olmadıklarını çünkü onların paradokslar içerdiklerini söyler.26 O, ilerlemeci bir rasyonel toplumsal eylem kuramını temel almaz
çünkü toplumu ortak amaçlar etrafında bir araya getirmek imkânsızdır. Bu nedenle
toplumsal ilkeler pozitif değildir yani toplumu en yüksek iyiye ulaştırmaya matuf
değildir. Onlar negatiftir, toplumun hazzını artırmak içinde değil acılardan sakındırmak için vardır.27
Popper’ın çoğulculuğu, “acıları azaltma” şeklindeki negatif formüle dayanır. Ona
göre hiçbir şeyin kendi başına gerçek bir değeri yoktur; ne özgürlük ne de demokrasi mutlak iyi değildir; nitekim özgürlük, hoşgörü ya da demokrasinin sınırsız
ilkelerini formüle etme girişimi mantıksal olarak çelişkilidir. Eğer özgürlük âdilce
dağıtılacak ve yaşanmaya değer olacaksa devletin belli ölçüde müdahalesi gerekir,
bu şekilde özgürlük en azından yerel ya da kısmî bir biçimde sınırlanmış olur. Laiklik, din özgürlüğü konusunda bu sınırlamayı sağlar. Popper’e göre paradokslar bunlarla da sınırlı değildir. Zenginlerle fakirler arasında ekonomik özgürlük paradoksu
vardır. Açık toplum, her türlü fikrin ve eleştirinin ifade edilmesi temeline dayanır.
Bu düşüncede de paradoks vardır. İfade edilen fikirlerin birbiriyle bağdaşmayacak
ve bu fikirler bir çatışma meydana getirecektir. Çatışan amaçların olması, açık ve
çoğulcu bir topluma işaret etmektedir.28 Popper, önemli olanın bu çoğulculuğun
şiddete dönüşmemesi olduğunu düşünür. Bu paradoksları bir arada tutan şey, değerlerin mutlak değil optimum olduğu düşünmektir.
Din özgürlüğü ve laiklik, Popper’in demokrasiye, hoşgörüye ve genel olarak özgürlüklere atfettiği gibi mutlak değerler değildir. Bireylere kişisel amaçlarını gerçekleştirmeleri için sınırsız bir ortak alan ve değerler oluşturamaz. Bunlar, bireylerin kişisel amaçlarını gerçekleştirmeleri için yan sınırlamalar olarak kabullendikleri,
ancak kendilerini onları korumak zorunda hissettikleri değerlerdir.
25
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Popper, age I, s. 265. Popper özgürlük, hoşgörü ve demokrasinin paradokslar içerdiğini söyler. Özgürlük paradoksu,
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engellemeye neden olması durumudur. Hoşgörü paradoksu, hoşgörüsüzlere de hoşgörünün hoş görenleri savunmasız hâle getirerek hoşgörünün kaybolmasına neden olmasıdır. Demokrasi paradoksu, çoğunluğun bir diktatörün başa
çekmesine karar verebilmesi olanağıdır.
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Hayek de toplumu farklı amaçların bulunduğu çoğulcu bir yapı olarak betimler ve
bu farklılıkların yok sayılmasına dayanan bir toplumsal düzenin kurulamayacağını
ileri sürer. “Özgür bir toplum, ortak bir amaçlar hiyerarşisi bulunmayan çoğulcu bir
toplumdur.”29 Hayek, toplumu tek bir büyük kişi gibi düşünmek yerine bireylerden
oluşan çokluk olarak görür.30 Ona göre toplum hayatı bireyi yönlendiren kuralların
“birbiriyle tutarlı olmasına dayanmaz, gerçekleşebilmelerine imkân verdikleri farklı
bireysel eylemlerin bağdaşabilirliği ile ilgilidir.” Toplumsal değerler, karmaşık ilişkilerden geleneğin ürünü olarak ortaya çıkar. Bu geleneğin ortaya koyduğu ilke ve değerler, sorgulanamaz olmadığı gibi bireyleri belirli bir amaca yönlendirmek için de kurulmuş değildir. “Kuralların ve onların hizmet ettiği düzenin yapabileceği şey, bilinmeyen
insanların fırsatlarını artırmaktan daha fazla değildir. Eğer herhangi biri için fırsatları
mümkün olduğunca artırırsak yapabileceğimizin azamîsini yapmış olacağız.”31
Berlin, Popper ve Hayek’in toplumsal kural, ilke ve değerlerle ilgili ortaya koydukları bu betimleme ve gerekçelendirme, din özgürlüğü ve laiklik için de geçerlidir. Hayek’ten yapmış olduğumuz son alıntıyı din özgürlüğü ve laiklik açısından
yeniden kurabiliriz: “Din özgürlüğü ve laikliğin hizmet ettiği düzenin yapabileceği şey, bilinmeyen insanların fırsatlarını artırmaktan daha fazla değildir. Eğer dinî
inançlar için fırsatları mümkün olduğunca artırırsak yapabileceğimizin azamîsini
yapmış olacağız.” Bu azamî nokta, optimumdur. Bu nedenle bu yaklaşıma optimum
değer düşüncesi adını vermek uygundur; din özgürlüğü ve laiklik bu türden optimum değerlerdir.

Türkiye’de Laiklik Uygulamaları ve Optimalite Kuralı
Türkiye’de laiklik, farklı inançları bir arada tutmanın bir yolu olarak ortak bazı genel
amaçların belirlenmesi ve bireylerin inançlarını bu amaçlara göre konumlandırmaları
esasına dayanır. Çoğulcu bakış açısı benimsenmez. Çoğulculuğun kaçınılmaz olarak
şiddet doğuracağı düşünülür. Türkiye uygulamasında laiklik, dinî inançların üstünde
bir itibara sahiptir, onun bazı standartları vardır. Laiklikle dinî inançları sınırlayan
ve aşan bir üst değerler sistemi kurulur. Bu yorum, dinî özgürlüklerin sürekli ihlâl
edilmesine neden olur. Türkiye’de laikliğin nasıl olmaması gerektiği ile ilgili geniş bir
betimleme yapmayı sağlayacak birçok örnek vardır. Başka inançlar üzerinde dezavantaj meydana getirmeyen birçok dinî davranış, laiklik gerekçesiyle yasaklanır.
Laiklikle ilgili tartışmaların büyük bir kısmını başörtüsü sorunu oluşturur. Özellikle üniversitede laiklik tartışmaları başörtüsüyle sınırlı kalmakta ve laiklik mekâna
dair düşünce olarak algılanmaktadır. Dinî kimliğin görünür olmaması anlayışı, tartışFriedrich A. von Hayek, Kanun Yasama Faâliyeti ve Özgürlük (II): Sosyal Adâlet Serabı, çev.: Mustafa Erdoğan, Türkiye
İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1995, s. 151.
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manın daha çok kadınlar üzerinden sürmesine neden olmakta; mekân, cinsiyet veya
sadece belirli bir inanç türü laikliğin konusu olabilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de
uygulanan laiklik, tutarlı düşünsel bir temele sahip değildir. Bazen mekân ve laiklik
arasındaki ilişki unutulmakta ve laiklik toplumsal statü ile ilişkilenmektedir. Öğretmenler, başörtüsü nedeniyle laiklik gerekçesiyle kamu kurumlarında çalışamazken
temizlik ve servis görevlilerinin aynı kurumlarda aynı kanunla (657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu) başörtüsüyle çalışması sorun olmamaktadır. Farklı zaman ve
mekânlarda onun yaşla ve eğitim seviyesiyle ilişkili olarak uygulandığına da şahit
olabiliriz. Oysa laikliğin mahiyetini belirleyen durumlar toplumsal statü, yaş ve eğitim seviyesi değildir; dinî inanç ya da seküler hayat biçimlerinin oluşturduğu bir
toplumdaki karmaşık ilişkiler biçimidir. Laiklik, tüm aidiyet ve statü sahiplerini kendi nezdinde bireyler olarak gören bir düşüncedir. Buna karşı olarak açık bir şekilde
Türk laikliğinin rasyonel, tutarlı, şümullü ve objektif bir düşünsel temeli yoktur.
En klasik ve belirgin tartışma, başörtüsü konusunda yaşanır. Devlet okullarının
ilköğretim, orta öğretim ve lisans dâhil olmak üzere tüm alanlarında kız öğrencilerin başörtüsü kullanması yasaktır. Daha vahim olanı ise bu yasağın özel eğitim kurumlarında da uygulanmasıdır. Türkiye’de Tevhid-i Tedrisat kanunu en katı şekilde
uygulanmakta ve kamu otoritesi, gücünü endoktrinasyonel bir yaklaşımla eğitimin
tüm aşamalarında keyfî bir şekilde kullanmaktadır. Başörtüsü yasağı, bazen askerî
kurumlarda olduğu gibi, kamu kurumlarına ziyarete gidenlere bazen Medine Bircan örneğinde olduğu gibi hastaneye tedavi olmak için gidenlere de uygulanmaktadır. Memuriyet, okullara giriş ve ehliyet sınavlarında da başörtülüler sınavlara
alınmayabilir veya başörtülü oldukları tutanaklarda belirtilirse sınavları geçersiz
sayılır.32 Uygulamalarda bir tutarlılık yoktur, uygulayıcıların algı ve düşüncelerine
göre yasaklar, uygulanır ya da kaldırılır.
Başörtüsü yasağı, optimalite kriterine uymayan bir uygulamadır. Öncelikle bu
yasak, diğer dinî inançların durumlarında bir kötüleşme olup olmadığı sorununa bakılmaksızın uygulanır. İkinci olarak kamu otoritesi, dinî davranışa alternatif
getirir ve onu sınırlayan bir yorumla konuya yaklaşır. Bunu, “İslam’da başörtüsü
yoktur” şeklindeki dinî endoktrinasyonla da desteklemeye çalışır. Üçüncü olarak
yasağın, din özgürlüğüne zarar vermediği iddia edilmektedir çünkü laikliğin gereği
olarak bu yasağın ortaya çıktığı gerekçesi ileri sürülmektedir. Bu şekilde laiklik,
din özgürlüğünü sınırlayan bir kurum kabul edilir. Laikliğin tutarlı ve objektif bir
biçimde optimalite kriterine göre uygulanması durumunda Türkiye’de başörtüsü
yasaklarının tümü ortadan kalkar.
Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsünün sadece üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Meclisin yapmış olduğu Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin geBaşörtüsü sorunu, yabancı yazarların da inceleme konusu olmuştur. Laborde, bu sorunla ilgili 2008’de yazdığı kitabında Türkiye’deki soruna da temas etmiştir. Bkz. Cécile Laborde, Critical Republicanism:The Hijab Controversy and
Political Philosophy, Oxford University Press, New York, 2008, ss. 70, 124, 276.
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rekçeli kararında değişikliğin laiklik ilkesine “açıkça” aykırı olduğu söylenmiştir.
“Anayasanın 10. ve 42. maddelerinde yapılan düzenlemenin yöntem bakımından
dinî siyasete alet etmesi, içerik yönünden de başkalarının haklarının ihlâle ve kamu
düzeninin bozulmasına yol açması nedeniyle laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.”33 Bu kararda, hükümetin Anayasanın 5. maddesinin kendisine yüklemiş olduğu temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması
görevini yerine getirmesi, “dini siyasete alet etme” şeklinde “aşırı” yorumlanmıştır.
Başörtüsünün “başkalarının haklarının ihlâle ve kamu düzeninin bozulmasına yol
açması” da olguyla uyuşmayan “aşırı” yorumdur. Çünkü Türkiye’de başörtüsü ile
ilgili bireylerden bu tür bir şikâyet gelmemiş, ihlâl ve kamu düzenini bozma gibi
şiddet içeren durumlardan dolayı herhangi bir soruşturma veya yargılama olmamıştır. Dolayısıyla mahkemenin algısı, olguyu aşırı şekilde açmış ve bu hatalı algı,
mahkemeyi “erken tedbir” almaya sevk etmiştir. Bu nedenle mahkemenin kendi
kararı, hak ihlâlinin devam etmesine neden olmuştur.
Optimum kriterine bağlı kalınmaması, mahkemenin tutarsız bir şekilde karar
vermesine neden olmuştur. Tüm karar, çelişkili ifadeler içermekte ve önce özgürlük dediğine, sınırlamaların mantığını ortaya koyan düşünsel bir dengeden mahrum olunduğu için sonra yasaklar getirmektedir. Dava dilekçesindeki şu ifadelerin
mahkeme tarafından kabul edilmesinde bunu açıkça görebiliriz: “Din ve vicdan özgürlüğü kişilere diledikleri inancı benimsemek, bu inancın gereklerini yerine getirmek, dinî inancını açıklamaya veya belli bir dinî benimsemeye zorlanamamak
imkânlarını tanımaktadır. Ancak bu özgürlük aynı zamanda kişilere, kendilerinden
farklı inançlara sahip olanlara saygı göstermek, başkalarının üzerinde baskı kurarak veya zorla kendi inançlarına veya başka inançlara yönlendirmemek, kimseyi
inancından dolayı kınamamak gibi yükümlülükler de getirmektedir. Dinî inanca dayalı örtünme, benimsenen dinî gösteren kıyafetler giyebilme özgürlüğü ise benimsenen dinî inancı gösteren giysiler aracılığı ile toplumda ayrışmalara neden olabilir
ve toplum kesimlerinin ve bireylerin giysilerinden kendileri ile aynı inancı paylaşmadıklarını anladıkları kimseler üzerinde baskı kurmalarına; birbirlerinin din ve
inanç özgürlüğünü zedeleyici, engelleyici davranışlarda bulunmalarına hatta kendi
inançlarından olmayanları dışlamalarına yol açabilir.”
Mümkün dünyaların ihtimâl modalitesi (–ebilir), din özgürlüğünü sınırlamak için
yeterli gerekçe değildir. Ahmet, Ali’yi hiç tanımamaktadır. Ahmet Ali’yi vurabilir. O
hâlde Ahmet, tutuklanmalıdır. Çok açık bir şekilde bu akıl yürütme kullanılmıştır
ama bu, mantıkça geçersiz (invalid) bir akıl yürütmedir. Başörtüsü takılması durumunda ortaya çıkması muhtemel olduğu iddia edilen durumların hiçbirine, üniversiteye başörtüsü ile girilebildiği 1989-1997 yılları arasında rastlanmamıştır. Üniversitelerde din özgürlüğü ile ilgili sorun, ramazan ayında oruç tutmayan öğrencilere
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karşı yapılan saldırılardır ve bu sorun, başörtülülerden kaynaklanmamıştır. Başörtüsü, ayrışmaya ve baskıya neden olmadığı gibi, zedeleyici, engelleyici ve dışlayıcı
durumlara da neden olduğu ile ilgili örnekler yoktur. Ancak başörtüsü yasağı ile
bu olumsuzlukların birçoğu yaşanmaya başlanmıştır. Dinî sınırlamalar, dezavantaj
meydana getirme kriterine göre belirlenmediği için, hem başörtüsü takanların hem
de ramazan ayında oruç tutmayanların özgürlükleri ihlâl edilmektedir. Bu ihlâlin birincisi kamu otoritesinden, ikincisi ise dinî inanç sahiplerinden kaynaklanmaktadır.
Optimalite kuralı, her iki ihlâlin de engellenmesini öngörür.
Diğer bir sorun, zorunlu din dersi uygulamasıdır. İlk ve orta öğretimde öğrencilere verilen din bilgisi eğitimi, anayasada yazılı olmayan resmî dinin (Sünnî-Hanefî)
bilgisiyle sınırlıdır. Kamu otoritesi, din politikasını bu dersler ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yürütmektedir. Din eğitiminde kamu otoritesinin sınırlarını belirlediği Sünnî-Hanefî öğreti esas alınmaktadır. Mevcut uygulama eğitim veya öğretimden çok bir endoktrinasyondur. Diğer dinî inançlara yer verilmemesi nedeniyle
de dışlayıcıdır.
Buna bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, sorunun diğer bir parçasını oluşturur. Din, sadece Sünnî-Hanefî İslam inancı ekseninde yapılandırılmıştır. Diyanet
İşleri Başkanlığı, İslam dininin hizmetlerini Sünnî yorum etrafında düzenlemek için
kurulduğundan diğer dinî inançlara karşı sorumluluğu yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı örneğinde olduğu gibi Türkiye’de devlet faaliyeti optimal sonuçlar üretir. Bireysel faaliyetlerin optimal ve üstü sonuçlar ürettiği durumlarda laiklik, düzenleyici
bir ilke olarak işlev görür. Bireyler, davranışlarının başkaları üzerinden dezavantaj
meydana getirdiğini görmeleri durumunda kendileri için ahlâkî yan sınırlamalara
başvurmak zorunda kalırlar. Bireyler bunu yapmamaları durumunda hukukî sürece
başvurulur. Ancak optimal ve üstü sonuçların devletten kaynaklandığı durumlar
için bir çözüm yoktur. Nitekim optimum ve altı durumlarda bile devlet, dinî inanç
ve pratiklere müdahale eder ve onları engeller. Türkiye’de laikliğin işlevi, farklı
inançlar arasında barış ortamı meydana getirmek değil kamu otoritesi ile dindarlar
arasında mücadeledir.
Laikliğin Türkiye uygulaması Sünnîliğe odaklandığı için Alevîler, gayri Müslimler ve
seküler bir hayat biçimi benimseyenler sürekli optimal ve üstü sonuçlara mâruz kalırlar. Bu kesimlerin sorunları , laiklikle irtibatlandırılmaz. Bu tutum, diğer dinî inançları
olumsuz etkilemiştir. Resmî ideolojinin, sınırlarını kendisinin belirlediği “Müslüman
Türk Milleti” oluşturma çabası, Özellikle Alevîlerin toplumsal hayatta dezavantajlı
duruma düşmelerine neden olmuştur. Alevîler, dinî inançlarından dolayı bürokraside yeterince yer alamamışlar ve kendilerini dinî kimliklerini saklamak zorunda hissetmişlerdir. Özgün bir dinî inanç oldukları sürekli olarak reddedilmiştir. Cem evleri
ibadethane sayılmamıştır. Bu nedenle Alevî köylerine Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla, Sünnî köylerine cami yapılmazken (çünkü halk camilerini kendileri yapar) Alevî
toplumu karşı çıkmasına rağmen camiler yapılmış ve imamlar tayin edilmiştir.
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Bu olumsuz durumlara rağmen Türkiye’deki Alevî toplumu, resmî ideolojinin
tutarsız laiklik anlayışına sahip çıkmıştır. Alevî toplumunun laikliğe sahip çıkmasının temel nedeni, Sünnî toplumun kamu otoritesi üzerindeki etkisinin artmasıyla
zaten dezavantajlı olan durumlarının daha da kötüleşeceği endişesini duymalarıdır. Bu endişe, aslında hiç de parçası olamadıkları dinî özgürlüklerle ilgili yasakları
desteklemelerine neden olmuştur. Alevî toplumun kaygıları dikkate alınmaksızın
Türkiye’de din özgürlüğü ile laikliği aynı kavramsal örgü içerisine dâhil etmek güç
görünmektedir. Çünkü bu kaygıları nedeniyle onlar, sekülerleşmeyi bir devlet politikası olarak gören ve laikliği, dinî “kamusal” hayatın dışında tutma hatta insanî
bilinci dinden tamamen arındırmaya dönük bir aydınlanma projesi olarak algılayan
az sayıdaki “elitlerin” baskıcı, dışlayıcı, agresif, çatışmacı, kısıtlayıcı anlayışlarına
(belki de amaçlamadıkları şekilde) politik destek sağlamaktadırlar. Onların, aynı
zamanda Alevî inancını da dışlayan bu laiklik yorumuna sahip çıkmalarının nedeni,
tarihî kötü tecrübelerden kaynaklana güvensizliktir. Ancak optimalite kuralına dayalı bir ilişki, Alevîlerle Sünnîler arasındaki bu güvensizliği ortadan kaldırabilir.
Laikliğin Türkiye uygulaması, en çok gayri Müslimleri olumsuz etkilemiştir. Birçok Hıristiyan cemaatin hukukî kişiliği tanınmamış ve Kilise statüsü altında örgütlenmelerine müsaade edilmemiştir. Kiliselerin mülklerine el konulmuş; gayri Müslimler, sürekli resmî ve kişisel baskılara ve takiplere mâruz kalmışlardır. Bu tür
baskılar nedeniyle birçok gayri Müslim, vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır.
Örneğin 1934 Trakya Olayları’ndan sonra 45.000 Yahudi, vatanını terk etmiştir.
Türkiye’de gayri Müslim anne-babalar çocuklarına, inançlarından dolayı dezavantajlı duruma düşmemeleri için Türk isimleri ya da telâffuzu Türkçe’ye yakın isimler
vermekte ya da gayri Müslimler, gerçek isimlerini saklamak zorunda kalmaktadırlar. Bunlar, gayri Müslimlerin yaşadıkları sorunlardan sadece bir kaçıdır.
Laiklik ve din özgürlüğü dayatmacı yaklaşımlar değildir. Bunlar optimum yapılardır. Çünkü onlar bir dinin başka bir dinden üstün olduğunu iddia etmedikleri gibi
kendileri gibi seküler bir yaklaşımın dinî inançlardan daha değerli olduğu şeklinde
bir mukayeseye de girişmezler.

Sonuç
Toplumlar, farklı amaçlar peşinden koşan bireylerden oluşur. Özgür ve açık toplumların doğasında bu amaç farklılıklarını kabul etmek vardır. Bireylerin inançlarının rasyonelliğine, genel kabullerle uyumlu olup olmamasına, çağa veya bilime
uygunluğuna bakılmaz. Bu inançlar, birbirleriyle rekabet hâlinde olabilirler. Bu rekabetin sınırını, dinî inançlara göre yaşama, mülkiyet ve sağlık hakları gibi temel
haklar belirler. Önceden bir sınır belirlemek, özgür toplumun doğasına aykırıdır.
Her birey, amaçlarının peşinden koşarken ve bu çerçevede dinî inançlarına uygun
yaşarken hangi davranışlarının başka inançlar üzerinde dezavantaj meydana getir-
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diğini tecrübe eder. Bireylerin inançlarını özgürce yaşaması en doğal insanî durum
olduğu gibi başkalarının da kendileri gibi özgürce inançlarını yaşaması gerektiğini
anlamaları ve kabul etmeleri zor değildir. Hiçbir dindar, Berlin’in ifadesiyle Lenin,
Troçki, Mao ya da Pol Pot olmak istemez.
Bir kimsenin dinî inanç ve davranışlarına uygun yaşarken başkalarının durumlarını kötüleştirmesi, optimalite durumudur. Optimalite durumu, amaçları gerçekleştirmenin maksimum sınırıdır. Bireyin dinî davranışı, diğer bireylerin inançlarında
dezavantaj meydana getiriyorsa birey bu davranışıyla dinî özgürlüğünün en üst
seviyesine ulaşmış demektir.34 Kamu otoritesi, bu kriterin oluşturdu sınıra riayet
etmek zorundadır; ideal bir birliktelik kurma peşinden koşmamalıdır. Toplumu ortak erdemler etrafında birleştirme projesi, din özgürlüğünün ihlâl edilmesine neden
olur. Bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin oluşturduğu karmaşık ilişkiler ağı, onların
bazı ortak değerler üretmesini mümkün kılar. Ancak bu ortak değerler, onların bireysel amaçlarının ve dinî inançlarının üstünde bir itibara sahip olamaz.
Din özgürlüğü ve laiklik, bireyler arası karmaşık ilişkilerin ortaya çıkardığı değerlerdir. Bunlar, bireylerin inançlarına alternatif olmadıkları gibi, onların inançlarının bir parçası da olmak zorunda değildirler. Onlar sınırlayıcı ilkeler değildir ve
mutlak sınırları da yoktur. Laiklik ve din özgürlüğünün sınırını optimalite kriteri
belirler. İnançların yapısına ve mahiyetine göre bu sınır değişir. Hayek’in ifadesiyle
toplum hayatı bireyi yönlendiren kuralların “birbiriyle tutarlı olmasına dayanmaz,
gerçekleşebilmelerine imkân verdikleri farklı bireysel eylemlerin bağdaşabilirliği
ile ilgilidir.”
Din özgürlüğü ve laikliğin teminatı kamu otoritesidir. Kamu otoritesi, bunu bireylerin dinî inançlarının sonucu olan karmaşık ilişkilerden doğan bir denge olarak
uygular. Laiklik, hayatı tüm yönleri ile belirleyen ve bireylerin dinî inançlarına alternatif bir düşünce değildir. O, farklılıkların bir arada barış içinde yaşamasını sağlayan, farklı inanç grupları arasında saygı esasına dayalı olarak ilişkileri düzenleyen
ahlâkî, hukukî ve siyasal bir değerdir. Herhangi bir inancın diğer inançlar üzerindeki tahakkümünü engellemesi ve bir inancın dinî pratiklerini yerine getirirken diğerlerinin özgürlüklerinde bir azalmaya yol açmasının ahlâkî ve hukukî olarak kabul
edilebilir olmaması nedeniyle laiklik ve din özgürlüğü, optimum değerlerdir. Laiklik
ve din özgürlüğü arasında ters orantı yoktur. Onlar, birbirine alternatif olmadığı
gibi dinî veya seküler yaşantının alternatifi de değillerdir.
Laiklik, günümüzde tarihî tecrübelerden kaynaklanan farklı uygulamalardan
uzaklaşarak 1993’teki Maastricht Anlaşması ile başlayan ve 2007’deki Lizbon Anlaşmasıyla devam eden Avrupa Birliği sürecinde ortak bir tahayyüle doğru gitmektedir. Bu tahayyülü yönlendiren temel düşünceler insan hakları, ifade özgürlüğü
Burada bireylerin başka nedenlerden kaynaklanan (örneğin bir inancı benimseyen insanların sayısının diğerlerinden
az olması, ekonomik durumlarının kötü olması gibi) dezavantajlılık durumları hesaba katılmaz.
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ve din özgürlüğü bakış açısıdır. Bu sürecin en belirgin vurgularından biri, laiklik
ve din özgürlüğünün birbirini sınırlayan bir anlama sahip olmadığı aksine birbirini
tamamladığı düşüncesidir. Bu düşünce, devletin dinî ve din dışı gruplara karşı tarafsız olması ile bu gruplara mensup olan insanları hukukî ve siyasal alanda sadece
bireyler olarak tanıması anlayışına dayanır.
Kamu otoritesi, dinî davranışların sınırını başkalarının durumlarında kötüleşmeye neden olmama kriterine göre belirler. Bu sınırı anlamanın yolu, farklı dinî inançların birbiriyle karşılaşması ve yüzleşmesidir. Toplumsal hayat, bireylerin karşılıklı
olarak birbirlerini sınadığı ve rekabet ortamının olduğu yerdir. Bu karşılaşma, yüzleşme ve sınama sonunda davranışların diğer inançlar üzerindeki etkileri görülebilir ve bu şekilde her dinî davranışın optimum sınırları ortaya çıkar.

Türkiye’de Din Özgürlüğü,
Laisizm ve Resmî İdeoloji
Bilal Sambur

Doç. Dr. | Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi Direktörü
Liberal Düşünce, Cilt 14, Sayı: 55, Yaz 2009 S.: 41-59

Giriş
Özel mülkiyet hakkı, teşebbüs özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü,
insanlık medenîyetinin dayandığı temel değerlerdir. Özgürlük ve din kavramlarının
bir araya gelmesi ilk bakışta şaşırtıcı gelse de, dindarlık olgusu özgürlük içinde
yaşama geçme imkânı bulmaktadır. Psiko-sosyal ve kültürel bir olgu olarak din,
hayatîyetini devam ettirmek için din özgürlüğüne muhtaçtır. Din özgürlüğü sayesinde din, varlığını korumakta, geliştirmekte, çeşitlendirmekte ve sürdürmektedir.
Din özgürlüğünün, dinî hayatın olmazsa olmazı olarak kabul edilmesi göreceli olarak yeni bir durumdur. Tarihin hiçbir döneminde din, günümüzde olduğu düzeyde
din özgürlüğüyle beraber ele alınmamıştır.
Özgürlük kavramı, çok kullanılmasına rağmen, onun hakkında standart net bir
tanıma ulaşılmış değildir. Özgürlüğü, belirli bir tanımla sınırlamak yerine onu bir
metaforla anlatmak daha yararlı olabilir. Özgürlük, bir fenere benzetilebilir. Özgürlük, fener gibi hedefe doğru tutulur ve özgürlük fenerinin yol göstericiliği sayesinde insanlar, her türlü dış müdahaleden, zorlamadan, ve sınırlamadan masun olarak
kendileri için neyin iyi olduğunu seçme ve yaşama imkânına kavuşurlar. Başka
bir ifade ile özgürlük feneri sayesinde bireyler, kendi hayatlarının efendisi olurlar.
Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, din alanında da bireyin kendisinin efendisi
olması din özgürlüğüne bağlıdır. Bir fener gibi din alanına tutulan din özgürlüğü sayesinde birey, kendisine uygun inancı, dini, ideolojiyi, ahlâkı ve felsefî ekolü tercih
eder ve hür iradesiyle onun gereklerini yerine getirir.
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Müdahalenin olmadığı durumlarda insan, normal bir şekilde tercih ettiği dinin,
inancın, ideolojinin, ahlâkın ve felsefenin gereklerini hayatında yaşayabilir. İnsanların fikir, din ve inanç dünyalarına dışarıdan müdahaleler olması ve yasaklar getirilmesi hâlinde ortaya din özgürlüğü problemi dediğimiz büyük sorun ortaya çıkmaktadır. Din özgürlüğü, insanların din ve inanç dünyalarına yapılan müdahalelere
karşı, din ve inanç dünyasını tekrar doğal akışına sokmayı ifade etmektedir.
Din özgürlüğü, negatif özgürlüklerin başında gelmektedir. Negatif özgürlük anlamında din özgürlüğü, devlete dinî hayata karışmama ve müdahale etmeme yükümlülüğü getirmektedir. Devletin din ve inanç alanına karışmaması veya gölge
etmemesi, din ve vicdan özgürlüğünün devlete yüklediği temel bir görevdir.Devlet,
din ve inanç işlerine karışmamalı, kendisine yasak olan din alanına mümkünse hiç
girmemelidir. Devlet ve diğer otoritelerin müdahalesine karşı din ve inanç alanının
özgür ve çoğulcu niteliğinin savunulması, bu alanda ilk ve son sözü söyleme hakkının bireye bırakılmış olması liberal din özgürlüğü anlayışının olmazsa olmazıdır.

Din Özgürlüğü: Sürekli İhlâl Edilen Bir Özgürlük
Din özgürlüğünün temel amacı, bireylerin hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan din ve
inançlarını özgürce yaşamalarını sağlamaktır. Başka bir ifadeyle din özgürlüğü, dinî
alanda bireyin özgün ihtiyaç ve taleplerini asıl belirleyici hâline getirmektedir. Din
alanında, devletin değil bireyin asıl belirleyici olması, özgür bir inanç alanının tesisi
için gereklidir. Özgür bir toplumun olmazsa olmazı din özgürlüğüdür. Özgür bir
toplumda din özgürlüğünün korunması için, devlet gücünün din karşısında sınırlandırılması, devletin dine keyfî olarak müdahale etmemesi ve bireyin din alanında
asıl güç olarak tanınması lazımdır. Ancak Cumhuriyet döneminde devlet, din karşısında sınırlandırılmamış, din sürekli devlet müdahaleleriyle karşı karşıya kalmıştır.
Türkiye’de dinin devletin kontrolünde olması ve devletin din alanına sürekli olarak
müdahale etmesinden dolayı din özgürlüğü ülkemizde kurumsallaşamamıştır.
Din özgürlüğü, bireyin iç ve dış dünyasında özgürce inanmasını ve inandığını
toplumsal hayatta yaşamasını mümkün kılan bir hürriyettir. Geniş bir hürriyetler
manzumesini gerektiren din özgürlüğü, Cumhuriyet döneminde sürekli ihlâl edilen
temel hak ve hürriyetlerin başında gelmektedir.17 Kasım 1924 tarihinde kurulan
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan altıncı madde şu şekildedir: ‘Partimiz efkâr ve itikad-ı diniyeye hürmetkârdır.’ Parti programında yer alan
din özgürlüğüne saygılı olmak prensibinin daha sonra bu partinin kapatılma gerekçesi arasında gösterilmesi, yeni rejimin din özgürlüğüyle barışık olmadığını ortaya
koymaktadır. Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakereleri yürüttüğü günümüzde en
problemli konuların başında din özgürlüğü problemlerinin geldiği unutulmamalıdır. Sünnî, Alevî, Şii, Hıristiyan, Bahai ve diğer inanç grupları değişik din özgürlüğü
ihlâlleri ile karşılaşmaktadırlar.
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Türkiye’de sorun bir kesimin din özgürlüğüne daha çok sahip olması, diğerinin
az sahip olması değildir. Sorun, herkes için din özgürlüğünün özgürlükçü ve çoğulcu bir şekilde uygulanmaması ve kurumsallaşmamasıdır. Din özgürlüğü sorunu, bir
nicelik sorunu değil, bir nitelik sorunudur. Sorun, azınlıklara tanındığı ölçüde Müslümanlara özgürlük verilmesi ya da Sünnîlerin özgür olduğu kadar Alevîlerin özgür
olması sorunu değildir. Sorun, herkesin başkasına zarar vermediği sürece istediği
kadar özgürlüğe sahip olmasıdır.
Din özgürlüğünün Cumhuriyet döneminin başından itibaren problemli olmasının arkasında, yeni rejimin totaliter bir niteliğe sahip olması yatmaktadır. Devlet
gücünü kullanarak çağdaş bir toplum yaratmak iddiasında olan bürokratik rejim,
topluma belirli bir yaşam tarzını dayatmasından dolayı din özgürlüğü başta olmak
üzere bireysel özgürlükler alanını hep dar tutmuştur. Bu dönemde özellikle din
özgürlüğü, ulusal güvenlik konusu olarak değerlendirilmiş, dinî hayatın özgürce ve
spontane olarak gelişip çeşitlenmesi yerine devlet kontrolünde onun homojenleştirilmesine çalışılmıştır.
Tek Parti diktatörlüğü ve askerî darbe dönemlerinde devletin dinî hayata müdahalesi sınır tanımamış, bu dönemlerde din ve vicdan özgürlüğünden bahsetmenin
neredeyse imkânı yoktur. Varlık vergisi, Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapatılması
ve azınlık vakıflarına ait mallara el konulması genelde bu sıkıntılı dönemlerde meydana gelmiş din özgürlüğü ihlâlleridirler. Çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte
toplumun devlet İslam’ından sivil İslam’a geçişe dair talepleri gündeme gelmiştir.
Tek Parti döneminde dayatılan Türkçe ezan uygulamasına Demokrat Parti döneminde (16 Haziran 1950) son verilmiştir. Seçilmiş iktidarların işbaşında olduğu dönemlerde din özgürlüğü lehine adımların atıldığını görüyoruz. 141, 142 ve 163. maddeler Özal döneminde kaldırılmıştır. Bugün de AK Parti, Heybeliada Ruhban Okulu’nun
açılmasına olumlu bakmakta ve azınlık vakıflarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapmaya
çalışmaktadır.Ancak bürokrasiden gelen direnç yüzünden bu konularda şimdiye kadar seçilmiş iktidarın tatmin edici adımlar atamadığı görülmektedir.

Devlet ve Din Özgürlüğü
Din özgürlüğünün amacı, bireyin bilincinin tamamen özgür olmasını sağlamaktır. İç
dünyasında hiçbir etki altında kalmadan din ve inanç konularında karar veren bireylerin üzerinde devlet baskısı olmaması gerektiği gibi, hiçbir dinî kurum ya da sınıf da
birey üzerinde baskı kurmamalıdır. Yaygın dinî kanaatlere aykırı inanç ve görüşleri
benimsemiş kimselerin, toplum dışına itilmeleri, temel haklarının ortadan kaldırılması, onlara karşı diskriminasyon uygulanması din özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır.
Din özgürlüğü, devletin hiçbir dinî ve ideolojiyi benimsememesini, yani herhangi
bir doğrunun devlet tarafından dayatılmamasını gerektirmektedir. Devlet, bütün
inançlara eşit uzaklıkta ama hepsine tam bir din özgürlüğü tanıyacak kadar ya-

43

44

Bilal Sambur

kın olmalıdır. Dinî inanç alanında devlet, bireyle çatışmaktan kaçınmalı, ona resmî
doğruları dayatmaya kalkışarak bireyi ve toplumu ideolojik bir obje durumuna getirmemelidir. Devletin dinî ya da ideolojik doğruları olamaz. Bireylerin, devletin dışında devletin resmî ideolojisinden farklı düşünme, bireysel doğrularını ifade etme
ve savunma özgürlükleri vardır.
Türkiye’de dinî hayatla ilgili düzenlemelerde hiçbir şekilde bireyi ve sivil toplumu esas alan bir yaklaşım benimsenmemiştir. Bürokratik statükocu anlayış, devletin dine müdahalesini ve dinî kontrol etmesini devletin doğal hakkı saymaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devlet bürokrasisinin önemli bir kurumu olmasını ve
din eğitim-öğretiminin devlet tarafından verilmesini doğal gören anlayış, devletçi
zihniyetin bir tezahürüdür.

Dini Cemaatler
Türkiye’de birçok dinî grup, tarikat ve cemaat bulunmaktadır. Sünnî, Şii, Alevî ve
Gayr-i Müslim cemaat ve topluluklar geniş taraftar kitlelerine sahip olmalarına rağmen, dinî nitelikli sosyal yapılar olarak devlet tarafından kabul edilmemektedirler.
Dinî cemaat olarak kabul edilmemelerinden dolayı, çoğu kendisini gizlemek zorunda kalmakta ve dinî taleplerini özgürce dile getirememektedir. Çoğu dinî grup
ve cemaat, orijinal dinî kimlikleri yerine değişik adlar altında vakıf ya da dernek
şeklinde örgütlenmektedir.Son yıllarda Alevî gruplar, inanç kimliklerinin devlet tarafından tanınması için ciddî çaba göstermektedirler.
Resmî ideoloji, dinî gruplara karşı olumsuz bir tutuma sahip olup onların sivil
toplumsal hayatın doğal parçaları olduğu gerçeğini kabul etmemektedir. Devletin
dinî cemaatlere yaklaşımını, resmî tek parti ideolojisinin doğal bir boyutu olarak yorumlayabiliriz. Devlet, dinî gruplara sivil dinî cemaatler olarak bakmak yerine onları
zararlı ya da fundamentalist siyasal topluluklar olarak görmektedir. Resmî söylem,
dinî grupları her türlü irticanın ve kötülüğün kaynağı olarak sunmaktadır.Dinî grupları fundamentalist siyasal örgütlenmeler olarak görmesinin sonucu olarak devlet,
dinî cemaatler üzerinde otorite ve hâkimiyetini tam olarak tesis etmeye, onların faaliyetlerine müdahale etmeye ve örgütlenmelerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
Vatandaşları dinî ve manevî olarak kendisine bağımlı kılmak arzusu, devletin
dinî cemaatlere müdahale etmesinin arkasındaki temel nedendir. Devlete zorunlu
bağımlılık ile bir dinî cemaate gönüllü olarak mensup olma, birbiriyle çatışan durumlardır. Devletin kendisine ideolojik açıdan bağımlı kişiler yaratmak istemesi,
bireysel hürriyet olarak din özgürlüğünü imkânsız hâle getirmektedir.
Dini cemaatler, sivil toplumu oluşturan en önemli yapılardır. Devlet, cemaatleri,
sivil toplumun doğal unsurları olarak görmek yerine, onları irtica ya da gericiliğin
odakları olarak sunmaktadır. Cemaatler de tezahür eden dinî çoğulculuğu önlemek
için, Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri gibi devletin din örgütlenmeleri devletin ihtiyaç-
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larıyla uyumlu standart bir din anlayışını topluma empoze etmektedirler. Toplumsal uyumluluk adına resmî bir din anlayışının topluma empoze edilmesi, aykırı, sıra
dışı ve heterojen inançların olmadığı ve dinî cemaatlerin harekete geçiremediği sivil
değil bürokratik bir devlet toplumunun oluşumuna neden olmaktadır.
Devletin din kurumlarının bütün çabalarına rağmen, dinî açıdan homojen bürokratik bir toplumun meydana gelmesi mümkün değildir. Resmî din anlayışının
dışında, farklı inanç anlayışları etrafında kümelenen sivil nitelikli dinî grup, cemaat
ve tarikatların ortaya çıktığı görülmektedir.Diyanet başta olmak üzere devletin din
kurumları, dinî kayıt içine almaya çalışmaktadırlar. Ancak dinî cemaat ve gruplar,
kayıt dışı olarak ortaya çıkan sivil yapılar şeklinde kendilerini göstermektedirler.
Kayıt dışı din, devletin yüksek din bürokrasisinin dışında kalan sivil alanda ortaya çıkmaktadır.Devletin, dinî cemaatlerden rahatsız olmasının nedeni bu dinî grupların kayıt ve kontrol dışı olarak ortaya çıkmalarıdır. Resmî din kurumları ile sivil
dinî oluşumlar, devlete yönelik tutumlarında farklılık göstermektedirler. Resmî din
kurumları, devlet kurumunu kutsarken ona hiçbir şekilde toz kondurmamaktadırlar. Sivil dinî topluluklar ise, devletin din üzerindeki tahakkümünü sorgulamakta ve
devletten soyutlanmış, kendilerinin rahatça hareket edebileceği sivil ve özgür bir
yaşam alanının oluşturulmasını talep etmektedirler.
Özgürlükçü anlamda laiklik, dinî bireyin vicdanına hapsetmemektedir. Devletten ayrı ve bireylerin inançlarını istedikleri gibi yaşadıkları cemaatler şeklindeki
dinî örgütlenmelerin varlığı, özgürlükçü ve çoğulcu laikliğin bir gereğidir. Ancak
Türkiye’de cemaat yapılanmalarına müsaade edilmemesi, devletin kendi din örgütlenmesini yaratarak sivil dinî örgütlenmelere müdahale etmesi, özgürlükçü ve çoğulcu laikliğe aykırı bir durum anlamına gelmektedir.

Laikliğin Laisizme Dönüşümü
Laiklik, Cumhuriyet sonrası çağdaşlaştırma projesinin asıl prensibi ve kaynağı
olarak kabul edilmesine rağmen, onun etrafında yapılan tartışmaların sonu kesilmemektedir. Türkiye’de laiklik ilkesi, evrensel din özgürlüğü anlayışı çerçevesinde
değil, daha çok Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisine özgü koşulları iddia edilerek
oluşturulmuş bir anlayıştır.
Türkiye’de laiklik ilkesi, radikal değişimler sonucunda yürürlüğe girmiştir. 3
Mart 1924 Tarihi, laisizmin uygulanması açısından önemli bir tarihtir. Bu tarihte
çıkarılan bir yasa ile hâlifelik kaldırılmış (430 Sayılı yasa), Şeriye Vekaleti (429 sayılı yasa) lağvedilmiş yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Gene bu tarihte,
Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Eğitimde devlet tekelini sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu da bu tarihte çıkarılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla din eğitimi veren medreseler gibi kurumlar
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tamamen kaldırılmıştır. Tekke ve zaviyeler de 30 Kasım 1925 tarihinde kapatılmışlardır. Bu kanunlar, resmî söylem tarafından teokratik devletten laikliğe geçiş
için belirlenen yol haritasındaki ana dönüm noktaları olarak değerlendirilmektedir.
Nihayet 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan düzenlemeyle laik nitelemesi anayasaya
konmuştur. Yapılan bu değişiklikleri, dinin sosyo-kültürel altyapısının ortadan kaldırılması olarak değerlendirebiliriz. Dinin toplumdaki işlevselliğini zayıflatan bu düzenlemeler, dinin kullanımını devletin denetim ve kontrolüne veren yeni bir dönem
açmıştır. Teokrasiden laikliğe geçişin yol haritasına uygun olarak yapılan bütün bu
uygulamalar, din devletini anımsatacak her şeyi ortadan kaldırmış, ancak devlet
dinî diyebileceğimiz yeni bir modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Laiklik, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde tarif edilmektedir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması önemlidir, fakat yeterli değildir.
Türkiye’deki laiklik uygulamasıyla dindışı kurallarla yönetilen devlet gerçekleştirilmiştir. Bu laiklik uygulamasıyla aynı zamanda devlet kurallarıyla yönetilen din
modeli de icat edilmiştir.
Laikliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde yapılan tarifinde
gündeme getirilmeyen çok önemli bir konu vardır. Bu tarifte devlet otoritesinin dinî
konularda sınırlanması hiç gündeme getirilmemektedir. Mevcut uygulamada devlet otoritesi dinî alan karşısında hiçbir şekilde sınırlanmamış, bilakis devletin dinî
örgütlemesi sayesinde din alanı, devletin her türlü müdahalesine açık hâle gelmiş
bulunmaktadır. Bu durum, dinî açıdan bireyi devlet karşısında bir hiç durumuna
düşürmektedir.
Resmî söylemde laiklik, Türk Devrimi’nin temeli olarak değerlendirilmektedir.
Resmî ideoloji, modernleşme, çağdaşlaşma ve rejimin varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmek için tek yolun laikliği korumak ve kollamak olduğunu savunmaktadır.
Bu anlayışa göre laikliğin sürekli olarak düşmanları vardır ve bu düşmanlarla mücadele etmek devletin esas sahiplerinin ve rejimin bekçilerinin aslî görevidir. İrtica
adı altında tanımı ve kapsamı belirsiz, hukukî niteliği olmayan ideolojik bir kavram
etrafında laikliğin düşmanları olduğu ve irticanın toplumdan kaynaklanan bir tehlike olduğu kabul edilmektedir. Laikliği irticaya karşı koruma ve kollamayı kendisinin merkezî retoriği hâline getiren resmî ideoloji, toplumdaki değişimi sosyolojik
bir perspektifle değerlendirmek kapasitesinden ve yeteneğinden yoksundur.
Laiklik, modernliğin, ilerlemenin ve rejimin olmazsa olmazı olarak yüceltilmesine karşılık, din geriliğin, hurafelerin, bilim dışılığın, fanatizmin, parçalanmışlığın ve
ilkelliğin kaynağı olarak sunulmaktadır. Burada laiklik mutlak iyi ile özdeşleştirilirken, din ötekileştirilmektedir. Dinin ötekileştirilmesi, laikliğin meşrulaştırılması ve
laikliği koruyup kollama adına sosyal hayata müdahale yapılması için gerekli olan
bir kurgu olarak görülmektedir.Laikliğin otoriter bir laisizme dönüşmesinin arkasında bu ötekileştirilen din tasavvuru bulunmaktadır.
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Dinin hurafelerle, gericilikle, akıl dışılıkla ve diğer olumsuz nitelemelerle ötekileştirilmesinin çok ciddî bir sonucu bulunmaktadır. Resmî ideoloji ve onun uzantısı
laisizm, dinin bireye bırakılmayacak kadar önemli bir alan olduğunu düşünmektedir.
Bu ötekileştirmeyle, dinî hayat bürokratik bir devlet faaliyeti hâline getirilmektedir.
Dini ötekileştiren laisizm, dışlayıcı bir karaktere sahiptir. Laiklik, Amerika’da din
ve devlet arasında bir ayırım duvarı yükseltme (separation walls) anlamına sahipken, Türkiye’de laikliğin bunun ötesinde bir anlamı vardır. Türkiye’de laiklik, din ve
devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından daha fazla anlamlara gelmektedir. Başka
bir ifade ile resmî anlamıyla laiklik, toplumdaki dinî görüşleri kontrol altında tutmak isteyen ve topluma çağdaş, akılcı, bilimsel, aydınlık ve ilerici gibi sıfatlarla
nitelenen bir dünya görüşü empoze eden laisizm şeklinde ifade edebileceğimiz bir
ideolojidir. Laisizm ideolojisiyle hareket eden merkezî bürokratik devlet, bu anlayışa uymayan birçok sosyal grubu dışlamıştır. Dinî gruplar, Alevîler ve Gayri Müslimler dışlanan değişik toplum kesimlerinden bazılarıdırlar. Uygulanan kılık-kıyafet
yasağı, laisizmin dışlayıcılığını göstermektedir. Otoriter bürokratik azınlığın elinde
laikliğin, toplumsal dışlayıcılığı meşrulaştıran ve rasyonelleştiren bir araç olarak
kullanılması, din özgürlüğünün ve dinî çoğulculuğun laikliğin arka planındaki felsefe olmasını engellemektedir.
Laiklik konusunda iki temel yaklaşımdan söz edebiliriz. Birinci model, Fransa’da
gelişen laisizm modelidir. Laisizm, din karşıtı olup dinin toplumsal hayattan elimine
edilmesini ve kontrol altında tutulmasını esas almaktadır. Sekülarizm kavramının
daha uygun düştüğü Anglo-Amerikan modelinde ise laiklik, dinin devlet müdahalesine karşı korunmasını esas almakta, inanç çevresinde oluşan sosyal hayatı teşvik
etmekte ve dinî grupları sivil toplumun doğal unsurları olarak görmektedir. Laisist
model de müdahale ve kontrol kavramları esasken, ikinci modelde din özgürlüğü
kavramı anahtar durumundadır. Türk tipi laiklik modeli, Fransız laisizm modeline
yakın olmasına rağmen, uygulama açısından onun gerisindedir.
Burada önemli olan iki modelin devlete yüklediği misyondur. Laisist model, devleti toplumu değiştirebilecek bir güç olarak görürken, ikinci yaklaşım ise toplumun
sivil örgütlenmeler aracılığıyla değişip gelişmesini esas almaktadır. Türk laikliği, jakoben laisizmin bir versiyonudur. Türk laisizmi devlet gücünü kullanarak toplumu
değiştirmeyi ve kamusal alandan dinin elimine edilmesini amaçlamaktadır. AngloAmerikan uygulamasındaki din özgürlüğü anlayışı, dinî devlet müdahalelerine ve
manipülasyonlarına karşı korumaktadır. Ama jakoben laisizmden esinlenen Türk
laisizmi, dinî devlet karşısında korumasız duruma getirmektedir. Dinin devlete karşı
nasıl korunacağı sorusu, bugün Türkiye’nin çok önemli bir sorunudur.
Din özgürlüğü ve çoğulculuk perspektifinden dahi resmî laisizm modelini eleştirmek çok zordur. Ülkemizdeki statükocu güçler, laikliği her türlü tartışmanın dışında
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tutmakta, laisist modelin sorgulanmasını bile laikliğe saldırı olarak algılamaktadırlar. Laiklik, tek başına her şeyin değeri ve ölçüsü olarak anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin son zamanlarda sadece laik cumhuriyet olarak nitelenmesi, laikliğin her türlü
iyiliğin ölçüsü olarak ele alındığını göstermektedir. Bu yaklaşımı şu şekilde formüle
edebiliriz: Cumhuriyet her şeyin ölçüsüyse, cumhuriyetin ölçüsü de laikliktir. Laikliğin mutlak ölçü olarak ele alınması sonucunda bugün seçmenlerin yarısının oyunu
almış bir siyasî partinin, seçimlerden çok kısa bir süre sonra kapatma davasıyla yüz
yüze bırakıldığını unutmamak lazımdır.

Laisizm, Din Özgürlüğüyle Bağdaşmamaktadır
Liberal açıdan laiklik, devletin ahlâkî, dinî ve ideolojik inanç ve yaşam tarzları seçiminde tarafsız olması anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile laiklik, devletin dinî
felsefî, ideolojik ve ahlâkî yaşam tarzları konusunda sınırlanması anlamına gelmektedir. Türkiye’de ise laiklik bu alanlarda devletin tarafsızlığı ilkesi değil, topluma
çağdaş ve aydın bir yaşam tarzını devlet gücüyle dayatmanın adı durumundadır.
Başka bir ifade ile laiklik, Türkiye’de devletin dönüştürücü rolünün ideolojileştirilmesinin adıdır. Devlet ideolojisi hâline gelmesinden dolayı laiklik, Türkiye’de laisizme dönüşmüş bulunmaktadır.Batıda, laiklik devletin ideolojik tarafsızlığı anlamına gelirken Türkiye’de ise devletin ideolojisi ve programını ifade etmektedir.Türk
laisizmi, ‘uygulamada hiçbir zaman, Hıristıyan-Kapitalist Batı standartlarına göre
‘liberal’ olmamış, olamamıştır.”
Laisizm, din özgürlüğünü esas alan devletin tarafsızlığı anlayışına yabancıdır,
çünkü o, devletin din ve inançlar karşısında tarafsızlığından çok resmî ideolojinin
özü durumundadır. Resmî ideolojinin ayrılmaz bir parçası olarak laisizm, devletin
modernleştirme projesinin olmazsa olmazı olup dayatmacı bir karaktere sahiptir.
Resmî ideoloji için laisizmin, siyasî ve idarî bir ideoloji olmanın ötesinde bir anlamı
bulunmaktadır. Resmî çizgi laisizmi, halkın çağdaş ve ilerici bir toplum olmasının
önünde engel olarak görülen hurafelerden, doğmalardan kurtulmak, Ortaçağ’ın ilkel bir tezahüründen başka bir şey olarak görülmeyen sosyal ve kültürel hayatın bilimci, rasyonalist, aydınlanmacı ve çağdaş yönde köklü değişimini sağlayacak ilerici
bir yaşam tarzı, uygarlık projesi ve dünya görüşü olarak uygulamak istemektedir.
Laisizm ideolojik bir program olarak yeni bir toplum yaratma iddiasındadır. Laisist toplum projesi, toplumsal ve kültürel yapıyı dinden arındırmayı amaçlamaktadır. Sosyo-kültürel arınmayı gerçekleştirmek için din hedef seçilmekte ve dine
sürekli müdahale etmek için bilim, aydınlanma, akılcılık adına gerekçeler ileri sürülmektedir. Resmî laikrasi, sivil çoğulcu toplumun laikliği değildir.Laisizmin dayatmacı bir sosyal mühendislik projesi olması, din özgürlüğü ve dinî çeşitlilikte
bağdaşmamakta, farklılıkları özgürlük tanıyarak barış içerisinde bir arada yaşatma
yerine onları elimine ederek bir çatışma ortamı yaratmaktadır.
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Resmî İdeoloji, Din Özgürlüğünün Önünde Engeldir
Türkiye, Tek parti ideolojisini devlet ideolojisi olarak kabul etmiştir. Devlet milliyetçiliği ve laisizmi, resmî ideolojinin iki önemli karakteristiğidir. Resmî ideoloji, söylem olarak çağdaş değerlerin temsilcisi ve öncüsü olarak kendisini sunarken İslam’ı
geriliğin, fanatizmin ve baskının kaynağı olarak lanse etmektedir. Modern dünyada
temel bir ilke olarak kabul edilen din özgürlüğüne baktığımızda, resmî ideoloji takipçilerinin din özgürlüğünün geliştirilmesinden yana olmadıkları, Müslüman, Alevî
ve gayri Müslim topluluklara verilmesi gereken haklar konusunda –Cem evlerine
ibadethane statüsü verilmesi, kılık kıyafet yasağının kalkması, Heybeliada Ruhban
okulunun açılması, azınlık vakıfları, patrikhanenin konumu, misyonerlik faaliyetleri
gibi– katı bir nasyonalist ve devletçi tavır takındıkları, bu konularda atılmak istenen
her adıma milliyetçilik ve din karşımı bir söylemle karşı çıktıkları görülmektedir.
Burada vurgulanması gereken önemli nokta şudur: Din özgürlüğünün önündeki
engel İslam değildir. Esas engel, tek parti ideolojisidir.
Resmî ideoloji, insanların kendi olma özgürlüklerini tanımamaktadır. Herkesin
resmî ideolojiyi benimsemeye zorlandığı bir ortamda, farklı olana özgürlük tanımaktan söz edemeyiz. Resmî ideoloji, dinsel farklılıkları ve çoğulculuğu kabul etmek yerine onları ötekileştirme yolunu seçmektedir. Birtakım dinî taleplerin irticanın hortlaması olarak gösterilmesi, bu ötekileştirme faaliyetinin bir parçasıdır.Din
özgürlüğü, kendi özgürlüğümüz kadar başkalarının da dinî ve inanç açısından farklı
olma özgürlüklerini savunmayı gerektirmektedir.
Resmî anlayış, dinî ve inanç farklılığını kabul etmek yerine, dinî ve ideolojik açıdan homojen bir toplum meydana getirmeye çalışmaktadır. Resmî ideoloji, insanları
diğerlerinden farksız yaşamaya zorlamaktadır. Bu zorlama karşısında insanlar, kendileri olarak kalabilmek için çaba sarf etmektedirler. İnsanların resmî ideolojinin
farksızlaştırma operasyonuna karşı kendileri olarak kalmaktaki ısrar edişlerine en
çarpıcı örnek, kılık-kıyafet yasağına gösterilen derin bireysel ve toplumsal tepkidir.
Resmî bir ideolojiye sahip devlet yapısı, vatandaşlarına eşit olarak hukukî güvence, özgürlük ve siyasal katılım sağlamamaktadır. İdeolojik doğasından dolayı
devlet, bugün toplumun çoğunluğuyla çatışma ya da gerilim içindedir. Resmî ideolojiyi benimseyen devlet, din alanı dâhil bütün alanlarda sosyal çoğulculuğun bütün
tezahürlerini reddetmektedir. Devlet, birey ve toplumsal kesimlerin benimsedikleri
değişik hayat tarzları ve inançları tanımak ve onlara saygı göstermek yerine, insanlara aydın ve çağdaş yaşam tarzının ne olduğunu söyleme hakkını kendisinde
görmektedir. Din özgürlüğünün çoğulcu temelde kurumsallaşması ve uygulanması
için devletin tek parti ideolojisinden tamamen arındırılması gerekmektedir.
Resmî ideolojiyi benimseyen ya da onun bulaştığı kesimlerin tutumları din özgürlüğü ve çoğulculuk açısından ciddî bir problemdir. Bu kesimler, kendi benimse-
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dikleri yaşam tarzları ve ideolojilerini bilimsellik, uygarlık, akılcılık, aydınlanmışlık,
ilericilik ve modernlik sanma zavallılığı içersindedirler. Dindar ve muhafazakâr insanların hiçbir şekilde bu niteliklere sahip olmayacağını vehmetmekte ve onlara
değişik çağdaşlık testleri uygulama hakkını kendilerinde görebilmektedirler. Resmî
ideoloji yanlıları, içki içmeyen modern olamaz şeklindeki dayatmacı tavırlarla, dindar ve muhafazakâr kesimlerin yaşam tarzlarına müdahale etmektedirler. Laisist
kesimlerin, dindarlardan kadeh kaldırmalarını, kadınlarla el sıkışmalarını, eşlerinin
başını açmalarını, plaja gitmelerini isteme şeklindeki talepleri aslında bir modernlik
testinden başka bir şey değildir. Bu talepler, resmî ideolojinin totaliteryanizmini
göstermekten, herkese aynı yaşam tarzını dayatmaktan ve dinsel yaşam tarzını ötekileştirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Sınırlı Dindarlık ve Sınırlı Çoğulculuk
Dinî hayatın bütün renklerine özgürlük tanınması, Türk laisizminin amacı değildir.
Türkiye’de din sınırlanmıştır ve dinî alanda sınırlı bir çeşitliliğe müsaade edilmektedir.Sınırlı dine müsaade edilmesi, devletin tam olarak din ve inanç özgürlüğüne
uymadığını ve din özgürlüğünü bireylerin devlete karşı ileri sürebilecekleri bir hak
olarak görmediğini göstermektedir. Devletin resmî yaklaşımının dinin yaşanmasını
gerekli, yararlı ve doğru gördüğü ölçüler içerisinde birey, din özgürlüğünden yararlanabilir –namaz kılmak, oruç tutmak gibi.
Devletin sınırlı olarak din ve vicdan özgürlüğüne müsaade etmesi, Türkiye’nin
resmî politikasının sadece devleti laikleştirmek değil aynı zamanda toplumun da
laikleştirilmesini hedeflediğini göstermektedir. Türkiye’deki resmî din politikası,
dinî toplumsal hayattan izole edip vicdanlara itmeyi, onu kişilerin iç dünyalarından
dışarıya taşmayan bir inançlar bütünü durumuna getirmeyi amaçlıyordu. Bu anlayış, dini, kişisel inanç ve ritüeller boyutuna indirgemekte ve bunların yapılmasını
da sahici anlamda din ve vicdan özgürlüğü olarak kabul etmektedir. Dinî sadece
itikat ve ibadetten ibaret saydığı için bunlara özgürlük tanıyan yaklaşım, aslında
dinin kapsamını sınırlamaktadır.Dinin muhtevasının belirlenmesi anlamına gelen
bu sınırlama, din ve vicdan özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır.
Din, sosyal hayatta kendisini objektif olarak tezahür etmeye başladığı andan itibaren devlet dine müdahale etmeye başlamaktadır.Devlet, herhangi bir dinî konuda
özgürlüğün olmamasını gerekli görüyorsa –dini inançlar gereği kılık-kıyafet giymek
gibi– bireyin o özgürlüğe sahip olmaması gerektiğini öngörme hakkını kendinde
bulabilmektedir. Devletin yararlı ya da zararlı görmesine göre dinî hayatın tanzim
edilmesi, din özgürlüğünü gerçek anlamda temel bir bireysel özgürlük konumundan
çıkarıp onu devlet tarafından verilip alınan sınırlı bir imkân durumuna getirmektedir.Devletin yararlı ve gerekli görmesine göre dinî yaşantıya izin verilmesi, dinî hayatı hemen kısılabilecek ya da toptan kaldırılabilecek bir alan hâline getirmektedir.
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Devletin sınırlı din özgürlüğü anlayışı, birey ve grupların özgürce bir araya gelmelerine, faaliyetlerini icra etmelerine çok sıcak bakmamaktadır. Devletin sınırlı
din özgürlüğüyle tatmin olmayan dinî gruplar ve dindar bireyler, açık ve özgür
bir şekilde faaliyetlerini yapmak yerine çoğu zaman kendilerini gizlemek zorunda
kalmaktadırlar.Sivil dinî hayattaki faaliyetlerin kısıtlanmasına karşılık devlet kontrolündeki camilerdeki dinî faaliyetlere ise maksimum düzeyde izin verilmektedir.
Devletin dinî hayata müdahale etmesi ya da sınırlı olarak izin vermesi, devlete karşı bireylerin iddia edebileceği bir din özgürlüğünün olup olmadığı sorusunu
gündeme getirmektedir. Bu soruya tam olarak olumlu anlamda cevap vermek çok
zor gözükmektedir. Devlete karşı ileri sürülebilecek din özgürlüğü kesinlikle yoktur
demek yerine çok az din özgürlüğünden söz edebileceğimizi söyleyebiliriz.
Devlet müsaadesinin din özgürlüğü olarak uygulanması, dinî alanın çoğulcu niteliğiyle bağdaşmamaktadır. Dinî alan, kendisinde çeşitliliği ve çok sesliliği barındıran
en geniş sınırlara sahip ya da hiç sınırı ve sınırlaması olmayan bir alandır. Çeşitlilik
açısından hiçbir sınırı ve sınırlaması olmayan alan olarak niteleyebileceğimiz dine,
sınırlı olarak müsaade edilmesi, plüralizmden arınmış güdümlü din dediğimiz olguyu
ortaya çıkarmaktadır. Nazi döneminde devletin kültür alanını kontrol ederek güdümlü sanat yaratma projesi başarısız olduğu gibi, dinde sanat gibi güdümlü olmayı kabul
etmemektedir. Belirli ölçülerde güdüm altına alınmaya çalışılan din, kendisine çizilen
müsaadeli sınırları aşmakta ve o sahanın dışında özgür yapılar oluşturmaktadır.
Din genelde birey ve tanrı arasında gerçekleşen özel bir vicdanî iş olarak tanımlanmaktadır. Dinin, bireyin vicdanına bırakılması önemlidir. Ancak pratikte devletin,
dini, birey ve Tanrı arasında gerçekleşen vicdanî bir iş olarak görmediği anlaşılmaktadır. Bugün Türkiye’de devletin ilgilenmediği, karışmadığı ve uzanmadığı dinî bir alan
yok gibidir. Başka bir ifade ile dinle ilgili her şey devletin ilgi alanına girmektedir.
Sınırsız bir şekilde dinin içine giren, kendisine özgü dinî kurumlar oluşturan,
normal dinî davranışları bile yargılayan, insanların iç dünyalarındaki sırları çözmeye çalışan , niyetleri ve tasavvurları okuyan bir bürokratik anlayışla karşı karşıya
bulunmaktayız. Devletin bu kadar karıştığı, yargıladığı ve şekillendirmeye çalıştığı
dinî hayatı, birey ve Tanrı arasında gerçekleşen özel bir vicdanî iş olarak tanımlamak gerçekten çok zordur, çünkü böyle bir ortamda bireyden, özelden ve vicdandan geriye ne kaldığı belli değildir.

Din Özgürlüğü, Devletizm ve Kolektivizm
Din özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi insanın insan olmasından kaynaklanan, insan
onuru gibi en temel insanî değerin gereği olan bir özgürlüktür. Din özgürlüğünün
çerçevesini devlet ve devletin ihtiyaçları değil birey ve onun ihtiyaçları belirlemelidir. Ancak devletin bir resmî ideolojisi olduğundan, din özgürlüğünü birey değil, devlet belirlemektedir.Din özgürlüğü, bireyin inanç tecrübesine özgürlük alanı
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oluşturarak ve onu bu alan içinde konuşlandırarak, dinsel farklılıkların, kimliklerin,
felsefî inanç ve görüşlerin serbestçe yaşanmasını, dinî çoğulculuğa hiçbir şekilde
müdahale edilmemesini ve karşı çıkılmamasını gerektirmektedir.
Türkiye’de dinî hayatın şekillendirilmesinde devletin ihtiyaçlarının esas alınması, bireyin manevî ihtiyaç ve tercihlerinin önemsenmediğini göstermektedir.Bireyi
esas almayarak dinî hayatı kontrol altında tutmak isteyen bu proje, birey olarak
insandan değil kolektif olarak insandan bahsetmektedir. Ulus şeklinde kolektivist
şekilde yapılan insan tanımı çerçevesinde, bireyin kendisinin yaptığı dinî ameller
değil, birey adına devletin yaptığı dinî faaliyetler söz konusudur. Yani dinî hayatın
tanzim biçimi kolektivist ve devletisttir. Kolektivizmin bir sonucu olarak din, bireyin
manevî ihtiyaçlarını karşılayan ve ona hizmet eden bir olgu olarak sunulmamakta,
onun yerine devlet ve ulusu yücelten bir araca dönüşmektedir. Devlet, sivil alanda
dinî oluşumları teşvik etmek yerine toplumu kontrol altında tutmak için dini, kolektivist ve bürokratik bir anlayış içerisinde kanatları altına almıştır.
Dini inancın bir donma noktası yoktur. Dinî inanç, sürekli gelişmeye, farklılaşmaya ve kendisini yeni form ve muhtevalar içinde var etmeye muktedir bir alandır. Din
özgürlüğü, sadece toplumun çoğunluğunun doğru kabul ettiği inancın özgürlüğü
değildir. Din özgürlüğü, çoğunluğun benimsediği inançlara aykırı, onları sarsan hatta şok eden inançların özgürce sergilenmesini ve yaşanmasını da zorunlu kılmaktadır.Bu anlayış çerçevesinde, din özgürlüğü olmazsa olmaz iki unsuru yani çoğulculuğu ve maksimum düzeyde farklılığa açık olmayı gerektirmektedir. Din özgürlüğü
açısından çoğulculuk, bireyin din ve inanç açısından farklı olma hakkını kapsarken,
maksimum düzeyde farklılığa açık olma ise toplumun genelinin benimsediği inançlara aykırı inançları benimseme özgürlüğünün tanınmasını gerektirmektedir.Devletizm ve kolektivizm, dinî hayatın çoğulcu karakteriyle bağdaşmadığı gibi onun
farklılaşmasına da imkân tanımamaktadır.

Devlete Bağlı Din: Devlet İslamı
Cumhuriyet döneminin en belirgin karakteristiği devletçiliktir. Devletçilik, devleti,
bireysel ve toplumsal güçlere karşı savunmak anlamına gelmektedir. Devletçi anlayışın doğal bir sonucu olarak devlet, en köklü rakip gördüğü dine karşı kendisini
savunması gerektiğini düşünmektedir. Devlet, dine karşı kendisini savunmak için,
dinî özgür bırakmak yerine, onu kendisine bağımlı kılma şeklinde bir model geliştirmiştir. Dinin devlete bağımlı olmasının arkasındaki en temel neden, birey ve
toplumdan duyulan korkudur.
Cumhuriyet dönemindeki din-devlet ilişkilerini devlete bağımlı din ya da devletist
İslam mühendisliği modeli olarak ifade edebiliriz. Cumhuriyet yönetimi, dine bağlı
devlet modeline şiddetle karşı çıkmış ve din devleti tehlikesine karşı dinin devlete
bağımlı olmasını sağlayacak bürokratik din kurumları ihdas etmiştir. Bürokratik din
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kurumları yoluyla bir devlet İslam’ının ortaya çıkması, devletçi anlayışın doğal bir
sonucudur. Devlete bağımlı din modelinin önde gelen özellikleri şunlardır:
a) Devletin, toplumdaki farklı kültürel ve dinî kimliklerin varlığını hukuken tanımaması (Alevîlik gibi),
b) dinî farklılıkları, devletin varlığına yönelik tehditler şeklinde değerlendirmesi,
c) meşru dinî hayattan sadece devletin din kurumlarının kontrolünde olan dinî
uygulamaları anlaması.
Devletist İslam modeli, dinî devlet işlerinden ayırmasına rağmen, devleti dinî hayatın tek aktörü hâline getirmektedir. Başka bir ifade ile bu model, devletin lehine,
dinin aleyhine işlemektedir. Dinin devlete bağımlılaştırılması sonucunda birey, din
özgürlüğünden doğan haklarından faydalanamamakta, bunları kullanmaya kalktığında gerici olmakla suçlanmaktadır. Uzun bir süre ayin düzenleme suçundan
dolayı birçok insan, benimsediği inancın ibadetini yapmaktan dolayı suçlanmış ve
takibata mâruz kalmıştır. Devlete bağımlı din modeli, bireyin istediği inancı özgürce
seçmesini, o dinin gerektirdiği dua ve ibadeti yerine getirmesini, dinî inançlarını
serbestçe yaymasını ve din eğitimini dilediği şekilde yapmasını zorlaştırmaktadır.
Dinin devlet tarafından örgütlenmesi, devletin dine müdahale etmesinin ve devletin dinî her zaman bir araç olarak kullanmasının önünü açmaktadır. Devletin dinî organize etmesi sonucunda, dindar bireylerin dinî hayatta söz söyleme imkânları ortadan kalkmış bulunmaktadır.İnsanların manevî, ahlâkî ve anlam dünyalarına rehberlik
etmek şeklinde aslî işlevi olan dinin, devletin toplumu kontrol etmesinin bir aracına
dönüştürülmesi toplumsal hayatın sivil ve çoğulcu niteliklerini tehdit etmektedir.
Türkiye’de dinî hayatın en büyük sorunu devlete bağımlılıktır. Bütün dinî kurumların ve eğitim faaliyetlerinin devletin tekelinde olması, sivil ve çoğulcu bir dinî
hayatın gelişmesinin önündeki en büyük engel durumundadır. Devleti yücelten aşkın ve kutsal devlet anlayışının sosyal, kültürel ve politik yapıya derin bir şekilde
sinmiş olması, dinin devlete bağımlılık hâlinin büyük ölçüde normal ve meşru görülmesine yol açmaktadır.
Dinin devlete bağımlı olmasının toplumsal birlik, bütünlük ve uyum için vazgeçilmez olduğu ileri sürülmektedir. Birlik, bütünlük ve uyumluluk kavramları ilk
bakışta pozitif anlamlara sahip olarak karşımıza çıksa da din özgürlüğü açısından
ciddî sorunlar ihtiva etmektedir. Toplumsal birlik, bütünlük ve uyumluluk adına
dinî alanın homojen hâle getirilmesi, dinsel farklılığı körelten bir unsur olarak dinî
hayatın dinamizmini ortadan kaldırmakta, onu atıl ve pasif hâle getirmektedir. Dinin devlete bağımlılığı, aykırı ve farklı inanç gruplarının ortaya çıkmadığı bir toplumsal hayata neden olmaktadır.
Toplumsal birliği sağlama adına devlet her ne kadar toplumsal dinî hayatı kontrol altına almaya çalışsa da din, doğal dinamikleriyle kendisine yeni farklılaşmış
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sivil bir alan bulmaktadır. Türkiye’de resmî ideolojinin toplumun belirli kesimlerini
etkilediği düşünülürse, resmî ideoloji yanlıları ile sivil dinî topluluklar arasında gerilimler ve çatışmalar olmaktadır. Resmî ideoloji yanlıları, laikliği tehdit ettiği gerekçesiyle devletin dinî kurumlarından dahi yani İmam-Hatip Okulları tehlikesinden,
Diyanet’ten, artan cami sayısından ve resmî din öğretiminden sürekli olarak şikâyet
etmektedirler. Sivil dinî toplulukları, doğal sosyolojik yapılar olarak algılama yerine, onları irticai gruplar olarak değerlendirmektedirler. Bu durum, devletin resmî
ideolojisinin ve resmî din örgütlenmesinin kendi içinde bile toplumsal uyumluluğu
sağlama konusunda başarısız olduğunu göstermektedir.
Türkiye toplumu genelde dindar olarak nitelenmekte ve tanımlanmaktadır. Dindar olarak tanımlanmasına rağmen toplum, din konusunda güçlü ve belirleyici
konumda değildir. Toplumun yerine devlet, din konusunda güçlü ve belirleyicidir.
Devletin kontrolündeki din, doğal olarak kendi hamisi olan devleti meşrulaştırmakta ve yüceltmektedir. Din, toplum yerine devletin kontrolünde kaldığı sürece, sivilleşemez yani devletten bağımsız sivil bir olgu hâline gelemez. Resmî model, dinin
devletini yok etmiş, ancak devletin dinini yaratmıştır
Devletin dinî olgusu, devletin din konusunda bir sınırlılığa sahip olmadığını göstermektedir. Devlet, bürokratik din kurumları yoluyla iç dünyamızı şekillendirmektedir. Din özgürlüğü çerçevesinde kendisini sınırlandırmayan, dinî hayatın her alanında aktif olan devlet, din için ciddî bir tehdit ve tehlikedir. Din özgürlüğüne uygun bir
şekilde dinî alanda devletin sınırlandırılması, Türkiye’nin çok ciddî bir ihtiyacıdır.
Dinin devlete bağımlı oluşu ya da devlet dinî olgusu, din ve devlet konusunda
ayırım yapmamızı zorlaştırmaktadır hatta bunları birbirine karıştırmamıza neden
olmaktadır. Bu karışıklıktan dolayı herhangi bir din özgürlüğü talebi devlete ve
millete karşı bir talep olarak gösterilebilmektedir. Örneğin Alevîlerin cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine ilişkin talepleri, camide sembolize edilen
devlet-cemaat-millet bütünlüğüne karşı parçalayıcı bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Hatta daha ileri gidilerek bu talebin, Alevîliği İslam’a alternatif din hâline
getirmek anlamına geldiği söylenerek tartışma daha başında kesilmektedir. Başka
bir ifade ile din hakkında yapılan bir konuşma, devlet ve milletin bütünlüğü ile ilgili bir konuşma olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı farklı talepler kolaylıkla
devlet karşıtı hâle getirilmektedir.
Din özgürlüğü taleplerinin kolaylıkla devlet ve millî bütünlük karşıtlığına dönüştürülmesi, devletin dinî hayat üzerindeki kontrolünün sorgulanmasını zorlaştırmaktadır. Devletin din faaliyetlerinin sorgulanmazlığı, devlete toplumu dizayn etme
gücü vermektedir.

Tartışılan Kurum: Diyanet
Sürekli laik olduğunu vurgulayan bir devlette Diyanet İşleri Başkanlığı adında bürokratik bir din örgütlenmesinin olması çok şaşırtıcıdır. Diyanet kurumu, toplumsal
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kesimlerin değişik dinî ihtiyaç ve taleplerini devlete götüren bir koordinasyon kurumu değildir. Hukukî eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde Diyanet kurumu, Laik-SünnîMaturidî-Hanefî şeklinde ifade edebileceğimiz tek bir din anlayışını öğretmekte,
yaymakta ve uygulamaktadır. Alevîlik ve diğer inanç sistemleri, Diyanet’te temsil
edilen Maturidi-Hanefî inanç doktrininin imkânlarına sahip değildirler.
Devletin vazgeçilmez dinsel aygıtı konumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na
niçin sahip olduğunun mantığını anlamak için resmî ideolojinin laisizm anlayışını
kavramak lazımdır. Türkiye’ye özgü olduğu ileri sürülen laisizm anlayışına göre,
Diyanet kurumunun devlete bağlı bürokratik bir kurum olması bir zorunluluktur.
Resmî ideolojiye göre, modernleşme ve demokrasi ancak laiklik sayesinde mümkündür. Resmî ideoloji, İslam’ı laiklik karşıtı bir pozisyona oturtmaktadır, çünkü resmî
ideolojiye göre İslam’ın sekülerleşmesi veya özelleştirilmesi mümkün değildir, çünkü İslam hayatın her alanını düzenleme iddiasında bulunan, siyasî ve sosyal alanı
düzenlemek isteyen ve son tahlilde bir din devleti amacı taşıyan bir dindir. İslam’da
din ve devletin ayrılmaz olduğu iddiası, hiçbir sorgulama yapılmadan Türk bürokratik yapısı tarafından kabul edilmektedir. Bundan dolayı modernleşmenin ve uygarlaşmanın gerçekleştirilmesi için İslam’ın üstünde katı bir devlet kontrolünün sağlanması gerekmektedir ve maksimum düzeyde din vicdanlarla sınırlı tutulmalıdır.
İslam’da din ve devletin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu düşüncesine eleştirel bir yaklaşım getirmek lazımdır. Din ve devletin bir bütün olduğu düşüncesi,
İslam’ın doğasından kaynaklanan, dinî referanslarda açık bir şekilde ortaya konan
değişmez bir durum değildir. Din ve devlet arasındaki ilişkiler, dinî bir emir olmanın
ötesinde sosyal ve politik şartlar çerçevesinde şekillenen bir durumdur. Başka bir
ifade ile, din ve devlet ilişkileri, katı bir dinî çerçeveye sıkıştırılamayacak kadar akıcı
ve dinamik bir karaktere sahip bulunmaktadır. Din ve devletin ayrılmaz bir birlik
oluşturmasını İslam’ın bir gereği olduğunu iddia eden yaklaşım sahipleri, din ve
devlet ilişkilerinin insanî ve sosyal altyapısını inkâr etmektedirler.
Diyanet, dinî hayatın tamamen devlet kontrol ve gözetimi altında olması ve devletin müsaade ettiği sınırlar içinde bir dinî hayatın yaşanması için kurulmuş bir
teşkilâttır. Camilerin idaresinden Kuran’ın basılmasına, Hac faaliyetinin organize
edilmesinden Kuran öğretimine kadar dinî hayatın bütün unsurları Diyanet’in kontrol ve yönetimindedir. Kısacası devlet, Diyanet yoluyla dinî konularda toplumu aydınlatma şeklindeki görevini yerine getirmektedir.
Devlet imkânlarını kullanarak Diyanet, yapmış olduğu basın-yayın faaliyetiyle
standart bir dinî anlayışın kaynaklar sistemini oluşturmaya çalışmaktadır. Kuran
mealinin Diyanet tarafından onaylanmasını, Tecrid-i Sarih ve Sahih-i Buhari tercümelerinin ve son dönemde Alevîler için kaynak kitaplar olarak sunulan eserlerin basılmasını devletin müsaade ettiği standart bir din anlayışı ve kaynaklarının
oluşturulmasına örnek olarak verebiliriz. Son dönemde Diyanet, halka yönelik yeni
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yayınlar yapmaktadır. Devletin Diyanet yoluyla dinî hayatın her tarafına müdahale
etmesi, dinî alanda Resmî Sünnî İslam diyebileceğimiz ‘Türkiye’ye özgü şartlara’
uygun bir din modelinin icat edilmesi anlamına gelmektedir.
Diyanet kurumu sayesinde din, toplumsal ilişkiler ağı içerisinde ortaya çıkmamakta merkezî otoritenin denetim ve hiyerarşisi içinde kendisini göstermektedir.
Bu hayatî fonksiyonundan dolayı Diyanet, dinî hayatın dokunulmaz kurumu, bir
çeşit MGK’sı statüsündedir. Diyanetin kaldırılmasını istemeye hiçbir siyasî partinin
olanağı bulunmamaktadır. Siyasî Partiler Kanunu, böyle bir talebi bir partinin kapatılması için gerekli koşul kabul etmektedir.
Diyanet, sadece camileri yönetmemekte ya da Hac işlerini organize etmemektedir.
Diyanet’in sunduğu hizmet, teknik değil ideolojiktir. Toplumun yanlış ve sapkın dinî
inanç ve cereyanların arkasından gitmesini önlemek, dini, millî bütünlüğün korunmasında bir araç olarak kullanmak ve dinî konularda halkı aydınlatmak onun temel
görevidir. Dinin özünü korumak, halkın saf dinî inançlarının istismarına engel olmak, dinî hurafe ve bozulmalardan korumak ve gericilikle mücadele için dinin devlet
kontrolünde olması gerektiği hep öne sürülmüştür. Halkın dinî konularda aydınlatılması resmî çizgiye uygun bir şekilde yapılmaktadır. Başka bir ifade ile Diyanet, toplumu dinî açıdan devlet çizgisinde tutmaya çalışmaktadır. Kuran öğretimi Diyanet’e
bağlı kurslarda verilmek zorundadır. Kuran eğitimi devlet denetiminde olmasına
rağmen, Kuran öğrenme yaşı on iki ile sınırlanmıştır. Kuran öğretimine getirilen yaş
sınırlaması, Diyanet’in uygulamalarında resmî devlet çizgisini takip etmek zorunda
olduğunun bir örneğini oluşturmaktadır.Diyanet’ten beklenen devletin din politikasını ve ideolojisini halka ulaştıran ve uygulayan bir kurum olmaktır. Diyanet’in böyle
bir işlevinin olması doğaldır, çünkü devletin resmî bir ideolojisi var ve Diyanet, dinî
çizgiden çok resmî ideolojinin sınırları içinde hareket etmek zorundadır.
Sivil toplumdaki dinî cemaatlerin faaliyetlerini Diyanet, hizipçilik ve toplumun
dinî istikrarını bozan oluşumlar olarak değerlendirmektedir. Devletin Diyanet’e verdiği görev, dinî hayatın her açıdan dikkatli ve titiz bir bekçisi olarak resmî ideolojinin din alanına ilişkin prensiplerinin uygulanmasını sağlamak, etkili ve güçlü bir
bürokratik denetleme kuruluşu olarak faaliyet göstermektir. Dinî alanda Diyanet
yoluyla bir dinî polis kuvvetinin oluşturulması Türkiye’nin hep sözü edilen özgün
şartlarından kaynaklansa gerektir.Diyanet’in kendisine verilen bu görevi önemli
oranda yerine getirdiğini söyleyebiliriz.
Devlet, Diyanet yoluyla toplumdaki dinin etkisini kontrol altına almış, dini, Diyanet personeli ve faaliyetleri sayesinde devlet bürokrasisinin bir parçası hâline
getirebilmiştir.Din hizmetlerini memurlaştırmak suretiyle Diyanet, dini, bürokratik
bir faaliyete dönüştürmüştür. Din hizmetlerini “devlet politikası doğrultusundaki
emirlere uymak zorunda olan ücretli devlet memurları” eliyle yürütmek Türkiye’ye
özgü bir uygulamadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda hastane, hapishane,
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ordu ve okullarda din adamları görevlendirilmektedir. Ancak din görevlilerinin çoğunun memur olmadığı ve maaş almadıkları unutulmamalıdır. Bizde ise dinin temel
ibadeti olan namazı bile memurluk vazifesinin bir gereği olarak imam kıldırmaktadır. Bundan dolayı halk arasında imama “kıldırgaç memuru” denmesi anlamlıdır ve
düşündürtücüdür.
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduktan sonra bütün camilerde yapılan her türlü
dinî faaliyet devlet adına resmî memurlar tarafından yürütülmektedir. Camilerin
yapımı ve giderleri vatandaşlar tarafından karşılanmasına rağmen, cemaatin dinî
faaliyetlerin düzenlenmesinde ve organizasyonunda hiçbir katkıları bulunmamaktadır. Camilerde Diyanet yayınları satılmakta, hutbeler merkezden gönderilmekte
kısacası her şey devletleştirilmiş bulunmaktadır. Devletin din bürokrasisi, insanların inanç ve manevî dünyalarını devletleştirmeye çalışmaktadır. İnanç dünyasının
devletleştirilmesi, liberal demokratik düzene tamamen aykırıdır, çünkü liberal demokraside devlet, bireylerin inanç ve iç dünyalarıyla değil, sadece onların suç teşkil
eden filleriyle ilgilenmekle yetinmektedir.
Devlet, Diyanet kurumuna büyük paralar ayırmakta, din görevlilerine maaşlarını
ödemekte ve yurt dışında dinî ateşelikler açmaktadır. Devletin vatandaştan topladığı vergileri, Diyanet’e aktarması din özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır. Bu durum,
resmî din politikasını avantajlı, sivil dinî anlayışları ve grupları ise dezavantajlı duruma düşürmektedir. Din özgürlüğü, devletin bütün dinî inançlar karşısında tarafsız
olmasını, hiçbirine maddî ve manevî destekte bulunmamasını icap ettirmektedir.
Devletin Diyanet kurumu yoluyla dinî kontrol etmesi, devletin din konusunda
katı tanımlamalarda bulunmasına neden olmuştur. Meselâ Alevîlerin Cem evi, hiçbir şekilde ibadethane olarak resmen tanınmamaktadır. Diyanet yetkilileri, onun
ibadethane olarak tanınması durumunda İslam’a alternatif bir dinin ortaya çıkacağını söylenmektedirler. Bahailik gibi dinî inançlar, sapkın dinî cereyanlar olarak
değerlendirilmektedir. Bu keskin ve dışlayıcı değerlendirmeler, devletin Diyanet yoluyla yapmış olduğu katı tanımlamaların bir sonucudur. Bu yaklaşımın aksine din
özgürlüğü, dine katı tanımlamalar açısından bakmamayı gerektirmektedir. İlkeli,
tutarlı ve çoğulcu bir din özgürlüğü anlayışı, devletin din ve inançları tanımlamasına karşı çıkmakta ve bireyin din ve inanç alanını özgürce belirlemesi ve tanımlaması gerektiğini savunmaktadır. Din ve inancın nasıl tanımlanacağı sorusunun
cevabını devlet değil, birey vermelidir.

Devletin Dinî İnşası: Din Dersleri
Diyanet kurumu aracılığıyla dinî hizmet ve ibadetleri yürüten devlet, zorunlu din
dersleri yoluyla da din yapıcı bir role soyunmaktadır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin zorunlu olarak devlet tarafından verilmesi, din ve vicdan özgürlüğü
bağlamında çok ciddî tartışmalara neden olmaktadır. Devlet, vatandaşların resmî
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kurumların dışındaki sivil kanallardan dinî eğitim ihtiyacını karşılamaması için din
eğitimini kendi tekeline almıştır. Din eğitiminin devlet tekelinde olması, resmî ideoloji çerçevesinde ve bürokratik din kurumları aracılığıyla devletin dinî tanımlaması
ve dinî hayatı etkilemesi anlamına gelmektedir. Devletin din eğitimi vermesinin bir
başka önemli anlamı daha vardır. Devlet, toplumu yönetebilmek için din eğitimini
yönlendirici bir ideolojik aygıt ve süreç olarak değerlendirmektedir.
Devletin, bir dinî öğretmek ya da propagandasını yapmak şeklinde bir görevi yoktur. Diyanet yayınlarında ve din dersi kitaplarında resmî İslam’ın dışındaki
inanç ve anlayışlar, kötülenmekte ve negatif sıfatlarla nitelenmektedirler.Devletin
sadece kendi resmî görüşünün propagandasını yapması, düşünceyi yayma ve açıklama özgürlüğüne aykırıdır. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Bahailik, Yahova Şahitleri, Alevîlik, Süryanîlik ve diğer bütün grupların eşit şartlarda görüşlerini yayma ve
propagandalarını yapma hakları vardır. Devletin Diyanet ve din dersleri yoluyla tek
bir görüşü empoze etmesi, diğerlerinin aleyhine bir durum yaratmaktadır.
Türkiye, bugün Avrupa Birliği’yle tam üyelik müzakereleri yürüten ve dünyayla
ilişkileri sıkılaşan bir ülkedir. AB üyelik süreci ve dünyayla sıkı ilişkilere girmenin dinî alanda da bir sonucu olacaktır. Ülkeler arasında sadece ekonomik rekabet yoktur. Aynı zamanda küreselleşen dünyada, dinler ve inançlarda birbirleriyle
rekabet etmektedirler. Hıristiyan misyonerler ülkemizde faaliyetlerini arttırmakta,
Avrupa’daki Türk işçileri kiliseleri camiye çevirmekte, her gün Satanizm konusunda
yeni bir haber okumakta, Amerikalı Evanjelik grupların televizyon kanallarını uydudan izlemekteyiz. Küresel bir din piyasası oluşmuş durumdadır. Küresel bir din
piyasasının oluşmuş olması doğal olarak dinlerin en iyi şekilde nasıl pazarlanacağı
sorusunu beraberinde getirmektedir.Dinler, bu küresel piyasada özgürce birbirleriyle yarışmak durumundadırlar. Devlet desteği ve propagandasıyla bir dinin bu
piyasada rekabet etmesi çok zordur. Birey ve sivil toplumun yaratıcı girişimleri sayesinde dindar insanlar, inançlarını öğrenebilir ve yayabilirler. Küresel din rekabetine ciddî bir katkı sunmayan din derslerinin yerine insanların istediği dinî eğitimi
almasının önü açılmalıdır.

Sonuç
Türkiye’de din özgürlüğünün sorun olmasının temel nedeni totaliter, tek tipçi, merkeziyetçi, dayatmacı ve ideolojik bürokratik bir yapılanmanın ülkede devlet gücünü
elinde kullanmasından kaynaklanmaktadır. Totaliter ve ideolojik bu yapılanma içerisinde birey olarak insan yoktur, doğal olarak onun özgün ve özgür dinî talepleri
de bu yapılanma içerisinde yer almamaktadır.
Türkiye’de din özgürlüğü konusunda değişik taleplerde bulunan ve bu konuda
rahatsızlığını dile getiren birçok kişi ve grup bulunmaktadır. Bunlar taleplerinin
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karşılanmasını, devlete din alanında bir işlev yükleyerek isteme yanlışlığına çoğu
zaman düşmektedirler. Birey ve toplumun din konusunda temel işleve sahip olmasını esas alan öneriler çoğu zaman dillendirilmemektedir. Devletten sürekli olarak
istenecek şey, onun dinî alana gölge etmemesidir. Bu bağlamda din işlerinden devletin arındırılmasını ve dinî alanın maksimum düzeyde sivil topluma bırakılmasını
esas alan taleplerin seslendirilmesi gerekmektedir. Dinî hayatın sivil toplum tarafından yerine getirilmesi tezine, millî birliğin bozulacağı, dinî grupların din devleti
kurma girişimlerinin önünün açılacağı ve cemaat çatışmalarının artacağı şeklinde
gerekçelerle karşı çıkılmaktadır. Bu gerekçeler, devletin dinî kontrol altına almasına
süreklilik kazandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.
Devlet, bizim inancımız lehine diğer inançlara ve yaşam tarzlarına müdahale ettiğinde sevinebilir ve bunu doğru bir uygulama görme yanılgısına düşebiliriz. Bu
duygusal bir zafiyettir. Başkalarının din özgürlüğü ihlâl edildiğinde buna sevinecek
çok insan olabilir, çünkü din özgürlüğünün önem ve değerini kavramamış insanların çokluğu bu sayıyı kabartmaktadır.
Resmî ideoloji çerçevesinde devletin ihtiyaçları esas alınarak sınırlı bir din özgürlüğüne müsaade edilmesi, din özgürlüğünün plüralist ve liberal nitelikte kurumsallaşmasına engel olmuştur. Türkiye’nin sosyal, siyasî ve hukukî açılardan din
özgürlüğünü kurumsallaştırmaya ihtiyacı vardır.
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Giriş
Din eğitim ve öğretimi hakkı, din ve vicdan hürriyetinin bir gereğidir. Demokratik
laikliğin cari olduğu hemen her ülkede bu hak teminat altına alınmıştır. Bu hakkın
kullanımı bütün ülkelerde aynı değildir; ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Laik oldukları hâlde, çeşitli sebeplerle ülkelerdeki din eğitim ve öğretimi politikaları birbirlerinden faklık arz etmektedir. Demokratik sistem liberalleştiği oranda bu haktan
faydalanma konusunda rahatlama söz konusu iken; demokratik sistem militanlaştığı ya da bu sistemden uzaklaşıldığı oranda bu hak konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Her bir laik ülkede din-devlet ilişkisi farklı olabilmektedir. Bazı ülkelerde dindevlet ilişkilerinde tam ayrılık söz konusu iken; bazılarında egemen din anlayışı söz
konusudur. Bazı ülkelerde din ve vicdan hürriyeti negatif hürriyet, bazı ülkelerde
pozitif hürriyet olarak görülmektedir. Bu ve benzeri farklılıklar, her bir ülkede din
eğitim ve öğretimi konusunda birbirinden farklı politikalara yol açmıştır.
Türkiye, 1937 yılından bu yana resmî olarak laik bir devlettir. 1982 Anayasası’nda,
din ve vicdan hürriyeti ve din eğitim ve öğretimi bir anayasal hak olarak düzenlenmiştir. Fakat ülkemizde din eğitim ve öğretimi konusunda makûl bir yol bulunarak bir türlü tatmin edici bir politika benimsenebilmiş değildir. Bu konuda sürekli
şikâyetler söz konusu olmaktadır. Bir kısım kişiler din eğitim ve öğretiminin ye-
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tersizliğinden, bir kısım kişiler de zorunlu din eğitiminin varlığından bahsederek,
1982 Anayasası’nca benimsenen din eğitim ve öğretimini düzenleyen hükümlerini
şiddetle eleştirmektedir.
Bu çalışmada, önce din ve vicdan hürriyetinin din eğitim ve öğretimi boyutu üzerinde durulacak, sonra bazı demokratik laik ülkelerdeki din eğitim ve öğretimine
yönelik politikalar incelenecek, daha sonra da Türkiye’deki durum tahlil edilecektir.

Din ve Vicdan Hürriyetinin Bir Gereği Olarak
Din Eğitim ve Öğretim Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHM) 9. maddesinde din ve vicdan hürriyetine ilişkin 4 unsura yer verilmiştir. Bunlar: (1) İnanma ve inanmama; (2) Dinin
gereklerini yerine getirme; (3) Dinî inancı başkalarına telkin ve tebliğ etme; (4)
Öğretim hürriyetleri.1
Burada din ve vicdan hürriyetinin sadece dördüncü unsuru üzerinde duracağım.
Din ve vicdan hürriyeti, okuyup okutma ve öğrenip öğretme hakkını, kısaca din
eğitim ve öğretimini tabiî olarak lüzumlu kılar. Toplumda bu hakkın kullanılmasına
imkân vermemek ya da bu haktan yararlanmaya baskı yoluyla mâni olmak, esasen
din hürriyetini ortadan kaldırmak ya da onu özü zarar görecek şekilde zedelemek
demektir.2
Din eğitim ve öğretimi ile alâkalı dünyada yaygın olarak tatbik edilen iki yöntem
vardır. Bunlar: (1) Belli bir dine ya da mezhebe dayalı din eğitim ve öğretimi, (2)
Mezhepler üstü din eğitim ve öğretimi. Birinci modelde, din dersi, sadece bir dinin
belli bir mezhep tarafından yorumu temelli olabileceği gibi, belli bir dinin bütünlük
içerisinde öğretilmesi şeklinde de olabilir. Bu yöntemde dersin konularını belli bir
din, ya da o dini bir mezhebin yorumlaması oluşturmakta ve bu dinin sevdirilmesi
ve benimsetilmesi amaçlanmakta, o dinin temel bilgileri ve gerekleri öğretilmek
istenmektedir.3 Mezhepler üstü din eğitim ve öğretimi yönteminde ise derslerde
herhangi bir din ya da mezhep esas alınmamakta, genel olarak dinler hakkında
bilgi verilmektedir. Burada belli bir dinin benimsetilip gereklerinin ayrıntılı olarak
öğretilmesi söz konusu değildir.4 Din eğitim ve öğretimine ilişkin Avrupa’da bu iki
yöntem dışında yeni yöntem arayışları da vardır. “Mezheplere bağlı olmayan model”, “fenomenolojik yaklaşım”, “çoğulcu model”, vb. adlandırmalarla ifade edilen
1

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion : Ankara, 2007, s. 161.

Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, 1. B., Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1998, s. 107-108, 119-121; “Din Hürriyeti”, Türkiye’de
Din ve Vicdan Hürriyeti, (Der.: Murat Yılmaz), Ldt y., Ankara, 2005, s. 200.
2

Mehmet Zeki Aydın, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi ve Türkiye ile Karşılaştırılması”, 05.02.2007, http://www.
forumturka.net/forum/archive/index.php/t-76115.html; Mustafa Tavukcuoğlu, “Avusturya İslam Diyanet Teşkilâtı Din
Dersi Öğretmenler ve Din Görevlileri”, Diyanet İlmi D., S. 1, 1994, s. 65-86
3

Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, “Avrupa Birliği İslam ve Müslümanlık”, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/
avrupa/2004avrupa/aralik/y05.html, (12.08.2009).
4
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yöntemlerden söz edilmekte ise de bunlar henüz resmî statüye kavuşmuş değildir,
üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.5
Din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alındığı bütün uluslar arası belgelerde,
bu hürriyetin, din eğitim ve öğretimi hakkını da içerdiği görülmektedir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Sözleşmenin 9. maddesindeki “öğretim” kelimesinin kullanılmasında, bu kelimenin kapsamının, dinî eğitim faaliyetlerinden daha
geniş olduğunu belirtmiştir.6 Mahkemeye göre 9. maddede düzenlenen “öğretim”
hakkı, sadece 1 No’lu Ek Protokol’ün 2. maddesinde teminat altına alınan ebeveynin çocuklarına kendi dinî ve felsefî inançlarına göre eğitim hizmeti sunulmasını isteme hakkını değil, bütün herkesin, din ve inancını başkalarına öğretme ve
ulaştırma hakkını içermektedir, 9. maddedeki “öğretme faaliyeti”, Ek Protokol’ün 2.
maddesindeki din eğitim ve öğretimini de kapsamaktadır.7
Devlet okullarında din eğitim ve öğretiminin din ve vicdan hürriyeti ile bağdaşırlığı, ancak bu eğitim ve öğretimin isteğe bağlı olması ile mümkündür. Din ve
vicdan hürriyetinin bir gereği olarak hiçbir kimse, kendi dinî inancına ya da vicdanî
kanaatine aykırı olarak din eğitimi almaya zorlanamaz. Fakat belli bir din ve/veya
mezhebin dinî yorumlarının eğitim ve öğretimi şeklinde olmamak şartıyla, dinler ve
ahlâkî öğretiler hakkında genel kültür bilgileri veren derslerin ders programlarında
yer alması laiklik ve din ve vicdan hürriyeti ile çelişmez.8
AİHS’nin Ek 1 No’lu Protokolünün 2. maddesinde, ebeveynin çocuklarının kendi

dinî ve felsefî inancına göre eğitimini sağlama hakkı düzenlenmiştir. Buna göre:

“Hiç kimse eğitim hakkından yoksun kılınamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında
yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin
kendi dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir”.9
Bu hüküm, hem ebeveynin çocuklarına din eğitimi vermelerinin engellenmemesini,
hem de okullarda derslerin planlanması ve içeriklerinin belirlenmesi konusunda ebeveynin dinî ve felsefî kanaatlerinin dikkate alınmasını lüzumlu kılar. Ayrıca ebeveynin,
içerik ve yöntemini dinî inançlarına veya felsefî kanaatlerine aykırı gördükleri derslerden çocuklarının muaf tutulmasını talep etme hakları da mevcuttur.10 Çocuklarının
Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi y., Ankara, 1988, s. 74-79; Harry Noormann, “Almanya’da Hıristiyan Din Dersinin Hukuksal Çerçeve Koşulları ve İslam Din Dersi İçin Olası Modeller”, Türkiye ve
Almanya’da İslam Din Dersi Tartışmaları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Konrad Adenauer Vakfı y., Ankara,
2000, s. 24-30.
5

Nuri Yaşar, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü, Filiz Kitabevi, İstanbul,
2000, s. 160; Akif Emre Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, Liberte y., Ankara, 2002, s. 332; Erdoğan, İnsan
Hakları Teorisi ve Hukuku, s. 165-166.
6

7

Yaşar, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü, s. 160.

8

Mustafa Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, Yetkin y., Ankara, 2002, s. 142; İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, s. 165-166.

Aynı mahiyette güvenceler 16.12.1966 Tarihli Medenî ve Siyasî Haklar Uluslararası Sözleşmesi (md. 18/4.) ile 16.12.1966
Tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesinde (md. 13/3).
9

10

Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, LDT y., Ankara, 2005, s. 64.
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eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasına yönelik tabiî yükümlülüğünü yerine getirme
kapsamında ebeveynler, Devletten dinî ve felsefî inançlarına saygı göstermesini talep
edebilir. Onların bu hakları, eğitim hakkını kullanmak ve eğitim hakkından yararlanmak ile yakından ilişkili bir sorumluluğa tekabül etmektedir.11 AİHM’ye göre, bilhassa
azınlıkta kalanların dinî ve felsefî inançlarına eğitim programlarında saygı gösterilmesi gerekmektedir.12 Bu hüküm, hem devlet okulları, hem de özel okullar bakımından
bağlayıcı niteliktedir. AİHM, Ek 1 No’lu Protokolün 2. maddesinin ne birinci ne de ikinci cümlesinde “Devlet ve özel eğitim arasında ayırım” yapan bir hüküm var olmadığını
ve Sözleşmenin hazırlık tutanaklarının da bu görüşü desteklediğini belirtir.13 Ek Protokolün 2. maddesi eğitimde devlet tekelini öngörmediği gibi, Sözleşmeci devletlerde,
devlet okulları yanında birçoğunu dinî kurumların işlettiği çok sayıda özel öğretim
kurumları da mevcuttur. AİHM, eğitimde çoğulculuk ve ebeveynin çocuklarını kendi
felsefî ve dinî inançlarına uygun olarak eğitme hakkına saygı gösterme ödevinin gereği olarak, devletin, özel okulların finansmanına katkıda bulunmak zorunda olmasa da,
bu kurumların açılması konusunda hoşgörülü olması gerektiğin belirtmiştir.14 Özel
kişi ya da kurumların tarafsız olmaları beklenemeyeceği, bunlar, belli bir din ya da
felsefî inanca sahip olabilecekleri gibi, bunların kurup işletmiş oldukları özel okullar
da, eğitimin temel ilkelerine saygılı olmak ve kamu düzenini bozmamak kaydıyla, belli
bir din, ahlâk ya da felsefe ağırlıklı programları içerebilir. Bu yolla, özel okullar, belli bir söylemin taşıyıcıları olarak, kendilerini işletenlerin belirleyecekleri programlar
sayesinde birbirinden farklı olabilecek, her bir felsefî ya da dinî inanca mensup anne
ve baba, bu sayede çocuklarını, kendi felsefî ve dinî inancına göre eğitim alabilmesine
imkân sunabilecek okulları seçebilme seçeneğine kavuşmuş olabilecektir.15 Burada
devlete düşen iki ödev vardır: (1) Ebeveynin haklarına saygı; (2) Çoğulculuk. Bu iki
şartın resmî okullarda gerçekleşmesi devletin temel ödevleri arasında yer alır. Protokolün 2. maddesinin ikinci cümlesi, eğitimde çoğulculuk imkânını korumayı amaçlamaktadır. Modern devletin yetkileri göz önüne alındığında, bu amaç her şeyden önce
devlet öğretimi aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.16 Bu kapsamda devlete düşen bir diğer ödev de, devletin, resmî okullarda eğitimin tarafsızlığını sağlaması ve ebeveynin
kendi dinî ve felsefî inançlarını rencide edecek şekilde beyin yıkama faaliyetlerinden
kaçınması gerekir.17 2. Madde, sadece din eğitimine yönelik güvence getirmemektedir; din eğitimi ile diğer dersler arasında ayrım yapılmasına izin vermez. Bu madde,
devletin, devlet eğitim programının tamamı bakımından, ebeveynlerin, ister dinî ister
felsefî olsun, inançlarına saygı göstermesini gerektirir.18
11

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, No: 1448/04, KT.: 09.10.2007, par. 50.

12

Young, James ve Webster v. Birleşik Krallık, B.N. 7601/76, 7806/77, 13.08.1981, Par.: 63.

13

Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka, 07.12.1976, 5095/71, 5920/72, 5926/72, Par.: 50.

14

Linguistique Belge Kararı, K.T.: 23 Temmuz 1968, Seri A, No 6, s. 49; Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka.

15

Yaşar, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü, s. 46.

16

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, par. 48; Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka..
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Yaşar, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü, s. 46-47.

18

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, par. 51; Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka.
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Kamu okullarında öğrencilere zorunlu olarak dua yaptırılması veya bir dinin ibadet şekillerinin uygulatılması genel “bilgi verme” niteliğindeki faaliyetlerin çok ötesinde bir şeydir; bu tür etkinlikler, öğrencileri belli bir din doğrultusunda “eğitmek”
anlamına geleceği için, din ve vicdan hürriyetine aykırılık teşkil eder. AİHM’ne göre,
Protokolün 2. maddesinde yer alan ikinci cümle, devletlerin, devlet okullarında,
verilen öğretim aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak dinî veya felsefî türde objektif bilgi vermesini engellemez. Ebeveynlerin dahi bu öğretim veya eğitimin okul
müfredatında yer almasına itiraz etmelerine izin vermez. Zira aksi hâlde tüm kurumsallaşmış öğretim uygulanamaz hâle gelme riski ile karşılaşır.19 AİHM, devletin
eğitim ve öğretimle ilgili olarak üzerine düşen görevleri yerine getirirken, öğrencilerin, yersiz bir dini benimsetme uğraşından uzak, sakin bir ortamda, dinle ilgili olarak eleştirel bir bakış oluşturmalarını sağlayacak şekilde müfredatta yer alan bilgilerin nesnel, eleştirel ve çoğulcu bir şekilde aktarılmasına dikkat etmesi gerektiğine
işaret eder. Devletin, ebeveynlerin dinî ve felsefî kanaatlerine saygı gösterilmemesi
olarak değerlendirilebilecek tek yönlü şartlandırma (indoctrination) hedefi gütmesi
yasaklanmıştır; aşılmaması gereken sınır budur.20 Sözleşme kurumları, dinler hakkında bilgi veren eğitimlerin sözleşmeye aykırı olup olmadığını değerlendirirken,
öğrencilerin bir tür dinî ibadette bulunmalarının zorunlu tutulup tutulmadığını,
herhangi bir şekilde tek yönlü dinî şartlandırmaya mâruz kalıp kalmadıklarını dikkatle incelemektedir; aynı bağlamda, muafiyetle ilgili düzenlemelerin de dikkate
alınması gereken bir unsur olduğunu belirtir.21 AİHM’ne göre devletin bu ölçütlere
riayet etmesi hâlinde, anne ve babaların sahip olduğu dinî ve felsefî inançlarına
saygıyı göstermiş olacaktır. Zorunlu ders kapsamında verilecek eğitim ve öğretimin
içeriğinin “objektif, eleştirel ve çoğulcu olması şartıyla”, devletin kamu okullarında
öğrencilere aktaracağı bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak dinî ve felsefî nitelikli
de olsa, Ek Protokolün 2. maddesi, anne ve babalara bu tür bilgilerin ders programlarına dâhil edilmesine itiraz hakkı vermemektedir.22 Devlet okullarında isteğe
bağlı din eğitimi dersi verilmesi ya da bu tür dersler zorunlu nitelikte olsa bile şayet
muafiyet imkânı sağlanmış ise AİHS hükümleri ihlâl edilmiş olmaz.23
Okul içi ya da dışı din eğitim ve öğretimi, eğitimin temel ilkelerine saygılı olmak
ve kamu düzenini bozmamak şartıyla, bu tür eğitim ve öğretim kurumları hür olmalıdır. Devletin, din eğitim ve öğretimi yoluyla demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ve insan haysiyetine ters düşen eğitim unsurlarının öğretilmesine
imkân vermeme yetkisi vardır. Bu bağlamda, din ya da din dışı olsun, düşünce ya da
19

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, par. 49; Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka.

20

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, par. 52; Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka, Par: 53.

Hasan Zengin, Eylem Zengin v. Türkiye, par. 53; Anna, Nina Angeleni v. İsveç, No. 10491/83, 03.12.1986 Tarihli Komisyon kararı, Kararlar ve Raporlar (KR) 51; Zenon Bernard v. Lüksemburg, No. 17187/90, 08.09.1993 Tarihli Komisyon
kararı, KR 75.
21

22

Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka, Par.: 53.

23

Saniewski v. Polonya, 26.06.2001, 40319/98, http://www.echr.coe.int/Eng/judgments.htm.
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inançtan doğsun, ırkçılık, uyuşturucu kullanımı, sexisme (kadın aleyhine ayrımcılık) veya savaş kışkırtıcılığı gibi uluslar arası hukukun suç saydığı fiil ve görüşlerin
öğretilmesi kabul edilemez. Devletin okul dışı din ya da felsefî inanç öğretimine bu
ilkeler dışında müdahalesi söz konusu olamaz.24

Din Eğitiminin Negatif ya da Pozitif Statü Hakkı Olarak
Kabul Edilmesine Göre Din Dersinin Verilmesinde Farklılık
Almanlar, din hürriyetinin, hem negatif, hem de pozitif özelliklere sahip olduğunu belirtirken, Amerikalılar din hürriyetini büyük ölçüde negatif hürriyet olarak
anlamaktadır.25
Amerika’da mahkemeler, Aydınlanmacı liberal düşüncenin din anlayışını benimseyip uyarlamışlardır. Aydınlanmacı liberal din anlayışına göre, inanç, birinci derecede bireysel bilinç ile alâkalı bir konudur. Bu anlayış çerçevesinden bakıldığında,
devlete yüklenen ödev, bireyin inanma hakkını koruma altına almaktır. Aydınlanma
liberalleri katı bir şekilde kilise ve devletin ayrılmasından yanaydılar. Bu ayrım sayesinde spesifik bir dinin empoze ettiği bölünmelerden devletin uzak tutulacağına
ve dinin özel alanda gelişmeye devam edeceğine inanmışlardı. Dinî inanç bireylerin özel hayatında serbestçe ifadelendirebilecekleri bir şeydir ve onun devletle
bir ilişkisi yoktur. Devlet bunlardan dolayı dinlere nötr olmalıdır. Devlet, ne hiçbir
dine yardım etmeli, ne de hiçbir dini engelleyerek onu dezavantajlı bir duruma
düşürmelidir. Aydınlanma liberalleri, dinî konularda devletin tarafsızlığı ve kilise ile
devletin ayrılması prensiplerini, din hürriyetinin negatif hürriyet olduğunu ve dinî
uygulamaların da devletin sınırlamalarından bağımsız olması gerektiğini savunmaktadırlar. İnsanların din konularında hür olmaları için devletin dinî konulardan
uzak olması gerekli görülmüştür.26
Almanya’da ise dinî konularda devletin tarafsızlığından bahsedilmenin yanında
din hürriyetinden pozitif hak olarak söz edilmektedir. Pozitif hürriyet olarak din hürriyeti negatif hürriyetten daha fazla bir şeydir. Din hürriyeti, devletin, kişinin inanç
ya da pratiklerine sınırlama koymamasının ötesinde, devletin, dinin hür bir şekilde uygulanmasını sağlayacak pozitif çabalar içerisine girmesini de kapsamaktadır.
Kommers’in belirttiği gibi, “Pozitif anlamda din hürriyeti, devletin, dinî kişiliğin rahat
ve hür olarak gelişmesi için uygun bir sosyal düzen yaratması demektir”.27 Rudolf
Weth, pozitif dinî tarafsızlığa atıfta bulunur. Buna göre, devlet hiçbir felsefî ya da
dinî bakış açısını geliştirmemelidir, devlet dinî konularda nötr olmalıdır. Bu anlamda
24

Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen v. Danimarka.

Stephen V. Monsma & J. Christopher Soper, Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet, (Çev.:
Bilal Sambur), LDT y., Ankara, 2005, s. 204.
25

26

İbid., s. 8-9, 210.

Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of The Federal Republic of Germany, Duke University Press,
Durham, 1994, s. 461’den nakleden: İbid., s. 163-164.
27
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kilise ile devletin ayrı olmasından bahsedebiliriz. Fakat o, devletin bütüncül bir insan
görüşüne sahip olması gerektiğini de iddia eder. İnsanlar, dinî ve ideolojik görüşlere
sahip varlıklardır. Devlet hiçbir din ya da ideolojinin tarafını tutmamalıdır, ancak
devlet, insanlığın dinî ve ideolojik tabiatı için bir yaşam alanı açmak zorundadır.28
Alman AYM, 1979’da kamu okullarında dua edilmesi ile alâkalı verdiği bir kararını pozitif din hürriyeti kavramına dayandırmıştır: “Devlet, okulda ibadet etme
hakkını, okulda ibadet edilmesine karşı çıkan veli ve öğrencilerin haklarıyla dengeli
bir şekilde ele almalıdır. Okullar ibadete katılıp katılmamayı öğretmen ve öğrencilerin serbest tercihlerine bırakarak bu dengeyi gerçekleştirebilirler”.29 Alman AYM,
okullarda dua ve ibadete izin verilmesine, okulda ibadet etmek isteyen öğrencilerin
haklarının korunması ve böyle ibadet ve dualara izin verilmemesine ise dindar öğrencilerin ibadet haklarının ihlâl edilmesi olarak bakmaktadır.30 Din hürriyetine pozitif hürriyet olarak bakılması, bir dinî grubu diğer dinî gruplara karşı desteklemek,
hatta dini olanı dinsiz olanın üstünde tutmak anlamına gelmez. Bu yaklaşım, devletin birçok aktivitelerde kiliselere yardım etmesine ve desteklemesine sebep olmaktadır. Üç ana dinî grup olan Katolik, Evangelik ve Yahudilere devletin kamusal kurum statüsü vermesi bu yaklaşımın tezahürüdür.31 Bu bakış açısına göre devlet, dinî
bir hayat yaşamak isteyenlerin inançları için bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla
bazı pozitif adımlar attığı takdirde gerçek anlamda tarafsız olacaktır. AYM’ne göre,
bütün ideolojik ve dinî referansların elimine edilmesi, var olan ideolojik gerilim ve
çatışmaları nötralize etmeyecektir. Böyle bir şey ancak çocuklarına Hıristiyan eğitimi verilmesini isteyen ebeveynleri dezavantajlı konuma getirecektir”.32 Almanlar,
dini özel alana ait görmemiş, bunun yerine dine kamusal bir rol ve yer vermiş ve
aynı zamanda dinî ve seküler inanç sistemleri çoğulculuğuna izin vermiştir. Bijsterveld şöyle demiştir: “Din özgürlüğü, sadece, devletin müdahale etmemekle yetindiği
negatif bir özgürlük değildir. Aynı zamanda devlet dinin özgürce yaşanabileceği
dinî atmosfer yaratacak yasal bir yapı oluşturmak zorundadır”.33
ABD’de Din Eğitim ve Öğretimi

ABD’de din-devlet ilişkilerini düzenleyen temel ilke, Federal Anayasanın Birinci Ta-

dilinde yer alan “Kongre, bir devlet dini tesis eden, ya da dinin özgürce uygulanmasını kısıtlayan hiçbir kanun yapamaz” hükmüdür.34 Bu ülkede din-devlet ilişkileri,
devlet okullarında din eğitimini verip verilmemesi, devletin dinî okullara mâlî yardım yapıp yapmaması gibi hususlar bu hükme göre tanzim edilmektedir.
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İbid., s. 204.
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İbid., s. 174-175; School Prayer Case (1979), 52 BVerfGE 223.
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Monsma & Soper, Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet, s. 175.

31

İbid., s. 183.
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İbid., s. 205; Interdenominational School Case (1975), 41 BVerfGE 29.
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Nakleden: Monsma & Soper, Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet, s. 88.
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Yaşar Gürbüz, Anayasalar, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1981, s. 36.
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Amerika’da din hürriyeti negatif hürriyet olarak kabul edildiği için, din eğitimi
konusunda devlete bir ödev yüklenmemiş, din eğitimi ihtiyacının karşılanması tamamen bireysel ve toplumsal alana bırakılmıştır. Devlet, genel olarak eğitim hakkını “pozitif hak” olarak görüp çok sayıda kamu okulları açarken, din hürriyeti ile
birlikte din eğitimini negatif hak olarak değerlendirerek, ne kendisini, kamu okullarında (orta öğretim aşamasında) din eğitimi verme yükümlülüğü içerisinde görmekte, ne de dinî okullara finansman desteği sağlamaktadır.35 Din eğitiminin kamusal
okullardan dışlanmasının, din ve sekülerizm arasında tarafsız bir bölge meydana
getirmediği, dinin okullardan dışlanması ile bu alanın sadece sekülerizm tarafından doldurulduğu, bu durumda çocuklarına din eğitimi verilmesini arzu edenlerin
din eğitimi almak istemeyenlere nazaran dezavantajlı konuma düşürüldüğü, bunun
neticesinde devletin dindar ve dinsiz ailelere eşit ve tarafsız muamele edip etmediği konusunda ciddî mânâda sorunların ortaya çıktığı, bu durumda devletin din
karşısında sekülerizm cenahında yer alarak tarafsızlığını kaybettiği belirtilerek, bu
uygulama eleştirilmiştir.36 ABD’deki sistem, siyasî liberalizm geleneği ile uyumlu bir
şekilde eğitim hakkı bütünü ile negatif statü hakkı kabul edilse ve bütün eğitim kurumları özelleşmiş olsa,37 devlet bütünü ile eğitim işlerinden elini çekse, tarafsızlık
ilkesi açısından daha tutarlı olur kanaatindeyim.
Federal Yüksek Mahkeme, değişik dinî grupların, öğrencilerin boş vakitlerinde ya
da haftada bir defa okula gelerek kendi mensuplarına dinî telkinde bulunmalarını,
“Böyle programlar, vergilerle kurulan ve desteklenen kamu okullarında dinî grupların
inançlarını yaymaya yardım edecektir” gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulmuştur.38
Mahkemeye göre, dinî rehberlik programları, okul alanlarından uzak yerlerde verilmeleri şartıyla Anayasaya aykırı değildir,39 derslerde dua ya da Kutsal Kitabın okunmasının devlet okulları programının bir parçası olması ise Anayasaya aykırıdır.40 Yüksek Mahkeme, dinî öğüt ve telkinleri almak istemeyen öğrencilere değişik seçeneklerin sunulmasını Anayasaya aykırı bulmazken, kamu okullarında, boş zamanlarda ya
da haftada bir gün, dinî grupların, okul içerisinde kendi mensuplarına dinî telkinde
bulunmalarını Anayasaya aykırı bulmuştur.41 Mahkeme, evrim teorisinin öğretildiği
okullarda, bu teori ile birlikte yaratma teorisinin de okutulmasını şart koşan Luisiana
Kanununu Anayasaya aykırı bulmuştur.42 Kamu okullarında isteğe bağlı dinî pratiklerin verilmesini Anayasaya aykırı bulan Yüksek Mahkeme kararının gerekçesi şudur:
35

Monsma & Soper, Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet, s. 41.
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İbid., s. 36-52.

Norman P. Barry, Piyasa, Ahlâk, Din ve Devlet, Türkiye’de Din ve Vicdan Hürriyeti, (Der.: Murat Yılmaz), LDT y., Ankara,
2005, s. 68-69.
37

38

McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 210, 1948.

39

Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306, 1952.

40

Engel v. Vitale, 370 U.S. 421, 1962; Abington v. Schempp, 374 U.S. 203, 1963.

41

McCollum v. Boaerd of Education, 333 U.S., 210, (1948).

42

Edwards v. Aguilland, 107 S.Ct. 2578, (1987).
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“Dini pratiklere katılmak istemeyen öğrencilere izin verilmesi ya da onların dinî boyutlu pratiklerin yapıldığı sınıflardan muaf tutulmaları, bu öğrencilerin arkadaşları
nazarında ‘farklı (different)’ olarak değerlendirilmelerine yol açabilirdi”.43
ABD’de kamu bütçesinden finanse edilen okullarda her türlü dinî faaliyet yasaktır. Buna karşılık özel okullarda ve bilhassa çoğu özel vakıflara ait olan üniversitelerde, dinî eğitim serbestçe uygulanma imkânına sahiptir”.44 Amerikalı her beş özel
okuldan dördü dinî gruplar tarafından yönetilir. Bu tür okullarda normal derslerin
yanı sıra müfredatın bir parçası olarak dinî dersler de verilir.45 ABD’de din eğitimi
dinî cemaatler tarafından ve genellikle de Hıristiyan veya Yahudi geleneklerinde verilmektedir46. Çocuklara yönelik din eğitimi, dinî kuruluşlar ve çeşitli dinî cemaatler
tarafından işletilen anaokulu aşamasında başlamakta; okul öncesi din eğitimi kilise
teşkilâtı tarafından kurulan anaokullarında sürdürülmektedir. Kilise tarafından açılan Pazar Okulları çok yaygındır; bu Okullarda her yaştan çocuğa haftada bir gün
bir saatlik din eğitimi verilmektedir.47 ABD’de cemaatlerin eğitim alanında önemli
bir yeri ve etkinliği vardır. Kamu okullarının seküler yapısına karşılık özel okulların
programında din dersleri de bulunmaktadır. Veliler çocuklarını bu okullara gönderirken, dinî eğitim alacağını da biliyor, çocuğunu bu okullara dinî eğitim de alması
amacıyla gönderiyor.48

Amerika’da kilise okulları devletten yardım alamaz. Yüksek Mahkeme, kilisedevlet ayrılığı politikasına vurgu yaparak, devletin dinî okullara yardımda bulunamayacağına karar verdi. Yüksek Mahkemeye göre (1) Kilise ve devlet arasında
yüksek ve aşılmaz bir duvar vardır; (2) vergilerle hiçbir dinî aktivite ya da kurum
desteklenmeyecektir. Özel dinî okulların devlet yardımı alma yönündeki teşebbüslerini, Yüksek Mahkeme, “Lemon Testi” kapsamında yer alan “devlet yardımı temel
olarak dinin güçlenmesine ya da zayıflamasına neden olmamalı” şeklindeki ilkesel
kurala istinaden Anayasaya aykırı bulmuştur. Tarafsızlık, ABD’de devletin dinî okullara mâlî yardımda bulunmaması anlamını da içerecek şekilde anlaşılmaktadır.49
ABD’de kilise ile devlet arasında örülen kesin ve aşılmaz duvarın varlığı ilkesi orta
öğretimle sınırlıdır; dinî kolej ve üniversitelere mâlî destek sağlanmaktadır. Yüksek
Mahkeme kilise-devlet dayanışmasını ortaöğretim dışında kalan kolej ve Üniversitelerde Anayasaya aykırı bulmamıştır.50
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Fransa’da Din Eğitim ve Öğretimi

Fransa’da devlete ait ilköğretim okullarında, benimsenen laiklik anlayışı kapsamında
din eğitimi verilmez.51 1958 Fransız Anayasası’nın daima geçerli olduğunu belirttiği52 1946 Anayasası’nın Giriş kısmında şöyle denmektedir: “Kamu eğitimi örgütünün
bütün dereceleri parasız ve laik olup devlete aittir”.53 Fransa’da, din eğitimi, inanma
ve inandığını yaşama hürriyetinin temel unsurlarından biridir. Messner’e göre, gerek
laiklik ilkesi, gerekse “her seviyede hür ve laik eğitimin teşkilâtlandırılması devletin
vazifesidir” ifadesi, kamu eğitimi içinde, kamu yetkililerinin din eğitimi vermelerinin yasaklanmasını gerektirmez. Duffar’a göre de, “Eğitim sistemi, öğrencilerin dinî
ödevlerini serbestçe yerine getirmelerine imkân tanımalıdır”.54 Fakat genel hukuka
tâbi olan devlet ilkokulları bu konuda istisna tutulmuştur. Genel hukuka göre devlet
ilkokullarında okul binaları içinde din eğitimi verilmez.55
Fransa’da din eğitimi konusunda kilisenin ağırlığı belirgin bir şekilde kendisini
gösterir. Ülkede hem dinî eğitim veren özel okullar, hem de meslekî dinî öğretim
okulları mevcuttur. Özel okulların %95’i Katolik Kilisesi’ne bağlıdır.56 1881 yılında
6-14 yaş arası ilköğretim zorunlu hâle getirilmiş, ilköğretimde din dersleri programdan çıkarılmış, onun yerine “Ahlâk ve Yurttaşlık Bilgisi” dersi ikame edilmiştir.57
1904’de devlet okullarında orta öğretimde din dersleri programdan çıkarılmıştır.
Fakat özel okullarda yapılmakta olan din dersi eğitimi devam etmektedir.58 1905
Jules Ferry Kanunu (md. 30) ile Fransa’da resmî okullarda eğitim saatleri içinde
din eğitimi verilmesi yasaklanmış, öğrenciler, resmî eğitim yapılan hafta içerisinde
bir gün din eğitim ve öğretimi sebebiyle serbest bırakılmıştır.59 Bu uygulamanın,
28.03.1982 tarihli Kanunun 2. maddesi hükmünün tabiatına aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu maddeye göre: “devlete bağlı ilkokullar, pazar günü dışında haftanın
diğer bir gününde de kapalı olacaktır. Böylece arzu eden ebeveynler, çocuklarına
Yves Lambert, “Dini Rejimler ve Dini Duygunun Durumu”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, (Ed.: Jean
Baubérot), 1. B., Ufuk Kitapları, İstanbul, 2003, s. 304, 306.
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ulusal egemenlik ilkelerine bağlılığını açıkça ilân eder. Gürbüz, Anayasalar, s. 106.
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Jean Baubérot, “Fransa: Laik Cumhuriyet”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, (Ed.: Jean Baubérot), 1. B., Ufuk
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y., İstanbul, 2008, s. 126-127.
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okul binası dışında din dersi verilmesini sağlayabileceklerdir”.60 31.12.1959 Tarihli
Kanunun 1. maddesinde yer alan “Devlet, kamu okulu sistemindeki öğrencilerin
ibadet ve din eğitimi özgürlüklerini garanti etmek için gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır” hükmü gereğince, orta dereceli devlet okullarında din hizmetleri ile alâkalı daha serbest bir sistem benimsenmiştir. 22.04.1960 ve 28.08.1960
Tarihli kararnameler ile 22.04.1988 Tarihli idarî duyuruya göre, orta dereceli bir
okulda şapel (chapel-küçük kilise) kurulması için, genellikle ebeveynlerin okul idaresine müracaat etmesi gerekir:61 28.08.1960 Tarihli kararnamenin 2. maddesine
göre, din eğitimi, dinî yetkililerin atadığı ve o bölgenin eğitim işlerinden sorumlu
akademik rektörün onayladığı bir kişi tarafından verilmelidir. Şapel yönetimi, kendi
faaliyetlerini organize etmekte hürdür ve bünyesinde bulunduğu okulla organik
bağı yoktur. Fransa’da yerel hukuka tâbi kamu okullarında din dersi müfredatı, ilgili dinî cemaat ile devletin eğitim yetkililerini işbirliği ile hazırlanır, müfredatın muhtevasını, devlet yetkililerinin müdahalesi olmaksızın, ilgili dinî cemaat belirler. Şapel
papazı kilise tarafından seçilir ve maaşı da kilise tarafından ödenir.62 Fransa’da kiliseler, okul dışında her yaştan isteyen vatandaşlara dinî kurslar düzenlemektedir.
İlkokul öğrencilerini yaklaşık %40-45’i Katolik din eğitimi almaktadır.63
Almanya’da Din Eğitim ve Öğretimi

Alman Anayasası’nın 7/2. maddesine göre, ebeveynler, çocuklarının din eğitimi alıp
almamasına karar verme hakkına sahiptirler. 7/3. maddeye göre, din dersi, belli bir
din veya mezhebe bağlı olmadığını beyan eden okullar dışındaki kamu okullarında
okul müfredatında bulunması gerekli diğer dersler gibi standart bir derstir ve bu
dersin sınıf geçmeye etkisi bulunmaktadır.64 Din dersi, Anayasanın 7/3. maddesi
gereği, tıpkı devlet okullarında okutulan okul müfredatında bulunması gerekli diğer dersler gibi standart bir ders olduğu için, bu ders seçmeli ya da önemsiz bir
ders hâline getirilemez.65 Okullarda din dersi, devletin denetim hakkı saklı kalmak
kaydıyla, dinî cemaatlerin belirlemiş oldukları ana prensipler çerçevesinde verilir.66
Berlin eyaletinde din dersi devletin değil dinî cemaatlerin kendi sorumlukları altında verilmektedir. Bremen eyaletinde ise bir nevi İncil tarihî bağlamında genel bir
Hıristiyanlık din dersi verilmektedir67. AYM’ne göre, dinî elementlerin müfredattan
ayıklanması, okulu tarafsız hâle getirmekten ziyade, okulun tabiatını dolaylı bir şe60
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kilde seküler hâle getirecektir. Seküler bir okulda, dinsiz ebeveynlerin çocukları
istedikleri bir şekilde eğitim alırken, dindar ailelerin çocukları istedikleri eğitimi
alamayacaklardır.68
Almanya’da ilk ve orta öğretim kademelerinde okullar başlıca dört sınıfa ayrılır:
(1) Müşterek Okullar. Bunlar mezhepler üstü nitelikteki Hıristiyan okullarıdır. Bu
okullar, bütün din ve mezhep mensuplarının çocuklarının gidebileceği okullardır.
Bu okullarda din dersleri vardır, fakat bunu okumak mecburî değildir. (2) Belirli bir
mezhep mensuplarının kurdukları okullar. Bu okullarda din dersleri okutulur. (3)
Seküler okullar. Bu okullarda din dersleri yoktur. Bu tür okulları tercih edenlerin
sayısı fazla değildir. (4) Özel dinî okullar.69
Almanya’da din dersi ilkokul birinci sınıfta başlamaktadır. Öğrenciler, 8 yıl boyunca haftada bazı eyaletlerde üç, bazılarında dört saat din dersi alırlar. Ayrıca
haftada birer saat da dinî ayinleri vardır. Böylelikle haftalık süre beş saate çıkar.70
Anaokullarının büyük bir kısmı kiliselere aittir. Devlete ait anaokullarında dinî motifler sürekli kullanıldığı gibi, kiliseye bağlı anaokullarında da din eğitimi hizmeti
sunulmaktadır.71 Öğrencilerin kendileri ya da anne ve babaları din dersini seçip
seçmeme konusunda serbesttirler. Çocuklar 14 yaşına gelinceye kadar anne ve
babaları din dersi alıp almamalarına karar verir. 14 yaşından itibaren din dersi alıp
almamaya veli değil öğrenci karar verir.72
Din dersi ya bir öğretmen ya da bu görev için atanan bir papaz tarafından verilir.
Din dersinin içeriği, ilgili dinin inanç öğretilerine göre dinî kurumlar tarafından belirlenir. Bir okulda aynı dinî cemaate mensup öğrenci sayısı altı veya sekize ulaştığı
zaman onlar için din dersi sınıfının açılması zorunludur.73 Küçük dinî grupların, din
dersi açılması için gerekli yeter sayıda öğrenci bulabilmeleri çoğu kereler mümkün
olamamaktadır. Müslümanlar çoğu okulda bu sayıyı bulsalar da merkezî ve hiyerarşik bir organizasyona sahip olma geleneğinden yoksun oldukları için, dinî eğitim
aksamaktadır.74
Almanya’da devlet okullarında din dersi veren öğretmenler, devletin belirlemiş
olduğu öğretmenlik formasyon eğitimini almış olmanın yanında, ilgili dinî cemaatin
Interdenominational School Case (1975), 41 BVerfGE 29; Monsma & Soper, Çoğulculuğun Meydan Okuması Beş Demokraside Kilise ve Devlet, s. 190.
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de onayı alınarak devlet tarafından atanır ve maaşları ödenir. Okullarda din dersi,
devletin denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla, dinî cemaatlerin belirlemiş oldukları
ana prensipler çerçevesinde verilir. Öğretmenin, din dersi verirken ilgili cemaat ile
uyum içinde olması gerekir.75 Almanya’da din dersi mezhebe dayalı olarak yapılmaktadır. Din dersine iştirak etmeyen öğrencilere bir başka ders verilir; bu dersin
adı bazı eyaletlerde “Ahlâk dersi”, bazılarında da “Değerler ve Normlar”, “Felsefe”,
“Ahlâk ve Din Bilgisi”dir.76 Ana-babalarla öğrenci velileri, öğrencilerin din eğitimini
kontrol etme hakkına sahiptirler. Büyük Kiliseler çok sayıda özel okula sahiptir.
Bunların büyük ekseriyeti devlet okulları düzeyinde tanınmaktadır. Özel okullarla
özel kilise okulları, devletten belirli fonlar almaktadırlar.77 Kiliseler, okul öncesinden üniversiteye kadar her aşamada eğitime katılmaktadır. Devlete ait okullarda
din dersi müfredat programının hazırlanması, ders araç ve gereçlerin tespiti, din
dersini okutacak öğretmenlerin yeterlilik sınavı dinî cemaatlere aittir.78
İngiltere’de Din Eğitim ve Öğretimi

Siyasî elitler, İngiliz kültürü, toplumu ve tarihi üzerinde önemli bir etki bırakmış
olan Hıristiyanlığın toplumun moral değerlerinin şekillenmesinde faydalı bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyorlardı. Toplumu birbirine bağlayan bağları İngiliz
çocuklarına öğreterek moral bir çerçeve oluşturma ihtiyacını karşılamak için din
eğitimi, uygun bir araç olarak görülmekte ve bu da Anglikan Kilisesi’ne biçilen role
uyum göstermektedir.79 Bütün bu söylenenlerle uyumlu olarak 1988’de çıkarılan bir
kanunla İngiltere’de dinî geleneğin Hıristiyanlık olduğu ve eğitimin bu doğrultuda
yapılması gereği ifade edilmiştir.80 İngiltere’de Anglikan Kilisesi’nin resmî özelliğe
sahip olması sebebiyle bu ülkede sıkı bir din-devlet ilişkisi mevcuttur.81 Din dersleri
devlete bağlı ilk ve orta dereceli okullarda düzenli dersler arasında yer alır. Hıristiyan din eğitimi ve ibadeti, kanunî olarak zorunlu derslerdendir. 1944’de çıkarılan
bir kanunî düzenleme gereğince, kamu okullarında zorunlu olarak her gün derslere
Hıristiyan geleneklerine uygun bir şekilde dua ile başlanır. Din dersi, bu dersleri
almak istemediğini belirtmeyen herkese resmî müfredat içerisinde okutulur; bu
dersi almak istemeyenlerin dilekçe ile talebini iletmesi gerekmektedir. 1996 Eğitim
Kanununa göre okullar, bütün kayıtlı öğrencilere din eğitimini sunmak zorundaGökmenoğlu, Avrupa Birliği İslam ve Müslümanlık; Aydın, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi ve Türkiye İle Karşılaştırılması; Noormann, Almanya’da Hıristiyan Din Dersinin Hukuksal Çerçeve Koşulları ve İslam Din Dersi İçin Olası
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dır82. Okullardaki din eğitimi olağan şekilde atanan öğretmenler tarafından verilir
ve Eğitim Standartları Dairesi tarafından denetlenir. Dinî nitelikli okullarda din dersi
okulun vakıf senedinde belirtildiği şekilde verilir. Eğer bu konuda herhangi bir kayıt
mevcut değil ise ilgili dinin veya mezhebin inançlarına uygun olmalıdır83. Bağımsız
okullar din eğitimi verme konusunda hürdür. Öğrenciler, Hıristiyanlığın yanı sıra,
iki büyük dünya dinini, yakın çevrede yaşayan yerel bir dinî azınlığı ve bir seküler
dünya görüşünü öğrenmelidir. Din dersleri mezhepler üstü yapılmaktadır.84
1998 Tarihli Dinî Nitelikli Okullarla İlgili Düzenleme gereğince, dinî bir organizasyon, “dinî nitelikli okul” açmak için müracaatta bulunabilir. Dinî nitelikli devlet
okulları öğrenci kabullerinde ve istihdam politikalarında ayrımcılık yapabilir; diğerlerinden farklı etik değerlere sahip olabilir.85 Anglikan ve Katoliklerin çok güçlü
eğitim organizasyonları vardır. 1944 Eğitim Kanunu’nun kabulünden sonra, mezhepsel okul sistemine dâhil edilen tek din grubu Yahudi okullarıdır. İngiltere’de
başta fundamentalist Hıristiyan, Ortodoks Yahudi ve Müslümanlara ait okullar olmak üzere çok sayıda dinî okul devletten mâlî destek alamamaktadır. Hıristiyan
ve Yahudi okulları sistem içerisinde kabul edilerek sadece bu iki dinî gruba ait
okullara parasal yardım yapılmaktadır. Bütün bunlar bu ülkede eğitim sisteminde
plüralizmin sınırlı şeklinin uygulanmakta olduğunu göstermektedir.86
Hollanda’da Din Eğitim ve Öğretimi

Hollanda Anayasası’na göre, kamu otoriteleri tarafından sağlanan eğitim, herkesin
dinine ve inancına saygılı olarak kanun tarafından düzenlenir. Özel okullarda eğitim,
dinî inançlara saygılı bir şekilde yapılır. Bütün özel ilkokullara, devlet okullarının
standartlarına sahip olabilmeleri için kamu fonlarından para aktarılır; kamusal ve
özel, dinî ve seküler bütün okullara kamusal finansman desteği sağlanır (md. 21,
23).87 Kamu yardımı alan özel okulların çoğu baskın bir dinî tabiata sahiptir. Hatta
Yahudi okulları arasında devletten yardım alan bir okulun dinî tabiatı ortodokstur.88
Kanunî çerçevede üye sayısı itibariyle azınlıkta bulunan dinler de diğer dinlerle aynı
statü, imkân ve tüzel kişiliğe sahiptir. Bu durum finansal alan için de geçerlidir. Azınlık dinler de kendi okullarını açabilir. Hollanda’da Müslümanların da okulları vardır.
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Özel okullarda din dersleri zorunlu olup, haftada iki saattir. Devlet okullarında ise
din dersleri seçmelidir. Din dersleri mezhebe dayalı olarak yürütülmektedir89.
Hollanda’da dört tip okul vardır: (1) Devlet okulları, (2) Özel Katolik Okulları, (3)
Özel Protestan okulları, (4) Özel laik okullar.90 Hollanda’da din eğitimi anaokullarından başlar ve temel eğitim boyunca devam eder. Eğitim hürriyeti, okul kurma, yönetme, okulun ve verilen eğitimin dinî kimliğini belirlemeyi de içermektedir. Hollanda’da
mevcut okulların 2/3’ini cemaat okulları oluşturmaktadır. Cemaat okullarını yönetenler okulun dinî niteliğini belirleme yetkisine sahiptir91. Devlete bağlı ilkokullarda
belli bir dinin öğretimini içeren dersler normal müfredatın dışında seçmeli olarak
verilebilir. Böyle bir dersin giderleri devlet tarafından karşılanır. Din dersi öğretmenini okul idaresi tayin eder, fakat okul idaresi dinî doktrinlere müdahale etmez. Din
eğitimi alma konusunda herhangi bir yaş sınırlaması yoktu. Herhangi bir kilisenin ya
da dinî cemaatin verdiği din derslerine her yaştaki çocuklar katılabilir.92
Hollanda’da, seküler okullar yanında dinî okulların da devlet tarafından desteklenmesi, kilise-devlet ayrımı ve dinî tarafsızlık ilkelerinin ihlâli olarak algılanmaz.
Bilakis bu durum, devletin dinî ve seküler inanç ve perspektifler karşısında gerçek
anlamda tarafsız olmasının şartı olarak görülür. Hollanda’daki uygulamalar, din
eğitim ve öğretimi hürriyetinin bir pozitif hürriyet olarak algılanması anlayışının
bir neticesidir. Hollandalılara göre, dinî okul ve organizasyonlara kamu desteğinin
sağlanması konusu, devlet ile kilise arasında dayanışmacı bir düzenlemenin yapılmasına yol açmıştır.93
İtalya’da Din Eğitim ve Öğretimi

İtalya Anayasası’nda din eğitimi konusunda özel bir hüküm yoktur. Bu tür hükümler, “izinli dinler” konusunu ele alan Kanunun (1159/1929) kararnamesinde
(289/1930) ve dinî cemaatlerle yapılan anlaşmalarda bulunur. Dersleri kontrol
etmek ve öğretmenleri tayin etmek Katolik Kilisesi’nin elindedir.94 İtalya’da eğitim
faaliyetlerinde bulunan dinî gruplar tarafından düzenlenen din eğitimine veya devletin din eğitimi derslerine devam etmek isteyen çocuklar için bir yaş veya zaman
sınırlaması yoktur. Kanuna göre, çocuklar, Katolik din dersini alıp almamaya 16
yaşında kendileri karar verir.95 Katolik öğretisi, anaokulundan liseye kadar kilisenin
Sophie van Bijsterveld, “Hollanda”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi, (Ed.: Ali Köse & Talip Küçükcan), İSAM
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doktrinlerine bağlı olarak bölge piskoposunun seçtiği öğretmenler tarafından her
devlet okulunda okutulur. Öğretmenlerin maaşlarını devlet öder. Bu öğretmenlerin
devlet otoriteleri tarafından tanınan diplomalara sahip olmaları ve eğitim sistemi
konusunda yeterliliklerini belirleyen bir sınavda başarılı olmaları gerekir. Devlet
okullarındaki Katolik din eğitimi, tamamen isteğe bağlıdır. Her eğitim yılının başında aileler ya da lise öğrencilerinin kendileri, bu dersi almak istediklerini beyan
ederler. Bu öğrenciler istedikleri zaman bu dersi almaktan vazgeçebilirler. Katoliklik, anaokullarında ve ilkokullarda haftada iki saat, tüm diğer okullarda haftada bir
saat okutulur. Ders müfredatı okullardan sorumlu Bakanlık ile Piskoposlar Konseyi
tarafından belirlenir. Müfredat, okulun hedefleri çerçevesinde bir eğitime yer vermeli, ayrımcılığa ya da kendi dinini yaymaya yönelik propaganda şekline büründürülmemelidir96. Anlaşmalara bağlı olarak verilen din dersleri, Katolik din dersi ile
aynı statüde değildir. Bu statüye giren öğrenci sayısı az olduğu için, bu öğrencilere,
yine isteğe bağlı olarak sadece dinlerinin belirli geleneklerini öğrenme fırsatı verilmektedir. Bu dinî bilgiler de kiliselerin belirlediği ve okul yönetiminin onayladığı
isimler tarafından verilir; öğretmenin maaşını ise devlet değil ilgili dinî cemaat öder.
Eğer bir okulda anlaşma kapsamındaki dinlerden birine mensup yeterli sayıda öğrenci var fakat bu topluluğun yakın mesafede kullanabileceği bir mabed yoksa din
dersi için devlet okullarının sınıfları kullanılabilir. Böyle bir uygulamadan doğacak
maliyeti dinî cemaat karşılar.97
Devlet, dinî aktiviteleri, doğrudan ya da dolaylı olarak finanse edilebilmektedir.
Finansal desteğin sebebi, devletin bunları sosyal karakterli aktiviteler olarak görmesidir. Buna göre, dinî aktiviteler, temel bir insan ihtiyacını gidermekte, temel bir
hakkın kullanılmasını sağlamaktadır. İtalya’da devlet okullarında Katolik din dersi
okutan öğretmenler evlet memuru kategorisine dâhil olarak devlet memurları kanununa tâbidirler.98
Belçika’da Din Eğitim ve Öğretimi

Resmî güçler, zorunlu öğretimin sonuna kadar, öğrencilere tanımış dinlerden birisine ait din ya da dinî olmayan ahlâk öğretimi arasında seçme imkânını sunmak
zorundadır. Öğrenci veya velilerin talepte bulunmaları hâlinde, devlete ait ilk ve
orta dereceli okullarda devlet tarafından tanınan tüm dinler okutulabilir. Bu dersleri verecek öğretmenleri dinî yetkililer belirler.99 Resmî okullarda öğrenciler ilk ve
ortaöğretim boyunca haftada en az 2 saat din veya ahlâk derslerinden birisini seçerek okumak zorundadır. Seçimlik din dersleri, Katolik, Protestan, Ortodoks, Yahudi
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ve İslam din dersleridir. Din dersi programlarını her bir dinî kurumun temsilcileri,
ahlâk dersinin programını ise Eğitim Bakanlığı yapar. Resmî okullarda seçimlik din
derslerinden herhangi birisini bir öğrenci bile seçse, o dersin açılması mecburidir.
Din dersleri, farklı dinlerin ilgili görevlileri tarafından verilir. Katoliklere ait okullara
sadece Katolikler kabul edilir.100 1993’de yapılan bir Anayasa değişikliği ile inançsız hümanistlerin de finansal anlamda desteklenmesi hükmü getirilmiştir101. Öğretmen maaşları devlet tarafından ödenir. Devlet prensip itibariyle öğrenci sayısı,
öğretmenlerin yeterliği, eğitim için gerekli diğer teknik şartları yerine getiren tüm
özel okulları finanse eder.102 Özel öğretim kurumları uygulanacak eğitim ve öğretim
programlarını ve yöntemlerini, ders kitaplarını ve çalıştıracakları personeli serbest
bir şekilde kendileri belirler. 16 yaşından itibaren okulda din dersi alıp almayacaklarına öğrencinin kendisi karar verir. Cemaatlerin okul haricinde düzenledikleri
kurslar konusunda ebeveynler 18 yaşına kadar söz sahibidir.103
Avusturya’da Din Eğitim ve Öğretimi

Avusturya Anayasası’na ve 1949 Dinler ve Haklar Kanunu’nun 2. maddesine göre,
din dersi zorunludur. Öğrenciler ilk ve orta dereceli okullarda din dersi ve ahlâk
derslerinden birisini almak zorundadır. Din dersi haftada iki saattir. Okullardaki
din dersleri ile ilgili işleri, dinî cemaatler düzenler. Din dersini okutan öğretmenleri
dinî cemaatler tayin eder, maaşlarını devlet öder.104 Kiliseler ve dinî cemaatler genel
okul sistemi ve kanunî imkânlar çerçevesinde din dersi vermeye yetkilidir. Devletin tanıdığı bir kilise veya cemaatin mensubu olan tüm öğrenciler için, bunların
kendi mezheplerinin esas alındığı din derslerinin ilkokul ve ortaokullar ile eğitim,
ziraat ve orman kolejleri müfredatlarında bulunması zorunludur. Din dersi diğer
okullarda seçmelidir. Her eğitim yılı başında, ilk 10 gün içinde, öğrenci velisi okul
idaresine bir dilekçe ile müracaat ederse, 14 yaş altı öğrenciler din dersinden muaf
olurlar. 14 yaş üzeri öğrenciler, okul idaresine yapılacak müracaatı bizzat kendileri
yaparlar. Devlet, okullardaki bir takım yetkilileri ve disiplin yönetmelikleri aracılığıyla verilen din eğitimini denetleyebilir. Devlet okullarında okutulan din derslerinin müfredatı, kilise ve dinî cemaatler tarafından hazırlanır. Din dersi müfredatına
ilişkin bağlayıcı nitelikte tek kural, ders kitaplarının sorumlu vatandaş yetiştirme
prensibine aykırı öğretiler içermemesidir. Kanunî olarak tanınmış kilise ve cemaatler tarafından işletilen ve tüzel kişilik statüsü kazanan özel okulların personel
ücretlerinin karşılanması için devlet fon sağlamaktadır.105
Abdullah Sevinç, “Çocukta Din Eğitiminin Başlama Yaşı”, MEB Din Öğretimi D., S. 38, Ankara, 1993, s. 64; ARABACI, AB
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100

101

Torfs, Belçika, 97–99.

102

İbid., s. 107-108; Gökmenoğlu, Avrupa Birliği İslam ve Müslümanlık.

103

Torfs, Belçika, 108; Gökmenoğlu, Avrupa Birliği İslam ve Müslümanlık.

Richard Potz, “Avusturya”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi, (Ed.: Ali Köse & Talip Küçükcan), İSAM y., İstanbul, 2008, s. 87-88; Bolay & Türköne, Din Eğitimi Raporu, s. 62-63.
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Yunanistan’da Din Eğitim ve Öğretimi

Yunanistan’da din bilgisi dersi ilk ve orta öğretimde mecburi derslerdendir. Din
dersi ilkokul 1. ve 2. sınıflarda haftada bir saat, lise son sınıfa kadar da haftada iki
saattir. Din dersleri Ortodoks mezhebi ağırlıklı olup mezhepler üstüdür.106 Bu derse
ilkokullarda öğretmenler, orta dereceli okullarda ise İlahiyat Fakültesi mezunları
girer. Bu öğretmenler resmî görevliler olup devletten maaş alırlar. Fakat öğretmen
atamaları ve ders müfredatı kilisenin kontrolündedir. Ortodoks olmayan öğrenciler bu dersi almak zorunda değildir. Yunanistan’da her dinî mezhep kendi okulunu açabilir.107 Batı Trakya’da Müslümanlara ait dinî okullar Milli Eğitim ve İnanç
Bakanlığı’na bağlı özel okullardır. Bunların yöneticileri yerel müftülerdir. İlkokul ve
lisede Müslüman öğrenciler için İslam dinî dersi mecburîdir.108
İsveç’te Din Eğitim ve Öğretimi

İsveç’te din dersi, diğer dersler gibi standart bir ders olup, bu derste tüm büyük
dinler öğretilir. Öğretmenler genellikle papazları veya diğer din temsilcilerini derse
çağırarak kendi dinlerini kısaca anlattırırlar.109 Dinî cemaatler tarafından işletilen
bazı okullar da vardır. Özel okul aktiviteleri, devletin okul sisteminde gözettiği değerlere uymak zorundadır. Kilise ve dinî cemaatler tarafından açılan okullar diğer
okullar gibi devletten mâlî destek alırlar. Müslüman, Yahudi ve Hindu cemaatleri de
özel okullar açabilir; diğer özel okullarla aynı şartlarda devlet desteği alabilir. Dinî
grupların açtıkları dinî içerikli kurslara katılım konusunda çocuklara din öğretimini
yaş olarak sınırlayan herhangi bir kısıtlama yoktur.110
İspanya’da Din Eğitim ve Öğretimi

İspanya’da özel okulların çoğunluğu Katolik eğilimli okullardır ve müfredatlarında
standart derslerin yanında din eğitimi içerikli dersler de bulunur. Gerek seküler,
gerekse dinî eğilimli özel okullar, gerekli yapısal şartları yerine getirdikleritakdirde
kamudan maddî destek alabilirler. Devlet okullarının müfredatında yer alan din
dersi Katolik öğreti ağırlıklıdır.111 Anne ve babalar, çocuklarının kendi dinlerinde
din ve ahlâk eğitimi almalarını sağlama hakkına sahiptir. Bölge piskoposu, hem
din dersini verecek öğretmenleri atar, hem dersin içeriğini belirler, hem de ders
Recep Karaca, Batı Trakya’da Türk ve Yunan Okullarında Din Dersleri Müfredat Programları Müslüman Türk Okullarında Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basılmamış Lisans Tezi, Bursa, 1999, s.
96–115.
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y., İstanbul, 2008, s. 197-198.
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kitaplarını onaylar. Bu öğretmenlerin maaşları devlet tarafından ödenir. Devlet
okullarında ve kamu fonlarıyla desteklenen okullarda öğrencilerin veya ailelerinin
talep etmeleri hâlinde, Protestanlık, Yahudilik ve İslam öğretimi teminat altındadır.
Devlet okullarında Katolik din dersi müfredatta her hâlükârda yer alırken, Protestanlık, Yahudilik ve İslam din dersleri ancak veli veya öğrencilerin talebi üzerine
konulmaktadır.112 Katolik, Protestanlık, Yahudilik ve İslam dışında kalan ve devletle
işbirliği anlaşması yapmayan diğer dinî cemaatlerin mensupları devlet okullarında din dersi alamamaktadır. İslam din derslerinin verilmesinde, Müslüman gruplar
öğretmen atamalarında uymaları gerekli kriterler üzerinde kendi aralarında anlaşamadıkları için, problemler yaşanmaktadır.113

Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi
Cumhuriyet Türkiyesi’nde Din Eğitim ve Öğretiminin Tarihî Geçmişi

1924 Anayasası’’nda din eğitim ve öğretimi açıkça düzenlenmemiştir. 80. ve 87.
maddelerde zorunlu ve ücretsiz ilköğretim ile eğitim hakkı düzenlenmiştir. 80.
maddeye göre: “Hükümetin nezaret ve murakabesi altında ve kanun dairesinde her
türlü tedrisat serbesttir.” Her ne kadar bu anayasada açıkça düzenlenmemişse de,
bu dönemde din eğitim ve öğretimini ilgilendiren bazı hukukî düzenlemeler yapılmıştır. Bunların başında Harf İnkılâbı Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu gelmektedir. Bu dönemde harf inkılâbını tamamlayan ve resmî kurumlar dışında din eğitim
ve öğretimini ciddî mânâda etkileyen bir düzenleme de 1931 Tarih ve 12073 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına dayanan Tedrisat Yapmak İçin Gizli veya Alenî Dersane
Açanlara Dair Talimatnamedir.114 Bu Talimatname ile Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbikine Dair Kanunun 9. maddesi hilafına olarak Arap harfleri ile tedrisat yapmak
için gizli veya alenî dershane açılması ve bu dershanede tedrisatta bulunulması
TCK’nun 526. madde kapsamında cezalandırılmıştır.115 Bu Talimatname, Türkçe
dinî kaynakların kıt olduğu bu dönemde, din eğitim ve öğretimi açısından ciddî engeller teşkil etmiştir. Şurayı Devlet’in 15.12.1927 Tarihli Kararı gereğince memuriyet sıfatı sona erdirilen ve görevlerini fahri olarak yürüten camilerdeki din görevlilerinin116 bulundukları yerdeki çocuklara Kur’an-ı Kerim’in yüzünden okutulması ve
temel İslami bilgileri öğretme çabalarını da içerecek şekilde, bu kapsamda yıllarca
Arapça tedris takibatı yapılmış, çoğu kişiler bundan dolayı mağdur edilmiştir.117
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Bu dönemde benimsenen din eğitim ve öğretimi politika ve uygulamalarının
arka planı üzerinde durmak istiyorum. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu bir
devrim şeklinde olmuştur. Bu devrim, hukuktan sosyal hayata bütün alanları etkileyen sonuçları olan köklü değişimler ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Devrimin
ana umdelerinden birisi laikliktir. Benimsenen laiklik, demokratik laiklik değil;
1905 öncesinde Fransa’da da uygulanan118 dine yönelik müdahaleci bir laiklik anlayışıdır. Bu anlayışın temeli, toplumun pozitivizm temelli modernleştirilmesi ve
sekülerleştirilmesidir. Bu, “toplumun kendiliğinden modernleşip sekülerleşmesini
beklemek yerine, bu işin bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmesi modelidir”. Burada
merkezî politikalar yoluyla toplumun modernleşme ve sekülerleşme istikametinde
dönüşüme uğratılması amaçlanmıştır. Bu projenin bir diğer ayağı dinin, toplumsal
işlerden ve görevlerden sıyrılması, bir daha çıkmamak ve harice yansımamak üzere
tamamen vicdanlara girdirilmesidir.119 Tabiî olarak bu politikalardan din eğitim ve
öğretimi de etkilenmiştir.
03.03.1924 Tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birliğin sağlanması
sistemi benimsenmiştir. Bu kanunun 1. maddesine göre: “Türkiye dâhilinde bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur.” Bu kanun vasıtasıyla, eğitimin birleştirilmesi ile özellikle 19. Yüzyıl sonlarından beri ülkemizde
eğitiminde görülen mektep-medrese arasında devam eden ikililiğe son verildiği
belirtilmiştir.120 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 2. maddesine göre: “Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve
mektepler Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiştir.” Bu hükümle, bütün okullar
Maarif Vekâletine bağlanmıştır. 4. maddede de dinî eğitim düzenlenmiştir. Buna
göre: “Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası
vazifesi ile mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.”
Eroğlu’na göre, bu hüküm ile gizli Kur’an Kursları ile özel maksatlı öğrenci yurtlarının açılması kesin olarak yasaklanmaktadır.121 Bu dönemde medreseler kaldırılmış,
İslam Dininin bütün klasik kurumları dağıtılarak122 İslam dinine devlet eliyle yeniden şekil verilmek istenmiştir.
1905 yılından önceki 100 yıllık uygulama döneminde, Fransız jakoben devleti, “din işlerini kendime karıştırmam, ama
ben dine karışırım” demiştir. Bu kapsamda Fransa devleti, 100 yıl süreyle din işlerine müdahale etti, vaazlara, papazların
maaşlarına ve diğer birçok dinî alanlara karıştı. Bülent Tanör, “Laiklik, Cumhuriyet ve Demokrasi”, Laiklik ve Demokrasi,
(Der.: İbrahim Ö. Kaboğlu), İmge Kitabevi, 1. B., Ankara, 2001, s. 26–32.
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02.03.1926 Tarihli Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanununla, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilkeleri ışığında eğitim hizmetleri yeniden düzenlendi. Maarif Teşkilâtı Kanun
ile çağdışı olduğu düşünülen bütün dersler okul müfredat programlarından kaldırıldı. Bu kanunun temel amaçlardan birisinin de Cumhuriyet kuşaklarının hurafelerden ve yabancı fikir ve tesirlerden uzak millî bir terbiye sistemi ile yetiştirilmesi
imkânının elde edilmesi olduğu belirtilmiştir.123
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde 1924 yılında 29 tane İmam Hatip Okulu ve Darul Fünun Bünyesinde İlahiyat Fakültesi açıldı. 1930 yılında İmam Hatip Okulları, 1933 yılında da İlahiyat Fakültesi “öğrenci bulamama” gerekçesi ile
kapatılmıştır.124
1924 yılında ilkokul programlarında Kur’an-ı Kerim ve Din Dersi, 2. sınıftan itibaren iki saat okutulmuştur125. Cumhuriyetin ilk yıllarında, lise birinci devre denilen ortaokulların müfredat programlarında din dersine 1. ve 2. sınıflarda haftada
birer saat ayrılmış; lise ikinci devre programında din dersine hiçbir sınıfta yer ayrılmamıştır126. 1926 yılında din dersi, 2. ve 3. sınıflarda ikişer, 4. ve 5. sınıflarda birer
saat okutulmuştur127. 28.10.1930 tarihinde “din dersinin şehir ilkokullarında arzu
eden 5. sınıf öğrencilerine yarım saat okutulabileceği”, köy ilkokullarında ise mecburi olarak haftada yarım saat okutulması kararlaştırılmıştır.128 1936 yılında yürürlüğe giren ilkokul programında, şehir ilkokullarında, gerek program dışı, gerekse
isteğe bağlı din derslerine yer verilmemiştir. 1939 yılında din dersi köy ilkokullarının programından da çıkarılmıştır.129 Lise birinci devre din dersi 1927’den sonra
yapılan program geliştirme çalışmalarında, ortaokul programından çıkarılmıştır130.
1948 yılında, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı on aylık iki tane İmam Hatip Kursu açıldı. 1949’da Ankara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi kuruldu.
17.10.1951 günü yedi tane İmam Hatip Kursu açıldı.131 15.02.1949’da ilkokul 4.
ve 5. sınıflarda isteğe bağlı olarak uygulanmaya başlayan din dersi, program dışında sabahın erken saatlerinde yahut da mutad derslerin bitiminden sonra, özellikle
Cumartesi günü öğle vakti derslerin bitimini takiben, okul içinde programı aksatmayacak şekilde, isteyen okul öğretmenleri tarafından, sınıf geçme ya da kalma söz
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konusu olmaksızın ve öğrenci velilerinden çocuklarının bu derse devamını isteyenlerin okul idaresine vereceği yazılı dilekçe ile okutulmaya başlandı.132 04.11.1950
tarihinde Din Dersi normal ders programının içine dâhil edilmiştir133. 04.01.1951
Tarih ve 80 Sayılı Kararla, ortaokulların 1. ve 2. sınıflarında Din Dersinin isteğe bağlı olarak okutulması kararlaştırıldı. Çocuklarının Din Dersi almasını istemeyen velilerin okul idaresine dilekçe vermesi suretiyle bu derslerden muaf tutulması, ayrıca
haftalık ders programlarında serbest çalışma derslerinin birer saatinin Din Dersine
ayrılması kuralı getirildi134. 13.08.1956 Tarihli İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi
gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 19.09.1956 tarihinde Ortaokulların da ilk iki
seneye ait ders programlarına din dersleri konuldu.135
1961 Anayasası’nda 21. maddede eğitim hürriyeti, 19/4. maddede de din eğitim
ve öğretimi düzenlenmiştir. 19/4. maddedeki “Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlıdır” hükmü
ile isteğe bağlı din eğitim ve öğretimi sistemi benimsenmiştir. 1950’li yıllardaki
uygulamadan farklı olarak 1976–1977 öğretim döneminde ortaokulların 3. sınıfına isteğe bağlı Din Dersi konulmuştur. Talim ve Terbiye Kurulunun 21.09.1967
Tarihli Kararıyla, 1967-1968 ders yılından itibaren lise ve dengi okulların 1. ve 2.
sınıflarında normal ders saatleri dışında, sınıf geçme ya da kalmayı etkilemeksizin
haftada bir saat Din Dersi konuldu. Bu ders, normal ders programı dışı uygulama
pedagojik bulunmadığı için, ertesi yıl normal ders saatleri içine alındı. 1976–1977
öğretim yılından itibaren de liselerin 3. sınıfına Din Dersi konulmuştur136.
1982 Anayasası’nda Din Eğitim ve Öğretimi

1982 Anayasası’nda din eğitim ve öğretimi 1961 Anayasası’ndan farklı düzenlenmiştir. Anayasada din eğitim ve öğretimine ilişkin bazı derslerin zorunlu olması
öngörülürken, bazı derslerin işlenmesi isteğe bağlı hâle getirilmiştir. Din eğitim ve
öğretimine ilişkin hükümlere Anayasanın 24. maddesinde yer verilmiş, “eğitim ve
öğretim hakkı ve ödevi” de anayasanın 42. maddesinde düzenlenmiştir. Anayasanın
42. maddesine göre, eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim
Recai Doğan, “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Programı Anlayışları 1924–1980”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem
Arayışları, (Uluslar arası Sempozyum-Bildiri ve Tartışmalar, 28–30 Mart 2001), İstanbul), s. 618; Ergin, Türk Maarif Tarihi,
C. I-V, s. 1745; Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Emel y., Ankara, 1980, s. 49; Selahattin Yazıcı,
“Türkiye’de Din Dersleri” , Türkiye ve Avrupa’da İslam, Devlet ve Modern Toplum, Konrad Adenauer-Stiftung y., Ankara,
2005, s. 189.
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hürriyeti, anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Özel ilk ve orta dereceli
okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun
olarak, kanunla düzenlenir.
42. Maddede resmî okulların yanında özel okullara da yer verilmiştir. Milli Eğitim
Temel Kanununa (METK) göre Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar,
MEB’nın izni olmaksızın açılamaz (md. 58). MEB izni ile kurulan, onun denetimine tâbi olan özel öğretim kurumlarında ders-sınıf geçme ve sınavlar ile eğitim ve
öğretim işleri resmî benzeri okullarda uygulanan ilgili yönetmeliklere ve öğretim
programlarına göre yapılır. Bu yönden özel öğretim kurumları ders programlarını
diledikleri şekilde hazırlayamazlar, bu kapsamda yukarıda incelediğimiz ülkelerde
olduğu gibi bizdeki özel öğretim kurumları, resmî okullardaki ders programı dışına
çıkarak din eğitim ve öğretimi konusunda farklı bir program benimseyemez. Bir
diğer ifadeyle özel öğretim kurumlarında da, resmî okullarda olduğu gibi dersler
standarttır, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi bütün okullarda okutulur, çocukların
ebeveyninin muvafakatına, yetişkinlerin de kendi isteğine uygun olarak ve de onların dinî ve felsefî inançlarına saygı gösterecek şekilde isteğe bağlı ders programları
mevcut değildir. Bu sebeple, resmî ve özel bütün okullarda, AİHM’nin, Ek 1 No’lu
Protokolün 2. maddesinin uygulanmasını sağlamak üzere öngördüğü “dini ve felsefî
inanç istikâmetinde çoğulcu bir eğitim ve öğretim programı” mevcut değildir137.
Anayasanın 24. maddesinin din eğitim ve öğretimine ilişkin kısmı şöyledir:
“Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin denetim ve gözetimi altında yapılır.
Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu
dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin
kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır”. Bu madde ile
üç temel ilke benimsenmiştir. Bunlar:
(1) Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin denetim ve gözetimi altında yapılacaktır.
(2) Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan
zorunlu dersler arasında yer alacaktır.
(3) Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır olacaktır.
Bu ilkelerden birinci ve ikincisi, 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tatbik edilmektedir. Üçüncüsü ise kamu ve özel okullarda uygulanmamaktadır.
Bu ilke, Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Kur’an Kurslarında uygulanmaktadır.
Çocukların isteğe bağlı din eğitim ve öğretimini öngören bir hukukî düzenleme de
Medenî Kanun’da yer almaktadır. Medenî Kanun’un 341. maddesine göre: “Çocuğun
137
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dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Ergin, dinini seçmekte özgürdür.”
İsteğe bağlı din eğitim ve öğretiminde, çocuklar için ebeveynin yetişkinlerin için
de kendisinin yetkili kılınması, başta AİHS’ne 1 No’lu Ek Protokol olmak üzere konuya ilişkin uluslar arası sözleşme metinleri ile uyumluluk arz etmektedir.

İki Tür Din Eğitim ve Öğretimi: Okul İçi ve Okul Dışı
Okul Dışı Din Eğitim ve Öğr etimi

Okul dışı din eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler DİB’e bağlı Kur’an Kurslarıdır.
DİB, Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğine (KKY) göre üç
tür Kur’an Kursu vardır: (1) Ekim Ayının ilk haftası başlayıp Mayıs ayının son haftasına kadar süren Kur’an Kursu. İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya
onaylanmış örneği ile bu kursa kayıt yapılabilir (KKY md. 9). (2) Yaz Kur’an Kursu.
Söz konusu yönetmeliğin138 2003 yılında değiştirilen 32. maddesine göre, okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5. sınıfını tamamlayan öğrenciler139 için
kanunî temsilcilerinin talebine bağlı olarak MEB’nın denetim ve gözetiminde yaz
Kur’an kursları açılır. (3) Akşam Kur’an Kursu. Bu uygulama 2003 yılında yapılan
Yönetmelik değişikliği140 ile başlamıştır. Yönetmeliğe (KKY) göre: “İlköğretimi bitirmiş veya ilköğretim çağını geçmiş olup, gündüz çalışmak zorunda olan ve kursa devam edemeyen vatandaşlarımızdan Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğrenmek
isteyenler için …akşam kursları açılabilir” (md. 32/A). Yönetmelikle (KKY) Kur’an
Kursu açma yetkisi sadece Diyanet İşleri Başkanlığı’na bırakılmıştır (md. 7/son).
Okul İçi Din Eğitim ve Öğretimi

Anayasanın 24. maddesine göre, ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde, esasen “din eğitimi” değil
“din öğretimi” yapılması öngörülmektedir. Yani bu ders İslâm din dersi değildir. O
hâlde Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda anayasal olarak verilmesi gereken
din dersleri, mezhebe/dine dayalı bir din dersi değil, mezhepler üstü bir din dersidir. Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders programlarına baktığımızda, İslâm
dinî ağırlıkta olmakla birlikte esasen belli başlı bazı dinler ve ahlâkî konuların yer
aldığı görülmektedir. Söz konusu derslere, Hıristiyan ve Musevi öğrenciler isterler138

3 Mart 2000 tarih ve 23982 sayılı Resmi Gazete.

8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin 18.08.1997 tarihinde yasalaşmasından sonra, 20.08.1997 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Kur’an Kursları Yönetmeliği değişikliği ile ilköğretimin 5. sınıfından sonra kuran kurslarına gitmeyi sağlayan bir değişiklik yapıldı. Eğit-Der’in açmış olduğu iptal davası üzerine bu değişiklik, 27.01.1998 tarihinde Danıştay 8.
Dairesi tarafından iptal edildi. Yaşar, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü,
s. 180–184. Bu iptal üzerine DİB 29.05.1998’de bir genelge çıkararak yaz aylarında herkesi Kur’an kursuna çağırdı. Bu
genelge de aynı gerekçelerle Danıştay’da iptal edildi. 18 Nisan seçimlerinden sonra çıkarılan bir kanun ile 5. sınıfı bitiren
ilköğretim çocuklarının, isterlerse yazın Kur’an Kurslarına gidebilmeleri sağlandı. 05.08.1999 Tarih ve 23777 Sayılı Resmi
Gazete. Mustafa Gazalcı, “Hür ve Bilimsel Eğitim Olacaksa...”, Cumhuriyet Gzt., 10.04.2000.
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se katılmayabilirler.141 Anayasanın 24. maddesi kapsamında okutulması zorunlu
olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi, ilköğretimin 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında haftada ikişer saat, ortaöğretim 9., 10. ve 11. sınıflarda ise birer saat olarak
verilmektedir.142 Bu ders, ders geçmeye etki etmek üzere normal programlar içinde
okutulmaktadır. Din derslerinin programları diğer tüm dersler gibi MEB tarafından
yapılmaktadır. Ders kitapları, ya doğrudan MEB tarafından üretilmekte, ya da özel
yayınevlerince üretilenler kontrol edilerek MEB tarafından onaylanmaktadır143.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplarında işlenen konuların, muhteva ve yöntem itibariyle mütekâmil bir din eğitimi açısından
yeterli olmadığı belirtilmektedir.144 Esasen bu derslerde işlenen bazı konular, din
kültürü ve ahlâk bilgisi olarak bir din öğretimi kapsamında yer alırken, bazı konuların din eğitimi alanına dâhil olduğu görülmektedir. 29 Mart 1982 Tarihli MEB
Tebliğine göre, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amaçları arasında yer alan “namazda okunan sure ve duaların ezberlenmesi ve anlamlarının öğrenilmesi, Allah ve
peygamberi tanıma ve sevmenin sağlanması, öğrencilerin inanç ve ibadet yönünden dengeli ve uyumlu bir kişilik kazanmalarının sağlanması, ibadetin insan için
vazgeçilmez bir unsur olduğunun benimsetilmesi” gibi yönleri itibariyle bu ders,
“din eğitimi” boyutu kazanmaktadır. Bu Tebliğ 1986 yılında değiştirilmiş ise de145,
verilen dersin içeriğinin mahiyet itibariyle çok fazla değişmediği görülmektedir.
Kısaca bu ders kısmen din öğretimi, kısmen de din eğitimi boyutuna sahip olan,
ama mütekâmil bir din eğitimi içeriğine de sahip olmayan bir derstir. Hâlihazırda
ilk ve orta öğretimde verilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi yanında, bir de
isteğe bağlı din eğitimi dersi mevcut olmadığı için, ancak din eğitimi dersinde yer
alabilecek bazı konuların Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi programında yer aldığı
görülmektedir. Bu durum, ciddî sıkıntılara sebep olmaktadır. Belki de Türkiye’de
yaşanan tartışmaların odağını bu durum teşkil etmektedir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinin din öğretimi boyutunu aşan yönleri olduğu,
bu dersteki bazı konuların işlenmesinin içerik ve yöntem itibariyle din eğitimi kapsamına dâhil olduğu ileri sürülerek bu dersin mevcut hâline itiraz edilmektedir.146
Bu itirazın haksız olduğu söylenemez. Diğer yandan bu derste bir din eğitiminde
bulunması gerekli bütün materyallerin işlenmemesi sebebiyle, kısmen öğretim, kıs141
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men de eğitim boyutlu olduğu için, din eğitiminin verilmesini talep edenler de bu
dersten tatmin olmamaktadırlar. Ama bu ikinci kesim, “madem ihtiyari din eğitimi
verilmiyor, o zaman hiç olmazsa bu ders bu hâliyle devam etsin” diyerek bu dersin
mevcut hâli ile devamını savunmaktadırlar. Peki, bu bir çözüm müdür? Bu konuya
ilişkin kanaatimi öneriler kısmında belirteceğim.
Ayrıca zorunlu din dersi AİHM tarafından da AİHS’ne aykırı bulunmuştur. AİHM,
“din kültürü ve ahlâk bilgisi” konusunda verilen eğitimin objektiflik ve çoğulculuk ölçütlerini karşıladığının ve özellikle başvuranların özel durumunda, Eylem
Zengin’in Alevî inancına mensup babasının, ders programında eksik olduğu açıkça
görülen dinî ve felsefî kanaatlerine saygı gösterdiğinin söylenemeyeceği kanaatindedir. AİHM, bu davada, Türk eğitim sisteminde, din dersleriyle ilgili tarafsızlık
ve çoğulculuk şartlarının yerine getirilmemesini ve ebeveynlerin inançlarına saygı
gösterilmesini sağlayacak uygun bir yöntem sunulmaması nedeniyle, sistemin yetersiz olmasından ötürü AİHS’nin ihlâl edildiğini gözlemlemiştir.147

Mukayeseli Bir Değerlendirme
Türkiye ile incelediğimiz ülkelerdeki din dersi uygulamalarını karşılaştırdığımızda
karşımıza, bu ülkelerin genel eğitim sistemleri içinde, din eğitim ve öğretimi uygulamaları bakımından her ülkenin kendi tarihi, siyasî, toplumsal ve kültürel yapılarına göre farklılıklar mevcuttu. Buna göre, her bir ülkenin kendi yapılarına göre,
diğerleri ile benzerlikleri yanında farklılıkları da olan sistemleri benimsedikleri görülmektedir. Bu ülkelerdeki sistemlerle bizdeki sistemi ana hatlarıyla mukayeseli
olarak bir değerlendirmeye tâbi tutmak istiyorum:
1- İncelemiş olduğum bütün ülkelerde özel okul açma imkânı mevcuttur. Bu
okulların programlarını her bir okul kendisi belirlemektedir; bu konuda bir özerklik
mevcuttur. Bu kapsamda, esas itibariyle temel dersler pek farklı olmasa da, dinî ya
da felsefî inanca cevap veren dersler de bu okulların programlarında yer alabilmektedir. Dolayısıyla din eğitimi almak isteyen bir kişi, kendisini bu konuda tatmin edici bir programın olduğu bir okulu tercih etme seçeneğine sahip olduğu gibi, diğer
başka kişilerin din eğitimi dışında alabileceği alternatif dersleri alabilme seçeneği
de mevcuttur. Türkiye’de ise böyle bir seçenek çokluğu mevcut değildir. Gerek özel
gerekse resmî okullarda herkes aynı içeriğe sahip, kısmen din eğitimi, kısmen de
din öğretimi içeriğine sahip din dersini almak zorunda kalmaktadır.
2- Bu ülkelerde özel okulların bir kısmı seküler bir kimliğe sahip iken, birçoğunun da dinî kuruluşlara bağlı okullar oldukları görülmektedir. Yani oralarda, gerek
dinin bizzat kendisi, gerekse çeşitli mezhep ve cemaatler, toplumsal bir olgu olarak
görülmekte, bunların okul açmalarına müsaade edilmektedir. Hatta bazı ülkelerde
bu tür okulların çok büyük ekseriyetinin dinî gruplar tarafından işletildiği, prog147
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ramlarının bu gruplar tarafından belirlendiği görülmektedir. Kısaca bu okullar dinî
ya da seküler düşüncelerin taşıyıcısı olarak işlev görebilmektedirler. Türkiye’de ise
dinî cemaatler, tarikatlar ve mezhepler, deyim yerinde ise irtica, gericilik, yobazlık,
bağnazlık, dogmatik hurafelerle özdeş zararlı unsurlar olarak görülmektedir. Toplumsal bir olgu olan bu kesimlere karşı ciddî bir güvensizlik söz konusu olduğu gibi,
bunlar cumhuriyet ve laiklik için bir tehlike unsuru olarak görülerek, din eğitimi
konusunda bunlardan özenle uzak durulmaya çalışılmaktadır. Eğitimde tekelciliği
öngören Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve uygulamalarının geri planında da bu düşünce
yer almaktadır.
3- Söz konusu ülkelerde bazı eksiklik ve farklılıklara rağmen, genel olarak özel
okullar yanında kamu okullarında da, gerek dinler arası, gerekse aynı din içinde
farklı mezhepler boyutuyla bir program çoğulculuğu söz konusudur. Bu ülkelerin
birçoğunda, Hıristiyanlığın Katolik, Protestan, Ortodoks v.d. itibariyle aynı din içerisinde farklı mezhepler için ayrı din dersi programları olduğu gibi, her bir ülkede
aranan şartların gerçekleşmesi hâlinde diğer bazı dinlerin öğrenilmesine imkân
sağlayan ders programları da mevcuttur. Bu konuda bazı ülkelerde yaşanmakta
olan bazı sorunlar sebebiyle tam bir mükemmellik mevcut değil ise de, birçok ülkede bu konuda çeşitli seçenekler mevcut bulunmaktadır. Bizde ise tek tip bir din dersi mevcuttur. Azınlık kesimlerin kendi okullarında Lozan Anlaşması çerçevesinde
sahip olduğu haklar dışında ne özel, ne de kamu okullarında farklı din eğitimi dersi
seçeneği yoktur. İslam Dinî yönünden de sadece yukarıda sözü edilen zorunlu ders
vardır. Bunun dışında, İslam dinî içerisinde var olan mezhepsel farklılıklara cevap
veren bir çoğulcu din eğitimi dersi programı mevcut değildir.
4- ABD dışındaki diğer ülkelerde dinî gruplar tarafından işletilen özel okullara
devlet finansal destek de sağlamaktadır. Bazı ülkelerde özel okul statüsünde olan
kilise okullarının tamamına finansal destek sağlanırken, bazı ülkelerde bu konuda
bazı standartların arandığı görülmektedir. ABD’de kilise ile devlet arasında örülen
kesin ve aşılmaz duvarın varlığı ilkesi sadece orta öğretimle sınırlıdır; dinî kolej ve
üniversitelere ise mâlî destek sağlanmaktadır. Türkiye’de gerek ilk ve orta öğretimde, gerekse yüksek öğretimde “dini özel okul” mevcut olmadığı için, bunların devlet
tarafından finansmanı meselesi de söz konusu olmamaktadır.
5- Bu ülkelerde gerek mezhebe dayalı din derslerinin programlarının belirlenmesinde gerekse bu dersleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesi ve atamalarında
ilgili dinin temsilcisi olan kurumların onayının alındığı görülürken, mezhepler üstü
din dersi programlarını ise devletin kendisi yapmaktadır. Türkiye’de ise böyle bir
uygulamadan özenle kaçınılmakta, hatta böylesi bir yönelim laik cumhuriyet için
tehlikeli bir durum olarak görülmektedir.
6- Bu ülkelerin çoğunda din derslerini okutan öğretmenlerin maaşlarının devlet
tarafından ödendiği görülmektedir. Bu konuda bizde de aynı sistem benimsenmiştir.
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7- Bu ülkelerde, devlet okullarında verilen din eğitim ve öğretimi dışında, yaygın
eğitim çerçevesinde her seviyede dinî kurs, seminer vb. düzenleyen çeşitli özel girişimlerin önü açık bulunmaktadır. Yani din eğitim ve öğretimi konusunda resmî ya
da özel okul formatı zorunluluğu mevcut değildir. Bizde ise din eğitim ve öğretimi
konusunda farklı seçeneklerin kanunî çerçevede sunulabilmesi yolu kapalıdır. Özel
ve kamu okullarında farklı seçenek olmadığı gibi, okul dışı din eğitim ve öğretimi de
sadece DİB’na bağlı Kur’an kursları yoluyla yapılmaktadır; DİB bünyesi dışında bir
din eğitim ve öğretimi kurumunun teşkili yolu tamamen kapatılmış bulunmaktadır.
Dolayısıyla ülkemizde din eğitimi alanında tam bir “devlet tekeli” söz konusudur.
8- Bu ülkelerde devlet ders programı içerisinde eğitim ve/veya öğretimi yapılan her bir din ya da mezhep için, “doğru olan din ya da mezhep şudur, bu din ya
da mezheplerin, benim doğru kabul ettiğim dışında doğru olan versiyonu yoktur”
şeklinde doğru din ya da mezhebin hangisi olduğunu belirleme yönünde bir çaba
içerisine girmemektedir. Bunların her birisini kendi sivil tabiî hâline bırakmaktadır.
Devlet “ey vatandaşlar, şu dinin şu yorumu sapkın, şu yorumu doğru, aman ha
sapkın olana gitmeyin, onların gerek devlet, gerekse özel yollarla eğitim ve öğretimi, bu sapkınlıkları sebebiyle kesin kes yasaktır” şeklinde bir hak din-sapkın din
belirlemesi yapmamaktadır. Her din ya da mezhep, kendi doğrularını kendisi belirlemekte, bu konudaki tercihler kişilere bırakılmaktadır. Türkiye’de ise doğru dinî
devlet belirlemekte, onu devlet öğretmekte, eğitimini devlet yapmakta, doğru olan
bu din dışındaki dinî yorum ve okumalar sapkın olarak görülmekte, vatandaşlar
özellikle de tekelci eğitim ve öğretim yoluyla bu sapkınlıklardan uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Burada, dinin kendi tabiî hâliyle toplumsal dinamiklere bırakılmadığı
görülmektedir. Bu durumda Türkiye’de söz konusu olan bir “sivil din” değil, “devlet
dini”dir. Bu uygulama, devletin laikliği, toplumsal mühendislikçi anlayış istikamette dine müdahale etmesi yoluyla dinî hayatın devlet tarafından kontrol edilmesini
meşrulaştıran bir ideoloji olarak görmesi anlamına gelmektedir148.
9- Bu ülkelerde din eğitim ve öğretimi bakımından belli bir taban yaş mevcut
değildir. Birçok ülkede bu faaliyetin anaokulu çağında başladığı görülmektedir. Bizde ise okul içi program kapsamında din dersi dördüncü sınıfta başlamakta, okul
dışında ise ancak beşinci sınıfı bitirenlere din eğitimi imkânı sunulmakta, bundan
önceki bir yaşta din eğitimi alınması yasaklanmış bulunmaktadır. Böyle bir yasağın
anayasal dayanağı bulunmamaktadır. Anayasada isteğe bağlı din eğitimi öngörülürken bir yaş sınırı öngörülmediği gibi, ilk ve orta öğretimde verilecek Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersi konusunda da bir yaş ve de sınıf belirlemesi yapılmamaktadır.
Özellikle okul dışı din eğitiminde ilköğretimde beşinci sınıfın bitirilmesi gibi yüksek bir yaşın altında din eğitiminin yasaklanmasının bu hakkın özü ile bağdaşırlığı
bulunmamaktadır.
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10- İnceleme konusu yaptığımız ülkelerin bazılarında din dersi seçimlik, bazılarında da ders programının bir parçası olarak zorunlu dersler arasında yer almakla
birlikte, din eğitimi niteliğindeki derslerin esasen isteğe bağlı olduğu görülmektedir. Herkesin almak zorunda olduğu dersler, mezhepler üstü nitelikteki din öğretimi
dersleridir. Dileyen bu dersleri almayarak, alternatif başka dersleri seçebilir. Bizde
ise böyle bir seçenek çokluğu yoktur.
11- Bu ülkelerde özel din eğitimi kurumlarına yönelik denetimler esasen eğitimin gerekleri çerçevesinde yapılmakta; bu denetim, ideolojik temelli içeriksel bir
mahiyet taşımamaktadır. Bizde ise eğitimin genel gerekleri yanında, “Atatürk İlke
ve İnkılâpları” gibi yorumlayana göre değişken bir içeriğe sahip ideolojik temelli bir
denetim söz konusudur. Yetkili idarî birimin bu çerçevede yaptığı ideolojik içerikli
denetim testini aşamayan bir din eğitim ve öğretimi verilemez. Özel okullar da bu
kıskaca dâhildir.

Sonuç Yerine Genel Bir Değerlendirme ve Öneriler
Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’de gerçek mânâda bir din eğitim ve öğretim
hürriyetinin varlığından söz edebilmek mümkün değildir; bu hürriyete yönelik çok
ciddî kayıtlar ve bariyerler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu hürriyet, tabiî bir insan
hakkı olarak görülmemektedir. Anayasanın 42. maddesinde eğitim ve öğretim bir
“sosyal hak” olarak düzenlenmiş ise de, Anayasada din eğitimini hürriyet olarak
kabul eden herhangi bir hüküm mevcut değildir149; kişi ve grupların kendi dinî
doktrinlerini, herhangi bir haricî müdahale olmaksızın kendi iç tutarlılığı ile sivil öğretim kurumları yoluyla öğrenmeleri ve öğretmeleri mümkün değildir.150 Bu durum
karşısında, Türkiye’de de rahatlamanın sağlanabilmesi için kısaca şunların yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum.
1- AİHM’nin belirlediği kriterler de esas alınmak suretiyle, Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersinin içeriği yeniden belirlenmelidir. Buna ilâve olarak isteğe bağlı din
eğitimi dersi de mutlaka ilk ve orta öğretim kurumlarına konulmalıdır. Bu önerinin
yerine getirilmesi ile AİHS’ne Ek 1 No’lu Protokolün 2. maddesinde öngörülen resmî
okullarda program çoğulculuğu sağlanmış olacaktır. Bu durumda, anayasanın 24.
maddesinin ilgili fıkrası gereğince, çocuklarının din eğitimi almasını isteyen ebeveynler ya da kendisi din eğitimi almak isteyen kişilerin, çocuklarının ya da kendilerinin, yeterli ve tatmin edici düzeyde din eğitimi alabilmeleri için isteğe bağlı din
eğitimi dersi ilk ve orta öğretime konulmalıdır151. Bu işlemle iki ders içerik itibariyle
birbirinden ayrılmış olacak, yapılacak itirazlardaki haklılık payı da ortadan kalkmış
olacaktır. Benzer seçenek çokluğu özel öğretim kuruları için de söz konusu olmalı;
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özel öğretim kurumlarının, diğer ülkelerde olduğu şekilde belli değerlerin taşıyıcısı
işlevini yerine getirebilecek formata sahip olabilmelerinin önü açılmalıdır.
Verilecek din eğitimi dersi kapsamında, İslâm Dinî eğitimi dersinin, inanç, itikat,
ibadet ve ahlâkî konuların teorik ve pratik yönleri ile bütünlük içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu dersler, pedagojik formasyon dersi almış, üniversite
mezunu öğretmenler tarafından verilmelidir152. Bu konuda isteğe bağlı din dersini
konusunda muafiyet sistemi benimsenmeli, İngiltere’de olduğu şekliyle, bu dersi almak istemeyenlerin müracaat etmeleri üzerine bu dersten muaf olmaları sağlanmalıdır. Bu konuda mutlaka yazılı belge aramak yerine, yazılı belge yanında internet
vasıtasıyla yapılacak müracaatların kabulü sisteminin benimsenmesi de gerekir.
Din eğitimi dersinin bu formata büründürülmesi neticesinde, bir yönüyle din
eğitimi tabiî bir insan hakkı niteliğine kavuşmuş olacak, bir diğer yönü itibariyle de,
eğitim sistemi genelinde bir rahatlama sağlanmış olacaktır. Şöyle ki:
Türkiye’de İmam Hatip Liseleri (İHL), esasen sahip olduğu programı dinî ağırlıklı olan ve aynı zamanda devletin dinî meslek olarak örgütlediği bazı alanlarda
vazife icra etmeye yönelik kişilerin yetiştirildiği meslekî bir lisedir.153 Elbette ki bu
okula gidecek kişilerin mutlaka din görevlisi olmak gibi bir zorunluluğu olamaz;
tıpkı diğer meslek liselerinde olduğu gibi. Fakat program, bu amaca yönelik olarak
hazırlanmıştır. Uygulamada ise, diğer kamu okulları ile özel okullarda din eğitimi
seçeneği mevcut olmadığı, okul dışı din eğitimi toplumsal talepleri karşılamaya yeterli olmadığı, dahası dersin verildiği zaman dilimleri itibariyle pek işlevsel olmadığı
için, çoğu kişilerin, din eğitimi eksiğini gidermek amacıyla çocuklarını İHL’lerine
gönderdikleri görülmektedir. Temel maksat, bu çocukların meslekî eğitim alarak
din görevlisi olmaları değil, bu çocukların temel dinî eğitimlerini almalarını sağlamaktır. Kısaca çocukların dinî bütün yetişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
İHL dışında meslekî eğitim vermeyen okullarda verilecek din eğitimi ile erişilmek istenen neticeye, bu okullardaki seçenek yokluğu sebebiyle, kişiler, İHL’lerine devam
ederek ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Özel ya da devlet okullarında din eğitiminin,
Ek 1 No’lu Protokolün 2., anayasanın 24/4. maddelerine uygun olarak verilmemesi; ayrıca “din kültürü ve ahlâk öğretim”inin mecrasından çıkarak kısmi bir din
eğitimine dönüşmesi ve bunun da din eğitimi için yeterli olarak görülmemesi; geniş toplumsal kesimlerin, “çocuklarının eğitimlerini kendi dinî ve felsefî inançlarına
göre yapılmasına saygı duyulması hakkı”na istinaden, İHL’lerini bu ihtiyaca cevap
veren kurumlar olarak görmelerine sebep olmuştur. Kısaca İHL’ler, resmiyette din
görevlisi yetiştirmeyi amaçlayan birer meslekî lise iken, fiilî olarak bu okula giden
çocukları dinî bütün kişi olarak yetiştiren bir okula dönüşmüştür. Bu algılama, aslında İHL’lerinde nitelik zaafiyetine de sebep olmuş, bu kurum dinî noktadan yeterli
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din görevlileri yetiştiren bir okul olmaktan çıkarak, daha geniş perspektifte “dini
bütün kişiler yetiştiren kuruma” dönüşmüş olmaktadır.
Ek 1 No’lu Protokolün 2. ve Anayasanın 24/4. maddelerdeki hükümlerin gereklerinin yeterince yerine getirilmesi hâlinde, artık ne “Din kültürü ve ahlâk öğretim”inin
mecrasından çıkarılmasına, ne de toplumun genişçe bir kesiminin İHL’lerini “dini
bütün kişiler yetiştiren kurumlar” olarak algılamalarına lüzum kalacaktır. Bu çözüm yolu ile hem toplumdaki dinî eğitim ve öğretim ihtiyacı lâyıkıyla karşılanmış
olacak, hem de yukarıda sözü edilen yoğun tartışmalar sona ermiş olacaktır. Hatta
bu uygulama neticesinde, İHL’lerinin tabiî seyir içerisinde temel amacına uygun
olarak sayılarının azaltılması sağlanarak, halkın geniş kesiminden eleştiri almaktan
kurtulmuş olacaktır. Ayrıca bu liseler, uygulanan program itibariyle amacına uygun
bir eğitim ve öğretim veren kurumlar hâline gelecek, buraları tercih eden kişiler, bu
amacı bilerek buralara gideceklerdir.
2- Ayrıca tekrarlamaksızın şu kadarını söylemek gerekirse, yukarıda ayrıntılı
olarak yer verdiğim mukayeseli değerlendirme içerisinde tespit ettiğim, ülkemizde
diğer ülkelerdeki uygulamalardan farlılık arz eden hususların öncelikle giderilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda devletin dinin sahibi rolünü terk etmesi, farklı mezhep
ve din seçeneklerine imkân veren ders programı çoğulculuğunun sağlanması, dinî
grupların, inceleme konusu ülkelerdeki gibi sivil oluşumlar olarak lâyık oldukları
yere konumlandırılmalarının sağlanması, devletin bunlara batıda yaygın olarak var
olan işlevleri ile birlikte muamele etmesi gerekmektedir. Devletin, dinî öcü olarak
gören illiberal anlayışını terk ederek, dinin eğitim boyutu ile bütünlük içerisinde dinî
eğitim-öğretim verme ve almayı kişilerin tabiî bir hakkı olduğunu kabul eder hâle
gelmesi gerekmektedir. Nasıl Fransa’da devrim sonrasında devlet bir süre dine karşı
savaş içerisinde olmuş, laikliğin yerleşmesi bu yolla sağlanmaya çalışılmış, daha sonra bu yol terk edilerek karşılıklı muhtariyet sistemi benimsenmişse, bizde de benzer yolun tercih edilmesi gerekmektedir. Bu köklü anlayış değişikliği ile bir yandan
din-devlet çatışması sona ermiş olacak, diğer yandan da din eğitim ve öğretiminin
anayasal mecrasında lâyıkıyla yerine getirilmesi mümkün hâle gelmiş olacaktır.
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Giriş
Genellikle Türkiye’nin bir ulus devlet olduğu ifade edilmektedir. Ancak Türk devlet
yapısına ve devlet-toplum arasında kurulan ilişkinin niteliğine baktığımızda ulus
devletten çok devlet ulusu modeliyle karşılaşmaktayız. Var olan devlet, bir ulusun
kurduğu devlet değildir, ancak devlet kendisine ait yeni bir toplum kurmayı istemektedir. Türkiye’de bir ulus devleti inşa etmenin arkasında devletin kendi ulusunu yaratma arzusu vardır.1 Bütün toplumu her açıdan homojenleştirme düşüncesi,
Devlet toplumu anlayışının temelidir. Devlete ait homojen bir toplum projesi, ülkemizde var olan bütün dinî ve kültürel farklılıkları reddetme, bastırma ya da imha
etme suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin son doksan yılda yaşadıkları, devletin toplum kuramayacağını ancak yapay toplama bir yığın meydana
getirebileceğini ortaya koymaktadır.
Devlet müdahaleleri ve toplum mühendisliği uygulamalarından dolayı Türkiye
sahici anlamda bir toplum olmayı başaramamıştır. Türkiye’nin temel sorunu, sahici
bir toplum olmamasıdır. Devletin ulusal birlikçi ideolojisi, Türkiye toplumunu homojen olarak kurgulamaktadır. Aslında devletin resmî çizgisinin yaptığı, Türkiye’nin
sahici sosyal ve kültürel çoğulculuğunu inkâr ve imha etmekten başka bir şey değildir. Tasada ve kıvançta ortak duyguları paylaşan, sınıfsız imtiyazsız birbiriyle kaynaşmış bir toplum inşa etme iddiasıyla ortaya çıkan devlet ulusu projesi, toplumsal,
kültürel, dinî, tarihî ve dilsel gibi her türlü farklılığı inkâr etmiş, onların yerine
1 Ulus devlet konusunda yapılan kapsayıcı bir çalışma için bkz.: V.Coşkun, Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu, Ankara : Liberte, 2009.

93

94

Bilal Sambur

devletin çizgisinde etnik, dilsel, dinsel ve kültürel açıdan homojen bir toplum inşa
etmeye çalışmıştır. Alevîlik, devlet ulusu şeklinde ifade edilecek homojenleştirme
projesinin en büyük kurbanlarındandır.

Alevîlerin, Homojenleştirmeyi Reddetmesi
Devletin kendisine ait homojen bir toplum yaratma projesine en ciddî direniş Kürt
ve Alevîlerden gelmiştir. Alevîlerin aynılaşmayı reddetmesi dinî alanda, Kürtlerin
asimilasyona direnmeleri ise toplumsal alanda devlet eliyle yürütülen homojenleştirme politikasının gerçekleşmesini imkânsız hâle getirmiştir. Bugün itibarıyla
devletin kendisine bağlı homojen bir toplum yaratma projesinin iflâs ettiğini söyleyebiliriz. Dindar, Kürt ve Alevî şeklindeki üç ana kimlik, toplumsal arenada resmî
kimlik dayatmasına meydan okumaktadır.
Kürt sorunu ve Alevîlik problemi Türkiye’nin en önemli sosyal sorunlarıdırlar.İki
problem de sahici sorunlar olmalarına rağmen, uzun süre bu iki problemin varlığı
inkâr edilmiş, önemsiz gösterilmiş ya da ihmâl edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde
bu iki problemi önemsiz göstermenin ya da görmezlikten gelmenin artık hiçbir anlamı kalmamıştır. İki sorunda artık bütün ağırlıklarıyla kendilerini hissettirmektedirler. Alevîler ve Kürtler, inanç ve kültürlerinin gereklerini toplumsal alanda daha
görünür hâle getirmeye başlamışlardır.
Türkiye’nin hâkim gücü resmî ideoloji kurumudur. Bir kurum olarak resmî ideoloji kendi çizgisi dışında olan bütün sosyal gerçeklikleri asimile etmeye ya da etkisiz kılmaya çalışmıştır. Resmî ideolojinin asimilasyon ve etkisizleştirme politikasına
karşı toplumun Kürt ve Alevî kesimleri, güçlü bir direnç içinde olmuşlardır. Kürtler
ve Alevîler, kültürel ve dinî kimliklerinden vazgeçmeyi reddetmişler, kendileri olarak
kalabilmek için büyük çaba göstermişlerdir.Alevîlerin ve Kürtlerin resmî ideoloji kurumuna karşı hak ve özgürlük ekseninde birtakım talepler de bulunmaları, Alevîlik
ve Kürt diye adlandırılan iki önemli problemin doğmasına neden olmuştur.
Resmî anlayış, Alevîliği sahici anlamda tanımadığı gibi, Alevîlik sorununu da sahici bir sorun olarak görmemektedir. Alevîlik sorunu bağlamında yapılan tartışmaları,
olmayan bir sorunu icat çabası olarak değerlendiren yaklaşımlara rastlamak her
zaman mümkündür. Alevîlik, olmayan bir sosyal gerçekliği yapay yollardan inşa
etme girişiminin adı değildir. Alevîlik, var olan doğal gerçekliği yaşama, devamını
sağlama ve farklılaştırma arzusunun adıdır. Alevîliğin kendisini ortaya koyması doğaldır, doğal olmayan Alevîliği tasada ve kıvançta birlik gibi kolektivist iğvalar adına inkâr, imha ve asimle etmektir. Alevîliğin bütün sahiciliğine karşı sahici olmayan
ortak dil, ortak duygu ve ortak inanç gibi kolektivist mitler uğruna sanal bir toplum
projesinin sosyal gerçekliğe dönüştürülmek istenmesidir.
Alevîlik gibi toplumun sahici sorunlarının üstü şimdiye kadar devlet tarafından
kısmen örtülebilmiştir. Ama sorunların üstünü örtmek hiçbir şekilde o sorunun ol-
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madığı anlamına gelmemekte, bilakis o sorunun ülke sınırlarının dışına taşmasına
neden olmuştur. Alevîlik, günümüzde Türkiye sınırları içinde var olan bir iç sorun olmaktan çıkmıştır.Türkiye’de oluğu gibi, Almanya başta olmak üzere Avrupa
Birliği’ne üye birçok ülkede Alevîlik ve Alevîler gündeme gelmektedir. Başka bir
ifadeyle, Türkiye’nin bir Alevî sorunu olduğu gibi, Avrupa’nın da bir Alevî sorunu
vardır. Alevîlik, bugün uluslar arası boyutu olan bir sorun durumuna gelmiş bulunmaktadır. Alevîliğe uluslar arası boyutu olan bir sorun olarak bakılması ve bu
ölçekteki soruna derinlikli yeni yaklaşımların üretilmesi çok âcil bir ihtiyaçtır. Klişe
ezberleri tekrar ederek Alevîlik sorununun bugün vardığı boyutları anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir.

Çoğulculuğun İmhası ve Alevîlerin Dışlanmışlığı
Doksan yıla yakın bir süredir yürürlükte olan devlet eliyle bir ulus yaratma projesi,
çoğulculuğu hep yok etmeyi amaçlamıştır. Türkiye’deki toplumsal dinî hayatın en büyük kesimlerinden biri olan Alevîler, devlet ulusu yaratma projesinin dışlayıcılığından
en çok nasiplerini alanların başında gelmektedirler. Devlet ulusu yaratma projesinin
savunucuları, bu projenin sürekli olarak kapsayıcı ve herkes için genel geçer olduğu
iddiasını tekrar etmelerine rağmen, Alevîler ve Kürtler gibi sosyal gruplar, kendilerinin dışlanmışlığına ve inkâr edilmişliğine vurgu yaparak resmî tezin bu iddiasını
reddetmişlerdir. Ulus icat etme projesinin temel karakteristiği dışlayıcılık ve etnosentrizmdir. Ulus devlet, farklılığı reddetme temelinde homojenliği esas almıştır.
Türkiye’nin dinî yapısının homojen olduğuna dair bir düşünce sürekli olarak
tekrar edilmektedir. Toplumun yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğu klişesini homojenci yaklaşım devamlı tekrarlamaktadır. Bu resmî klişenin aksine dinî
hayatın homojenleştirilmesinin mümkün olduğu düşüncesi, bir mitten başka bir
şey değildir. Dinî hayatın aslî gerçekliği homojenlik değil, çoğulculuktur. Tek bir
inanç biçimi, devlet gücünü kullanmak suretiyle kendisini dinî hayatın tamamına
empoze etmeye kalkabilir, ancak hiçbir güç dinî hayatın çoğulculuğunu ortadan
kaldırmaya muktedir değildir, çünkü dinin kendisi çoğulculuğu gerektirmektedir.
Bütün zorlamalara rağmen farklı dinî gruplar, imkân bulduklarında kendilerinin
farklı olduğunu seslendirmeye başlarlar. Normal ve sağlıklı olan dinî hayatta farklı
seslerin çıkması değil, dinî hayata tek bir sesi dayatma çabasıdır. Dinin olduğu yerde çoğulculuk kaçınılmazdır.

Devletin Dinî Yönetmesi
Ülkemizin bir din problemi olmasının temelinde dinî hayatı devletin kontrolü altına
sokmayı amaçlayan resmî homojenleştirme projesi gelmektedir. Dinî hayatta devlet
kontrolündeki tek resmî dinî görüşün egemen olması, devletin en büyük arzu ve
amaçlarından biridir. Devlet ulusu projesi, devletin çizdiği sınırlar dâhilinde bütün
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toplumun benimsediği total bir kültürün dayatılmasını gerektirmektedir. Resmî tek
kültürün benimsenmesi, devletin meşruluğu açısından gereklidir. Ulus devlet ya da
devlet ulusu modeli, sadece politik açıdan değil aynı zamanda sosyal ve kültürel
açıdan da kendisini meşru kılmayı istemektedir.
Resmî çizginin izin verdiği sınırlar dâhilinde toplumun Hanefî ve Sünnî inancı ve
uygulamasına sahip olması için devlet, resmî din kurumları yaratmıştır. Kendi din
kurumları aracılığıyla devlet, dinî kontrol etmekte ve tepeden bir şekilde dinî hayatın sivil niteliğini ortadan kaldırarak bürokratikleştirmektedir. Devlet, dinî artık
bireyin ve toplumun yorumlamasına bırakılan bir şey olmaktan çıkarmıştır. Birey
ve toplumun yerine devletin din kurumları, dinî yorumlamakta ve açıklamaktadır.
Devletin resmî din kurumları olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, İmam-Hatip liseleri ve İlahiyat fakültelerini sayabiliriz. Diyanet eliyle
Sünnî-Hanefî-Türk İslam’ı bir devlet kurumu hâline gelmiştir. Devletin resmî din
kurumları Hanefî ve Sünnî doktrininin laisistleştirilmiş versiyonunu egemen kılmak
için her türlü asimilasyon politikasını uygulamaktadırlar. Devlet, herkesin aynılaşmasını emretmektedir. Bu ülkenin yüzde doksan dokuzunun Sünnî Müslüman olduğu mitini, bir gerçek hâline getirmek için yoğun çaba sarf edilmektedir. Devletin
laik olmasından ziyade toplumun laikleştirilmesi ve homojenleştirilmesi, esas gerçekleştirilmek istenen amaçtır.
Devletin dinî hayatı kontrol altında tutma ve homojenleştirme politikasının önemli ölçüde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dinî açıdan toplumun, devletin resmî din
çizgisinde tutulması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başarılı olduğu görülmektedir. Ancak dinî hayatın homojenleşmesi ve devletleşmesi projesinin başarıya
ulaşmasında en büyük engelin Alevîler olduğu görülmektedir. Alevîler, Hanefî ve
Sünnî inanç çizgisinden farklı olarak kendilerine özgü inanca, ritüele, geleneğe,
kültüre ve ibadet yerine sahip olduklarını söyleyerek dinî hayattaki homojenleştirme çabalarına karşı çıkmaktadırlar. Alevî kimliklerinin altını çizen Alevîler, dinî ve
kültürel farklılıklarını ısrarlı bir şekilde vurgulamaktadırlar Farklı dinî inanç, âdet
ve ritüellere sahip olan Alevîler, devletin homojen bir toplum projesinden en çok
rahatsız olan kitle durumundadırlar. Alevîler, hep farklı olduklarını vurgulamaya
çalışmaktadırlar.

Alevîlerin Yaşam Çığlığı
Alevîlerin inanç ve kültürel farklılıklarını vurgulamalarını İslam’a ya da millî bütünlüğe tehdit bir gelişme olarak değerlendirmemek lazımdır. Farklılıklarını vurgulamakla
Alevîler, sadece kültürlerine ve inançlarına sahip çıkmaktadırlar. Alevîlerin kendi inanç
ve kültürlerine sahip çıkmasını bir tehdit değil, Alevîlerin yaşam çığlığı olarak değerlendirilmelidir. Alevîlerin kendilerine yeni kimlikler arama gibi bir problemleri yoktur.
Alevî olmak ve Alevî olarak varlıklarını devam ettirme gibi bir sorunları vardır.

Özgürlük ve İnsan Hakları Açısından
Alevîlik Problemi

Alevîlik sorunu, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet sonrası şeklinde iki ayrı dönemi
olan bir sorundur. İkinci Mahmut’un 11 Ocak 1827 tarihli bir fermanıyla Bektaşi
dergahlarının kapatılması ve buralara ait mallara devlet tarafından el konulmasıyla
ciddî bir süreç başlamıştır.2 Cumhuriyet döneminde de türbe, zaviye ve tekkelerin kapatılması uygulaması kanunen zorunlu sayıldığından dolayı Alevî dergâh ve
tekkeleri de kapatılmıştır. Alevîlerin, hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemlerinde
devlet tarafından kendilerine yapılan müdahaleleri ve devlet Sünnîliğini reddetmeleri Alevî sorunu denilen problemi doğurmuştur. Cumhuriyet dönemindeki Alevîlik
sorunu, temelde devletin resmî din politikasını benimsememekten kaynaklanan bir
sorundur. Devletin homojenleştirme politikası Alevîler için sorun olduğu kadar, bir
sosyal grubun dinî farklılığında ısrar etmesi de devlet tarafından sorun olarak algılanmaktadır. Resmî anlayış açısından Alevîlik, kendisini gizleyen ve baskı altına
alınan bir inanç grubu olarak kaldığı sürece sorun yoktur. Bugün artık Alevîliğin
kendisini gizlemesi mümkün değildir. Farklılaşmaya ve hareketli olmaya başlayan
Alevîler, kendi inanç, ritüel ve düşüncelerini toplumsal hayatta her yolla görünür
kılmak için çaba göstermektedirler. Alevîliğin görünür bir olgu olmaya başlaması,
onu bir sorun hâline getirmiştir.

Alevî Uyanışı denilen Alevî hareketi, devletin farklı kültürel kimlikleri dışlayan
vatandaşlık anlayışına tepki göstermektedir. Alevîlerin Cumhuriyet sonrası laiklik
prensibine büyük önem vermesinin arkasında, yeni rejimin Osmanlı döneminden
farklı olarak kendilerini diğer toplum kesimlerine hukuk bakımından eşit ve özgür
vatandaşlar olarak göreceği şeklindeki beklenti yatmaktadır. Ancak resmî laiklik
anlayışı, din özgürlüğü ve çoğulculuğu dışlayan ideolojik bir program olmasından
dolayı, Alevîlerin bu beklentisi gerçekleşmemiştir. Türkiye’de laiklik ile kültürel
kimlikler birbirini kapsamamakta, dışlamaktadır. Resmî laisizmin dışlayıcı karakterinden Alevîlerin kültürel ve dinî kimliği de payını almıştır.

Alevîler, Laisizmin Mağduru mu, Mağruru mu?
Laisizmin dışlayıcı karakterine ve Alevîlerin din özgürlüğü taleplerini karşılamamasına rağmen, bazı çevreler Alevîlerden laikliğin garantisi olarak söz etmektedirler.
Alevîlerde çoğu zaman bu nitelemeden mutluluk duymakta ve kendilerinin laikliğin
garantisi olduğunu her fırsatta söylemeye çalışmaktadır. Ancak Alevîlerin laikliğin
garantisi olarak sunulması resmî laisizmin dışlayıcılığının bir başka tezahürüdür. Bu
söylem, Alevî olmayan toplum kesimlerini dışlamakta ve onları ötekileştirmektedir.
Alevîlerden laikliğin garantisi olarak söz edilirken, sözü edilen laiklik din özgürlüğü ve çoğulculuğa dayanan kapsayıcı laiklik değildir. Sözü edilen devlet gücüyle
dinden arınmış bir toplum yaratma projesinin adı olan laisizmdir. Kendilerini dışlamasına rağmen Alevîlerin, niçin laikliğin garantisi olarak görülmekten hoşnut ol2

Bkz.: Y.Soyyer, On Dokuzuncu Yüzyılda Bektaşilik, İzmir : Akademi, 2005.
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dukları sorusunu gündeme getirmek lazımdır. Ortada bu sorunun makûl bir cevabı
bulunmamaktadır, çünkü Alevîlerin bizzat kendisi laikrasinin mağduru durumundadırlar. Belki bu sorunun cevabını Alevîlerin kolektif psikolojilerinde arayabiliriz.
Sünnîlere sırf karşıt olma adına Alevîlerin laikrasiyi savundukları görülmektedir.
Ancak Sünnîlik karşıtlığından hareketle Alevîlerin kendilerini laikliğin garantisi şeklinde konumlandırması Alevîlik açısından ciddî bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir, çünkü laikrasi devlet otoritesini kullanmak suretiyle toplumu Alevîlik dâhil
her türlü dinî inançtan maksimum düzeyde arındırmayı hedeflemektedir. Başka bir
ifade ile laikrasinin hedefinde Alevîlik de vardır.
Türkiye’de resmî ideoloji ve laisizm din ve manevîyata küçümseyici pozitivist
bir gözlükle bakmaktadır. Resmî pozitivizm açısından din hurafeden başka bir şey
olmayıp tarikat ve dergahlar kokuşmuş ve çürümüş dinî kurumlardır. Resmî ideolojinin dine bu olumsuz bakışından Alevîlik de etkilenmiştir. Pozitivizmin etkilediği
bir Alevî dedesi, Dedeliği köşe dönmecilik ve cehâletle, dergahı ise mafyacılık ve
tepeden bakmakla suçlayabilmektedir.3 Yakup Kadri’nin Nur Baba isimli romanı,
Alevî tekkesinin kokuşmuşluğunu ortaya koymak için resmî ideoloji bakış açısından kurgulanan bir eserdir.4 Alevîliğin dinî mirasının reddedilmesinde Alevîlik tarihinin tarihsel materyalizm açısından yorumlanmasında ve Alevîliğin pratik komünizm olarak görülmesinde, resmî ideolojinin dine olan pozitivist bakış açısının etkisi
olduğu düşünülebilir.

Alevîlerin Unutamadığı Dönem: Osmanlı
Osmanlı döneminde Alevî topluluklarının çok ciddî baskı ve hak ihlâlleriyle karşılaştıkları bir realitedir. Ancak Osmanlı döneminde yaşanılanlar hep gündemde
canlı bir şekilde tutularak Alevî hafızasının hep Osmanlı dönemini hatırlamasını,
ancak son doksan yılda olanlara hiç bakmamasını sağlamaya yönelik bir psikolojik
harekatın sistematik bir şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Birçok Alevî, Ebussuut
Efendi’nin dışlayıcı ve aşağılayıcı fetvalarını gündeme getirmekte ve Osmanlıyla
hesaplaşmaya girmektedir.5 Ebussuut Efendi gibi kimselerin ayırımcı ve aşağılayıcı
tutumları ciddî bir şekilde sorgulanmalıdır. Yavuz ve Kanuni dönemlerinde binlerce
Alevî öldürüldüğü gibi, son doksan yıllık dönemde de Dersimde binlerce insan öldürülmüştür. Sistematik bir şekilde örgütlenen Maraş, Çorum ve Sivas katliamları,
yakın tarihin en dehşetli sayfalarını oluşturmaktadır.
Osmanlı döneminde olup bitenleri eleştirmekle o dönemde kalmak, bir türlü günümüze gelmemek aynı şeyler değildir. Alevîlerin ciddî bir bölümünün, hep Osmanlı
3

A.H.Cilasun, Alevîlik Bir Sır Değildir, Ceylan, 1995, s. 30.
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Y.K.Karaosmanoğlu, Nur Baba, Ankara : İletişim, 2008.
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tarihiyle hesaplaştığı, ama son doksan yılı hep göz ardı ettiğini gözlemliyoruz. Hak
ve özgürlükler açısından esas sorunlu dönemin, Osmanlı dönemi değil, son doksan
yılın olduğu sanki gizlenmek istemektedir. Osmanlı döneminde kalıp yakın dönemde olan bitenlerin değerlendirilmemesi, Alevîlerin, hak ve özgürlük taleplerini ifade
etmede çok yetersiz kalmalarına neden olan bir faktör olarak düşünebiliriz.

Alevî Çoğulculuğu ve Alevî Özcülüğü
Alevîlik sorununu konuşmak, her şeyden önce soğukkanlılığı ve geniş bir perspektifi gerektirmektedir, çünkü kendisi homojen olmayan Alevîlik, bünyesinde geniş,
dinamik ve değişken inançları, ritüelleri, kurumları ve gelenekleri barındıran çok
boyutlu bir olgudur. Alevîliğe bakıldığında ilk göze çarpan şey, Alevî plüralizmi
olarak niteleyebileceğimiz çoğulculuktur. Alevîlik olgusunu Alevî plüralizminden
ayrı düşünmek, onu değişik monizmlere indirgemek gibi tek yönlülükle yetinme
yanılgısına düşmemize yol açmaktadır.
Kendi içinde Alevîlikleri barındıran Alevîliğin kökenini tespit etmek ya da onu
tek bir kaynağa bağlamak mümkün müdür? Şimdiye kadar Alevîliğin kökenine dair
birbirinden farklı birçok teori ortaya atıldı. Ancak hiçbir teori, Alevîliği tek başına
açıklamaya yetmediği gibi, köke dair teoriler Alevîliğe olan bakışımızı da sınırlayan
bir etkiye neden olabilmektedirler. Alevîliğin kökeninin ne olduğu sorusu, kesin
olarak cevap verilmesi mümkün olmayan bir sorudur. Alevîliğin kökeninin ne olduğunu kesin olarak tespit mümkün olmadığı gibi, gerekli de değildir. Alevîliğin
kökeni üzerine yoğunlaşmak yerine, Alevî kültürü dediğimiz insanî faaliyetin ne
ortaya koyduğu üzerine eğilmek daha yararlı olacaktır. Bir ağaç verdiği meyvelerle
bilindiği gibi, Alevîlik de ortaya koyduğu eserlerle değerlendirilmelidir.
Alevîlik kavramı, bünyesinde kendisine özgü doğal anlamlar barındırdığı kadar,
açık bir süreç içerisinde muhtevası sürekli olarak değişik unsurlarla doldurulan bir
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Alevîlik tek bir öze ya da temele sahip bir olgu
değildir. Kompleks bir olgu olarak Alevîlik, dinî, sosyal, kültürel ve felsefî boyutları
olan çok boyutlu bir olgudur.Alevîliğin kültür, din ya da inanç olarak tanımlanıp
tanımlanmayacağı çok tartışılmaktadır. Bu bağlamda Alevîliği bir kült olarak değerlendiren yaklaşımlar da görmekteyiz.6 Din özgürlüğü açısından devletin Alevîliği
din ya da inanç şeklinde tanımlaması mümkün değildir. Alevîliğin din, inanç ya da
kült olarak tanımlanma konusu devletin değil, Alevîlerin bileceği bir husustur.
Alevîliği, tek bir tanımla tanımlamak ya da anlamak eksik olduğu gibi doğru da
değildir. Yüz yıl öncesinin Alevîliği, bugünün Alevîliği değildir. Alevîliğin dün ve bugününü birbirinden ayırt etmek doğru olmadığı gibi, ikisini aynılaştırmak da sağlıklı
değildir. Gerçek Alevîlik şeklinde tek boyutlu ve spesifik bir Alevîliğin ortaya konma
6

O.Türkdoğan, Alevî-Bektaşi Kimliği, İstanbul : Timaş, 1995, s. 14.
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çabası, Alevîliğin geçmişten günümüze gelen dinamik gelişimini anlamamıza yardım etmeyeceği gibi, Alevîliğin kendini sürekli olarak çoğulcu bir şekilde inşa etme
potansiyelini ve kapasitesini de zayıflatmaktadır. Özcü temelde Alevîliği anlamak
yerine çoğulcu temelde Alevîlik olgusunu anlamaya çalışmak daha sağlıklıdır.
Alevîlik olgusunun çoğu zaman özcü bir bakış açısıyla ele alındığı görülmektedir. Tarih ve geleneğin politize edilmesi ve ideolojiye dönüştürülmesi sonucu, özcü
temelde bir Alevîlik ihdas edilmeye çalışılmaktadır. Toplumun temelini Alevîliğin
bizzat üstüne kurgulamak için kolektif ve özcü bir Alevî kimliğine ihtiyaç duyan
kişi ve grupları görmek mümkündür. Özcü bir Alevîlikten yana olanlar, Alevîliğin
sosyal ve politik bir güç hâline gelmesi için, Alevîliğin tek bir inanç, tek bir ahlâk
sistemi ve tek bir ibadet biçimine sahip olduğunu iddia etmektedirler. Alevîliği tekçilik şeklinde formüle etmek isteyen yaklaşımı, resmî ideolojinin bir kopyası olarak
değerlendirebiliriz. Tekçi ve özcü bir şekilde Alevîliği dizayn çabaları, her şeyden
önce Alevîliğin içinin boşaltılması anlamına gelebilecek Alevîliğin kendi içindeki
çoğulculuğu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
Alevîliği özcü bir şekilde okumak, Alevîliğin günümüzde geçirdiği değişimi ve dönüşümü derinlikli bir şekilde okumaya da engel olabilir. Alevîlik, bugün sekülerleşen
bir olgu durumundadır. Ancak son yıllarda Alevîliğin dinî niteliğini keşfetmeye yönelik çok ciddî bir eğilimin de gelişmekte olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile
Alevîlik, sekülerliği ve dindarlığı bir arada yaşayan ilginç bir değişim geçirmektedir.
Alevîlik günümüzde büyük ölçüde sekülerleşmiş bulunmaktadır.Alevîlerin önemli
bir bölümü Alevîliği dinî bir kimlikten çok, kendilerini tanımlayan siyasî ve kültürel
bir kimlik olarak değerlendirmektedir. Sekülerleşme ile birlikte Alevîliğin bireyselleştiği görülmektedir. Alevîler, Alevîlik konusunda, artık kolektif bir bağlılığın gereği
olarak değil, kendi bireysel irade ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi inançları hakkında karar vermektedirler. Alevîliğin bireyselleşmesi, modern bir gelişmedir.
Öte yandan Alevîliğin dinî mirasını keşfetmeyi, onu bugünde yaşamak isteyen, Alevî kaynaklarına dönüşü savunan bir dindarlık yönelimi de söz konusudur.
Alevîlik, günümüzde bir ideoloji olarak değil, bir teoloji olarak öne çıkma eğilimi
göstermektedir. Yakın zamana kadar Alevîliği solla, sosyalizmle ve komünizmle özdeşleştirmek çok yaygın bir eğilimdi. Ancak günümüzde Alevîliğin dinî özü yeniden
keşfedilmeye, cem evi, dedelik ve cem ayini gibi unsurlar yeniden öne çıkmaya başlanmıştır.Alevîlik konusundaki özcü bir yaklaşımın, Alevîlerin geçirdiği toplumsal
farklılaşmaları ve bireysel tercihleri göz ardı etmesi gibi bir tehlike söz konusudur.
Çoğulcu temelde Alevîliğe baktığımız zaman Alevîliği tek bir tanıma sıkıştırmanın verimsizliği ve imkânsızlığı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Alevîliği tek bir
tanıma sıkıştırmaya gerek olmadığı gibi böyle tekil bir tanım yararlı olmayacaktır.
Bunun yerine Alevîlik kavramına olan algımızın değişmesine ihtiyaç vardır. Alevîlik
yaygın kuşatıcı bir kolektif kimliği ifade etmemektedir. Alevîlik kavramını, tekil ve
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homojen bir Alevîliği ifade eden katı bir kavram olarak anlamak yerine, Alevîliğe,
zengin bir mirasa sahip dünden bugüne kendi içinde Alevîlikleri barındıran şemsiye bir kavram olarak da bakma imkânı vardır. Alevîliğe şemsiye bir kavram olarak
bakmanın bize sunduğu en büyük imkân, Alevîliğe canlı bir kültür ve inanç geleneği
olarak bakılmasını sağlamasıdır. Alevîlik üzerine son sözü söylemek imkânsızdır,
çünkü o kendisini sınırsız bir geçmişe, şu ana ve geleceğe dayandırmaktadır.
Alevîlik ve Alevîler, günümüzde ciddî bir değişim ve dönüşüm içindedirler.
Alevîler arasında kurumsal Alevîliğin sorunları tartışılmakta ve modern dönemde
ortaya çıkan problemler etrafında canlı tartışmalar yapılmaktadır. Alevîler, Alevîliğin
İslam’la dinî ilişkilerine, Alevîliğin solla olan ideolojik ilişkilerine, Alevîlerin köy ve
şehirle olan sosyolojik ilişkilerine ve Doğu kökenli Alevîlerin Kürtlükle ilgili etnik
ilişkilerine dair değişik tartışmalar yapılmaktadır. Bütün bu tartışmaların yapılması
sağlıklıdır, çünkü bu tartışmalar sayesinde Alevîler, modern hayat şartlarında kendi
kültürlerini ve inançlarını nasıl yaşayacaklarının yollarını aramakta ve ortaya çıkan
yeni gelişmeleri değerlendirme imkânına kavuşmaktadırlar.Alevîliğe olan ilgi ve yapılan tartışmalar ışığında Alevîliğin dün olduğu bugün de yaşamaya devam ettiğini,
Alevîliğin günümüzün yaşayan bir realitesi olduğunu söyleyebiliriz.

Alevîlik ve Resmî İdeoloji
Alevîlik sorunu dediğimiz problem, resmî ideoloji kurumu olarak örgütlenen devletin kendisinden kaynaklanmaktadır. Alevîlere yönelik baskı, saldırı ve katliamlar
sistematik bir resmî politika olduğu gibi, Alevîlerin insan hakları ve din özgürlüğüyle ilgili taleplerinin önünde de en büyük engel resmî ideoloji kurumudur. Ancak
Alevîlerin önemli bir bölümü, resmî ideoloji kurumunun hâkim olduğu son doksan
yılı bir altın çağ olarak görmekte, bu dönemin kendileri açısından en büyük hak ve
özgürlük ihlâllerine sebep olduğunun farkında değildirler. Son doksan yılla ilgili
olarak Alevîler, olanlardan çok kurgulananlara yani sanal bir tarihe inanmaktadırlar. Alevîler, bu sanal tarihin Osmanlı dönemine nazaran ne kadar avantajlı duruma
getirildikleri mitiyle yanıltılmaktadırlar.
Alevîlerin, resmî ideoloji kurumunun bir parçası olmak yerine ondan özerkleşmeleri ve özgürleşmeleri gerekmektedir. Alevîler, resmî ideoloji kurumunun bir
parçası olarak kendilerini gördükleri sürece, Alevî toplumunun temel hak ve özgürlük talepleri karşılanmayacak, Alevîlik sivil toplumun dinamik bir faktörü olmak
yerine hep kıyıda kalan, hep resmî ideolojiden himaye isteyen çocuksu bir düzeyde
kalmaya kendisini mahkum edecektir.7
Bir sivil grup olarak Alevîlerin kendilerine yeni bir rol biçmelerine gerek yoktur. Kendilerine özgü kültürel ve inançsal özellikleri olan bir sivil hareket olarak
Alevîlerin Resmî ideolojiyle olan ilişkilerini sorgulayan bir çalışma için bkz.: C.Solgun, Alevîlerin Kemalizmle İmtihanı,
İstanbul : Hayy, 2008.
7
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Alevîlerden beklenen, sivil dinî ve toplumsal hayat içerisinde özgürce faaliyetlerde bulunmaktır. Resmî ideoloji kurumu, Alevîleri sivil hayatın bir aktörü olmaktan
çıkarmak için Alevîlere resmî laisizmin bekçisi misyonunu vermeye çalışmaktadır.
Resmî laisizmin bekçisi şeklinde Alevîlere bir misyon biçilmesi, Alevîleri diğer toplum kesimlerine karşı konumlandırmayı ve onu resmî ideoloji kurumunun toplumsal uzantısı hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Alevîler kendilerine sivil bir statü ve
misyon biçmelidirler, otoriter ve totaliter ideolojilerin kendileri için biçtiği konumlandırmaları kabul etmemelidirler.
Alevîliğin resmî ideoloji ve devletin uzantısı olarak anlaşılması, geniş toplumsal
kesimleri Alevîliğe yabancılaştırdığı gibi, Alevîleri de diğer toplumsal kesimlere yabancılaştırmıştır. Toplumda Alevîlik hakkında ciddî bir bilgisizlik söz konusudur.
Toplum kesimlerinin Alevîliğe olan yabancılaşması sadece bilgi düzeyinde değildir. Duygu düzeyinde de Alevîler ve farklı toplum kesimleri arasında bir kopuş
söz konusudur. Alevîler ve farklı toplum kesimleri var olan düşünsel ve duygusal
kopuş ve yabancılaşmanın giderilmesi gerekmektedir. Alevî olmayan bir teolog
olarak Alevîliği bilmemeyi, onların farkında olmamayı, onların kültür ve inancının
yaşanmasının önünde engeller olmasını kendim için, çocuklarım için bir kayıp olarak değerlendirmekteyim. Çocuğumun Alevîliği öğrenmesini kazanç, o kültüre yabancılaştırılmasına ciddî bir kayıp olarak bakmaktayım. Sivil toplum aktiviteleriyle
Alevîlerin, diğer toplumsal kesimleri tanımaya ihtiyacı olduğu gibi, diğer toplumsal
kesimlerin de Alevîliği ve Alevîleri tanımaya ihtiyaçları vardır. Bizim artık sadece
kendi içimize kapanarak yaşama imkânımız kalmamıştır, günümüzde hepimizin
kapılarını birbirine açması, birbirimizle etkileşimde ve paylaşımda bulunması bir
zorunluluk hâline gelmiş bulunmuştur. Günümüz de sadece Alevîlerin değil, ‘hepimizin sırları faş olmuştur’.8Alevîlik de, yüzyıllarca gizli ve sessiz bir kimlik olmaktan
çıkıp günümüzde kendisini açık olarak ifade etmek istiyor.

Alevîlik ve Sünnîlik
Alevîlik ve Sünnîlik çok genel kavramlardır. İkisi de çok farklı şeyler ifade etmektedir. Ancak bu iki kavramla Alevîler ve Sünnîler birbirlerine karşı yüzyılların önyargılarını, düşmanlıklarını ve olumsuzluklarını sığdırmaktadırlar. Günümüzde Alevîlik
ve Sünnîlik kavramları ağır yükler taşıyan bir bagaj olmaktan çıkıp bu iki kavramın
rehabilite edilmesi, daha doğrusu Alevî ve Sünnî bilinçaltlarının düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Alevîliğe önyargılar temelinde yaklaşan bir bakış açısı, Alevîlerin din ve
vicdan özgürlüğüne dair taleplerini anlamamızın önünde de önemli bir engel oluşturmaktadır.Hem Alevîliği anlamak hem Alevîlerin din ve vicdan özgürlüğü taleplerini kavramak açısından bakış açılarımızın düzeltilmesi çok önemlidir. Sünnîlerin
Alevîliğe ortodoksi-heterodoksi ikileminin ötesinde bakmaları gerekmektedir.
Alevîlerin günümüzde geçirdiği değişimle ilgili yapılan bir çalıma için bkz.: N.Subaşı, Alevî Modernleşmesi, Sırrı Faş
Eylemek, Ankara : Kitabiyat, 2005.
8
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Alevîleri ötekileştirmeyen ve onları Sünnîlerden inanç ve kültür açısından farklı bir
kimlik olarak gören sağlıklı sivil bir Sünnî bakış açısı geliştirilmelidir.
Alevîlik ve Sünnîlik kavramları, karşılıklı ötekileştirmeyi ifade eden kimlikler olmaktan çıkarılmalıdır. Alevî düşüncesinde biz ve onlar, yani Alevî-Sünnî diktomisi
etkili bir şekilde var olmaya devam etmektedir. Bizim yani Alevîlerin iyi, onların
yani Sünnîlerin kötü olduğu şeklindeki söylem sürdürülmektedir. Alevî olmanın
bizzat kendisi iyinin ölçüsü olmadığı gibi, Sünnîliğin bizzat kendisi de kötülüğün
ölçüsü değildir. İyilik bizatihi Alevîlikten neşet etmediği gibi, kötülükte Sünnîliğin
kendisinden kaynaklanmamaktadır. Alevîlik ve Sünnîliğe, mânâ veren ve onların
içini dolduran insanın kendisidir. Alevîlik ya da Sünnîliğin içi, yapıcı ve yaratıcı
bir şekilde doldurulabileceği gibi, ikisini bir yıkım mekanizmasına da dönüştürmek
mümkündür.
Alevî-Sünnî diktomisi, Alevîler ve Sünnîler arasındaki ilişkilerin hep çatışmalar,
isyanlar, cinayetler ve mezhep tartışmaları şeklindeki bir resimden hareket etmektedir. Alevîler ve Sünnîler arasındaki ilişkilerde bu unsurlar vardır, ancak ilişkiler
bunlardan ibaret değildir. Alevî ve Sünnîler aynı zamanda tarihten günümüze bir
arada yaşamış ve kendi aralarında normal insanî ilişkiler de geliştirmişlerdir. Alevî
ve Sünnîler, karşılıklı ticarî ilişkiler geliştirmişler, iş ortaklıkları kurmuşlar, evlilik
şeklinde hem Alevî hem Sünnî aileler meydana getirmişler, dinî hayatta birbirlerini
karşılıklı olarak etkilemişlerdir. Alevî ve Sünnîler arasındaki ilişkileri tek bir karşıtlık ilişkisine indirgeme yerine, bu iki insan grubu arasındaki ilişkilerin niteliğinin
çok yönlülüğü gündeme getirilmelidir.
Tek bir Alevî kimliği olmadığı gibi tek bir Sünnî kimliği de yoktur. Alevîlik ve
Sünnîlik olguları standart, değişmez ve katı olmaktan ziyade değişken, akışkan ve
yenilenen tecrübeler sonucunda ortaya çıkan birikimleri ifade eden nitelemelerdir.
Alevîlik ve Sünnîliği birbirine karşıt kutsallar hâline getirmek büyük bir yanlıştır.
Alevîlik ve Sünnîlik, insan yapımı, yani kutsal olmayan durumları ifade etmektedirler. İnsanî durumları ifade etmek için kullanılan Alevîlik ve Sünnîlik kavramlarının
muhtevasının da ötekileştirme yerine insanîleştirilmesi gerekmektedir.

Alevî Talepleri ve Devletçilik
Alevîlerin hak ve özgürlük taleplerinin önünde Sünnîlik yoktur, devletçilik vardır.
Devletin çıkarları ve devletin toplumu kontrolü altında tutma arzusu açısından
bakıldığında Alevîlerin sorunlarını çözmenin imkânı yoktur. Devletin sivil hayatı
kontrol altında tutma ve devletleştirme tutkusu, Alevîlerin sorunlarının hep ötelenmesine ve kemikleşmesine neden olmuştur.
Türkiye’de devlet milliyetçiliği dediğimiz bir olgu söz konusudur. Devlet milliyetçiliği, farklı olanı tehlikeli gördüğünden dolayı toplumsal heterojenliği imha etme
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amacındadır. Bu bağlamda Alevîlik, farklı bir kimlik olarak devlet milliyetçiliği tarafından ötekileştirilmiştir. Devlet milliyetçiliği açısından Alevîlik, öteki olarak aşağı,
saygıyı hak etmeyen ve homojen bir ulus yaratmanın önünde engel oluşturan, temizlenmesi gereken bir virüs olarak algılanmaktadır.

Devletin milleti şeklindeki anlayışın anti-Alevîliği, devlet yapısının çok önemli
bir karakteristiği hâline getirdiğini söyleyebiliriz. Bütün devlet yapısının anti-Alevî
bir çizgide yapılandırıldığını söylemek çok zor gözükse de, devlet içinde anti-Alevî
çizgiyi savunan unsurların yuvalandığını çok rahat söyleme imkânı vardır. Devlet
içindeki anti-Alevî unsurlar, Alevîlere karşı değişik tarihlerde düzenlenen katliam,
işkence ve saldırı eylemlerini organize etmişlerdir. Sivas ( 4 Eylül 1978), Kahramanmaraş (19-26 Aralık 1978), Çorum (4 Temmuz 1980), Sivas Madımak Katliamı
(2 Temmuz 1993) ve Gazi Mahâllesi katliamlarının
büyük ölçüde resmî yetkililerin izni ve desteğiyle gerçekleştirildiğine dair düşünce günümüzde ciddî bir şekilde gündeme getirilmektedir.
Alevîlere karşı girişilen sistematik ve organizeli şiddet girişimlerinin yanında
Alevî kimliğine karşı da ikili bir tutumun sergilendiğini görmekteyiz. Alevî kimliğinin uzun süre baskı altına alındığı ve inkâr edildiği bir gerçektir. Ancak son dönemde Alevîliğe, devletçi ulusal kimliğin bir unsuru olarak tolerans gösterilmektedir.
Alevî kimliğini devletçiliğin ve milliyetçiliğin dayanağı hâline getirme teşebbüsleri
yeni değildir. İttihat ve Terakki döneminden beri Alevîliğin sahih Türklük olduğuna
dair nasyonalist teoriler sürekli gündemde tutulmaktadır. Baha Sait isimli İttihatçı,
Alevîlik ve Bektaşiliğin, eski Türk dininin bir devamı ve Horasan’dan kaynaklandığını söylemiştir.9Baha Sait’in izinde olan günümüz İttihatçıları da Hacı Bektaş Veli’yi
Türkmen Sünnîliğinin öncüsü olarak sunmaktadırlar.10 İslam öncesi Türk inançlarında Alevîliğin kökenleri bulunmaya çalışılmaktadır.11Anadolu Alevîliğinin aslında
milliyete dayandığını iddia edenler bulunmaktadır. 12 Kürt ve Zaza Alevîlerin Kürtçe
konuşmakla Kürt olamayacakları, bunların aslında Türk oldukları iddia edilmiştir.13
İttihatçılık, Alevîliği nasyonalizmle özdeş olarak sunmaya çalışmıştır. Alevîlik konusundaki İttihatçı yaklaşım günümüzde de devam etmektedir.
İttihatçı zihniyet, Alevîliği devlet ulusu yaratmanın bir aracı olarak kullanılmayı
amaçlamaktadır.Alevîlik ve Bektaşiliği resmî çizgide belirli bir din ya da etnisite ile
özdeşleştirmek, Alevîliğe müdahale anlamına gelmektedir.
Bkz.: H.Z.Ülken, “Anadolu Örf ve Âdetlerinde Eski Kültürlerin İzleri” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.
17, 1969, ss. 1-28.
9

10

E.R.Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik-Bektaşilik, İstanbul : Selçuk, 1990, s. 390.

B.Atalay, Bektaşilik ve Edebiyatı, İstanbul : Ant, 1991. M. Eröz, Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşilik, Ankara, Kültür Bakanlığı,
1990.
11

12

K.Erdoğan, Alevîlik ve Bektaşilik, Ankara : İletişim, 1993, s. 30.

13

M.Ş.Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara : TKAE, 1983, ss. 19-51.
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Öte yandan Alevîliğin sivil toplum düzeyinde kendisini ortaya koymasına, ifade
etmesine ve örgütlemesine sıcak bakılmamaktadır. Alevîlik, Alevîlerle ve onların
cem evleriyle sınırlı olduğu sürece büyük bir sorun olarak düşünülmemektedir.
Alevî kimliği, toplumsal hayatta bastırılmaktadır. Alevîlik sosyal hayatta kendisini
tezahür etmeye başladığı andan itibaren sorun olmaya başlamaktadır. Devlet, dine
baktığı gibi, Alevîliğe de kişisel bir iş olarak bakmaktadır.
Türkiye’deki bürokratik muktedirlerin monolitik bir ulus yaratma düşüncesi ve
bunu sivil topluma empoze etmeleri, Türkiye’deki insan hakları, ifade özgürlüğü ve
din özgürlüğünün ihlâllerinin kaynağını oluşturmaktadır. Resmî kimlik politikası,
toplumsal farklılığı reddeden ve onun yerine tepeden bir kimlik dayatan bir doğaya
sahip olduğundan dolayı, birçok insan hakları ihlâline ve diskriminasyonun yapılmasına neden olmaktadır. Alevîler de, resmî kimlik politikasından en çok etkilenen
sosyal dini-kültürel grubu oluşturmaktadırlar. Ayrımcılık ve asimilasyon, Alevîlerin
mağduriyetlerini ifade eden iki anahtar kavramdır.
Alevîlere yönelik insan hakları ve din özgürlüğü ihlâllerinin bitmesi için resmî
kimlik politikası değişmelidir.Monolitik bir toplumun yaratılmasını hedefleyen
resmî kimlik politikasının terk edilmesi ve toplumda kimliksel çoğulculuğu esas
alan, farklı kimliklerin dilsel, kültürel, dinsel, sosyal ve politik alanlarda kendilerini
ifade etmesine izin veren yeni bir anlayışın benimsenmesi lazımdır. Bu da devletin
spesifik bir kimliğin sahibi ve koruyucusu olmasını değil, devletin vatandaşlarının
hak ve özgürlüklerine saygı göstermesini gerektirmektedir.

Alevîler ve Din Özgürlüğü
Ülkemizin çok ciddî bir din özgürlüğü sorunu vardır. Devletin dinî hayatı yönetme
ve kontrol etme tutkusundan vazgeçmemesi, birçok inanç grubunu mağdur durumuna getirmektedir. Alevîler başta olmak üzere dindarların, Gayri Müslimlerin, dinî
cemaatlerin kısacası bütün toplum kesimlerinin din özgürlüğüne dair talepleri maksimum düzeyde karşılanmalıdır. Alevîler, geçmişte ezildikleri ve baskıya uğradıkları
için değil, hak ettikleri bütün özgürlüklere sahip olmalıdırlar. Alevîlerin din özgürlüğüne dair taleplerini bir imtiyaz isteme olarak algılamak doğru değildir. Alevîler
de laikliğin garantisi şeklinde kendilerini avutmaktan vazgeçmeli, din özgürlüğü ve
insan hakları alanlarındaki taleplerini etkileyici ve ikna edici bir şekilde gündeme
getirmelidirler. Alevîler, Sünnîlere karşıtlık temelinde laikrasinin koruyuculuğuna
soyunmak yerine din özgürlüğü ve çoğulculuğu esas alan bir laiklik anlayışını savunmaları, din özgürlüğü ve kimlik hakları talepleriyle daha uyumlu olacaktır.
Alevîlerin talepleri nedir sorusunun cevabı bir sır değildir. Alevî kesimleri, hak ve
özgürlük taleplerini her fırsatta gündeme getirmektedirler. Alevîler ne istiyor sorusuna, Alevîler, kimliklerinin siyasî ve sosyal açıdan tanınmasını, kimliklerinin hak ve
özgürlüklerle donatılmasını istiyorlar şeklinde cevap vermek mümkündür. Alevîler,
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devletten kendilerini Sünnîlere eşit, ama onlardan farklı bir dinî grup olarak tanımalarını istiyor. Zorunlu din dersleri, cem evlerinin statüsü ve Diyanet’in konumu gibi
temel konularda Alevîlerin dile getirdiği talepleri, Alevî kimliğini hak ve özgürlükle
donatma arzusunun tezahürleri olarak değerlendirebiliriz. Alevîlerin taleplerini listelemek yerine Alevîlerin taleplerinin arka planını anlamanın çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Spesifik taleplerle ilgili çok tartışma yapılmasına rağmen o talebin
arkasının nasıl okunması gerektiği konusu üzerinde ciddîyetle pek durulmamaktadır. Ben Alevî taleplerinin arka planıyla ilgili şu noktaların altını çizmek istiyorum.
Tarih, Alevîler için dünde kalmış, olmuş bitmiş bir şey değildir. Alevîler, tarihte
yaşadıkları baskı, inkâr ve katliamları unutmuş değildirler. Geçmişte yaşananlar,
Alevîlerin bugün birçok konuya olan yaklaşımının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Alevîlerin İslam ve laiklik algıları köklü bir şekilde tarihsel tecrübelerinden
etkilenmiş bulunmaktadır. Tarihte yaşanılan acılar etkisiyle Alevîler, resmî laisizme
bile bir daha o acıların yaşanmayacağının garantisi olarak sarılabilmekte, tekke ve
dergahlarının kapatılmasına bile sırf bu yüzden sessiz kalmayı tercih etmektedirler.
Alevîler, Alevî tekke ve dergahlarının kapatılmasını hak ve özgürlüklerinin bir ihlâli
olarak değerlendirmek yerine, yeni yönetimin Alevî-Bektaşi olduğu yanılgısıyla
mevcut durumu içselleştirme yoluna gitmişlerdir.14Geçmişte yaşananlar, Alevîlerin,
Alevîlik ve İslam arasına bir psikolojik mesafe koymalarına neden olmuştur. Alevlilerin kolektif bilinçaltı, İslam kavramına karşı uzak olmasa bile çok mesafelidir.
Alevîleri CHP yandaşlığı ile suçlamak ya da onları İslam’dan uzak kalmakla eleştirmek kolaydır, ancak tarihin acılı tecrübelerinin Alevî bilincini nasıl şekillendirdiğini
anlamak ise kolay değildir.
Alevîlerin iç dünyalarında temel psikolojik durumun korku olduğu görülmektedir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde meydana gelen katliam ve saldırılar,
Alevîleri hep yaşam hakları ve can güvenlikleri konusunda bir korku yaşamalarına
neden olmuştur. Alevîler, kendi canları konusunda korku duydukları gibi, kendi
Alevî kimlikleri konusunda da korku içindedirler. Devletin resmî teolojisi durumunda olan devletleştirilmiş Sünnî İslam tarafından asimile edilmek korkusu, Alevîlerin
temel korkusudur. Alevî köylerine cami yapılması, zorunlu din dersleri ve Diyanet
kurumuna gösterilen tepkinin arkasında hep bu korku vardır. Diyanet İşleri Başkanlığının, her fırsatta Alevîliğe müdahale etmesi, Alevîlerin can ve kimlik korkularını derinleştirmektedir. Bir din ve vicdan özgürlüğü ihlâli olmasına rağmen, Alevî
köylerine hiçbir talep olmamasına rağmen cami yapılması girişimlerine gösterilen
tepkiler, Alevîlerin asimilasyon korkusunu açığa çıkarmaktadır.
Alevîliği İslam’ı kullanarak resmî din anlayışına benzeştirmeye çalışmak doğru
değildir. Alevîlik ve Sünnîlikten önce Müslüman olmanın esas olduğu şeklindeki
A.Yıldırım, ‘Alevîlerin Siyasal Yönelimleri,’ içinde F.Kılıç, T.Bülbül, (Ed.), 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve
Bektaşilik Bilgi Şöleni, cilt. I,Ankara : Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2007, s. 67.
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dinî birlik söylemi, homjenleştirmeye hizmet etmektedir.15 Bu söylemin ve İslamAlevîlik ikilemi bağlamında sergilenen teolojik bir dayatmanın Alevîlerin hak ve
özgürlük taleplerinin gerçekleştirilmesine hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Alevîler
dâhil hiçbir inanç grubu birbirine benzeşmek zorunda değildir. Birbirimize benzemeyi istemek yerine farklılıklarımızı kabul etmeli ve farklılıkların önemsizleştirilmesine ve geri plana itilmesine karşı çıkmalıyız.

Neler Yapmalı?
Alevîliği, Diyanet gibi kötü bir modelin bir parçası yaparak Alevî sorununun çözüleceğini düşünmek bir yanılgıdır. Dedelere ve zakirlere maaş bağlanması, Alevî
klasiklerinin Diyanet tarafından basılması Alevîlerin talep ettiği icraatlar değildirler.
Alevîleri olduğu gibi kabul etmek, onların taleplerini olduğu gibi kabul etmek ve
onları kendimize benzetmeye çalışmadan onların yanında olmak lazımdır. Bu bağlamda Alevî sorununun çözümüne dair yapılacakları şu şekilde ifade edebiliriz:
Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinin kaldırılması,
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri’nin seçmeli hâle getirilmesi,
Alevîlerin, Alevî adını kullanarak her türlü örgütlenmeyi yapabilmelerinin sağlanması,
Cem evlerinin ibadethane statüsünün resmen tanınması. Cem evi, Alevî kimliğinin, kültürünün ve inancının sembolü durumundadır. Cem evlerinin ibadethane
olarak kabul edilmesi, Alevî talepleri içinde merkezî bir yere sahiptir. Aslında tüm
inançlara ait ibadethanelerin statüsü aynı olmalıdır.
Madımak katliamı gibi bir vahşetin gelecekte tekrar etmemesi için, ırkçılığa, fanatizme, ayırımcılığa ve çatışmaya karşı insanî duyarlılığın sembolü olacak şekilde Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi ve kütüphanesine dönüştürülmesi.
Dersim’de Pir Sultan Abdal Üniversitesi ve Hacı Bektaş’ta Hacı Bektaş Veli
Üniversiteleri’nin kurulması. Bu üniversitelerde, özellikle Alevî kültürü üzerine araştırmalar yapılmalı ve bu konuda uzman Alevîyolojistler yetiştirilmeli, Alevî çalışmalarının Alevîyoloji şeklinde akademik bir disiplin olarak gelişmesi sağlanmalıdır.
Diyanet, ideolojik olarak çalışan bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. Diyanet, teknik olarak çalışan bir kuruma dönüştürülmelidir. Diyanet, değişik dinî gruplar arasında koordinasyonu sağlayan bir üst kurul işlevine sahip olmalıdır.
Alevîler, din adamlarını yetiştirmeleri ve çocuklarına Alevî öğretisini öğretmeleri
için Alevî akademileri ve enstitüleri gibi kuruluşlar kurmalıdırlar. Bu konuda hiçbir
yasal engel olmamalıdır.
15
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Alevîlik, sadece din derslerinde değil, felsefe, tarih, edebiyat ve sosyoloji derslerinde de değişik açılardan ele alınmalıdır.
Alevîlerin oturduğu yerleşim birimlerine talep olmaksızın cami kurmak gibi müdahale niteliğindeki girişimlerden kaçınılmalı ve Diyanet hiçbir şekilde Alevîliğe
müdahale etmemelidir.
Hacı Bektaş Dergahı başta olmak üzere bütün dergâh ve tekkelerin yönetimi
Alevîlere verilmeli, Alevî vakıflarına ait mallar iade edilmelidir.

Sonuç
Alevîlik gibi sahici bir insanî soruna yaklaşımda bulunurken, köklerimiz aynı, dallar
farklı gibi benzetmelerle farklılıklarımızı önemsiz ve gereksiz gösteren bakış açısı terk edilmelidir. Farklılıklarımızı önemsemeli, değer vermeli hatta kutsamalıyız,
çünkü bizi biz yapan farklılıklarımızdır. Farklılıklarımızdan dolayı, daha fazla hak ve
özgürlük talebinde bulunuyoruz. Sorun, köklerin aynı, dalların ayrı olması değildir.
Alevîlerin farklı olma hakları ve özgürlükleri vardır. Alevî ve Sünnîleri birbirine benzeştirmek çözüm değil, sorundur. Sorulması gereken doğru soru şudur: Kendi inanç
farklılıklarını koruyarak Alevîlerin hukuk ve özgürlük içinde diğer sosyal gruplarla
bir arada yaşaması için neler yapılmalıdır? Günün sorusu budur ve bu sorunun
yapay tartışmalarla karartılmaması gerekmektedir.
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Başörtüsü sorunu çok uzun yıllardır Türkiye’nin gündemini oluşturan ana toplumsal
kamplaşma eksenlerinden birini teşkil etmiş, sorunun çözümüne yönelik tartışmalar
toplumda gerginlik ve çatışma alanları yaratmıştır. Birçok partinin bu konuyla ilgili
çözüm önerileri ve çözüme yönelik girişimleri olmasına rağmen, hâlâ sağlıklı ve somut
bir çözüm ortaya konamamış ve başörtüsü yasaklarından mağdur olan kişilerin
üniversitelerden çeşitli kamu kurumlarına ve hatta TBMM’ye kadar birçok alandaki
mağduriyeti bir türlü son bulamamıştır. Biz bu makalede başörtüsü sorununun
temelleri irdelemeye, başörtüsü yasağını savunan kesimlerin argümanlarını analiz
etmeye ve başörtüsü serbestisinin gerekçelerini ortaya koymaya çalışacağız.

Türk Modernleşmesi ve Başörtüsü Sorununun Temelleri
Başörtüsünün bir sorun olarak Türk toplumsal hayatında yer bulmasında, bir yandan modernitenin ve modernleşme sürecinin Türkiye’ye has bir yapıda seyrinin,
diğer yandan ise tek parti iktidarının sona ermesi ile ortaya çıkan toplumun farklı
kesimleri arasındaki sınıfsal çıkar çatışmalarının etkili olduğunu öne sürmek mümkündür. Avrupa’da modernleşme süreci çok büyük mücadeleler sonucu ve belirli
bir süre dâhilinde yaşanmıştır. Büyük mücadeleler sonucu gelişen bir süreç olmasından dolayı, modernitenin değerlerini içselleştirmesi gereken halk kitleleri ile
modernite sürecinin uygulanmasını sağlayan devlet aygıtı arasında kendiliğinden
ortaya çıkan bir harmoniden söz etmek mümkündür. Bir anlamda Avrupa’da mo-
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dernitenin uygulayıcıları ile halk kitleleri arasında bir birliktelik ve bütünlük olduğu
rahatlıkla görülebilmektedir.
Oysa Türk modernleşmesi, Kentel’in de belirttiği gibi Avrupa’daki gibi uzun mücadeleler sonucunda ortaya çıkmamış, Avrupa’daki modernleşme sürecinin sonucunun
Türkiye’ye aynen ve doğrudan monte edilmeye çalışılması ile ortaya çıkmıştır.1 Bu
doğrudan monte edilme devlet elitleri vasıtasıyla gerçekleşmiş, modernleşme sürecinin yansımalarını bizzat günlük yaşantısında tecrübe eden geniş halk kitleleri ise
modernleşme sürecinin pasif ve edilgen tarafı olarak kalmıştır. Modernleşme süreci
“modernleştirici tek parti” vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmış, bu modernleştirici
tek parti ise batıdaki partilerden farklı olarak toplumu temsil etmek yerine toplumu
mobilize etme yöntemini benimsemiştir2. Göle’nin de ifade ettiği gibi Türk modernistleri kendilerine model olarak Anglosakson liberalizmini değil, Fransız merkeziyetçi
değişim modelini ve jakobenizmini kendilerine kalıp ve model olarak almışlardır3. Dolayısıyla modernleşme sürecinin değerlerini savunanlar ile bu modernleşme sürecinin
monte edilmeye çalışıldığı toplumun edilgen kesimleri arasında Avrupa modernleşmesindekine benzer bir harmoni ortaya çıkamamış, tam tersine modernleşme süreci
bu iki kesim arasında sürekli devam eden bir çekişme hâli meydana getirmiştir.
Başörtüsü meselesi, toplumda modernleşme sürecinin inşa edilmesi için çaba gösterenlerle, hiçbir mücadeleye girişmeden kendini modernleşme süreci içinde bulan
halk kitleleri arasında süregelen kutuplaşmaların somut bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır. Avrupa’daki modernleşme sürecinden oldukça farklı bir seyir izleyen Türk modernleşmesinin bu kendine özgülüğü, ister istemez bir takım çelişkileri
de beraberinde getirmiştir. Bu çelişkilerin en somut örneklerinden biri, bir yandan
muhafazakâr halk kesimlerini modernleşme sürecine dâhil etmeye çalışan bürokratik
elitlerin, diğer yandan bu kesimlerin modernleşme sürecine dâhil olması için kaçınılmaz olan bazı yöntemlerin tam aksine bir yol izlemeleridir. Kentel’in ifade ettiği gibi;
“İnsanlar tarafından içselleştirilmemiş ya da insanların dışında duran bir
güç, başka bir güç karşısında -iki ordunun karşılaşmasında olduğu gibi- her
zaman riskli konumdadır. Oysa modernitenin gücü, karşısında savaşacak
ordu bırakmamasında, savaşma ya da ordu olma potansiyeli taşıyanları ikna
etmesinde ve içine almasında; insanlar nezdinde zorunlu, normal ve iyi olarak konumlanabilmesinde yatmaktadır ve bizzat insanların aktif olarak bu
kabule katılmalarıyla sağlanmıştır... Böylesine bir kabul ancak modernite ve
tezahürleriyle muhatap olan insanların aktif olarak modernitenin üretimine
ve yeniden üretimine dâhil olmalarıyla, yani insanların modernite zihniyetinin bizzat taşıyıcıları, hatta misyonerleri olmalarıyla mümkün olabilirdi.4”
Ferhat Kentel, “Bir Direnişin Anatomisi: Teorinin Raconunu Bozan Başörtüsü”, (Neslihan Akbulut ed.), Örtülemeyen
Sorun Başörtüsü, Akder Yayınları, 2008, s.34
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2003, s.92
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Oysa cumhuriyet modernleşmesine baktığımızda, cumhuriyet modernleşmesinin
yaratıcılarının, birçok alanda modernleşmenin muhatabı halk kitlelerini, modernitenin üretimine dâhil etmek gibi bir çabaya çok da fazla girişmediklerini görmekteyiz.
28 Şubat 1997’de yapılan post-modern darbe ile başörtülülerin üniversitelerde
serbestçe eğitim görmelerini engelleyen bürokratik oligarşi, bir yandan başörtülüleri tüm kamusal alanlardan soyutlarken, diğer yandan da başörtülülerin modernitenin değerlerinin üretimine ve yeniden üretimine kendi iradeleriyle dâhil olmaları
yönünde bir beklenti içine girmektedir. Yani başörtülülerden, afaroz edildikleri bir
sistemin savunucuları, misyonerleri olmaları beklenmektedir. Sözgelimi oğlunu askere göndermiş bir başörtülü anne, oğlunun yemin törenine girememektedir. Aynı
şekilde, toplumun her kesiminden toplanan vergilerle hizmet veren üniversiteler,
başörtülü öğrencilere eğitim olanağı tanımamaktadır. Hatta başörtülü olmayan bir
öğrencinin başörtülü annesinin üniversiteye girmesi bile, birçok üniversitede mümkün değildir. Bir yandan başörtüsü yasakları ile başörtülülerin sistemde yer almaması, sistemin dışına itilmesi istenmektedir; ancak diğer taraftan da başörtülülerden
kendilerini bir tehdit olarak gören sistemi sevmesi, benimsemesi beklenmektedir.
Eğitim hakkı, çalışma hakkı elinden alınan bir kimsenin ise, mağduriyetini yaşadığı
sistemi asla içselleştiremeyeceği bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Aynı
zamanda başörtülülerin eğitim kurumlarına alınmaması, bu kişilerin bürokratik
oligarşinin toplum mühendisliğine dayalı eğitim sisteminden de mahrum kalması
anlamına geldiği için, aslında üniversitelerde başörtüsü yasağı bürokratik oligarşinin asla işine gelmemektedir. Diğer bir anlatımla, bürokratik oligarşinin kitleleri
mobilize edebilmesi için öncelikle kitleleri sisteme entegre etmeyi başarabilmesi
gerekmektedir ve kitlesel mobilizasyon ise kitlesel entegrasyonun bir sonraki aşamasını oluşturacaktır. Oysa Türkiye’de toplum mühendisliğine soyunmuş olan bürokratik oligarşi, ilk aşama olan kitlelerin sisteme entegrasyonunu kasıtlı olarak
engellemektedir, bunun sonucunda da bu kitlelerin mobilizasyonu konusunda bir
başarı sağlayamamaktadır. İşte bürokratik oligarşinin kendi çelişkilerini farkedememesi, yıllardır süren çekişmelerinin ve rejim tartışmalarının anlaşılması için bize
önemli ipuçları vermektedir. Yaptığımız bu yorumu sadece başörtüsü meselesi ile
sınırlı tutmayıp, Kürt sorunu, Alevîlik meselesi, azınlıklar meselesi gibi farklı birçok
konuya doğru genişletmek mümkündür.
Bu noktada, Türkiye’nin yakın tarihini incelediğimizde, modernitenin halkın
farklı kesimlerinin onayına sunulmaksızın uygulanması gerektiğini savunan ve çoğulculuktan çok tektipleştirmeciliği temsil eden kanatta CHP geleneğinin yer aldığını; bunun karşısında ise farklı halk kitlelerini modernleşme sürecine dâhil etmeyi
amaçlayan, modernitenin meşruiyetinin toplumun farklı kesimleri tarafından onaylanması ile sağlanacağını savunan ve CHP’ye göre daha çoğulcu bir pozisyonda
konumlanan merkez sağ geleneğinin yer aldığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle,
Sorun Başörtüsü, Akder Yayınları, İstanbul, 2008, s.34
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Demokrat Parti’nin akıllara kazınmış olan “Yeter Söz Milletin!” sloganı da, politikalarda halkın onayının alınması gerekliliğine yapılan vurgunun ve CHP ile özdeşleşmiş olan toplum mühendisliği projelerine yönelik tepkinin bir yansıması niteliğindedir. Diğer taraftan tek parti dönemine özlem duyan ve toplum mühendisliği projelerinin fikirsel ve eylemsel mimarı olan kesimler ise, Demokrat Parti ile başlayan
ve toplumun farklı kesimlerini sisteme dâhil etmeyi amaçlayan geleneğin bir karşı
devrim yapma amacında olduğunu iddia etmektedir. 1950 seçimlerinde Demokrat
Parti’ye oy verenleri “Hasolar, Memolar” diye adlandıran zihniyet ile 2007 seçimlerinde AK Parti’ye oy verenleri “Göbeğini kaşıyan adamlar” olarak niteleyen zihniyet bu anlamda aynı geleneğin temsilcileridir. Bu kişilere göre, Demokrat Parti’nin
iktidara gelmesi, hâlihazırda uygulanmakta olan toplum mühendisliği projelerinin
sekteye uğraması anlamına gelmektedir. Bu anlayışa göre halk kendi için neyin
doğru neyin yanlış olacağını bilmemektedir ve tam da bu sebeple politika üretme
süreçlerinde halkın onayının alınmasının, ya da cahil halk kitlelerinin sürece dâhil
edilmesinin bir gereği yoktur. Bunun yerine her şeyin doğrusunu bilmeye muktedir
bürokratik oligarşi, halk için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyecek ve
buna göre devletin ana ilkelerini belirleyecektir.
Din eğitiminden, doğru din - yanlış din anlayışına, dinî ritüellerin nasıl yaşanması
gerektiğinden doğru Müslüman-yanlış Müslüman algısına kadar her şey, yine bürokratik oligarşinin dinî alanı kontrol etme aygıtı olan Diyanet İşleri tarafından belirlenecek ve herkes tektip bir “doğru vatandaş” tasarımına tâbi tutulacaktır. Bu anlayışa göre sürece dâhil edilmesi, ya da en azından politika üretme sürecinde onayının
alınmasına gerek duyulmayan ve bürokratik oligarşinin tektip toplum tasarımına
uymaktan başka çaresi olmayan kesimlerin en başında başörtülüler gelmektedir.
Öte yandan Türkiye’de 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile başlayan, 1983 seçimlerinde tek başına iktidar olan Anavatan Partisi ile devam eden,
90’lı yıllarda Siyasal İslam’ın sıçraması ile iyice belirginleşen ve 2000’li yılların
başında AK Parti hükümetleri ile devam eden sermayenin yer değiştirmesi ve yeni
bir sermaye sınıfının ortaya çıkması olgusu başörtüsü sorununun anlaşılması için
bize önemli ipuçları verecektir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında nüfusunun büyük
bir kısmı kırda yaşayan bir ülke olan Türkiye, uzun yıllar boyunca yaşanan kırdan
kente göç neticesinde bugün nüfusunun büyük kısmı büyük kentlerde yaşayan bir
ülke hâline dönüşmüştür. Bu dönüşüm beraberinde kente sonradan yerleşen kesimlerin, eskiden beri kentli olan elitlerle bir araya gelmesi sonucunu da ortaya
çıkarmıştır. Burada elit tanımı ile kastettiğimiz kesim, tek parti dönemindeki “millî
bir burjuva yaratma projesi” dâhilinde bu dönemdeki ayrıcalıkların yardımı ile sermaye zengini olan İstanbul burjuvazisi ile yine tek parti döneminde “bürokratik
oligarşi” dediğimiz sınıfı meydana getiren kentli bürokratlardan oluşturmaktadır.
1946’da Demokrat Parti’nin kurulması ve 1950’lerde iktidara gelmesi ile ayrıcalıklı
konumu sarsılan bu kentli elitlerin, bu tarihten itibaren kendi yerleşik menfaatle-
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rine tehdit olarak gördükleri her siyasî partiyi ve bu partinin destekçilerini “gerici,
karşı-devrimci, rejim aleyhtarı” olarak tanımlamalarının arka planında esasen ekonomik çıkarların, ülke içindeki ayrıcalıklı konumu koruma güdüsünün yeraldığını
görmekteyiz. Bu anlamda, 27 Mayıs darbesinden başlamak üzere yaklaşık on- on
beş yıllık periodlarla tekrarlanan ve güncellenen askerî müdahalelerin kentli elitler
tarafından desteklenmesini, işte bu yerleşik menfaatlerin elden gitmesi durumuna
karşı oluşmuş refleks olarak değerlendirmek mümkündür. Özellikle 80 sonrasında
Özal hükümetleri döneminde uygulamaya konan ekonomide liberalizasyon politikaları, o zamana kadar korumacı politikalardan ve devlet teşviklerinden beslenen
devletçi İstanbul sermayesini son derece rahatsız etmiş, özellikle bu dönemde varlığını hissettiren Anadolu sermayesinin yükselişi, İstanbul sermayesinin Anadolu
sermayesi ile arasındaki ekonomik çatışmayı iyice gün yüzüne çıkarmıştır.
Hâlâ zihinlerde tazeliğini koruyan 28 Şubat müdahalesine, kentli burjuvazinin
verdiği desteği de, Anadolu sermayesinin yükselişi karşısında yaşanan çıkar çatışması ile açıklamak mümkündür. Erdoğan’ın da belirttiği gibi “devlet eliyle dağıtılan
ranttan kendisinin artık yararlandırılmayacağını, dolayısıyla geleneksel avantajlı
pozisyonunu ve seçkin sınıfsal statüsünü kaybedeceği endişesine kapılan büyük
sermaye, RP-DYP koalisyonuna sert bir muhâlefet yürütmeye başlamıştır.” 5 Bu
sert muhâlefet sonraları orduyu darbeye teşvik etmeye kadar varmıştır. Türkiye’de
genel seçimler iktidar partisini belirlemenin de ötesinde ülkedeki hâkim sermaye
grubunu da belirlemesi açısından önemlidir, çünkü olası bir iktidar değişikliği sermayenin de el değiştirmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden her darbeden önce
yinelenen “Rejim elden gidiyor” söylemini de bu anlamda, kentli elitlerin elden giden ayrıcalıklı konumu şeklinde okumak mümkündür. Bir zamanlar ülkenin tüm
kaynaklarını imtiyazlı bir şekilde kullanma kudretine sahip olan bu yerleşik çıkar
grubu, özellikle merkez sağın yükselişi ile “ben de varım” diyebilme imkânını elde
eden Anadolu sermayesi karşısında, özellikle 1950, 1980, 1995 ve 2002 dönemleri sonrasında büyük travmalar yaşamıştır. Bu tarihler bir anlamda Türkiye’de sermayenin yer değiştirmesi ve Türkiye’nin söz sahibi sermayedar gruplarının kompozisyonunun belirlenmesi adına önemli kırılma noktaları olmuş; Anadolu’nun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri haricindeki küçük şehirlerinde yer alan
Anadolu sermayedarları bu kırılma noktalarının akabinde, ayrıcalıklı konumdaki
kentli sermayedarları ile aynı seviyede rekabet eder olmuşlardır.
Nitekim Bekaroğlu kentli elitlerin “Rejim elden gidiyor” söylemlerindeki samimiyetsizliği şu sözleriyle açıklamaktadır:
“Peki, o zaman bazı çevrelerin “Cumhuriyet elden gidiyor” telaşı ne anlama
geliyor? Eğer cumhuriyeti halk için doğru olanın ne olduğunu bildiğini iddia
eden kendinden menkul seçkin bir azınlığın egemenliği olarak algılıyorsanız
Mustafa Erdoğan, “28 Şubat Darbesi”, 28 Şubat-Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey Yayıncılık,
İstanbul, 2007, s.25
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ve bu söylem üzerine kurulan iktidar içinde yer alıyorsanız, korkmakta haklısınız, çünkü bu şekilde bir cumhuriyetin artık ayakta kalma şansı yoktur. 6“

Rejim tartışmalarının arka planını açıklamaya yönelik getirmiş olduğumuz bu
yorumlar, başörtüsü meselesi için ne anlama gelmektedir? Her şeyden önce kentli
elitlerin gözünde başörtüsü, kendilerinden olmamanın sembolü hâline gelmiştir.
Diğer bir ifadeyle sınıfsal çıkar çatışmasında başörtüsü kentli elitlerin gözünde;
ekonomide, bilimde, sanatta, entelektüel alanda, üniversitelerde, tiyatrolarda kısacası modern kent yaşantısının hemen her alanında daha önce görülmemesine
rağmen artık görülür hâle gelen ve kentli elitlerin bu gibi yerlerdeki tekelini kıran öteki sınıfı sembolize etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri de başörtüsünü, başörtüsü takanların değil, başörtülüleri ötekiler olarak gören
kentli elitlerin simgeleştirmesidir. Yani başörtüsünün siyasî çatışmadaki simgesel
konumunu, Anadolu sermayesinin yükselişine karşı refleksleri harekete geçen ve
başörtüsü serbestisine karşı olan kentli sermayedarlar belirlemektedir.
Anadolu sermayesinin yükselişinin doğal bir sonucu olarak, bilimde, sanatta,
entelektüel alanda, üniversitelerde, yargıda hâkim olan kentli elitleri hegemonyası
hızla gerilemeye başlamıştır. Bir zamanlar sadece elitlerin doldurduğu tiyatro salonlarında, resim ve heykel sergilerinde, üniversite koridorlarında, opera binalarında,
İstanbul’un pahâlı restaurantlarında artık bir zamanlar elitlerin gözünde “avam tabaka” olarak algılanan ve birçoğunu ana hatlarıyla muhafazakâr insanların oluşturduğu kişiler görülmeye başlar olmuştur. Fikir tartışmalarında, gazete köşelerinde, açıkoturumlarda başörtülü kızlar “Biz de varız” demeye başlamışlardır. Bu gibi yerlerin
kendi tekellerinde olduğunu düşünen kentli elitler, bu yerlerdeki tektipliliğin yavaş
yavaş ortadan kalkmasını kendi hayat tarzlarına ve bu tür yerlerdeki hegemonyalarına bir tehdit olarak algılamaya başlamışlardır. İşte bu hegemonyanın kaybına
yönelik tehdit algılaması, kentli elitlerde bir şok etkisi yaratmış ve hızla daha da çoğulculaşan topluma karşı kentli elitler, rejim tartışmaları ve katı bir laiklik anlayışı ile
gardlarını almaya başlamışlardır. Özetle, yıllardır başörtüsü meselesi üzerinden yürütülen rejim tartışmalarının, tek parti döneminde yaratılmış kentli sermaye çevrelerinden ve bürokratik oligarşiden meydana gelen kentli elitlerin yaşadığı hegemonik
erozyon sebebiyle ortaya çıktığı ve mevcut olanın esasen “rejim tartışması” değil
“hegemonya tartışması” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla başörtüsü tartışmalarını
bu noktadan hareketle incelemek bizi daha sağlıklı bir noktaya getirecektir.

Toplum Sözleşmesi Teorisi ve
Doğal Haklar Teorisi Çerçevesinde Başörtüsü Sorunu
Toplumsal sözleşmeci paradigma çerçevesinde, devlet faaliyetlerinin sınırlarına özgürlüklerin ilk kez garanti altına alındığı zaman olan toplumsal sözleşmenin meyda6

Mehmet Bekaroğlu, “Hangi Cumhuriyet Elden Gidiyor”, Radikal İki, 19.11.2006
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na getirilmesi aşamasından itibaren bakılırsa; devletlerin belirli bir amaca yönelik
olarak meydana getirildiği, meydana getirilirken sınırsız bir yetki ile donatılmadığı
ve devlet faaliyetlerine anayasalar vasıtasıyla belirli sınırlamalar getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. John Locke insanların siyasal bir toplum olarak örgütlenmeden
ve devletler altında bir araya gelmeden önce doğa durumunda (state of nature)
özgür ve eşit bir şekilde yaşadıklarını belirtmiş, istediklerini mülk edinebildiklerini
ve mülkleri üzerinde serbestçe tasarruf edebildiklerini ifade etmiştir. Ancak doğa
durumunda, zaman zaman doğa yasalarına aykırı hareket eden insanlar da ortaya
çıkmış ve bu tür kişilerin varlığı doğa durumundaki insanların kendilerini güvensiz
ve huzursuz hissetmelerine neden olmuştur.7 Dolayısıyla Locke’a göre, insanların
doğa durumundan uygar topluma geçmelerinin altında yatan temel motiv, hayatlarını, özgürlüklerini ve mallarını koruma istekleri olmuştur8.
Doğal yaşam durumundan devlet düzenine geçilirken bireyler, yalnızca yargılama ve cezalandırma haklarını devletlere devretmiştir. Bastiat hukukun ve dolayısıyla devlet iradesinin sadece bireysel güçlerin doğal ve meşru olarak yapmaya
hakkı olduğu şeyleri yapmakla sınırlandırıldığını belirtmektedir: Bunlar; kişilik ve
mülkiyet haklarını korumak, adâletin herkese eşit şekilde hükmetmesini sağlamaktır9. Yine Bastiat “Meşru müdafaa amacıyla her fert güç kullanma hakkına sahiptir.
Ferdi güçlerin organize edilmiş bileşimi olan kolektif güç de sadece aynı amaçla
kullanılırsa meşrudur; bu amacın dışında kullanıldığı zaman meşruiyetini yitirir”10
diyerek devlet müdahalesinin meşruiyet şartlarını çok net şekilde ortaya koymaktadır. Devletin bireyler üzerindeki hâkimiyeti sınırsız değil, toplum sözleşmesi ile
ve bu sözleşme sonucu bireylerin devletlere özgürlüklerini garanti altına alması
karşılığında devrettiği haklarla sınırlıdır.
Devlet toplumsal sözleşmede belirlenen görevlerinin sınırlarını aşıp bireylerin
haklarına müdahale etmeye başlarsa varlık nedenine aykırı davranmış ve meşruiyetini yitirmiş olur. Bireylerin haklarının devlet tarafından sistematik olarak ihlâl edilmesi ise bireylerin itaatsizliğini haklı kılar ve vatandaşlar lehine direnme hakkı doğar11. Bireylerin özgürce hareket edebilme hakkı, bireylere devlet ya da yönetenler
tarafından verilmiş bir lütuf değil, bireylerin hiçbir kayıt ve şart altında ellerinden
alınamayacak ve devletten bağımsız olarak ele alınması gereken bir temel haktır.
Çünkü devletler, zaten bireyler tarafından bilinçli bir şekilde meydana getirilmiştir
ve devletlerin ortaya çıkış sebebi özgürlüklerin garanti altına alınması isteğidir.
Locke’un da belirttiği gibi “Hukukun amacı özgürlükleri kaldırmak veya kısıtlamak
7
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değil, onu korumak ve genişletmektir.” 12 Hiçbir bireyin kendi özgürlüklerini kısıtlayacak bir yapıyı bilinçli bir şekilde meydana getirmeyeceği çok açıktır. Dolayısıyla
devletlerin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini keyfî olarak kısıtlama gibi bir
yetkisi söz konusu olamaz. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine bireylerin rızası
olmadan müdahale eden bir devletin, bireyler için var olması söz konusu değildir;
böyle bir durumda devlet bireyler için var olmaktan çıkar ve varlığı kendinden
menkûl bir yapıya dönüşür.
Diğer taraftan bireylerin pozitif hukuktan kaynaklanmayan, pozitif hukuktan bağımsız olarak sahip oldukları haklardan da bahsetmek gerekmektedir. İnsanların
en önemli haklarından biri olan özgür yaşama hakkı pozitif hukuktan bağımsızdır
ve meşruiyetini doğal haklardan (natural rights) almaktadır. Doğal haklar devletin
var olmasından bağımsız olarak devletler kurulmadan önce de var olan ve insanlara
ait olan haklardır. Özgür bir toplumda pozitif hukukun geçerliliğini sağlayabilmesi
için, bir evrensel ahlâk anlayışına atıfta bulunması gerekmektedir, dolayısıyla özgür
bir toplumda atıf yapılan evrensel ilkeyi doğal haklara yaslanan doğal hukuk oluşturmaktadır13. Yani insanların özgürlüğüne dayanak sağlayan insan hakları, kaynağını pozitif haklardan değil, doğal haklardan almaktadır. İşte devletlerin en önemli
işlevlerinin bireylerin özgürlüğünü sağlamak olduğunu belirtirken bu görüşümüzü
temellendirdiğimiz ana argüman bireylerin müdahale edilemeyecek ve devredilemeyecek doğal haklara sahip olduğudur. Devlet başka hiçbir amaç için bu doğal
haklara müdahale edemez. Devlet müdahalesinin yegâne gerekçesi, bireylerin devletlerden ve pozitif hukuktan bağımsız olarak var olan doğal haklarını korumak ve
kollamak, özgürlüklerini güvence altına almak olabilir.
Başörtüsü meselesinde, devletin başörtüsü takmak isteyenlere pozitif hukuk vasıtası ile getireceği özgürlük, başörtülülere verilmiş bir taviz ya da lütuf olmaktan
çok, her birey gibi başörtülü bireylerin de doğal hukuktan kaynaklanan ve devletin
varlığından bağımsız bir şekilde kişilerin doğumu ile kazanılmış olan haklarıdır.
Devletin meşruiyetinin kaynağını hem başörtülüler, hem de başörtüsü takmayanlar
oluşturduğuna göre, devletin sadece başörtüsü takmayanların talepleri ile ilgilenmesi ve başörtülülerin taleplerini tamamen gözardı etmesi, devletin meşruiyetinin
zayıflamasına yol açacaktır. Başörtüsü meselesi gündeme geldiğinde, kamusal alandaki başörtüsü yasağının devam etmesini savunanlar, farkında olarak ya da olmayarak aslında devlet tarafından yapılması meşru olmayan bir müdahaleyi desteklemektedirler. Dolayısıyla, başörtüsünün serbest olup olmamasını tartışmak bile bu
suretle anlamsızlaşmaktadır; çünkü devletin uygulamakta olduğu yasak, bireylerin
devletten ve pozitif hukuktan bağımsız olarak, kaynağını insanın doğumu ile kazandığı doğal haklardan alan özgür yaşama hakkına yönelik bir müdahaledir ve böyle
bir müdahalenin meşru olduğu hiçbir durumda iddia edilemez.
12
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Dinî Özgürlükler, Laiklik, Rejim Tartışmaları
Dini özgürlüklerin alanının genişletilmesini sağlamaya çalışmak ile devlet yönetiminin dini referans alarak yeniden düzenlenmesini talep etmek ne yazık ki belirli
kesimler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde birbirine karıştırılmaktadır.
Dinî özgürlüklerin alanının genişletilmesi gerektiğini savunanların “irticacı” yaftası
ile karşılaşmaları ve bu kişilerin faaliyetlerinin “laikliğe aykırı faaliyetler” şeklinde
nitelendirilmesi en sık karşılaşılan durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
çok partili döneme geçişle birlikte, dinî özgürlüklerin alanının genişletilmesi talebini dile getiren birçok parti rejim tartışmalarıyla muhatap olmak zorunda kalmış,
bazıları rejim tartışmaları bahane edilerek askerî darbelerle siyasî arenadan saf dışı
bırakılmıştır. Bu süreçte laikliği ortadan kaldırmayı amaçlayan eğilimler de ortaya
çıkmamış değildir, ancak dinî özgürlüklerin alanının genişletilmesi gerekliliğini savunanların yanında, devlet yönetiminin dini referans alması gerektiğini savunanların oranı oldukça düşüktür.
Başörtü serbestisinin neden laikliğe aykırı bir uygulama olmayacağına geçmeden önce tartışmanın özünü oluşturan laiklik kavramı ile ilgili kısa bir açıklama
yapmakta fayda görmekteyiz. Devletin çeşitli dinî görüşler ile dinî olmayan görüşler arasında tarafsızlığını muhafaza etmesi, herhangi bir dinî görüşe ya da dinî
olmayan görüşe negatif ya da pozitif ayrımcılık yapmaması gerektiği düşüncesine
dayanan siyasî ve hukukî ilkeye laiklik (secularism) denir14. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, laik bir devletin en temel özelliklerinden biri, tüm dinî ve dinî olmayan
inanışlara ve tüm hayat felsefelerine karşı tarafsız olmasıdır. Bu tarafsızlık devleti
bir yandan belirli bir dinî inanış ya da dinî olmayan inanış lehine pozitif ayrımcılık
yapmaktan alıkoyar, diğer yandan ise devletin bir dinî inanış ya da dinî olmayan
inanış aleyhine negatif ayrımcılık yapmasını engeller. Laik bir devlet kendini belirli
bir dinle meşrulaştırmaya çalışmadığı gibi, belirli bir dinin toplumsal alandan tasfiye edilmesi adına dine karşı düşmanca tavır içine de asla giremez.15 Tüm bu özellikleriden dolayı laiklik anlayışı, Türkiye’de demokrasinin, din ve vicdan hürriyetinin
tesis edilmesi için son derece önemli, yararlı ve gerekli bir ilkedir. Doğru bir şekilde
uygulanan, demokrasi ve özgürlük ilkelerini temel alan bir laiklik anlayışının, demokratik bir Türkiye’nin en önemli ayaklarından biri olacağı aşikârdır. Bununla
birlikte laiklik anlayışı doğru uygulanmadığı, demokrasi ve özgürlüğü temel almadığı takdirde, baskıcı ve totaliter bir devlet mekanizmasına da hizmet edebilmekte,
din ve vicdan hürriyetini sağlamak bir yana tam tersine din ve vicdan hürriyetine
yönelik bir tehdit hâline gelebilmektedir.
Türkiye’deki dinî inanç haritasına göz attığımızda, toplumun en büyük kesiminin
din olarak İslam’ı benimsediğini görmekteyiz. Yine İslam dinini seçenlerin de sayı14
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ca daha büyük bir oranı Sünnî İslam’ı benimsemiş kişilerden oluşmaktadır. Ancak
hemen belirtmek lazım ki, Türkiye’deki hiçbir dinî ya da dinî olmayan inanış kendi
içinde bir homojenlik niteliği taşımamakta, dinin yorumlanışı kişiden kişiye dâhi
çok büyük farklılıklar içerebilmektedir.
Bununla birlikte, Türkiye’de devlet mekanizmasının laik bir devlet olmanın gerektirdiği şekilde, kendi içinde homojen olmayan bu farklı inanışlar karşısındaki tarafsızlığı sağlayamadığını görmekteyiz. Devlet mekanizması, son derece heterojen
bir şekilde farklılık gösteren çeşitli din algılayışlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı adlı
bir devlet kurumu vasıtasıyla tektipleştirme yoluna gitmektedir. Dinin farklı yorumları, farklı algılayışları bu kurumun müdahaleleri sonucu hayat bulamamakta, farklı
dinî yaşayışlar çoğu kez önemli ölçüde baskıya uğramakta ve tektipleştirilmeye
çalışılmaktadır. Dinî algılayışın tektipleştirilmeye çalışılmasının en somut örneği
ise; devlet okullarındaki zorunlu din dersleri vasıtasıyla dayatılan, sınırlarını ve kurallarını devletin belirlediği resmî İslâm algılayışında kendini göstermektedir. Bu
zorunlu din dersleri vasıtasıyla topluma, tek bir doğru ve geçerli İslâm anlayışının
olduğu ve bunun dışındakilerin yanlış bir İslâm inancını ya da yaşayışını temsil
ettiği algısı verilmeye çalışılmaktadır. Bu resmî İslâm’ın en önemli özelliği de, tam
resmî ideolojinin istediği gibi ve resmî ideolojinin meşruiyetini güçlendirebilecek
bir yorumlanışın eseri olmasıdır. Devletin bu noktada dine müdahalesinin amacı;
dindar kesimi ve dinin bizzat kendisini kontrol altına almak, dinin toplumsal alanda
hayat bulmasını mümkün olduğunca engelleyerek dinî salt bir gündelik ibadete
indirgemek şeklinde yorumlanabilir. Tam da bu noktada, Erdoğan’ın da belirttiği
gibi din ve vicdan hürriyeti, yalnızca bireylerin inançlarını ve vicdanî kanaatlerini
güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda mü’minlerin hem bireysel-mahrem
alanda hem de toplumsal alanda dinî inançlarının gerektirdiği gibi hareket edebilmeleri özgürlüğünü içerir16.
Başörtüsü sorununda meselenin özü, Türkiye’deki laiklik anlayışının, tanımını
yaptığımız bu din ve vicdan hürriyeti anlayışını tesis edememesinde saklıdır. Kamusal alan birbirinden farklı birçok dinî inanışa sahip kişileri içermektedir ve bir kişinin kamusal alana girdiği andan itibaren tüm kimliklerinden arınmasını beklemek
mümkün değildir. Sözgelimi bir kişi, toplumsal cinsiyet bağlamında erkek kimliğine
sahipse, kamusal alana girdiğinde de erkek kimliğini devam ettirmektedir ve bu kişinin yaptığı kamu hizmeti ile aynı kişinin kadın ya da erkek kimliğine sahip olmasının bir ilgisi ya da bağlantısı yoktur. Yayla’nın da belirttiği gibi “kamu otoritesinin
tarafsız olması demek, kendisine verilen görevleri devlet aygıtının tarafsız olarak
işlemesini sağlayacak şekilde dizayn edilen kurallara uygun olarak yürütmek demektir.” 17 Bu noktada, kişi eğer bir kamu görevlisi ise, kamusal alanda kamu görevi
16

Mustafa Erdoğan, “Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, Sayı:21, Kış 2001, s.42

17

Atilla Yayla, İki Cumhuriyetin Kavgası, Liberte Yayınları, Ankara, 2007, s.128
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çerçevesinde yaptığı faaliyetlerle, kamusal alanda kamu görevi ile alâkası olmayan faaliyetlerini net bir şekilde ayırmak gerekmektedir. Çünkü bir kişinin kamusal
alanda kamusal görevini ilgilendiren faaliyeti bu hizmetten yararlanacak kişileri
ilgilendirirken, aynı kişinin kamusal alandaki kamusal görevi ile alâkası olmayan
faaliyetleri yalnızca kişisel tercih olarak ele alınabilir ve bu faaliyetler sadece bu
kişiyi ilgilendirir. Bu bağlamda, kişinin kamusal alanda giydiği giysinin, kamusal
görevin mahiyetiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır, dolayısıyla bu kişinin
kamu görevi sırasında dini referans alarak bir kamu görevi ifa ettiğini iddia etmek
mümkün değildir.
Diğer taraftan, bir kadının ateist ya da deist olması, başı açık bir Müslüman
olması ya da başörtülü bir Müslüman olması birbirinden farklı kişisel tercihlerin
ifadesidir. Bu anlamda başı açık olmak nasıl bir hayat felsefesini ifade ediyorsa,
başörtülü olmak da, ateist ya da deist olmak da diğer bir hayat felsefesini ifade etmektedir. Burada asıl önemli nokta şudur ki, bu saydığımız yaşam tarzlarının hiçbiri
tarafsız ya da nötr bir pozisyonu ifade etmemektedir. Bu noktadan hareketle devletin kamusal alanda herkesin başını örtmeye zorlaması ile herkesin başını açmaya
zorlaması arasında herhangi bir herhangi bir fark bulunmamaktadır.
Türkiye pratiğini incelediğimizde, devletin farklı hayat felsefeleri karşısında tarafsızlığını muhafaza etmeyi başaramadığını görmekteyiz. Kamusal alanda ateist,
deist ya da başı açık bir Müslüman kadın kendi hayat felsefesini rahatça yaşayabilirken, başörtülü bir kadın kendi hayat felsefesini bir kenara bırakmak zorunda
bırakılmaktadır. Yani devlet, laikliği tesis etme anlamında tarafsız davranamamakta
ve açıkça taraf olmaktadır. Bu durum Türkiye’de devletin laiklik anlayışını tesis edemediği şeklinde yorumlanabilir. Üstelik laiklik anlayışının işlerlik kazanamamasının
sebebi, başörtüsünün kamusal alanda serbest olması değil, tam aksine kamusal
alanda yasak olmasıdır. Yayla’nın da belirttiği gibi “Bir kamu otoritesi vatandaşlarını bir dine uygun davranmaya ya da davranmamaya zorlayamaz. Dinî tercihi şu
ya da bu oldu diye vatandaşlara pozitif ya da negatif ayrımcılık uygulayamaz.” 18
Laiklik ilkesini benimsediğini iddia eden bir devletin bu noktada yapması gereken,
farklı inanış ve yaşayışlar karşısında tarafsızlığını muhafaza etmek suretiyle, kişilerin din ve vicdân hürriyetlerini garanti altına almak, herhangi bir yaşam tarzının
diğerini baskı altına almasını engellemek, her bireyin istediği yaşam tarzını başkalarının yaşam tarzını kısıtlamadan yaşayabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla başörtüsü serbestisinin laikliğe aykırı olacağını iddia eden bir kişi ya laikliğin ne olduğu
konusuna tam hâkim değildir, ya da laiklik anlayışını zihnindeki totaliter ideallere
ulaşmak için bir araç olarak görmektedir.
Şüphesiz ki bir siyasî partinin başörtüsüne serbesti getirmeye çalışması bir özgürlük alanını genişletme meselesidir ve böyle bir gayretin devletin dini referans alarak
18
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yeniden yapılandırılması ile hiçbir alâkası bulunmamaktadır. Demokratik bir hukuk
devleti olduğunu iddia eden her devlet, vatandaşlarının dilediği yaşam tarzını özgürce
yaşayabilmesini sağlamakla mükelleftir ve bireylerinin özgürlüklerini garanti altına
alamamış bir devletin demokratik bir hukuk devleti olduğunu iddia etmek oldukça
güçtür. Tam da bu noktada, başörtüsünün üniversitelerde ve çeşitli kamu kurumlarında yasak olması sebebiyle dilediği yaşam tarzını özgürce yaşayabilmesinin önüne
engeller çıkarılan ve bu engeller sebebi ile hayatları altüst olan bireylerin özgürlük
taleplerinin siyaset arenasında ve siyasî partiler nezdinde karşılık bulmasından daha
doğal bir durum olamaz. Siyasal partilerin en temel amacı zaten toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını siyaset mekanizması vasıtası ile çözüme kavuşturmaya çalışmaktır. Dikkat edilirse, başörtüsü meselesindeki talep bir temel hak ve özgürlük talebidir. Başörtüsü kullanımının serbest olması için çaba harcayan bir siyasî partinin de
bu alandaki faaliyeti bir dinî düzenleme anlamına gelmemekte, böyle bir faaliyet tam
aksine özgürlük alanının genişletilmesi ile alâkalı bir irade beyanını ifade etmektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin AK Parti’nin kapatılması istemiyle açılan davada
açıkladığı gerekçeli kararına “karşı oy” yazısı yazan Anayasa Mahkemesi Başkanı
Haşim Kılıç, AK Parti’nin başörtüsüne özgürlük getirme yolunda yaptığı yasal düzenlemelerin neden laiklik ilkesine aykırı olmayacağını şu sözleriyle ifade etmektedir:
“Bu (başörtüsünün serbest olması ile ilgili) söylemlerin laikliği ortadan kaldırma amacı taşıdığını söylemek oldukça zordur. Zira siyasî partilerin tek
sermayesi toplumsal sorunlar ve taleplerdir. Bir boyutuyla öğrenim diğer boyutuyla din ve vicdan özgürlüklerini ilgilendiren bu konuların siyasî bir parti
tarafından dile getirilmesi hem Anayasamızın hem de Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı ifade özgürlüğü kapsamındadır.”19

Dolayısıyla Haşim Kılıç’ın da burada çok net bir biçimde ortaya koyduğu gibi,
başörtüsüne serbestlik getirmeye çalışan bir siyasî partinin laiklik karşıtı bir eylem
içinde olduğunu iddia etmek düşünce ve düşünceyi ifade hürriyetini hiçe saymak
anlamına gelmektedir.
Ayrıca başörtüsü serbestisini amaçlayan bir yasama faaliyetinin laikliği zedeleyeceği ve hatta İran’da olduğu gibi bir baskı rejimi ortaya koyacağı iddiası gerçeklerden oldukça uzaktır. Başörtüsü serbestîsini amaçlayan bir yasama faaliyetine karşı
bir kimsenin, “Bizim başımızı zorla kapatmaya çalışıyorlar” demesi için, sözkonusu
yasanın pozitif –müdahaleci- bir mahiyette olması gerekmektedir. Oysa bu yasa
değişikliği pozitif -müdahaleci- bir muhteviyâta değil, negatif -devletin müdahale
alanını kısıtlayan- bir muhteviyâta sahiptir. Böylesi bir düzenleme sonucunda başörtüsü takmayanların hayatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı son derece
açıktır. Başörtülü olmayan kişiler, yasa çıkmadan önce nasıl başları açık şekilde
üniversiteye girebiliyorlarsa, yasa çıktıktan sonra da aynı şekilde başları açık bir
Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Karşı Oy Yazısı için bkz. http://
www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2008/K-2008-116.htm
19
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şekilde üniversiteye girebileceklerdir. Yani yasanın başörtüsü takmayanların yaşamını ilgilendiren herhangi bir tarafı yoktur.
Diğer yandan argümanımızı destekleyen başka bir nokta da, başörtüsüne serbestlik isteyenlerin dinî kaynakları değil, evrensel hukuku referans almalarıdır.
Oysa başörtüsü serbestisine karşı çıkanların birçoğu, başörtüsünün aslında dinin
bir gereği olmadığını iddia etmekte, bu iddialarını kanıtlamak için ironik bir şekilde
Kuran-ı Kerim’den referanslar ortaya koymaya ve başörtüsü serbestisi tartışmalarını hukukî bir tartışma olmaktan çıkarıp dinî bir tartışma hâline dönüştürmeye
çalışmaktadırlar. Şüphesiz ki başörtüsünün dinen bir emir olup olmadığını araştırma işi dinbilimcililerin-ilahiyatçıların konusu dâhilindedir. Ancak başörtüsü serbestisi noktasında, başörtüsü takmanın gerekliliğinin dinen yorumlanmasına; Kuran-ı
Kerim’den, Hadis-i Şerif’ten ya da din alimlerinden referanslar ortaya koyulmasına
gerek yoktur. Çünkü başörtüsünün serbest olup olmaması meselesi dinî bir mesele
değil, hukukî bir meseledir. Burada tartışma konusunu, başörtüsü giymenin arkasındaki normatif değer yargıları değil, tüm normatif yorumlardan bağımsız olarak
başörtüsü giyme eylemin bizzat kendisinin serbestçe gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, tüm din adamları bir araya gelip, başörtüsünün bir dinî emir olmadığını ortaya koysa ve hatta Kuran-ı Kerim’den
de başörtüsünün dinin bir emri olmadığına yönelik kanıtlar ortaya konsa bile, bu
kanıtlar başörtüsünün yasak olması için bir gerekçe oluşturamaz. Başörtüsünün
serbest olması gerektiğini savunanlar için böylesi bir savunmanın gerekçesi, başörtüsünün dinin bir gereği olması değil, evrensel insan hakları değerleri ışığında
her insanın dilediği gibi giyinme ve dilediği yaşam tarzına sahip olabilme hakkının
bulunmasıdır. Dolayısıyla başörtüsü tartışmalarında, ortada bir dinî tartışma değil,
hukukî bir tartışma mevcuttur. Başörtüsü tartışmasının tarafları olan siyasî partiler
de esasen dinî bir tartışma değil, hukukî bir tartışma yapmaktadırlar.
Saydığımız bütün bu sebeplerden dolayı, yıllardır dinî özgürlüklerin alanının genişletilmesi talebini dile getiren partilerin, kendilerini rejim tartışmalarının içinde
bulması, ya bu taleplerin yeterince anlaşılamamasından ya da rejim tartışmalarını
körükleyenlerin kötü niyetinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’ye toplumsal cepheleşmeden başka bir şey getirmemiş rejim tartışmalarının son bulması
için bu taleplerin birer özgürlük talebi olduğunun ve dinî özgürlüklerin alanını genişletmeye yönelik bu taleplerin laikliğe aykırı olmak bir kenara tam tersine laiklik
anlayışının pekiştirilmesini sağlayacağının her kesimce anlaşılması gerekmektedir.

Başörtüsü Serbestisi Kamusal Hizmet Sırasında
Ayrımcılığa Sebep Olur mu?
“Başörtüsü gibi bir giysinin kamusal alanda serbest bırakılması, acaba bazı kişilerin kamusal hizmet alma ya da verme sırasında pozitif ya da negatif ayrımcılığa
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uğramasına neden olabilir mi?” sorusu, başörtüsü tartışmalarında çok kritik bir
yer teşkil etmektedir. Hemen belirtelim ki böyle bir uygulamanın negatif ya da pozitif bir ayrımcılığa yol açması olasılıklar dâhilindedir. Ancak pozitif ya da negatif
ayrımcılığın kaynağı hem başörtülüler, hem de başörtülü olmayanlar olabilir. Yani
başörtülü birinin başörtülü olmayan bir başka kişiye negatif ayrımcılık yapma olasılığının bulunduğu kadar, başörtülü olmayan birinin de başörtülü bir kişiye negatif
ayrımcılık yapma olasılığı mevcuttur.
Toplumda hiçbir birey bir başkasına benzememektedir ve bu farklılığın sonucu
olarak her bireyin kişisel tercihleri, bir başkasından farklı olabilir. Bu bireysel farklılıklar bazen gözle görülemez ya da ilk bakışta farkedilemez bir şekildedir, bazen
de kişinin dış görünüşünden kolayca anlaşılabilmektedir. Bireysel farklılıklar, bu
farklılıkların tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığı faşist ülkelerde bile mevcuttur ve hemen her toplumda birbirinden farklı olan bireyler, bir arada yaşamak
durumundadırlar.
Bununla birlikte bireysel farklılıklar zaman zaman kamusal hizmetler sırasında çatışmalara, pozitif ya da negatif anlamda ayrımcılıklara yol açabilmektedir. Her bir kişinin
bir diğerinden farklı olduğu bir toplumda, kişilerin tercihleri sebebiyle baskı görme
olasılığı sadece başörtüsü konusu ile sınırlı değildir. Sözgelimi herhangi bir kamusal hizmet alma ya da verme sırasında muhafazakâr bir dünya görüşüne sahip bir kişi ile bir
eşcinselin arasında bir takım çatışmalar doğabilir ve her iki taraf da diğer tarafı kendi
varlığı için tehdit olarak görebilir. Aynı şekilde, toplumsal cinsiyet anlamında da sık sık
karşılaşılan negatif ya da pozitif ayrımcılık hemen hemen her toplumda ortaya çıkabilen bir problemdir. Ancak toplumsal cinsiyet alanındaki ayrımcılığı önlemek için erkeğin ya da kadının kamu sektöründe çalışmasını engellemek, ya da kamusal bir hizmeti
almasını önlemek kimsenin aklına bile gelmemektedir. Erkeklerin kendi cinsiyetindeki
kişilere pozitif ayrımcılık yapmasını engellemek için erkeklerin bir devlet dairesinde
çalışmasını ya da üniversitede eğitim görmesini engellemeye çalışmak ne kadar saçma
ise, aynı şekilde bir başörtülünün başka bir başörtülüye pozitif ayrımcılık yapması olasılığına karşı başörtülülerin devlet dairelerinde çalışma ya da üniversite eğitimi alma
hakkının elinden alınması da o derece saçmadır. Bu konuda alınması gereken yegâne
önlem, yaşam tarzından dolayı negatif ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişinin yargı
yoluna başvurmasının önünü açmaktır. Kişi başörtüsünü kamusal hizmet sırasında bir
pozitif ya da negatif ayrımcılık öğesi olarak kullanıyorsa, ancak o zaman bir sorun ortaya çıkmaktadır ve kişi ancak böyle bir durumda yargı önünde hesap vermek zorundadır. Fakat bir kişinin yalnızca giyimine bakarak, kamusal hizmet verme sırasında adâletli
olmayacağı hükmüne varmak, ancak sağlıksız bir düşünce yapısının ürünü olabilir. Burada dikkat edilecek nokta kişinin giyim kuşamı değil, kamusal alanda vuku bulan ve
kamusal alandaki görevini ilgilendiren eylemleridir. Yani kişinin eylemin mahiyetinde
bir ayrımcılık olup olmadığı önem taşımaktadır; yoksa kişi yaşam tarzı, giyim, kuşam
gibi özneyi ilgilendiren noktalarda bir başkasına benzemek zorunda değildir.
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Kaldı ki herhangi bir ayrımcılığın ortaya çıkabileceği, sadece bir olasılıktan ibarettir. Henüz vuku bulmamış bir eylemden dolayı, kişileri suçlu ilân etmek ve yasaları olasılıklara göre şekillendirmek son derece yanlış bir durum ortaya çıkaracaktır.
Aynı şekilde yüzbinlerce başörtülü arasında ayrımcılık yapanların bulunması, ayrımcılık yapmayan başörtülülerin de potansiyel suçlu ilân edilip cezalandırılmasını
gerektirmez. Bir kişiyi bir başkasının işlediği suç nedeni ile yargılamak mümkün
değildir. Sonuç olarak, başörtülü kişilerin kendileri gibi başörtülü olan diğer kişiler
lehine pozitif ayrımcılık yapacağı ya da kendilerinden farklı giyim tarzına sahip kişilere karşı negatif ayrımcılık yapacağı öne sürülerek başörtüsünün kamusal alanda yasak olmasını talep etmenin haklı bir tarafı bulunmamaktadır.

Sosyal Baskı mı, Devlet Baskısı mı?
Başörtüsü yasağını destekleyenlerin önemli bir kısmı, kendilerinin sosyal hayatta
başörtülüler tarafından baskı görmeleri olasılığını, başörtüsü yasaklarına gerekçe
olarak ortaya sürmektedirler. Diğer bir ifadeyle, başörtülü kişilerin baskısından çekinen kesimler, başörtüsünün toplumsal hayattan soyutlanması için başörtüsünün
üniversite, kamu kurumları gibi ortak yaşam alanlarında yasaklanmasını talep etmektedirler.
Hemen belirtelim ki, değişen yer ve zamana göre her bireyin içinde yaşadığı toplumda ya da bölgede kişisel tercihlerinden dolayı baskı görmesi olasılığı mevcuttur
ve kişisel özgürlüğünün baskı altına alınmasından çekinen bireyin bu korkusuna
sonuna kadar hak vermek gereklidir. Bu noktadan hareketle, sosyal yapısı gereği
fazlasıyla muhafazakâr bir çevrede, muhafazakâr olmayan birinin sosyal bir baskıya mâruz kalma olasılığı mevcuttur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok
önemli bir husus mevcuttur. O da, değişen yer ve zamana göre, tam tersi bir sosyal
çevrede tam tersi bir baskının görülmesi olasılığıdır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde başörtülü olmayanların baskı gördüğü kadar, birçok yerlerinde de başörtülüler
aynı sosyal baskıyı görmektedir. Nitekim İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr.
Mesut Parlak’ın “Başörtülü bir öğrenciye hak ettiği notu veremem” sözü bu olasılığı
çok net biçimde ortaya koymaktadır. Yine aynı üniversitede başörtülü öğrencilere
sistematik olarak baskı yapmak amacıyla kurulan ikna odaları da hâlâ hafızalardaki
tazeliğini korumaktadır. Bir kişinin oruç tutmadığı için dışlanması, ötekileştirilmesi
ne kadar istenmeyen bir baskı ve ayrımcılık durumu ortaya çıkarıyorsa; başörtülü
birinin eğitim hakkından yoksun bırakılması, kamusal alandan dışlanması, birçok
yerde acımasızca ötekileştirilmesi, hatta daha ileri gidilerek potansiyel rejim düşmanı ilân edilmesi de aynı derecede istenmeyen bir baskı ve ayrımcılık durumu
ortaya çıkarmaktadır.
Rand “Birey haklarını ihlâl etmek demek, onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerlerini kamulaştırmak demektir. Esas olarak
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bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır: Fiziksel zor kullanımı. İnsan haklarının iki
olası ihlâlcisi vardır, suçlular ve siyasî yönetim.” 20 sözleri ile bireylerin hak ve özgürlüklerinin hangi durumlarda ihlâl edilebilme olasılığının mevcut olduğunu ve bu
ihlâlleri yapabilecek olası ihlâlcileri ortaya koymaktadır. Ayn Rand’ın da belirttiği
gibi, kişilerin hak ve özgürlüklerinin bir taraftan suçlular, diğer taraftan ise siyasî
yönetim tarafından ihlâl edilebilme olasılığı vardır. Suçluların hak ihlâllerini engellemek nispeten daha basittir; hukuk kuralları ve devletin kolluk güçleri vasıtasıyla, bireylerin hak ve özgürlüklerine müdahale eden kişilere karşı gerekli yaptırım
uygulanabilir. Oysa hak ihlâli eğer siyasî yönetimden kaynaklanıyorsa, bu ihlâli
engellemek oldukça zordur, çoğu zaman da mümkün değildir. İşte başörtüsü meselesinde de, başörtülülerin baskısından çekindiği için başörtüsünün yasaklanması
gerektiğini savunan kesimlerin gözden kaçırdığı nokta tam da burada ortaya çıkmaktadır. Ortada iki farklı yaşam tarzı, iki farklı hayat felsefesi vardır. Bir kesim
başörtülü olmayı tercih ederken, diğer kesim başörtüsüz olmayı tercih etmektedir.
Her iki kesimin de baskı görme olasılığı mevcuttur. Ancak arada şu şekilde bir fark
vardır: Başörtüsü takmayanlara gelmesi muhtemel baskı, diğer bireylerden kaynaklanmaktadır ve az önce belirttiğimiz gibi hukuk vasıtası ile bu baskı kolaylıkla bertaraf edilebilir. Ancak başörtülülerin hak ve özgürlüklerine yönelik müdahalenin
kaynağı bizzat devlet otoritesidir ve bu müdahaleyi engellemek kesinlikle mümkün
değildir. Diğer bir ifadeyle, eğer ortada başörtülü olmayanlara yönelik baskı mevcutsa, bu devlet otoritesinden kaynaklanmayan, münferit ve sistematik olmayan
bir baskıdır. Oysa başörtülülerin yaşam tarzlarına kanunlar yoluyla, sistematik ve
karşı koyulamaz bir müdahale sözkonusudur. Bu haksız müdahaleye karşı çıkmaya
çalışan bir kişi, kanunlar karşısında suçlu konuma düşebilecektir. Yani bir anlamda başörtülülerin yaşam tarzlarına yönelik müdahale kurumsallaşmıştır. Bir tarafta
varsayımlar üzerinden yürütülen bir tartışma varken, diğer tarafta yasalarca kesinleşmiş bir baskı ve özgürlük ihlâli vardır.
Kaldı ki, bir kişinin salt başörtülü olması sebebiyle, diğer insanların üzerinde
baskı kuracağı ve onların özgürlüklerine saldırıda bulunacağı iddia edilemez. Çünkü eğer ortada bir baskı varsa bu salt başörtüsü takma faaliyetinden değil, kişinin
baskıcı tutumundan kaynaklanmaktadır. Burada suçun sebebi başörtüsü takma fiili
değil, kişinin kendi iradesi dâhilinde baskı kurmayı amaçlamasıdır. Başörtüsünün
bir giysi olarak, takan kişiden bağımsız olarak baskı oluşturma kudreti yoktur. Dolayısıyla eğer bir kişi bir başkasının yaşam tarzına, kişisel tercihlerine yönelik bir
baskı yapıyorsa, burada cezalandırılacak olan unsur o kişinin gerçekleştirmiş olduğu baskı eyleminin kendisidir, başörtüsü değildir. Ayrıca sokakta başörtülü ve başı
açık binlerce kişi birlikte yaşamlarını sürdürmekte, başörtülülerle başörtülü olmayanlar gündelik hayatın birçok aşamasında karşı karşıya gelmektedirler. Bu kişiler
Ayn Rand, İnsanın Hakları, içinde: Sosyal ve Siyasal Teori Seçme Yazılar, (Der:Atilla Yayla), Ankara: Siyasal Kitabevi,
1993. 258-264.
20

Başörtüsü Sorunu ve Meşrulaştırılamayan Yasakçılık

sokakta birbirlerine baskı yapmazken, aynı kişilerin üniversite yerleşkesine ya da
kamu kurumuna girdiği anda baskı yapmaya başlayacağını iddia etmek gerçeklerle
bağdaşmaktan çok uzaktır. Sonuç olarak, kendi hayat tarzını garantiye almak için
hiç kimsenin, bir başkasının yaşam tarzının engellenmesini talep etme hakkı yoktur. Eğer bir kişi, bir başkasının kişisel özgürlüklerinin kısıtlanmasını talep ediyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun, bu kişi yasakçı olarak anılacaktır.

Başörtüsü Serbestisine Karşı Benmerkezci Karşı Çıkış
Başörtüsü serbestisine karşı çıkan birçok kişi, başörtüsü ile ilgili bireysel duygu ve
düşüncelerini gerekçe olarak ortaya koyma eğilimdedir. Diğer bir ifade ile bu kişiler
başörtüsünü bir giysi olarak beğenmediklerini belirtmekte, buna karşılık kendi giyim şekillerinin daha güzel, düzgün ve doğru olduğunu vurgulamaktadırlar. Buna ek
olarak, başörtüsü yasağı savunucuları tarafından en çok dile getirilen söylemlerden
biri de, başörtüsünün çağdışı bir anlayışın sembolü olduğu, çağdaş değerleri ise kendi giyim şekillerinin temsil ettiği şeklindedir. Başörtüsü yasağına meşruiyet temeli
kazandırma amacıyla ortaya atılmış bütün bu söylemleri tahlil ettiğimizde, söylem
sahiplerinin zihinsel arka planında, kendi yaşam tarzlarının diğer kişilerin yaşam
tarzından daha üstün olduğuna yönelik bir inanışın mevcut olduğunu görmekteyiz.
Herkesçe uzlaşılmış, genelgeçer bir doğru ya da yanlış yaşam tarzı olabilir mi?
Farklı yaşam tarzları arasında üstünlük ya da ikincillik bağlamında bir hiyerarşi
mevcut mu? Bir yaşam tarzından bir kişinin ya da toplumun bir kısmının hoşlanmaması, o yaşam tarzının kamu otoritesi ile sınırlandırılması için bir gerekçe olabilir
mi? Bu sorulara verilecek cevaplar, bize cevap verenin dünya görüşünün ne olduğuyla ilgili önemli ipuçları verecektir.
Sözgelimi bir kişi, sırf hoşlanmadığı için bir başkasının yaşam tarzının kısıtlanmasını istiyorsa, bu kişinin özgürlükçü ve demokrat bir çizgiye meyilli olduğunu
iddia etmek mümkün değildir. Aynı şekilde, herkesçe uzlaşılabilir ve genelgeçer
bir “doğru yaşam tarzı” ve “yanlış yaşam tarzı” olduğunu iddia eden ve kendi yaşam tarzını diğer bireylerin yaşam tarzından daha üstün gören kişilerin de yine
otoriter ya da totaliter ideolojilere eğilimli kişiler olduğu görülecektir. Meseleyi
Türkiye özelinde incelediğimizde, günlük tepkilerinde otoriter ya da totaliter bir
sistemin gereği olan talepleri dile getiren birçok kişi, bu taleplerinin otoriter ya da
totaliter bir anlayışın ürünü olduğunun farkında değildir. O yüzden çoğu özgürlük
ve demokrasi karşıtı söylem, farkında olmadan ve bilinçsizce ortaya konmaktadır.
Kendi yaşam tarzlarını merkeze koyup diğer tüm kişileri bu yaşam tarzı üzerinden
tanımlayan ve kendi yaşam tarzları dışındaki her türlü yaşam tarzının devlet otoritesi kanalıyla kısıtlanmasını talep eden kesimler, bu taleplerin ironik bir şekilde
çağdaşlığın gereği olduğunu ifade etmektedirler. Bu kesimlere göre başörtülü olan
ve olmayan iki farklı kişinin yaşam tarzları karşılaştırıldığında, başörtülü olmayan
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kişinin yaşam tarzı diğerine göre daha üstün bir konumdadır. Yine bu kesimlere
göre, bu üstün yaşam tarzı tüm topluma kamu otoritesi vasıtası ile kabul ettirilmeli,
tüm toplum başörtülü olmayanların paydasında buluşmalıdır. Sonuç olarak demokratik bir toplum modelinin yerini, tüm toplumun tek bir yaşam tarzında birleştirildiği, diğer bir deyişle tektipleştirildiği bir yapı alacaktır. Oysa kendi yaşam tarzını
başkalarına dayatmaya kalkışan, bütün toplumu kendi zevk ve beğenileri etrafında
birleştirmeye çalışan ve tektipleştirici toplum mühendisliği projelerine destek olan
bu kişilerin, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi çağdaş değerlere en uzak kişiler olduğu son derece açıktır. Yayla’nın da belirttiği gibi
“Çağdaşlık bir hayat tarzının dayatılmasına değil, farklı hayat tarzlarının bir
arada yaşatılabilmesine dayanır. Önüne hangi sıfatı eklerseniz ekleyin hiçbir
hayat tarzı bir diğerlerinden kendiliğinden üstün ve kamu otoritesi tarafından pozitif ayrımcılığa tâbi tutulmaya lâyık değildir. Açık ve geniş bir toplumda bir veya iki değil birçok hayat tarzı bulunur. Hatta, bir insan hayatı
boyunca birden çok hayat biçimini tecrübe edebilir. Dahası, birçok kişi melez
hayatlar yaşar. İyi toplum tek hayat biçiminin egemen olduğu toplum değil
farklı hayat tarzlarının var ve hatta rekabet içinde olduğu toplumdur.”21.

Dolayısıyla farklı hayat tarzlarının bir arada özgürce hayat bulması gerektiği
fikrini desteklemeyen kişilerin, çağdaş değerlerin savunuculuğunu yaptığını iddia
etmesi mümkün görünmemektedir. Hatta bu kesimler tarafından çağdışı olarak
nitelendirilen kişilerin bir çoğunun çağdaş değerler olan demokrasiye, insan haklarına, çoğulculuğa, özgürlüklere bağlılığı, kendini çağdaş olarak adlandıran kesimlerden daha fazladır. Bu yargıya, Türkiye’nin yakın tarihini inceleyerek ulaşmak da
mümkündür. Çağdışılığın bir göstergesi olan askerî darbelerin bir çoğunu, kendini
çağdaş olarak adlandıran kesimlerin açık ya da örtülü olarak desteklediği bilinmektedir. Buna karşılık askerî darbelere ve sivil siyasete yönelik tehditlere karşı
toplumun farklı kesimlerinin verdiği tepkileri incelediğimizde, toplumun nispeten
daha muhafazakâr kesimlerinin sivil, demokratik siyasete daha çok destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle, başörtülülere yönelik “çağdışı” yaftası çok
fazla bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü başörtülülere “çağdışı” yaftasını yapıştıranların, az önce de belirttiğimiz çoğulculuk, demokrasi, insan hakları, özgürlükler
gibi çağdaş değerlerin hiçbirini savunmadıkları rahatlıkla görülmektedir.
Hiçbir birey, başka bir bireye kendi yaşam tarzını, giyim-kuşamını, saç şeklini,
savunduğu değerleri beğendirmek zorunda değildir. Aynı şekilde, hiç kimse de bir
başkasının yaşam tarzını, giyim-kuşamını, saç şeklini, savunduğu değerleri beğenmek zorunda değildir. Yasa koyucular, kendi beğenilerini baz alarak yasal çerçeveler çizemezler. Bir kişinin bir yaşam tarzından hoşlanmaması, o yaşam tarzının
yasak olmasını gerektirmez. Özipek’in de belirttiği gibi; “başörtüsünün iyi veya kötü
olduğunu düşünenlerin yapması gereken, bu konudaki düşüncelerini ifade etmek
21 Atilla Yayla, “Türkan Saylan ve 27 Mayıs”, Zaman Gazetesi, 29.05.2009
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ve karşı görüşte olanları ikna etmeye çalışmakla sınırlıdır.22” Kamu otoritesi, kişilerin kendi beğendikleri yaşam tarzlarının toplumda egemen olması, beğenmedikleri
yaşam tarzlarının toplumdan dışlanması için kullanılamaz. Diğer bir deyişle, kamu
otoritesi kullanılırken, karar alma mekanizmalarına etkisi olanların kişisel beğenilerinin bir önemi yoktur. Kişisel beğenilerin klavuzluğunda, başka bireylerin “beğenilmeyen” yaşam tarzlarına yönelik kısıtlamalar getirilemez.

Başörtüsü Bir Siyasal Simge midir?
Başörtüsü serbestisine karşı çıkanların birçoğu, başörtüsünün siyasal bir simge olduğunu belirtmekte ve bunu takanların başörtüsü vasıtasıyla belirli siyasî amaçlara
hizmet ettiğini iddia etmektedirler. Diğer bir deyişle, bu iddialara göre başörtüsü
takma eyleminin arkasındaki temel motivler tamamen siyasaldır. Öncelikle böyle
bir iddianın en temel hatası, tüm başörtülüleri aynı şeyleri düşünen, aynı şeyleri
hedefleyen homojen bir kitle olarak görmesi ve bir homojen kitlenin varlığını veri
olarak almasıdır23. Bu toptancı bakış açısını sosyal bilimlerde uygulamak, son derece yanlış sonuçlara varılmasına neden olacaktır. Bir toplumda aynı şeyleri düşünen,
aynı ideallere sahip olan, tümüyle ortak hareket eden bir kitleyi bulmak hemen
hemen imkânsızdır, çünkü her sosyal entite kendi içinde çeşitlilik göstermektedir.
Kaldı ki böyle bir homojenliğin, grubun üyeleri tarafından gönüllü olarak sağlanması da çok zordur ve homojenliğin sağlanması bu entiteye dışsal bir müdahaleyi
gerekli kılar. Sözgelimi toplumda homojenleşme, faşist bir rejimdeki diktatör liderin dışardan zorlaması ve toplumun ya da belirli bir entitenin üyelerinin mobilize
edilmesi ile gerçekleşebilecek bir şeydir ki başörtüsü meselesinde başörtülülere
yönelik böyle bir dışardan mobilizasyon durumu mevcut değildir. Dolayısıyla, “başörtüsü siyasal simgedir” argümanı, her bir başörtülü kadının başörtüsü takmaktaki amacının ayrı ayrı tespit edilmesinin mümkünsüzlüğü sebebiyle, herhangi bir
anlam ifade etmemektedir.
Diğer taraftan, bir eylemin arkasındaki motivin ancak o eylemi gerçekleştiren kişi
tarafından bilinebileceği gerçeği de yine tartışmanın anlamsızlığını bir başka noktadan hareket ederek ortaya koymaktadır. Bir simgenin anlamını şüphesiz ki simgeyi
taşıyan kişilerin dışındakiler değil, bizzat simgeyi takan-taşıyan kişi belirleyebilir.
Dinî bir amaçla başörtüsü taktığını belirten bir kişiye karşı, “Hayır sen siyasal simge
olarak kullanıyorsun!” demek bu suretle mümkün değildir. Ayrıca simgelerin belirli
bir anlam kazanabilmesi için, bu anlamın o simge üzerine kasten yüklenmesi gerekmektedir. Oysa başörtüsüne siyasî anlam yükleme noktasında başörtülüler pasif
durumdadır, yani simgenin anlamını belirleyici konumda değildir. Oysa başörtüsünün siyasal bir anlam ifade ettiğini belirten kişiler başörtüsülü olmayan kişilerden
Bekir Berat Özipek, “İnsan Hakları ve İhlâller Ekseninde Bir Örnek: Türkiye’de Başörtüsü Yasağı”, (Neslihan Akbulut ed.),
Örtülemeyen Sorun Başörtüsü, Akder Yayınları, İstanbul, 2008, s.23
22
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Bekir Berat Özipek, 2008, agm., s.21
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oluşmaktadır ve simgeye anlam yükleme noktasında kasten simgesel anlam belirleyicilik pozisyonu, başörtüsünü “siyasal simge” olmakla suçlayanlara geçmektedir.
Yani buradan hareketle başörtüsü takanların, başörtüsüne kasten siyasal bir anlam
yüklemiş olma olasılıkları da ortadan kalkmaktadır.
Kaldı ki, bir kişi başörtüsünü hiçbir sebep olmaksızın, sadece başörtülü olmayı
arzu ettiği için de takabilir. Hiç kimse hareketlerinde determinist bir tavır takınmak,
her eylemini bir nedene dayandırmak, her faaliyetinde bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışmak zorunda değildir. İnsanlar bir giysiyi giyerken, hiçbir neden olmaksızın sadece canı istediği için o giysiyi giyme özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla başörtüsüne “siyasal simge” damgası yapıştırılması ve her başörtülünün eylemlerinde,
fikirlerinde amaçlarında homojen bir şekilde ele alınması, bir yandan başörtüsü
sorunu üzerinde yürütülen tartışmaların en çok üzerinde durulan noktalarından
biridir, diğer yandan ise en temelsiz argumanlarından biridir.

Başörtüsü Aile Baskısı Sonucu mu Takılmaktadır?
Başörtüsü sadece aile ya da çevre baskısıyla mı takılmaktadır? Bu konuda başörtüsü yasağının devam etmesi gerektiğini savunanlar, başörtülülerin çok büyük bir
kısmının başını aile baskısıyla örttüğünü iddia etmektedirler. Bu argümanın iki
önemli hatalı noktası mevcuttur. Birincisi tüm başörtülülerin aynı sebeple başörtüsü taktıklarını belirtmek, her şeyden önce tüm başörtülüleri bilinçsiz ve tek bir homojen yapıda tahayyül etme kolaylığına kaçmaktan başka bir şey değildir. Ortada
belirli bir yaşa gelmiş, bir çoğu üniversitede eğitim görmekte olan ya da üniversite
mezunu olmuş, çeşitli olaylar ve durumlar karşısında kendi iradesi ile tepki gösterebilecek olgunluğa ulaşmış insanlar mevcuttur. Bu tür kişileri, başörtüsü takma
eyleminde tamamen edilgen kabul etmek son derece sığ bir bakış açısını ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan, her bir başörtülünün neden başörtüsü taktığını araştırmanın imkânsızlığı da, başörtüsünün aile veya çevre baskısı ile takıldığı şeklinde
bir yorum yapmanın imkânsızlığını ortaya koymaktadır.
Her bir başörtülüye başörtüsü takma nedenlerini tek tek sormanın imkânsızlığı
yüzünden kesin bir sonuca ulaşamayacak olmakla birlikte, en yakın tahmine ulaşmak adına kamuoyu araştırma şirketlerinin verilerine bakmak yararlı olacaktır.
A&G Araştırma Şirketi’nin 2007’de başörtülü kişilere başörtüsü takma gerekçelerini sormak suretiyle gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre başörtülülerin başını kapatma gerekçeleri arasında % 64.1’le “dini inançlar” birinci sırayı almaktadır.
% 18.9 ile “gelenekler” ikinci, % 12.4’le “alışkanlıklar” ise üçüncü sıradadır. “Aile
büyüklerinin baskısı” iddia edildiğinin aksine yalnızca %4.6’lık bir orandadır.24
Bir başka araştırma şirketi olan Ankethane Araştırma Şirketi’nin 2007 yılında 2
bin 445 başörtülü katılımcı ile yapmış olduğu araştırmada ise ‘Başınızı neden örA&G Araştırma Şirketi Verileri, 21.09.2007 - 23.09.2007
http://www.agarastirma.com.tr/arastirmalar/ortusunu_nasil_tanim.pdf
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tüyorsunuz?’ sorusuna; ‘inancım gereği örtüyorum’ (yüzde 54,1), ‘İslamiyet’in emridir’ (yüzde 12,4), ‘Müslüman’ım ondan’ (8,2), ‘eşimin talebi’ (yüzde 4) ve ‘ailem
istiyor’ (yüzde 6,7) cevapları verilmiştir25.
İki farklı araştrma şirketinin verileri büyük oranda benzerlikler göstermektedir
ve her ikisine göre de başörtüsünü iradesi dışında çevresinin baskısı ile taktığını
belirtenlerin oranı oldukça düşüktür. Coşkun, başörtüsünün çevrenin baskısı ile takıldığı argümanının doğru bir yorum olamayacağını şu sözleriyle açıklamaktadır:
“Elbette, her kadının bilerek ve isteyerek başını örttüğü söylenemez; örtünmelerin bir kısmının aile veya çevre baskısından kaynaklandığı doğrudur.
Ama bila istisna her başörtülünün, zorlamaya mâruz kaldığı için örtündüğü
şeklindeki bir yaklaşım da kabul edilemez. Özellikle başörtüleriyle üniversitede okuma ve çalışma talebinde bulunanların bu taleplerinin “zorlama ve
yönlendirme” eseri olduğu söylenemez. Çünkü karşımızda, hoşumuza gitsin
ya da gitmesin, inançları gereği başlarını örttüklerini söyleyen ve bu uğurda
okullarından, işlerinden olan insanlar var.”26

Coşkun’un yukarıda belirttiği gibi, toplumda başörtüsü yasakları nedeniyle okullarını, işlerini bırakan insanlar mevcuttur ve birçok kişinin hayatı, yasaklar nedeniyle alt üst olmaktadır. Ailesinin kilometrelerce uzağında, üniversite eğitimi için başka
bir şehre gelmiş ve ailesinden uzaklaşması sonucu onların etkisinden tamamen
arınmış bir başörtülü bir gencin başörtüsü takma tercihinin aile ve çevre baskısı
sonucu olduğunu iddia etmenin mümkünâtı yoktur.
Diğer taraftan, tüm başörtülü kadınların eylemlerini tamamen kocasının ya da
ailesinin zoruyla belirlediğini iddia etmek, genel manâda kadınların akli yetilerini
küçümsemek anlamına geleceğinden yine sorunlu bir yorum olacaktır. Sonuç olarak, son derece az bir yüzdeye sahip olan aile baskısı neticesinde başını örtenlerin
oranına bakarak, başörtüsü yasağının devam etmesini savunmak, kendi hür iradesi
ile başını örten çoğunluğu cezalandırmak mânâsına gelecektir ve bu sebeple başörtüsü yasaklarının kadınların başörtüsünü çevre baskısı nedeniyle taktığı argümanı
kullanılarak meşrulaştırılamayacağı ortadadır.

Başörtüsü Meselesi Kimin Sorunudur?
Başörtüsü meselesi değerlendirilirken, başörtü konusunda sadece belirli bir partiye
atıf yapılması ya da başörtüsü meselesinin sadece belirli bir kesimin meselesi olduğu iddiası son derece hatalı bir değerlendirmenin ürünüdür. Başörtüsü serbestliğini
savunan herkese, toptancı bir anlayışla radikal İslamcı (fundamentalist) ya da rejim
karşıtı yaftası yapıştırılmaktadır. Bu yaftalama anlayışında da modernizmin kendiAnkethane Araştırma Şirketi Verileri, 31.01.2008 - 04.02 2008,
http://www.haber7.com/haber/20080209/Referandum-olsa-yuzde-80-serbest.php
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Vahap Coşkun, “Anayasa Mahkemesi, Başörtüsü Sorunu ve Siyaset”, 23.07.2007,
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ne has özelliğinin etkilerini görmek mümkündür. Bu özellik toplumsal olayları incelerken çeşitli sosyolojik grupların mensuplarının kendi içinde homojen olduğu ve
kolektif olarak sosyal olaylara karşı aynı tavırları aldığı, aynı fikirlere sahip olduğu
yolundaki toptancı bakış açısıdır. Oysa başörtüsü gibi bir yasağa karşı tepki gösterip, başörtüsünün serbest olması gererktiğini savunanların homojen olarak aynı
amaçla başörtüsüne serbestlik istediğini iddia etmek mümkün değildir. Başörtüsü
yasağına karşı çıkan her bir bireyin gerekçeleri birbirinden farklı olacaktır.
Dahası, özgürlükleri savunmak, spesifik olarak da başörtüsü hürriyetini savunmak sadece belirli bir partinin ya da kesimin meselesi değil, genel manâda özgürlükleri savunan herkesin belirli bir tavır sahibi olması gereken bir meseledir ve
nitekim başörtüsü meselesi ne zaman gündeme gelse toplumun çok farklı kesimlerinden başörtüsü yasağına tepkiler yükselmiştir. Sözgelimi başörtüsü meselesinin
yoğun bir şekilde tartışıldığı 2007 yılından bu yana birçok siyasetçi ve fikir adamı,
başörtüsünün serbest olması gerektiği ile ilgili çeşitli yorumlar yapmıştır.
Örneğin Devlet Bahçeli, “Türkiye’yi sokaklarında, düşünce ve inanç özgürlüğü
sorunlarının yaşandığı, baskıcı otoriter rejimlerde görülebilecek manzaralara rastlandığı, 18 yaşına gelmiş kızların başlarını örtüp örtmeyeceğine müdahale edildiği
bir ülke görünümünden kurtarmalıyız.”27 demek suretiyle başörtüsü yasağına karşı
tepkisini dile getirmiştir.
Süleyman Soylu da benzer bir açıklamayı daha önce dile getirmiş ve başörtüsü
sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiğini şu sözleriyle dile getirmiştir: “Gerek bireysel hak ve özgürlükler, gerekse din ve vicdan özgürlükleri olabildiğince geniş
tutulmalıdır. Siyasetin bu meseleden beslenmesine artık dur denilmelidir. Gençler
üniversitelere başörtüsüyle girebilmelidir. Üniversiteler özgürlük alanlarıdır. Ancak
Türkiye, laik cumhuriyet yapısından bir milim bile ayrılmamalıdır. Zaten kimsenin
de böyle bir derdi yoktur.”28
Abdullatif Şener de başörtüsü yasağını “Üniversite gençliğinin kendi ile ilgili
kararları alabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Katı kurallar dayatıp,
sıkı kıyafet biçimleri önerirsek gençlerimizin kimliğine ve kişiliğine saygıda kusur
ettiğimiz gibi bir yoruma düşeriz.”29 sözleri ile eleştiren isimlerden biri olmuştur.
Başörtüsü yasağına karşı çıkan isimlerden biri de, sol ideolojinin Türkiye’deki
en önemli isimlerinden Hüseyin Ergün’dür. Ergün başörtüsü yasağına şu sözlerle
karşı çıkmıştır: “Ben üniversitede türban yasağına kesinlikle karşıyım... Bir insanın
kıyafetini yasaya ve anayasaya bağlamak tutuculuktur. Hatta ben orta öğretimde
de türban yasağının önemli olduğunu düşünmüyorum. Üniformalı memurlar hariç
27

“Türkiye’yi Baskıcı ve Otoriter Ülke Görünümünden Kurtarmalıyız”, Zaman Gazetesi, 02.10.2007

28

“Başörtüsü Bireysel Özgürlük, Yasak Âcilen Kalkmalı”, Zaman Gazetesi, 17.01.2008

29

“Başörtüsü Önemli Bir Sorundur, Çözülmeli”, Zaman Gazetesi, 27.09.2007
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devlette çalışanlar da isterlerse başlarını örtebilirler. Çünkü bütün mesele kendine
benzetme zorlamasının olmamasıdır.”30
Yine sol görüşün önemli temsilcilerinden biri olan Ufuk Uras da başörtülüler
ile başörtülü olmayanların aynı haklara sahip olduğunu ‘’Bizim için Che Guevara
tişörtü giyen de türban bağlayan kadın da saçı uzun ve küpeli erkek de aynı eğitimden yararlanma hakkına sahiptir. Bireysel özgürlükler, başkasının özgürlüklerini
engellemediği sürece yasaklanamaz, kaldı ki saçları değil ama ‘Beyinleri örtülü erkekler’ her yere gidebilmekte, hatta eli satırlı saldırganlar üniversite koridorlarında
dolaşabilmektedir.”31 sözleri ile ortaya koymuştur.
Sol görüşün diğer bir önemli ismi Baskın Oran da başörtüsü yasağının temelsizliğini “İran’da başı açık kızı üniversiteye sokmuyorlar, bizde de başı kapalı kızı.
Üniversiteye giren kız, hizmet almaya gidiyor. Hiçbir resmî sıfatı olmayan kızın üniversiteye gitmesine karışamazsın. Kamusal alan diyorsan başörtülüyü neden vergi
dairesine alıyorsun?”32 sözleriyle ortaya koymuştur.
Alman Yeşiller Partisi’nin Türk asıllı Eşbaşkanı Cem Özdemir ise; “Türkiye Avrupa
Birliği’ne giden yolunda etnik, dilsel ve dinsel homojenleştirme isteğinden vazgeçmeli ... Bir demokrasinin farklılığı teşvik etmese bile bunu hoşgörü ile karşılaması
gerekiyor. Farklılık kavramı başörtüsü giyen öğrencileri ve dindar insanları da kapsıyor.” 33 sözleri ile başörtüsü yasağının Avrupa demokrasi standartlarına uygun olmayan bir durum ortaya çıkardığını belirtmiş ve AB yolundaki Türkiye’nin farklılıklara
başörtülüleri de kapsayacak şekilde saygı göstermesi gerektiğini belirtmiştir.
Toplumun çoğunluğunun da başörtüsü serbestisine destek verdiğini iddia etmek
mümkündür. Teker teker her bir bireyin başörtüsü konusu ile ilgili düşüncelerini öğrenmek imkânsız olduğundan, en doğru tahmini elde etmek için yapılması gereken
kamuoyu araştırma şirketinin verilerine bakmak olacaktır. Star Gazetesi tarafından
Veritas Araştırma Şirketi’ne 3-5 Mart 2008 tarihleri arasında yaptırılan ve Mümtazer Türköne, Ferhat Kentel ile Ahmet Demirel tarafından yönetilen araştırmada
katılımcıların % 75,2’lik kısmı başörtüsü yasaklarının kalkması gerektiğini savunurken, yalnızca % 18,2’lik bir kısım yasakların devam etmesi gerektiğini belirtmiştir.34
A&G Araştırma Şirketi’nin 2007’de yaptığı ve Pollmark Araştırma Şirketi ile hemen
hemen aynı sonuçları veren kamuoyu araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %
70’i başörtüsünün laiklik için bir tehdit olmadığını düşünmektedir. Aynı araştırma
şirketinin araştırmasına göre, CHP’ye oy verenlerin % 47.5’i başörtüsünü laikliğe
30

“Hüseyin Ergün: Darbelerde Solun Rolü Fecidir”, Taraf Gazetesi, 16.06.2009

31

“Uras’tan Başörtüsü Özgürlüğüne Destek”, Samanyolu Haber, 06.02.2008

32

“Baskın Oran: Türkiye`Deki Sivil Toplum Örgütleri Devletçi”, Zaman Gazetesi, 28.06.2007

33

“Cem Özdemir, Türban Yasağının Kaldırılmasını İstedi”, Milliyet Gazetesi, 27.09.2007

Veritas Araştırma Şirketi Verileri, 03.03.2008 - 05.03.2008
http://www.stargazete.com/politika/basortusune-yasak-kalksin-hosgoru-hâkim-olsun-mesaji-91146.htm
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aykırı bir şey olarak görmediğini belirtmektedir. Görüldüğü gibi, başörtüsü yasağını en çok destekleyen parti olarak karşımızda duran CHP içinde bile hatrı sayılır bir
kısım, başörtüsü serbestisini laikliğe aykırı bir şey olarak görmemektedir. Yine A&G
Araştırma Şirketi’nin 2007 yılında yaptığı araştırmaya göre katılımcıların % 73,7
gibi ezici bir çoğunluğu üniversitelerde başörtüsü yasağının kalkması gerektiğini
savunurken, yalnızca % 26,3’ü yasağın devam etmesini istemektedir35.
Türkiye’nin önde gelen isimlerinin başörtüsü yasakları ile ilgili sözlerinden ve
araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu verilerden yola çıkarak şu yorumu yapmak
mümkündür: Başörtüsü yasağının kaldırılmasını destekleyenler yalnızca bir partiden ve bir görüşten ibaret değildir. Ne başörtüsünün serbest olmasını destekleyen
tek parti AK Parti’dir, ne de başörtüsünün serbest olmasını destekleyen tek kitle AK
Parti seçmenidir. Bugün milliyetçisinden liberaline, sosyalistinden muhafazakârına,
sosyal demokratından anarşistine kadar çok geniş bir yelpaze, başörtüsü yasağının
demokrasi ile bağdaşmadığını ve bireysel özgürlüklerle çeliştiğini dile getirmektedir. Dolayısıyla, bir taraftan laikliği benimseyen, diğer taraftan başörtüsü yasağının
bir insan hakları sorunu olduğunu düşünen insanları görünce büyük bir şaşkınlık
yaşayan yasakçıların şaşkınlıklarının geçerli bir sebebi yoktur. Başörtüsü yasakları,
Türkiye’nin -muhafazakâr olsun ya da olmasın- demokrasi ve insan haklarına bağlı
her kesiminin tepki gösterdiği bir meseledir. Bu çıkarım, başörtüsü meselesinin
farklı kesimler tarafından ele alınışının daha doğru şekilde yorumlanması için bize
önemli ipuçları sağlayacaktır.

Çözüm İçin Toplumsal Uzlaşma Şart mıdır?
Görüldüğü gibi Türkiye’nin çok büyük bir kısmı başörtüsü yasaklarının son bulmasını talep ederken, bu yasağın devam etmesini isteyen yasakçı taraf nispeten daha
küçük ve marjinal bir kesimdir. Kendi doğrularını mutlak doğru gibi gösterip bu
doğruları toplumdaki tüm bireylere zorla kabul ettirmeye çalışan bu marjinal kesimin, uzlaşma için hiçbir adım atmadan uzlaşma talep etmesi ne yazık ki son derece
ironik durum ortaya koymaktadır. Mill bu konuda “Bütün insanlık bir tek görüşü
benimsese ve yalnızca bir birey bu görüşün tersini düşünse bile, insanlığın bu kişiyi
susturmaya hakkı yoktur, tıpkı onun da insanlığı susturma hakkının olmadığı gibi.”36
sözleri ile yasakçıların sayıca ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bir bireyin özgürlüklerini asla elinden alamayacaklarını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır.
Kaldı ki Türkiye’de sayıları çok da fazla olmayan yasakçıların, tam aksine çoğunluğa tahakkümü söz konusudur. Tüm Türkiye nüfusuna oranı % 20’yi bile bulmayan
yasakçılar, yasakçı pozisyonlarından bir adım geri atmadan toplumun başörtüsü
A&G Araştırma Şirketi Araştırması Verileri, 21.09.2007 - 23.09.2007,
http://www.agarastirma.com.tr/arastirmalar/universite_turban_yasak.pdf
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serbestisini savunan ezici çoğunluğuyla uzlaşma talep etmektedirler. Oysa bir bireyin, temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için toplumun uzlaşmasına
ya da rıza göstermesine gerek yoktur, insan haklarına saygılı bir devlet, bireylerinin
temel hak ve özgürlüklerini çoğunluğun aksi yöndeki iradesine rağmen korumakla
görevlidir. Özipek’in bu konudaki sözleri, meseleye son derece tatmin edici bir açıklama getirmektedir: “Başörtüsü yasağının Anayasal veya yasal bir düzenlemeyle
değil “toplumsal uzlaşma”yla çözülmesini önermek birçok bakımdan tutarsızlıkla
malûldür. Öncelikle, insan hakları devletin veya toplumun onaylamasına, toplumun
çeşitli kesimleri arasındaki mutabakata bağlı değildir. Demokratik hukuk devletini
tesis etmek isteyen bir siyasî irade, gerektiğinde toplumun çoğunluğuna karşı bireyin haklarını savunmakla yükümlüdür.” 37 Temel hak ve özgürlüklerin toplumun
çeşitli kesimleri arasındaki uzlaşmaya ya da pazarlığa konu olması, bireysel farklılıkların toplumun genel kanaatlerine kurban edilmesine ve pazarlık ya da etki gücü
yüksek grupların temel hak ve özgürlükleri kendi iradeleri dâhilinde kısıtlayabilme
yeteneğine kavuşmasına yol açar.
Ayrıca bireysel özgürlüğü kısıtlamaya çalışanlar ile bireysel özgürlüğünü talep
edenler arasında bir uzlaşma olması gerektiğini savunmak, bireylerin özgürlüklerinin bir kısmından fedakârlık etmelerini istemekle aynı anlama gelmektedir. Özgürlükçü bir kişinin asla destekleyemeyeceği bu “uzlaşma gerekliliği” argümanı, bireysel özgürlüklerin toplumdaki kolektif bütünler (entiteler) adına kurban edilebileceği
düşüncesini savunan totaliter – kolektivist görüşlere sahip kişilerin destekleyebileceği bir anlayıştır. Özipek’in de ifade ettiği gibi “eğer bir hak söz konusu ise, burada
âdil çözüm noktası, hakkını kullanmak isteyen birey ile onu engellemeye çalışan
yasakçı arasındaki “orta nokta” değildir. “Uzlaşma” olacaksa, yasakçının yasaktan
vazgeçmesi ve bu mesafe ne kadar uzun olursa olsun, insan haklarının gerektirdiği
çizgiye gelmesidir.”38 Bu noktadan hareketle, başörtüsü meselesinde muhtemel uzlaşma noktası, yasakçı zihniyetin yasakçı pozisyonundan vazgeçip, herkesin dilediği giyim tarzı ile kamusal alanda yer alabilmesinin önünü açmasıdır.

Sonuç
Sonuç olarak birçok alandaki başörtüsü yasağı, bir demokrasi ihlâli ve özgürlüklere
müdahalenin somut resmî konumundadır. Başörtüsü, olsa olsa bir yaşam tarzına müdahalenin simgesi olabilir. “Başörtüsü meselesini ısıtıp ısıtıp ortaya sunuyorlar” sözünü âdeta bir sakız gibi diline dolayanların, mağduriyet ortadan kalkmadığı sürece,
kişilerin özgürlük taleplerinin de ortadan kalkmayacağını anlaması gerekmektedir.
Hiç kimse, bireysel haklarına tecavüz edilen bir kişinin, mâruz kaldığı hak ihlâllerini
sineye çekmesini bekleyemez. Bu meselenin artık gündemde yer teşkil etmemesi iste37
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niyorsa, yasakçıların yasakçı pozisyonlarından bir an önce vazgeçmelerinden başka
bir yol söz konusu değildir. Demokrasiye ve bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerine
yönelik bir müdahale olan başörtüsü yasaklarının bir an önce son bulması dileğiyle.

Bir Liberalin Vicdanı: Pierre Bayle’in
Vicdan Özgürlüğü Savunusu
Bican Şahin

Yrd. Doç. Dr. | Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Liberal Düşünce, Cilt 14, Sayı: 55, Yaz 2009 S.: 135-148

Giriş
İnsanın nihaî amacının “mutlu olmak” olduğu üzerine Aristoteles’ten bu yana siyaset ve ahlâk felsefecileri arasında bir fikir birliği bulunmaktadır. Yapıp ettiğimiz
her şey mutluluğu yakalamak adınadır.1 Liberal düşünürler arasında mutluluğun
“iyi yaşam” (the good life) sürmekle mümkün olabileceği fikri genel kabul görür.
Bununla birlikte liberaller tek bir “iyi yaşam” biçiminin olduğu görüşünde değillerdir. Birbirinden farklılaşan hatta birbiriyle rekabet eden iyi yaşam biçimlerinin var
olduğu kabul edilir.
Özellikle ahlâkî veya kapsayıcı liberal olarak nitelendirilen Ronald Dworkin, Bruce Ackerman, Will Kymlicka gibi liberaller mutluluğun farklı iyi yaşam biçimleri
arasından bireyin kendi doğasına en uygun olanı rasyonel olarak tercih etmesiyle mümkün olabileceğini düşünmektedir. Bu çerçevede bu liberallere göre bireyi
mutluluğa götürecek “iyi hayat” rasyonel temelde bireyin özgür tercihi ile ortaya
çıkacak bir hayattır. Bu bakımdan ahlâkî veya kapsayıcı liberaller için iyi hayat,
içeriğinden bağımsız olarak seçilmiş, “özerk” bir hayattır.2 Buna göre özerk birey
Klasik liberal bir bakış açısıyla her insanın başkalarına pozitif yükümlülükler getirmesi muhtemel “mutlu olma
hakkı”ndan bahsedemesek bile 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ni kaleme alan Thomas Jefferson’un ifadesiyle
“mutluluğu arama hakkı”ndan bahsedebiliriz. Esasen mutluluğu arama hakkını “mutlu olma özgürlüğü” olarak da ifade
edebiliriz. Buna göre kimsenin bizi mutlu etme pozitif yükümlülüğünden bahsedemezken başkalarının bizim mutluluğumuzu engellememe anlamında negatif bir yükümlülüğünden bahsedebiliriz.
1

Gerald F.Gaus, “The Diversity of Comprehensive Liberalisms”, Handbook of Political Theory, edit.: Gerald F. Gaus &
Chandran Kukathas, Sage Publications, London, 2004.
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rasyonel olarak oluşturduğu iyi hayatı sürekli olarak gözden geçirebilmeli ve gerekli gördüğü takdirde kısmî veya toptan değişiklik yapabilme yeteneğine ve hakkına
sahip olmalıdır. Bu doğrultuda birey bu gözden geçirme ve değişiklik yapabilme
yeteneğini kazanmasını sağlayacak bir sosyokültürel çevrede var olmalıdır.3
Öte yandan siyasal liberaller olarak nitelendirilen bir başka grup liberale göre
mutluluğun ancak özerk bir yaşam temelinde sağlanabileceği görüşünün dışlayıcı bir yönü bulunmaktadır. Bu dışlayıcılık, farklı yaşam tarzları karşısında tarafsız
kalma iddiasındaki ahlâkî veya kapsayıcı liberallerin esasen böyle olmamalarından
kaynaklanmaktadır.4 Buna göre bu liberaller içerikleri birbirinden farklılık gösterse de hepsinin ortak özelliği bireyin rasyonel tercihleriyle şekillenmiş olmak olan
“özerk” yaşam biçimlerinin bir liberal toplum tarafından hoş görülebileceğini, böyle
olmayan yaşam biçimlerinin ise hoş görülemeyeceğini ileri sürmektedir.5 Nitekim
üyeleri, geleneğin buyurduğu hayatı yine geleneğin buyruklarını hiç sorgulamaksızın yaşayan gruplar bulunmaktadır. Bu anlamda bu grupları oluşturan bireyler,
bireysel rasyonel tercihleri temelinde oluşturdukları ve sürekli olarak gözden geçirmeye tabi tuttukları ve gerekli görmeleri halinde revize ettikleri veya toptan terk
ettikleri “iyi hayat”ları sürmemektedirler. Bu gruplar ve onları oluşturan bireyler
için bireysel özerklik, değerler yelpazesinde önemli bir yere sahip değildir.6
Acaba liberal bir toplumda özerklik temelinde yaşanan iyi hayat anlayışlarının yanında bu türden kişi ve grupların da “iyi yaşam” biçimlerini meşru yaşam biçimleri
olarak görüp onlara hoşgörü gösterilmesini önerebilecek bir liberal yaklaşım mevcut mudur? Bu soruya, siyasal liberalizmin önde gelen savunucularından Chandran
Kukathas’ın düşüncesinde olumlu bir yanıt bulmak mümkündür. Kukathas’a (2003)
göre vicdan özgürlüğünü merkeze yerleştiren bir liberalizm sadece özerklik temelinde şekillenen iyi yaşam biçimlerini değil özerkliği reddeden iyi hayat anlayışlarını
da hoş görme eğilimindedir. Böyle bir liberalizm, siyasal kurum ve kuralların belli
bir ahlâkî iyi anlayışına dayanmasını gerektirmemesi nedeniyle “siyasal” liberalizm
Isaiah Berlin’e göre özerklik (pozitif özgürlük) ‘Benim ne yapacağımı veya yapmayacağımı yahut ne olacağımı veya olmayacağımı kim söylüyor?’ sorusunun cevabıyla ilişkilidir. Bkz. Isaiah Berlin, “İki Özgürlük Kavramı”, Liberal Düşünce, çev.
Mustafa Erdoğan, Kış-Bahar 2007, sayı 45-46, s. 79. Bu perspektiften ancak bireyin hayattaki amaçlarının kendisi dışındaki kişi(ler) tarafından kendisine sunulan bir “iyi hayat anlayışına” göre belirlenmeyip bizatihi bireyin kendisi tarafından
belirlenmesi, bir başka ifadeyle bireyin kendi kendisinin efendisi olması durumunda özerk olmasından bahsedilebilir.
3

Böyle bir eleştiri, A Theory of Justice (1971) adlı eserinde “hakkaniyet olarak adâlet” (justice as fairness) adını verdiği
adâlet teorisini “özerklik” kavramı ile temellendiren John Rawls’a yöneltilmiştir. Özellikle komüniteryen cepheden gelen
bu eleştiriye John Rawls hak vermiş ve teorisinde revizyona gitmiştir. Political Liberalism (1996) adlı eserinde Rawls
ahlâkî özerklik ve siyasî özerklik arasında ikili bir ayrım yapmış ve siyasal-legal alanda bireylerin hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesinde rol oynayacak olan siyasî özerkliği merkeze almıştır. Rawls, liberal bir toplumda bireylerin özel alanlarında, kendi iyi hayat anlayışlarını rasyonel temelde oluşturma ve bunu sürekli olarak gözden geçirip revize edebilme
kapasitesi anlamındaki ahlâkî özerkliği benimsemelerinin gerekmediğini ileri sürmüştür.
4

Deborah Fitzmaurice, “Autonomy as a Good: Liberalism, Autonomy and Toleration”, The Journal of Political Philosophy, vol. 1, number 1, 1993; Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, Oxford, 1995.
5

Liberalizmin ahlâkî/kapsayıcı ve siyasî versiyonları ve bunların arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için Bkz.
Mustafa Erdoğan, “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, der. Murat Yılmaz, cilt 7,
İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 23-40.
6
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olarak nitelendirilmektedir. İşte bu çalışmada da Kukathas’çı siyasal liberalizmin
üzerine oturduğu “vicdan özgürlüğü” ve onun Batı felsefesindeki en önde gelen savunucularından biri olan Pierre Bayle’in düşüncesi inceleme konusu yapılmaktadır.

1. Vicdan Özgürlüğünün Önemi
Liberal düşüncenin önde gelen filozoflarından David Hume, insan eyleminin gerisinde şu üç sâikin yattığını ileri sürmektedir: kişisel çıkar, sevgi/bağlılık ve ilke.
Hume’a göre tüm sosyal, ekonomik ve siyasal kurumların temelinde bireylerin
kişisel çıkar arayışı yatmaktadır. Hume’a göre bireyler, güvenli ve müreffeh bir hayat arayışı içinde, bu amaçlara hizmet eden faydalı kurumları muhafaza etmişlerdir.
Özel mülkiyet, piyasa ekonomisi, devlet gibi kurumlar kartezyen rasyonalizm temelinde icat edilmiş kurumlar olmayıp bireysel çıkarlara hizmet ettiği keşfedilerek
muhafaza edilmiş kurumlardır. Friedrich von Hayek bu türden kurum ve düzenlere
“kendiliğinden doğan düzen” adını vermektedir. Bu anlayışa göre, sosyal işbirliği
ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesine hizmet eden kurumlar bireylerin hayırhahlık
duyguları üzerinde yükselemezler. Norman P. Barry’nin işaret ettiği gibi, Hume’a
göre, “İnsanların hayırhahlık kapasiteleri olmakla beraber bu, üzerine bir sosyal
düzen inşa edilemeyecek kadar kırılgan bir duygudur”.7 İnsanların yardımseverlik
duygularından daha istikrarlı ve güvenilebilecek olan sâik, kişisel çıkar arayışıdır.8
İkinci sırada, sevgi/bağlılık duygusu gelmektedir. Hume’a göre, insanlar kendi
yakınlarını diğer insanlara göre daha fazla düşünürler. Bazen bir kimse, kendi
kişisel çıkarına aykırı olarak bir yakını için eylemde bulunabilir. Bir anne veya
babanın evladı için yapabileceği fedakârlık bunun en güzel örneği olsa gerektir. Bu
bağlılık hissi her zaman bir kişiye yönelik olmak durumunda olmayıp bir kuruma
da yönelik olabilir. Bir kişinin bir siyasî partiye veya ülkesine yönelik duyduğu
bağlılık hisleri buna örnek olabilir.9
Son olarak, insanlar belli bir ilke temelinde eylemde bulunabilirler. Bu çerçevede
bizim bağlılıklarımız sadece kendi kişisel çıkarımıza veya yakınlık hissi taşıdığımız
kişi ve kurumlara değil soyut ilke(ler) veya ideal(lere) de yönelik olabilir. Soyut bir
ilke/ideal, insanları kişisel çıkarlarını ve/veya yakınlarının çıkarlarını feda etmeye
yöneltebilir. Kişinin öyle yapmasının kendisinin ve/veya bağlılık hissi duyduğu kişi
ve kurumların zararına olabileceği bir durumda dahi doğruyu söylemeyi tercih etmesi, inancı uğruna insanın hayatını feda edebilmesi, bu olgunun örnekleridir. Kişilerin
kendilerinin ve yakınlarının çıkarlarını feda edecek şekilde eylemde bulunmalarının
gerisinde “doğru olanı yapma arzusu” yatmaktadır.10 Chandran Kukathas, Hume’un
7

Norman Barry, On Classical Liberalism and Libertarianism, Macmillan, London, 1986, s. 24.

Chandran Kukathas, The Liberal Archipelago: A Theory of Freedom and Diversity, Oxford University Press, New York,
2003, ss. 43-44.
8

9

Kukathas, age, 2003, ss. 44-45.

10

Kukathas, age, 2003, s. 47.
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ilke adını verdiği bu saikı “vicdan” olarak adlandırmaktadır. Vicdanın içeriği, ilke
kelimesinin çağrıştırdığı şekilde rasyonel akıl yürütmeyle oluşturulmak zorunda değildir. Dahası, bu özellik insanlar tarafından evrensel olarak paylaşılmaktadır.11
Kukathas’a göre, bu sâikler arasında hiyerarşik bir sıralama yoktur. Bazen insanlar, kişisel çıkarları uğruna yakınlarına zarar gelmesine göz yumabilir bazen de sevdikleri için vicdanî kabullerine aykırı eylemlerde bulunabilir. Bununla beraber, her
zaman uygulamada üstün çıkan sâik olmasa da, vicdanın daima davranışlarımıza yön
vermesi, bir başka deyişle her zaman doğru olduğunu düşündüğümüz/inandığımız
şeyi yapmak gerektiği genel kabul görmektedir. İnsanlar vicdanlarının sesine uygun
davrandıklarında mutlu olmakta, ona aykırı davranmaya zorlandıklarında ise elem ve
keder duymaktadırlar.12 Bu nedenledir ki, insanların en temel çıkarı, ahlâkî veya kapsayıcı liberallerin ileri sürdüğü gibi rasyonel tercihler temelinde oluşturulan özerk
bir yaşamı sürmek değil, ancak vicdanının sesine uygun bir hayatı sürebilmek, ona
aykırı eylemde bulunmaya zorlanmamaktır. Bu çıkarı hayata geçirebilmenin yolu da
bireylerin vicdan özgürlüklerinin teminat altına alınmasından geçer.13
Vicdan özgürlüğü her bireyin dilediği din(ler)e inanma ve inancının gereği olan
ibadeti yapabilme veya hiçbir dine inanmama özgürlüğünü kapsamaktadır. Bunun
doğal bir sonucu olarak bireyler kendileri gibi inanan, düşünen insanlarla bir araya
gelme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu, örgütlenme/bir araya gelme özgürlüğünden
başka bir şey değildir. Bireyler kendileriyle aynı vicdanî kabullere sahip olmayan
bireylerle bir arada kalmaya/olmaya zorlanamazlar. Bu son husus, bir grup veya
örgütten çıkma özgürlüğüne karşılık gelir. Bu çerçevede, bir grubun kendi vicdanî
kabullerini paylaşmayan bireyi üyeliğe almama veya üyelikten çıkarma hakkı olduğu gibi bireyin de vicdanen içine sindiremediği bir üyeliğe son verme, gruptan
çıkma, zorla grup içinde tutulmama özgürlüğü bulunmaktadır.
Bireyler vicdanî kabullerinden dolayı fiziksel baskıya maruz bırakılamazlar. Bireye
vicdanî kabullerinden dolayı diğer bireylerden gelebilecek zorlamalar, baskılar karşısında devlet bireyin vicdan özgürlüğünü garanti etmelidir. Mamafih, bireyin vicdanî
kabullerine yönelebilecek baskı sadece farklı vicdanî kabullere sahip diğer bireylerden gelmemektedir. Bu baskıları önlemenin aracı olan devlet bizatihi baskının kaynağı olabilir. Nitekim tarih boyunca devletler, vicdanî farklılıkların sosyal ve siyasal
bütünlüğe bir tehdit oluşturduğu düşüncesiyle toplumlarını inanç temelinde homojenleştirmeye çalışmışlar ve farklılıklara büyük hoşgörüsüzlük göstermişlerdir.
Tarihin gördüğü en hoşgörüsüz dönemlerden birisi Reformasyon sonrası dönemdir. Katoliklik inancının hegemonyasının Protestanlık mezhebinin ortaya çıkışıyla
11

Kukathas, age, 2003, ss. 44-47.

12

Kukathas, age, 2003, ss. 45-48.

13

Kukathas, age, 2003, ss. 17, 114.
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yıkılmasının ardından Avrupa’da vicdanî farklılıkların yol verdiği çatışma ve hoşgörüsüzlükte büyük bir artış yaşanmıştır. Böyle bir hoşgörüsüzlükten nasibini alanlar
arasında ağırlıklı olarak Katolik olan Fransa’nın Protestan mezhebine bağlı tebaası
Huguenotlar olmuştur. 16. Yüzyıl boyunca zulme uğrayan Huguenotlar, bu yüzyılın
sonuna doğru Kral olması karşılığında Protestanlıktan Katolikliğe dönen Navarre’li
Henry’nin 1598 yılında Nantes Fermanını ilân etmesiyle bir nebze olsun hoşgörü
ortamına kavuşmuşlardı. Ancak bu nispi dinî özgürlük uzun sürmemiş, 17. Yüzyıl boyunca Huguenotların özgürlükleri ellerinden alınmış ve XIV. Louis tarafından 1685
yılında Ferman’ın tamamen kaldırılmasıyla mutlak hoşgörüsüzlük geri dönmüştür.
“Devlet benim” diyerek mutlak iktidara ne denli arzu duyduğunu gösteren XIV.
Louis, yukarıda da değindiğim gibi, vicdan alanındaki farklılaşmanın, ülke üzerindeki egemenliğine bir tehdit oluşturduğu kanaatindeydi ve onun bu düşüncesi Katolikliğin tüm Fransa’ya hakim olmasını isteyen din adamları tarafından da
pekiştirilmekteydi. Katolik din adamları XIV. Louis’e Huguenotlara karşı hoşgörü
göstermemesi yönündeki tavsiyelerini “Zulmün hak dine karşı yapılmasının yanlış
ancak hak dinin sapkınları doğru yola getirmek için zulme başvurmasının doğru”
olduğunu söyleyen Aziz Augustine’e dayandırmaktaydılar. Aziz Augustine bu fikrini esas olarak Luka İncili 14:23’e referansla meşrulaştırmaktaydı. Burada bir evin
efendisi verecek olduğu ziyafete misafirleri davet etmesi için hizmetkârını görevlendirir. Hizmetkâr çaldığı her kapıdan, konuştuğu her kişiden bir bahane dinler.
Kimisi yeni evlendiğini ve bu yüzden yemeğe gelemeyeceğini, kimisi bir tarla aldığını ve onunla ilgilenmesi gerektiğini bahane ederek daveti geri çevirir. Hizmetkâr
durumu efendisine anlattığında efendinin cevabı “yollara ve tarlalara git ve onları
zorla getir ki evim dolu olsun” şeklinde olur. Aziz Augustine’in bu ifadeyi yorumlaması, Tanrı’nın insanların gerekirse zora başvurularak doğru yola getirilmesine
cevaz verdiği ve hatta bunu buyurduğu şeklindedir. Aziz Augustine’in bu yorumu,
Paris piskoposu tarafından XIV. Louis Fransa’sında Huguenotlar’a karşı kullanılmak üzere yeniden canlandırılmıştır.
Aziz Augustine’in Luka 14:23 yorumu temelinde Fransa’da “sapkınlar”a yönelik
gösterilen hoşgörüsüzlüğün mağdurları arasında hoşgörü fikrinin vicdan temelindeki en güçlü savunularından birini geliştirecek olan Pierre Bayle (1647-1706) adlı
bir Huguenot filozof da bulunmaktaydı. Takip eden bölümde bu filozofun hayatını
ve düşüncesini ele alacağız.

2. Pierre Bayle ve Vicdan Özgürlüğü
Pierre Bayle, 1647 yılında Huguenot bir ailede papaz bir babanın ikinci oğlu olarak
dünyaya gelmişti. İlk eğitimini babasından alan Bayle, ailenin sınırlı imkânlarının
sadece ağabeyinin eğitimini finanse etmesine müsaade etmesi nedeniyle eğitimine
ara vermek zorunda kalmıştır. Eğitimine tekrar başladığında Toulouse’da bir Kato-
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lik okuluna kayıt olmuş, burada Cizvit papazların argümanları karşısında Protestan
inancını savunamamış ve Katolikliğe dönmüştür. Ancak, aradan çok zaman geçmeden, Katolik inancındaki boşlukları görmüş ve dönemin Fransa’sındaki en büyük
suçlardan biri olan Protestanlığa geri dönme suçunu işlemiştir. Bayle çareyi Kalvinistlerin kalesi olan Cenevre’ye kaçmakta bulmuştur. Fakat burada arzu duyduğu
akademik çalışmaları yapamadığı için bir süre sonra kimliğini gizleyerek Fransa’ya
geri dönmüş ve 1681 yılına değin Sedan kentindeki bir Protestan okulunda çalışmıştır. Bu yılda baskıların artması üzerine Hollanda’nın Rotterdam kentinde Huguenotların sığınağı olan Ecole Illustre’de görev almıştır.14
Hoşgörüsüzlükten şahsen muzdarip olmuş olan Bayle oldukça kapsamlı bir hoşgörü savunusu ortaya koymuştur. Bunu yaparken Bayle “vicdan” kavramını hoşgörü savunusunun merkezine oturtmuştur. Tüm insanların evrensel olarak sahip
olduğu bir değer olarak vicdan temelinde yapılacak bir hoşgörü savunusu da hiç
şüphesiz evrensel bir kapsayıcılığa sahip olacaktır. Örneğin Katoliklere, Müslümanlara ve ateistlere hoşgörü gösterilmesini reddeden John Locke’un sınırlı hoşgörü
anlayışına karşılık, Bayle tüm farklı vicdanî kabullere hoşgörü gösterilmesini savunmuştur.
Bayle, bu kapsamlı hoşgörü anlayışını geliştirme doğrultusunda pek çok eser
vermiştir. Başlıca eserleri şöyledir. Kronolojik olarak, Bayle daha Rotterdam’daki
Ecole Illustre’ye gitmek üzere Sedan’ı terk etmeden Various Thoughts on the Occasion of a Comet (Bir Kuyruklu Yıldız Üzerine Çeşitli Düşünceler) adlı eserinin taslağını bitirmiştir. Bu eser, 1682 yılında Letter on the Comet (Kuyruklu Yıldız Üzerine
Mektup) adıyla anonim olarak yayınlanmıştır. Bu eserde Bayle hurafelere karşı aklı
yüceltmektedir. Bunun yanı sıra ve belki de daha önemlisi, dinsiz bir toplumun
varlığını devam ettiremeyeceği şeklindeki dogmayı sarsan, ateistlerden oluşan bir
toplumun da varlığını pekâlâ devam ettirebileceği fikrini bu eserde ileri sürmesi
büyük yankı uyandırmıştır. Fakat bundan da fazla yankı uyandıracak olan Bayle’in,
Louis Maimborg’un Huguenotları hedef alan History of Calvinism (Kalvinizmin Tarihi) adlı eserine cevaben kaleme aldığı General Criticism of M. Maimborg’s History
of Calvinism (M. Maimborg’un Kalvinizmin Tarihi [adlı eserinin] Genel Eleştirisi)
adlı eseri olmuştur. Yine 1682 yılında yayınlanan bu eser, Protestanlar ve kimi
Katolikler arasında beğeni toplamakla beraber, Bayle’in başına üzücü şeylerin de
gelmesine yol açmıştır. Kitap, 1683 yılında Paris’te devlet cellâdı tarafından yakılmış, daha da üzücü olanı, eserin yazarını ele geçiremeyen devlet, Bayle’in kardeşi
Jacob Bayle’i zindana atmıştır. Aradan çok geçmeden, 12 Kasım 1685’te Jacob Bayle mahkûm olduğu zindanda hayatını kaybetmiştir.15
14

http://plato.stanford.edu/entries/bayle/

John Kilcullen ve Chandran Kukathas, “Introduction,”in Pierre Bayle, A Philosophical Commentary on These Words
of the Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In, That My House May Be Full”, Edited and with an Introduction by
John Kilcullen and Chandran Kukathas, Liberty Fund, Indianapolis, 2005, ss. x-xi.
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Bu eserin doğurduğu bir başka olumsuz sonuç da Maimborg’un aynı eserine
cevaben bir kitap yazan, Bayle’in Sedan’dan Ecole Illustre’e birlikte geldiği yakın
arkadaşı ve meslekdaşı Pierre Jurie’nin (1637-1713) eserinin gölgede kalması ve
bunun Jurie üzerinde yarattığı kıskançlık duygusudur. 1685 yılına gelindiğinde
Bayle evrensel hoşgörü doktrinini ortaya koyduğu A Philosophical Commentary
on These Words of the Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In, That My
House May Be Full” (Luka İncili 14:23, “Onları Gelmeye Zorla ki, Evim Dolsun” İfadesi Üzerine Felsefî Bir Yorum) adlı eserini yayınlayacaktır. Bu büyük eser, Jurie’nin
Bayle’e karşı hissettiği kıskançlık ve nefreti daha da arttırmış, Jurie kalemiyle üstesinden gelemediği Bayle’i, Fransız ajanı ve Protestanlık düşmanı olduğu iftiralarıyla
1693 yılında Ecole Illustre’den uzaklaştırmayı başarmıştır.16
Akademik yükümlülüklerinden kurtulan Bayle, yayıncısı ve yakın arkadaşı olan
Reinier Leers’in sağladığı imkânlarla tüm zamanını iddialı bir eseri yazmaya adamıştır. Bu çabaların ürünü olan Historical and Critical Dictionary (Tarihsel ve Eleştirel
Sözlük) 1696 yılında yayınlanarak tüm zamanların başyapıtları arasındaki yerini
almıştır. Bu eser, Avrupa’da Aydınlanma düşüncesinin temel referans kaynaklarından birisi olmuş ve 18. yüzyıl Fransa’sında yaygın bir şekilde okunmuştur. Kilcullen
ve Kukathas’ın ifadesiyle “Voltaire ve Diderot, bu kitaba olan borçlarını ifade etmiş,
Thomas Jefferson Kongre Kütüphanesi’nin temelini oluşturacak 100 eser arasına
bu eseri de dâhil etmiştir.” 17
Bayle, vicdan temelli hoşgörü savunusunu, esas olarak Felsefî Bir Yorum (A
Philosophical Commentary)” isimli eserinde ortaya koymuştur. Hatırlanacağı gibi
Luka İncili 14:23’teki ifade, Aziz Augustine tarafından hak din adına zorlama yapılabileceğinin kanıtı olarak yorumlanmış, Aziz Augustine zamanında Donatistlere,
arada geçen zamanda pek çok başka “sapkın” mezhebe ve Bayle’in zamanında da
Fransız Protestanları olan Huguenotlara karşı zulmün meşrulaştırıcı zemini olarak
kullanılmıştır. İşte Bayle zulme karşı başkaldırısını, bir başka deyişle vicdan temelli
hoşgörü savunusunu, bu ifade ve onun baskıcı yorumu etrafında şekillendirmiştir.
Bu doğrultuda eserinin ilk bölümünde bu ifadenin lâfzî (literal) yorumunun zorunlu olarak yanlış olduğunu felsefeye dayanarak ispatlamayı hedeflemiştir. Burada
felsefe üzerindeki vurgu manidardır. Zira Bayle bir teolog değil bir filozoftur. Bu
nedenle o argümanlarını tamamıyla akla referansla oluşturmaktadır. Eserinin ikinci
bölümünde Bayle, ilk bölümde geliştirdiği argümanlar temelinde kendisine yöneltilebilecek olan eleştirileri öngörüp bunlara cevaplar bulma uğraşısı içerisindedir.
Eserin bu bölümü, Bayle’in vicdan’ın ödevleri ve hakları argümanını da oluşturduğu kısımdır. Eserin üçüncü bölümünde Bayle doğrudan Aziz Augustine’in yorumuna yönelik karşıt argümanlar geliştirmektedir. Eserin dördüncü bölümü de Pierre
Jurie’nin önceki bölümlere yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap mahiyetindedir.
16

Kilcullen ve Kukathas, agm, 2005, s. xi.

17

Kilcullen ve Kukathas, agm, 2005, ss. xi, xii.
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Bizim buradaki incelememiz, Bayle’in vicdan temelli hoşgörü savunusunun temelini
oluşturan ilk iki kısım üzerinde yoğunlaşacaktır.

3. Ahlâkî Meselelerde Temel Rehber Olarak Akıl
Eserinin birinci bölümünde Bayle, ilk olarak aklın pratik ve ahlâkî meselelerde nihaî
yargıç olduğu tespitini yapar. Bayle’in “doğal ışık” (natural light) adını verdiği akıl
yetisi, Tanrı tarafından insanlara bahşedilmiştir. İnsan, akıl sayesinde bütünün parçaların toplamından daha fazla olduğunu, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir
şeyi başkasına yapmamamız gerektiğini, her zaman vicdanımıza uygun eylemde
bulunmamız gerektiğini anlar.18 İnsan aklı, ilahî mesajlar da dâhil olmak üzere kendisine sunulan tüm önermelerin gerçekliği hakkındaki en yüksek karar merciidir.19
Bayle, bu yetiyi “doğal vahiy” (natural revelation) olarak ta adlandırmaktadır. Bayle’e
göre akla aykırı hiçbir şey doğru olamayacağından eğer dinde zorlamanın olacağını
söyleyen lâfzî yorumun akla aykırı olduğu gösterilebilirse bu aynı zamanda onun
yanlış bir yorum olduğu anlamına da gelecek ve reddedilmesine yol verecektir.
Bu doğrultuda Bayle, Luka 14:23’teki ifadeyi dinde zorlamanın temeli olarak
yorumlamanın nasıl akla aykırı olduğunu ve dolayısıyla Tanrı’nın niyetinin böyle
olamayacağını dokuz ayrı argümanla göstermeye girişir.
1. Akıl sayesinde insanlar kadiri mutlak bir Yaratıcının varlığını teslim ederler.
Yine akıl sayesinde O’na kulluk edip O’nu onurlandırmaları gerektiğini anlarlar.
Öyle ki Tanrı’ya karşı bu yükümlülükler esasen aklın eylemleriyle gerçekleştirilmelidir. Nasıl ki bir kral rüzgâr esmesiyle yıkılan büstleri, kendisinin azâmetine saygı
gösterisi olarak göremezse Tanrı da akıl düzeyinde niyet etmeden yani inanmadan
yapılacak ibadet davranışlarını ciddiye almayacaktır. Bir insanın Tanrı’ya ilişkin kanaatini, bir başka ifadeyle vicdanî kabullerini değiştirmeye zorlamak boşunadır.
Zira vicdanî kabuller ancak kişinin kendisinin iradî istemiyle değişebilecek şeylerdir. Zorlamanın en çok başarabileceği şey, aslında inanmayan insanların inanıyormuş gibi yapıp şeklî ibadetleri yerine getirmesi olacaktır. Vicdanî kabul temelinde
yükselmeyip zorlamaya dayanan bu ibadetleri de Tanrı rüzgâr karşısında tesadüfen
eğilen heykellerden daha fazla ciddiye almayacaktır. Öyleyse, bireylerin vicdanlarını zorla değiştirmeye kalkmak akla aykırı, akla aykırı olan şey de zorunlu olarak
yanlıştır. Bu nedenle lâfzî yorum reddedilmelidir.20
2. Bayle’e göre lâfzî yorumu reddetmemize hizmet eden ikinci argüman İncil’in
ve onun yazarının genel ruhunda bulunabilir. Buna göre İncil, inananların sadakatini zora dayanarak değil onların akıl ve vicdanlarına seslenip ruhlarına hitap
Pierre Bayle, A Philosophical Commentary on These Words of the Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In,
That My House May Be Full”, Edited and with an Introduction by John Kilcullen and Chandran Kukathas, Liberty Fund,
Indianapolis, 2005, s. 73.
18

19

Bayle, age, ss. 67-70.

20

Bayle, age, ss. 75-79.
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ederek kazanır. Bu İsa’nın kişiliğinde de ortaya çıkmaktadır. İsa, kendisine kötülük
yapanlara dostluk elini uzatmış, Hıristiyanlara kendilerine zulüm edilmesi halinde
ayaklanmak yerine bulundukları şehri terk edip bir başka şehre gitmelerini tavsiye
etmiştir. Hal böyle iken, Tanrı’nın hak din adına zor kullanılmasını salık verdiğini
söylemek, İncil’in tüm ruhuna ve İncil akıl tarafından onaylandığı için de akla aykırı
bir yorumdur. Bu nedenle reddedilmelidir.21
3. Lâfzî yorum, âdil olan ile âdil olmayan ve erdemli olan ile erdemli olmayan
davranışları birbirinden ayırt edilemez hale getirmektedir. Hak dine karşı yapıldığında zulüm olan eylemler, hak din adına yapıldığında bir erdem olarak sunulmaktadır. Dahası bu anlayış, toplumda kargaşa çıkmasına neden olabilir. Bunun nedeni,
herkesin kendi inancının doğru, başkalarınınkinin yanlış olduğunu düşünmesinde
yatmaktadır. Buna göre eğer zora başvurmak hak din adına yapılması halinde meşru ise herkes kendi gibi inanmayanlara karşı zora başvurmasını meşru görecektir.
Açıktır ki, bu akla karşıdır ve dolayısıyla da yanlıştır.22
4. Lâfzî yorum, kâfirlere hak dinin yayıcılarını kendi ülkelerine sokmama, girmiş
olanlarını da defetme konusunda makul nedenler vermesi nedeniyle doğal ışığa
aykırıdır. Hangi egemen, kendi tebaasının başka bir dine döndürülmek üzere zora
maruz bırakılmasına müsaade edebilir? Bir egemenin ilk görevi vatandaşlarının huzurunu sağlamak, onların can ve mal güvenliklerini tesis etmektir. İnsanların Katolik misyonerlerin doktrinlerine itibar etmemeleri halinde zor kullanılarak Katolik
Kilisesine sokulmasına göz yummak egemenin aslî vazifesini yerine getirmemesi
demektir. Bu nedenle bir egemenin zorla dinini yaymayı kafalarına koymuş misyonerleri ülkesine sokmaması çok doğaldır. Oysaki Katolik misyonerlerin yorumu hak
dinin yayılmasını engellediği için akla aykırı ve dolayısıyla da yanlıştır.23
5. Lâfzî yorumun uygulamaya konulması önlenemez suçların işlenmesine yol
açacaktır. Zorun savunucuları, bunun düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için özel
bireyler eliyle değil fakat devlet eliyle gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Uygulamada bir aşırılık olursa bu kuralın kendisinden değil ama uygulayıcının hatasından kaynaklanmalıdır. Fakat Bayle’e göre Fransa’da olan diğerkâm din
değiştirmeler olmayıp her türlü zulümdür. Bu âdil bir kuralın yanlış uygulanması
olmayıp, bizatihi lâfzî yorumdan kaynaklanmaktadır. Ne doğal ışık ne de ilahî ışık
böyle bir şeyi kabul edemez. Dolayısıyla bu lâfzî yorum yanlıştır.24
6. Lâfzî yorum, Hıristiyanları Müslümanlara karşı önemli bir argümandan mahrum bırakmaktadır. Buna göre İslam’ın zor kullanılarak yayıldığı, buna karşılık
Hıristiyanlığın barışçıl iknaya dayandığı ileri sürülmektedir. Hıristiyanlık adına
21

Bayle, age, ss. 80-86.

22

Bayle, age, ss. 86-92.

23

Bayle, age, ss. 92-102.

24

Bayle, age, ss. 102-119.
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zor kullanmayı salık veren lâfzî yorum bu argümanı ortadan kaldırdığı için yanlış
olmalıdır.25
7. Lâfzî yorum, Hıristiyanlığın ilk üç yüz yılındaki Kilise Babaları tarafından
onaylanmamaktadır. Katolik Kilisesinin doktrinlerini kendisine rehber aldığı Kilise
Babaları’nın bu konuda cahil olduğu düşünülemez. Eğer onlar, zulüm yerine tatlı
sözü tavsiye etmişlerse lafzî yorum yanlış olmalıdır.26
8. Lâfzî yorum, ilk Hıristiyanların kendilerine zulüm eden pagan egemenlerine
karşı şikâyetlerini boşa çıkartırdı. Zulme karşı çıkan Hıristiyanlara paganlar, “Sizin
dininiz de zor kullanmayı emretmiyor mu? Gücü siz ele geçirseniz aynı şeyi siz
yaparsınız...” diyerek zulümlerini meşrulaştırabilirdi. Lâfzî yorum ilk Hıristiyanların
ahlâkî açıdan güçlü konumlarını ellerinden alması nedeniyle yanlış olmalıdır.27
9. Lâfzî yorum, eğer doğru olsaydı ortodoks (doğru) yorumun ortodoks olmayanlara (heterodoks) zulüm etmesini meşru kılardı. Ancak tüm mezhepler kendilerinin ortodoks diğerlerinin ise sapkın olduklarını düşündüklerinden bu yorum,
Hıristiyanlık içinde sonu gelmez çatışmaların önünü açardı. Bu akla aykırıdır.28

4. Tanrı’nın İçimizdeki Sesi: Vicdan
Eserin ikinci kısmında Bayle lâfzî yorumu reddetmesine yönelik eleştirilere cevap
verir. Bunu yaparken akıldan çok vicdan kavramına dayanır.29 Bayle’e göre en temel
eleştiri, aslında zulmün âdil olmadığı ancak bunun hak din adına yapılması halinde
ortaya çıkaracağı iyiliğin yaratacağı adâletsizliği telafi edeceği, şeklinde olan,dır. Bu
eleştiri, Bayle’i imanın temelinin ne olduğu sorusunu araştırmaya yöneltmiştir.30
Hatırlanacağı gibi, Bayle Hıristiyanlığın pratik meseleleri ve ahlâkî konularda
doğal ışığın veya vahyin (natural revelation), temel yol gösterici olduğunu kabul etmektedir. Ancak dinler, akıl temelinde ispat edilemeyecek bir kısım spekülatif doktrinler de ihtiva ederler. Hıristiyanlıktaki teslis inancı ve Kutsal Komünyon inancı,
spekülatif doktrinlerin örneklerindendir. Bayle, aklın yetersiz kaldığı bu konularda
insanın yardımına vicdanın yetiştiğini düşünmektedir.31
Bayle’e göre vicdan, Tanrı’nın bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen
içimizdeki sesidir. Bir bireyin vicdanının sesinin aslında Tanrı’nın sesi olduğunu
25

Bayle, age, ss. 119-120.

26

Bayle, age, ss.121-124.

27

Bayle, age, ss. 124-131.

28

Bayle, age, ss. 131-135.

A. Godman Tannenbaum, “Interpretive Essay”, in Pierre Bayle’s Philosophical Commentary: A Modern Translation And
Interpretation, Amie Godman Tannenbaum, Peter Lang, New York, 1987, ss. 237-238.
29

Karl C. Sandberg, At the Crossroads of Faith and Reason an Essay on Pierre Bayle, University of Arizona Press, Tucson,
1966, s. 73.
30

John Kilcullen ve Chandran Kukathas, “Appendixes,” in Pierre Bayle, A Philosophical Commentary on These Words of
the Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In, That My House May Be Full”, Edited and with an Introduction by
John Kilcullen and Chandran Kukathas, Liberty Fund, Indianapolis, 2005, s. 593.
31
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bilmesine rağmen vicdanına aykırı davranışlarda bulunması esasen Tanrı’ya karşı
gelmektir ve işlenebilecek en büyük günahtır.32 Bu nedenle bireyin vicdanının buyruklarını yerine getirmesi zorunludur. Bir insanı vicdanî kabullerine aykırı davranışlara zorlamak da ona yapılabilecek en büyük zulümdür.
Böylesine belirleyici bir rehber olan vicdanın içeriği önceden belirlenmiş değildir. Bireyler, sahip oldukları akıl sayesinde farklı doktrinler içerisinden kendilerine
en makul olanını benimseyerek vicdanî kabullerini oluştururlar. Vicdan, insanlara
her zaman doğru olanı göstermeyebilir. O, ruhumuzu koruyabilmemiz için pratik
bir rehberdir.33 Kimi zaman insanlar yanlış vicdanî kabuller içerisine girebilirler.
Son tahlilde hangi vicdanî kabulün doğru olduğunu bir tek Tanrı bilebilir. Ancak
yanlış bir vicdanî kabule sahip olmak, Tanrı’nın gözünde bir günah teşkil etmez.
Tanrı, insanlara samimiyet ve ciddiyetle doğruyu, hakkı aramayı ve bir kez onu bulduklarına inandıklarında ona itaat etmelerini emretmiştir.34 Bu nedenledir ki, ister
ortodoks isterse de sapkın olsun vicdan her durumda bağlayıcıdır.35 Bu anlamda
Tanrı için asıl olan niyettir. Nitekim yukarıda da değinildiği gibi, dinin spekülatif
meselelerinde kesin deliller ortaya koymak ve bir doktrinin doğruluğunu veya yanlışlığını ispat etmek mümkün değildir. Bu nedenle bu konularda yapılacak hatalar
kaçınılmaz olabilmekte ve Tanrı’nın gözünde günah oluşturmamaktadır.36
Bayle bu noktayı açıklığa kavuşturmak için yaşadığı dönem Fransa’sında anlatılan gerçek bir olayı örnek verir. Buna göre bir kadının kocası orduya katılarak
savaşa gider. Orduda kendisine tıpatıp benzeyen biriyle tanışır. Bir süre sonra koca
savaşta ölür. Kendisine tıpatıp benzeyen kişi, koca rolüne geçerek savaş sonunda
ölen kişinin evine gider. Kadın, onun gerçek kocası olduğunu düşünür ve onunla
birlikte olur. Normal şartlar altında evli bir kadının kocası olmayan bir erkekle birlikte olması büyük bir günahtır. Ancak bu durumda kadın, birlikte olduğu kişinin
gerçekten kocası olduğunu düşünmekte ve bu nedenle karılık görevini yerine getirmektedir. Burada eğer birisinin günahı varsa o da koca rolüne giren kişinindir.
Kadının sahte koca ile birlikte olması değil bilakis olmaması bir suç/günah teşkil
ederdi.37 İşte yanlış vicdanî kabullere sahip samimî bir “sapkın” tıpkı sahte koca
tarafından aldatılmış kadın gibidir.38 Birey, kendi vicdanının ortodoks (doğru, hak)
vicdan olduğuna inanır ve bu vicdana uymak Tanrı’nın emri olduğu için ona itaat
eder. Bu nedenle yanılgı içindeki vicdan (erring conscience), doğru vicdan (orthodox conscience) ile aynı haklara sahiptir.
32

Bayle, age, s. 113.

33

Kilcullen ve Kukathas, agm, ss. 595-596.

34

Bayle, age, s. 264.

35

Thomas M. Lennon, Reading Bayle, University of Toronto Press, Toronto, 1999, s. 82.

36

Elisabeth Labrousse, Bayle, çev.: Denys Potts, Oxford University Press, Oxford, 1983, s. 84.

37

Bayle, age, ss. 233-236.

38

Lennon, age, s. 84.
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Bu çerçevede her birey yanlış dahi olsa vicdanına göre yaşama hürriyetine sahip
olmalıdır. Burada asıl olan Tanrı’ya karşı yükümlülüktür. İnsanlar, Tanrı’nın vicdanî
kabullerimize göre yaşama emrini yerine getirebilmek için hür bırakılmalıdır. Yani
bir ödev (vicdanımıza göre yaşama ödevi), bir hak/özgürlük (vicdan özgürlüğü)
doğurmaktadır. Bizim bu hakkımız, başkalarına da bize müdahale etmeme ödevi
yüklemektedir.39 Lennon’un sözleriyle,
Eğer sapkın, inandığı gibi davranma yükümlülüğü altındaysa onun böyle
davranma hakkı vardır. Eğer onun böyle davranmaya hakkı varsa o zaman
yöneticinin ona müdahale etmeme ödevi vardır. Çünkü bireysel vicdan
özerktir ve bu nedenle hoş görülmelidir.40

Bu çerçevede egemenin rolü insanların can ve mal güvenliklerini sağlamak ve
vicdanî kabullerini huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortamı yaratmaktır. Devlet,
insanların ruhlarının selametinden sorumlu değildir. Siyasal otorite, ancak farklı
mezhepler temel hizmetlerin karşılanması için gerekli vergileri ödemeyi reddettiklerinde, egemenin otoritesini tanımadıklarında, başkalarına kendi inançlarını zorla kabul ettirmeye kalkıştıklarında, kısacası kamu düzenini bozmaları durumunda
müdahaleye maruz kalabilirler. Bunun dışındaki hallerde farklı vicdanî kabullerin
varlığına müsaade edilmelidir. Toplumsal çatışmayı yaratan farklılıkların olması değil bu farklılıklara hoşgörü gösterilmemesidir. Bayle, vicdanı ve özgürlüğü merkeze
yerleştirerek tüm vicdanî farklılıkları içine alan kapsayıcı bir hoşgörü savunusu geliştirmiştir. O sadece belli grupları hoş görüp diğerlerine hoşgörüsüzlük gösterme
tutarsızlığına düşmemiştir. O, böyleleri yarı(m)-hoşgörü savunucuları olarak tanımlamaktadır. Onun teorisi ise bir tam-hoşgörü teorisidir.

Sonuç
Her birey mutluluğu arama hakkı/özgürlüğüne sahiptir. Mutluluğun yolu da bireyin iyi bir yaşam sürmesinden geçmektedir. Ama peki “iyi yaşam” hangisidir? Akıl
yoluyla bulunabilecek, herkesi mutluluğa götürecek, genel geçer bir iyi hayat anlayışı mevcut mudur? Antik Yunan’ın büyük filozofları Platon ve Aristoteles bu soruya “evet” yanıtını verirken günümüz liberalleri “hayır” yanıtını vermektedir. Çağdaş liberaller farklı iyi yaşam biçimlerinin varlığı konusunda hemfikirdir. Onların
hemfikir olmadığı şey, bu farklı yaşam biçimlerinin ortak yönünün ne olduğudur.
Ahlâkî/kapsayıcı liberallere göre tüm iyi yaşamların ortak yönü onların akıl temelinde bireyin özgür tercihiyle oluşturulmuş “özerk” yaşamlar olmalarında yatarken
siyasal liberallere göre herhangi bir yaşamın “iyi yaşam” olarak nitelenebilmesinin
önkoşulu onun bireyin vicdanî kabullerine uygun bir yaşam olmasıdır. Özerk bir iyi
John Kilcullen, Sincerity and Truth Essays on Arnauld, Bayle and Toleration, Clarendon Press, Oxford, 1988, s. 62;
Labrousse, age, s. 85; Lennon, age, s. 85.
39

40

Lennon, age, s. 85.
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yaşam anlayışından farklı olarak vicdanî kabullere uygun iyi yaşam anlayışı, rasyonel olarak oluşturulmuş bir iyi yaşam anlayışı olmak zorunda değildir.
Bu ikinci iyi hayat anlayışına göre birey vicdanının sesine uygun yaşadığında
mutlu, ona aykırı yaşamaya zorlandığında ise mutsuz olacaktır. Bu nedenle tüm
bireylerin temel insanî çıkarı, vicdanlarının sesine göre bir yaşam sürebilme hakkı, bir başka ifadeyle vicdan özgürlüğüne sahip olmakta yatmaktadır. Kimilerine
göre vicdan Tanrı’nın içimizdeki sesi, kimilerine göre ise kendilerinin geliştirdiği
veya içinde yaşadıkları çevrenin onlara iyi ve kötü hakkında öğrettiği yargıların bir
bütünüdür. Her halükarda ahlâkî varlıklar olarak insanlar vicdanlarının sesine uygun yaşama arzusundadırlar. Pierre Bayle bunu, daha 17. Yüzyıl’da çok net olarak
görebilmiştir. O, belli bir vicdanî kabulün doğru olduğu ve bu nedenle de hoşgörüsüzlüğe uğramasının yanlış olduğunu savunmamış, ister yanlış isterse de doğru
olsun her vicdanın özgürce var olma hakkının olduğunu savunmuştur. Böylece Bayle, belli vicdanî farklılıkları hoş görüp başka bazılarını hoş görmeme tutarsızlığına
düşmemiş, evrensel bir vicdan özgürlüğü savunusu geliştirmiştir. Bugün Bayle’in
vicdanın Tanrı’nın içimizdeki sesi olduğu ve bu nedenle de bağlayıcı olduğu şeklindeki dinî temelli görüşleri, herkes tarafından kabul görmeyebilir. Ancak onun
vardığı sonuçlar yani evrensel vicdan özgürlüğünün sağlanması fikri, tam olarak
geçerliliğini korumaktadır
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Evrensel Doğrular: İnsan Hakları ve
Batılılaştırma Yanılgısı1
Amartya Sen
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Liberal Düşünce, Cilt 14, Sayı: 55, Yaz 2009 S.: 149-153

Çeviren: Özlem Çağlar Yılmaz

Öğrencilerim zor bir mesele olan Batı harici toplumlarda insan haklarının durumuna
nasıl yaklaşılması gerektiğiyle pek ilgililer, ancak bu konuda bir o kadar da farklı görüşleri var. Şu soru sıklıkla sorulur: Batılı olmayan toplumlar “Batılı özgürlük değerlerini” sahiplenmeye teşvik edilmeli veya zorlanmalı mı? Bu kültürel emperyalizm
olmaz mı? İnsan hakları nosyonu insanlığın ortaklığı fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu
haklar herhangi bir ülke vatandaşlığından veya bir millete aidiyetten kaynaklanmaz,
her insanın ancak insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklardır. Evrensel insan hakları kavramı bu bakımdan birleştirici bir fikirdir. Buna rağmen insan hakları konusu,
özellikle Batılı olmayan toplumlarda insan haklarına itibar edilmesi meselesi siyasî
ve ahlâkî tartışmaların mücadele alanı haline gelmiştir. Bu neden böyle oldu?

Kültürlerin Çatışması mı?
Bu durum, bazen, “medeniyetler çatışması” veya “kültürler arası savaş” adı verilen teoriye atıfla, dünyayı böldüğü iddia edilen kültürel farklılıklarla açıklanır. Pek çok Asya
ülkesinde hiç itibar edilmeyen siyasî özgürlüklerin dayanağı olan insan haklarını Batılı ülkeler tanımaktadır. Birçok insan bu noktada ayrışmaktadır. Günümüz dünyasında bu tür bölgesel ve kültürel genellemelerle düşünmenin cazibesi çok kuvvetli.
1 “Universal Truths: Human Rights and the Westernizing Illusion”, Harvard International Review, Vol. 20, no: 3 (Yaz,
1998), ss. 40-43.
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Gerçekten bu konuda dünya çapında gelenekler ve kültürler bakımından böylesine katı farklılıklar var mıdır? Elbette şu doğru; muhtelif Asyalı devlet temsilcileri
evrensel insan hakları ihtiyacı telkinlerine Batılı değerlere ters olan “Asyalı değerler” adına itiraz etmiştir. Sözde Asya değerleri sisteminde, mesela Konfüçyüsçü sistemde, düzen ve disipline büyük vurgu yapılırken haklara ve özgürlüklere daha az
yer verildiğini iddia ederler.
Birçok Asyalı, evrensel insan hakları anlayışının kabulü çağrısının Batılı değerlerin diğer kültürlere empoze edilmesinin bir parçası olduğunu öne sürerek tartışmaya devam eder. Mesela disiplini ve düzeni daha çok vurgulamasından dolayı
Asya toplumunda basına sansürün daha kabul edilebilir olduğu ileri sürülmektedir.
Bu görüş 1993 Viyana İnsan Hakları Konferans’ında Asyalı birkaç devlet sözcüsü
tarafından hararetle dile getirildi. O konferansta bazı olumlu şeyler de oldu: İktisadî
mahrumiyetleri gidermek gerektiğinin umumiyetle kabulü ve bu alanda sosyal sorumluluğun kısmen tanınması gibi... Ancak sivil ve siyasî haklar konusunda konferans katılımcıları bölgesel olarak tam ortadan ikiye ayrıldı. Temel siyasî ve sivil
hakların tanınmasını reddeden muhtelif Asya hükümetleri tüm grubu böldü. Temel
argümanları “Asyalı değerler” retoriği ve onların Batılı önceliklerden farklılığıydı.
İnsan haklarının münhasıran “Batılı” şeklinde sınıflandırılmasının bir müsebbibi
bunu bahane eden Asyalı konuşmacılarsa diğer müsebbibi de bunu böyle kabul
eden Batı’nın kendisidir. Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, böyle dile
getirilmese de, insan haklarına antik çağlardan beri sadece Batı’da değer verildiğini
varsayma yönünde bir eğilim var. Şöyle ki, Batı medeniyetinin iddia edilen bu özgün özelliğinin başka herhangi bir yere yabancı olduğu varsayılır. İnsan haklarının
kökeni hakkındaki Batı kaynaklı teoriler, kasten olmasa da, bölgesel ve kültürel
özellikleri vurgulayarak Batılı olmayan toplumlarda insan haklarının evrenselliği
meselesine itirazları pekiştirmektedir. Kişisel özgürlüğe ve sivil haklara değer vermenin münhasıran Batı medeniyetinin bir katkısı olduğunu iddia eden Batılılar diğer ülkelerden yükselen insan hakları eleştirilerinin eline koz vermektedir. Batılı olmayan toplumlarda iddia edildiği gibi “yabancı” bir fikrin savunuculuğunu yapmak
Batı’nın kültürel emperyalizmi gibi görünebilir.

Gelenek Olarak Modernite
Özgürlük ve haklar meselesinde Batılı ve Batılı olmayan medeniyetlerin durumu şeklindeki büyük kültürel dikotomi ne derece doğru? Ben böylesi büyük bir dikotominin
çok az bir anlamı ve önemi olduğuna inanıyorum. Ne Asyalı devlet adamlarının “Asyalı değerlerin” özel olduğu iddiaları ne de Avrupa ve Amerikalıların “Batılı değerlerin”
eşsizliği iddiaları tarihî bir analizin ve ciddî bir araştırmanın elinden kurtulabilir.
Batı medeniyetini bireysel özgürlüğün ve siyasî demokrasinin tabiî hayat alanı
olarak görmek bugünün durum tespiti bilgisiyle geçmiş hakkında tahmin yürüt-
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mekten kaynaklanmaktadır. Avrupa Aydınlanmasının ve 18. Yüzyıl’dan itibaren yakın geçmişte yaşanan gelişmelerin daha yaygın hale getirdiği değerler, genellikle
keyfî olarak, binlerce yıllık, antik Batı mirasının bir parçası olarak görülmektedir.
Genel anlamıyla her insanın hakkı olan evrensel insan hakları kavramı gerçekte
nispeten yeni bir fikirdir, bu haliyle bu kavrama ne antik Batı’da ne de başka antik
medeniyetlerde rastlanır.
Buna karşılık, çok uzun zamandır savunulan başka fikirler vardır, hoşgörü veya
bireysel özgürlüğün önemi gibi. Mesela Aristo’nun özgürlük ve insanlığın gelişimi
üzerine yazıları günümüzün insan hakları teorilerine iyi bir dayanak malzemesi
teşkil etmektedir. Diğer taraftan özgürlük yerine disiplin ve düzeni tercih eden başka Batılı filozoflar da (Platon ve St. Augustine gibi) Konfüçyüs’ün önceliklerinden
geride kalmamaktadır. Ayrıca, özgürlüğün değerini vurgulayan Batılılar bile meselelerini tüm insanlığın bir mücadelesi olarak görmemiştir. Aristo’nun iddialarında
kadınları ve köleleri hariç tutması bu evrensel olmama haline bir örnektir. Batı medeniyetinde bireysel özgürlük müdafaası mevcuttur ama bu sınırlı ve tesadüfîdir.

Konfüçyüs ve Diğerleri
Batılı olmayan geleneklerde, özellikle Asya’da bireysel özgürlük lehine benzer metinler var mı? Şüphesiz evet, var. Konfüçyüs Asya’daki hatta Çin’deki tek filozof değil.
Asya’nın fikir geleneklerinde çok çeşitlilik var, pek çok yazar özgürlüğün ve hoşgörünün önemini vurgulamış ve bir kısmı da her insanın hakkı olduğu şeklinde ifade
etmiştir. Güney Asya’da başlayıp gelişen, oradan Güneydoğu Asya’ya Çin, Japonya,
Kore ve Tayland’ı içine alacak şekilde Doğu Asya’ya yayılan Budizm’de özgürlük lisanı çok önemlidir. Bu bakımdan, Budist felsefenin özgürlüğü bir hayat hali olarak
vurgulamakla beraber ona siyasî bir içerik de verdiğini anlamak önemlidir. Sadece bir
örnek vermek gerekirse, milattan önce 3. Yüzyıl’da Hint İmparatoru Ashoka’nın hem
devlet politikasının bir parçası olarak hem de farklı insanların birbirleriyle ilişkisine
atfen hoşgörü ve bireysel özgürlük lehine pek çok siyasî kitabesi bulunmaktadır. Ashoka hoşgörünün alanının istisnasız herkesi kapsaması gerektiğini iddia etmektedir.
Konfüçyüs için de katışıksız bir otoriteryen portresi ikna edicilikten epey uzaktır.
Konfüçyüs düzene inanır, fakat devlete kör bir sadakati de tavsiye etmez. Zilu prense nasıl hizmete etmek gerektiğini sorduğunda Konfüçyüs “Onu rahatsız etse bile
ona doğruyu söyle” der ki bu, bugün Singapur’da veya Beijing’de bazı zorluklara
sebep olabilecek bir siyasî tavsiyedir. Elbette Konfüçyüs bir pratik adamı, kendini
boş yere tehlikeye atarak yerleşik düzene karşı gelinmesini tavsiye etmez. Pratik
olarak tedbirli ve planlı olmak gerektiğini vurgular, diğer taraftan muhalefetin önemi üzerinde ısrarla durur.
Esas olan, Batılı ve Batılı olmayan geleneklerin her ikisinin de kendi içlerinde müthiş bir çeşitliliği barındırmasıdır. Hem Asya’da hem de Batı’da bir kısmı düzen ve di-
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siplini vurgularken diğerleri de özgürlüğe ve hoşgörüye yoğunlaşır. Her insanın sahip
olması gereken bir hak olarak insan hakları fikrinin, sınırsız evrensel bir anlam ile çok
açık ve net bir yapı kazanması gerçekte çok yeni bir gelişmedir, bu haliyle ne Batı’da
ne de başka bir yerde eski bir fikir değildir. Ancak gerek eski Batı geleneklerinde
gerekse Batılı olmayan toplumların kültürlerinde sınırlı ölçüde özgürlük ve hoşgörü
savunusu ile kamusal denetime karşı genel argümanlar bulmak mümkündür.

İslam ve Hoşgörü
İslamî gelenek hakkında sık sık spesifik sorular gelir. İslam medeniyeti, özellikle
Orta Doğu’daki yakın dönem siyasî savaşlardan dolayı, bireysel özgürlüğe karşı
tamamen hoşgörüsüz ve düşman olduğu şeklinde tasvir edilmektedir. Bir geleneğin kendi içinde farklılığı ve çeşitliliği barındırması İslam için de geçerlidir. Türk
imparatorları genellikle Avrupalı çağdaşlarına nispetle daha hoşgörülüydüler.
Hindistan’daki Moğol imparatorlarının (Babür), bir istisna hariç, son derece hoşgörülü olması bir yana, farklılıkları hoşgörünün teorisi üzerine çalışanlar bile olmuştur.
16. Yüzyıl Hindistan’ının büyük Babür İmparatoru Ekber Şah’ın müsamaha üzerine
söyledikleri siyasî nutukların klasikleri arasında sayılabilir. Batılı siyasî tarihçiler
kendi entellektüel tarihleriyle ilgilendikleri kadar Doğu düşüncesiyle ilgilenseydi,
bu Batı’da çok dikkat çekerdi. Kıyaslamak gerekirse, Ekber Şah’ın tüm dinî grupları
korumayı ve müsamahayı devlet politikası olarak öngördüğü sistem Avrupa için
hâlâ tazeliğini korumaktadır.
12. Yüzyıl’da yaşamış Yahudi düşünür İbn Meymun, hoşgörüsüz Avrupa’nın
Yahudilere zulmünden kaçmak zorunda kalıp Sultan Salahaddin’in himayesindeki
hoşgörülü Kahire’ye sığınmıştır. 11. Yüzyılın başlarında Hintçe matematik tezlerini
Arapçaya çeviren, İran üzerine ilk genel kitabı yazan İranlı matematikçi El Birunî
dünyanın ilk antropoloji teorisyenlerindendir. El Birunî “tüm milletlerin diğer milletlere karşı çoğunlukla hissettiği yabancılara değer vermeme ...” fikrine karşı çıkmıştır. Hayatının büyük bir kısmını yaşadığı 11. Yüzyıl dünyasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün gelişmesine adamıştır.

Otorite ve Muhalefet
Modern dünyada farklı kültürler arası çeşitliliği tanımak son derece önemlidir, zira
sürekli “Batı medeniyeti”, “Asya değerleri”, “Afrika kültürü” vesaire gibi fazlasıyla
basitleştirilmiş genelleştirmelere maruz kalmaktayız. Bu temelsiz tarih ve medeniyet okumaları sadece entellektüel bakımdan sığ, yüzeysel değil aynı zamanda
yaşadığımız dünyanın bölücülüğüne ve ayrıştırıcılığına da katkıda bulunmaktadır.
Kabalık şiddete yol açar.
Gerçek şu ki her kültürün insanı birbirleriyle ihtilâfı sever ve sık sık ihtilafa
düşerler. Çocukluğumda 19. Yüzyıl Kalkütası’nın meşhur bir Bengal şiiriyle na-
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sıl eğlendiğimi hatırlarım. Şair ölümün dehşetini ve ölümlü olmanın acısını tasvir
etmektedir. “Sadece düşün” der ve şiir şöyle devam eder: “Öldüğün gün ne fena
olacak / Diğerleri konuşmaya devam edecek / Ve sen cevap veremeyeceksin” Bu
görüşe göre ölümün en acı veren yanı tartışma kabiliyetinin yokluğudur. Bu da
farklılıklarımıza, görüş ayrılıklarımıza ve başkalarıyla tartışmamıza ne kadar önem
verdiğimizi gösterir.
Muhalefet, genellikle kendilerinin güvenliği pahasına her toplumda mevcuttur.
Batı’daki Batılı olmayan toplumlar üzerine yapılan tartışmalar vali, bakan, askerî
yönetici, dinî lider gibi otoritelere fazla itibar etmektedir. Bu “otoriteye itibar”ın
sebebi, uluslararası toplantılarda genellikle hükümet görevlileri ve sözcüleri tarafından temsil edilen Batılı ülkelerin diğer ülkelerdeki “mevkidaşlarının” görüşlerini
anlamaya çalışmasıdır.
Asya değerlerinin tamamıyla otoriteryen olduğu görüşü hemen hemen sadece
iktidardakilerin ve onların yandaşlarının sözcülerinden kaynaklanmaktadır. Oysa,
dışişleri bakanları veya hükümet görevlileri veya dinî liderler mahallî kültürü ve
değerleri yorumlama tekeline sahip değildir. Her tarafın muhalif görüşlerini dinlemek gerekir.

Ulusal ve Kültürel Çeşitlilik
Sonuç olarak, antik bir Batı mirası olarak görülen sözde “Batılı özgürlük değerleri”
ne münhasıran antik bir değerdir ne de antik anlamıyla sadece Batılıdır. Bu değerlerin pek çoğu mevcut kavramsal halini son birkaç yüzyıl içerisinde almıştır. Birtakım
muhtemel unsurları eski Batı geleneklerinde bulmak mümkünken bazı başka muhtemel unsurlar da Batılı olmayan geleneklerde mevcuttur. Hoşgörü üzerine belli
bir konuda Plato ve Konfüçyüs bir türlü aynı tarafta olabilirler, Aristo ile Aşoka da
başka bir tarafta yer almaktadır.
Sadece uluslar ve kültürler arası çeşitliliğin kabulü gerekmiyor, aynı zamanda
her ulusun ve kültürün kendi içinde de çeşitliliğin olduğu kabul edilmelidir. Uluslararası çeşitliliği, kültürel ayrılıkları ve sözde “Batı medeniyeti” ile “Asya değerleri” veya “Afrika kültürü” vs arasındaki farkları kaydetme kaygısıyla her ülkenin ve
kültürün kendi içindeki heterojenlik dramatik olarak gözardı edilmektedir. “Ulus”
ve “kültür” kavramları entellektüel ve siyasî farklılıkları anlamak ve incelemek için
uygun birimler değildir. Kesin yargıların ve şüphelerin ayrılma çizgileri uluslararası sınırlar boyundan geçmez, bu çizgiler çok farklı noktalarda çapraz geçerler.
Her kültür için çoğunlukla homojen bir anlamda kullanılan “kültürler” retoriği bizi
siyasî olarak şaşırttığı kadar entellektüel olarak da şaşırtmaktadır.
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Din özgürlüğü açısından, Türkiye’nin durumunu anlamakta “zulümde eşitlik” kavramı anahtar bir öneme sahiptir. Bizde ‘haklarda eşitlik’ yoktur; ‘zulümde eşitlik’ vardır. İki gündür beyaz, Müslüman ve Sünnî şeklinde kimlik tanımlamaları yapılıyor.
Devletin kafasındaki Sünnî tanımının sadece Cuma namazı kılan arada rakı içen ve
eşi açık giyinen şeklinde olduğunu düşünüyorum. Resmî tahayyülün sınırları dışına
çıkan herkes “devletlu” zihniyet açısından bir tehdittir. Tehdit olarak görüldüğü için
onlar, eşit derecede zulümle karşılaşırlar. Devletin hepimizi zulümde eşit kıldığını
maalesef kavrayamamakta, bizde yaratılan körlük hâlini maalesef içselleştirmiş bulunmaktayız.
Bu ülkede herkes sistemin mağduru durumundadır. Herkes sistemden şikâyet
etmekte ve mağduriyetini ifade etmektedir. Sistem bütün kimliklere baskı ve zulüm uygulamakta çok âdil davranıyor.Ülkemizdeki mağduriyet hâlini aklımız kadar
kalbimizle de kavramalıyız. Bu ülkede Müslümanlara bugün ne olduğunun cevabı,
geçmişte gayr-i Müslimlere ne yapıldı sorusunun cevabında gizlidir. Bu soruların
cevaplarına aklımızı ve kalbimizi birlikte açmalıyız, çünkü gerçek kavrayış ancak ikisiyle mümkündür. “Mademki Ermeni’sin, istemeden vermelisin” sözünü bir Ermeni
duyduğunda ne hisseder? Ortaokulda arkadaşlarının böyle bir laf ettiğini düşünen
Ermeni çocuğunun içinde nasıl yaralar açılır? Okul kapısından geri döndürülen başörtülü kızın ne hissettiğini kalbimizle anlayabilirsek o zaman gerçekten çok önemli bir adım atacağız. Bunları yüreğimizle anlayabiliriz, bunları sadece teorik olarak
anlamaya çalışmak yeterli değildir. Meselenin bütün özü, empati kurabilmektir.
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Apartheid dönemi Güney Afrika’sında olduğu gibi, Türkiye’de de muteber vatandaş kimliğine sahip küçük bir azınlık bulunmaktadır. Bu muteber azınlık dışında kalan herkes zenci kabul edilmektedir. Biz, biraz da kim daha zenci şeklinde
zencilik yarışması yapıyoruz. Obama, ABD başkanı seçildikten sonra ülkemizde
de “Türkiye’de Obama kimdir?” şeklindeki sorunun cevabı arandı.. Kürt müdür?
Doğru, Kürt de Obama’dır, ama sadece o değildir.Türkiye’nin Obama’sı Ermeni’dir;
Protestan’dır, türbanlı kadındır, Alevîdir. Kısacası bu ülkede neredeyse hepimiz
Obamalaştırılmış daha doğrusu zencileştirilmiş bulunmaktayız.
Bu ülkenin zencileri olarak hepimizin, yüreğini birbirine açması ve empati kurması gerekmektedir. Şimdi Türkiye’nin azınlık politikasına dair çözümlememi sunmak istiyorum.

Türkiye’nin Bir Azınlık Politikası Var mıdır?
Türkiye’nin çok net bir azınlık politikası olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle bu
politikayı tam olarak göremiyor ve kavrayamıyoruz. Türkiye’deki dinî azınlıkların
sayılarının günümüzde çok azalmış olması ve sürekli gözlerimizin önünde olmamaları gibi nedenlerden dolayı belki bu politikayı net olarak göremiyoruz.
Türkiye’deki azınlıkların tarihinin bir “korkunun tarihi” olduğunu kavramak
Türkiye’nin azınlık politikasını anlamak açısından çok önemlidir. Kendilerini çok
sınırlı bir şekilde ifade eden azınlıklar, ancak can yakıcı bir problemle karşılaştıklarında o problem bağlamında düşüncelerini gündeme getirmeye çalışıyorlar. Mallarına ve vakıflarına el konulduğu zaman, canlarının yandığını ifade etmeye çaba gösteriyorlar. Ancak gayr-i Müslimlerin sorunlarını kavramada ve ifade etmede yeterli
olduklarını ve geliştiklerini söylemem maalesef mümkün gözükmemektedir.

Azınlık Politikasının Unsurları
Türkiye’nin azınlık politikasını anlamak için dört ana kavram ışığında analizler yapacağım ve en son bu kavramlar çerçevesinde Türkiye’nin azınlık politikasının bir
formülasyon şeklinde ifade edeceğim. Aslında gayrimüslimler söz konusu olduğunda Türkiye’nin çok net bir azınlık politikası var. Bu politikaları anlamak için benim
bazı kavramlarım var. Gelin ilk önce bu kavramalara bakalım:
-FAIT ACCOMPLI
-OTOMATİK PİLOT
-BİLİNÇ DIŞI
-İTTİHATÇI SÜREKLİLİK

Yukarıdaki unsurları bir araya getirdiğimizde Türkiye’nin azınlıklardan kurtulmak yönündeki politikası net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu politikanın muh-
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tevasında hangi unsurların olduğunu ve bu politikanın azınlıklardan kurtulmaya
doğru nasıl gittiğini örneklerle açıklamaya çalışacağım.

Fait Accompli (Ebedî Oldu Bittilik)
Bir strateji terimi olan Fait Accompli, savaş veya iki grubun mücadelesi bağlamında
kullanılır. Bu bir savaş da olabilir ya da iki grubun mevzi elde etmesi anlamındaki
bir mücadele de olabilir. Fait Accompli’nin özü şudur: Taraflardan bir tanesi yani
agresif taraf, pasif tarafa saldırarak ani bir hamleyle, önceden haber vermeksizin
ondan bir şey alır koparır. Agresif taraf, gelişigüzel saldırmamaktadır, o, bu saldırıyı karşı taraf hakkında yapmış olduğu çok ciddî bir değerlendirmeye dayanarak
yapmaktadır. O, pasif tarafın bir nevi muhafazakârlığına –bunu siyasal anlamda
söylemiyorum, tutumsal anlamda söylüyorum- güvenmektedir, bir tepki veremeyeceğine güvenmektedir. Pasif taraf, kaybedecek çok şeyi olduğunu düşünmektedir.
Agresif taraf da bunu bilmektedir. Kaybedecek çok şeyi olduğunu düşündüğü için
pasif taraf, ondan bir parça aldığınızda zaman buna reaksiyon göstermemeyi tercih
edecektir. Agresif taraf, pasif tarafın bu tutumunu bilmekte ve bu çerçevede kendisine bir hareket belirlemektedir.
Saldırgan taraf, bir hamle yapar ve çok ani bir hamleyle pasif tarafın elinden bir
şeylerini alır ve böylece yeni bir statüko oluşturur. Pasif taraf, elindeki bir birimini
kaybetmesine karşılık, agresif tarafın elindeki birimler ise artmıştır. Aradan bir zaman geçer. Sonra tekrar ani bir hamleyle agresif taraf, pasif tarafın elinden bir şey
daha alır. Bu böyle sürüp gider. Her seferinde pasif taraf, sadece kendi kendine hayıflanmakla yetinmektedir: ‘Yine saldırdı, yine benden bir şeyler aldı!’. Bu saldırılardan
sonra meydana gelen oldu-bitti durumları hakkında pasif taraf şu şekilde bir düşünce
geliştirmektedir: Eğer saldırgana karşı bir mücadele verirsem, onunla açık bir çarpışmaya girişirsem ve açıktan açığa onunla bir çatışma yaşarsam elimdekinin tümünü
kaybedebilirim. Pasif tarafın kafasından geçenler bunlardır. O, hiçbir şekilde risk almamaktadır. Bir anlamda o, kendisini saldırganının merhametine terk etmiştir.
Bir süre sonra denge değişmiştir ve her şey için artık çok geçtir. Saldırgan taraf,
pasif tarafın elinde olan her şeyin çoğunu almıştır ve pasif tarafın elinde artık çok
az şey kalmıştır. Ve agresif taraf bir hamle daha yapar. Rakibinin elinden bir şey
daha alır. Pasif taraf bu sefer şöyle düşünmeye başlar: ‘Elimde bir sürü şey vardı,
bunlar alınırken hiç sesimi çıkartamadım, şimdi çok az şeyim kaldı, bunlar için de
mücadele etmemin anlamı yok.’ En sonunda bu mücadele, pasif tarafın elindeki her
şeyi kaybetmesi noktasına kadar devam eder.
Türkiye’de uygulanan politika bir fait accompli stratejisidir. Gayr-i Müslim azınlıklara ait vakıf mallarına el konulması ve varlık vergisi uygulamalarına baktığımızda fait accomplinin bütün karakteristik özelliklerini görmek mümkündür.
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Otomatik Pilot
Azınlık politikalarını açıklamak için kullanacağım ikinci kavram, otomatik pilot
terimidir. Türkiye’de sadece azınlık politikalarının değil, belli temel politikaların
otomatik pilota bağlandığını düşünüyorum. Bununla ne demek istiyorum? Şunu
söylemek istiyorum; hepimiz devlet ve hükümet diye bir ikili ayrımın farkındayız
ve belli politikaların “devlet politikası” olduğunu yani gelen hükümetlerin onları
değiştiremeyeceğini biliyoruz. Ama ben, Türkiye’de bazı politikaları değiştirmeye
ya da onlar üzerinde yeni düzenlemeler yapmaya “derin devlet” dediğiniz birimin
dahi gücünün yetmediğine inanıyorum.
Türkiye’de aşılmaz sanılan bir irade var. Bu iradenin birçok şeyi öngördüğü düşünülüyor. Başka bir ifade ile temel politikaların otomatik pilota bağlandığı sorgulanmaz bir şekilde zihinlere mutlak doğrular olarak yerleştirilmiştir. Bundan sonra
devlet ve toplum, otomatik pilotta hareket ediyor ve Türkiye’nin otomatik pilotta
hareket ettiği konuların başında azınlık politikası gelmektedir. Türkiye’nin otomatiğe
bağlanmış bir azınlık politikası vardır. Örneğin 1923 tarihli “Talimat” ve 1974 tarihli
“Tezkereyi” ele alalım. Bu tezkere nedir? Bu tezkere, Rum Patrikhanesinin statüsünü
düzenleyen dokümanlardan oluşmaktadır. Dünyada Ortodoksların dinî lideri kabul
edilen Rum Patrikhanesi’nin statüsünü Türkiye, iki valilik sirküsüyle düzenlemiştir.
Hukukta bunlara ‘soft documents (yumuşak hukuk dokümanları)’ denilmektedir.
Teorik olarak, en kolay değiştirilebilecek şeylerin yumuşak hukuk belgeleri olduğu kabul edilir. İstanbul Valiliği, patrikhaneyle ilgili olarak birine talimat, diğerine
tezkere denilen iki düzenleyici işlem yapmış. Bunların kanun, kararname, tüzük ya
da yönetmelik dahi olmadığını unutmayalım. Teorik olarak baktığımızda, bunlar bir
gecede değiştirilebilir. Ama ben iddia ediyorum ki bırakın valiliği, hiçbir hükümet
bu dokümanların bir virgülünü dahi değiştiremez. Recep Tayip Erdoğan, Avrupa’ya
seslenerek Türkiye’nin Patrikhaneye Ekümeniklik statüsü verilmesi şeklindeki bir
sorununun olmadığını, bu sorunun dışarıdakilerin bir sorunu olduğunu söyledi.
Bundan sonra Başbakan, hiçbir şekilde bu konuya girmedi. Hükümetin bu konuda
bir değişiklik yapabileceğini düşünmüyorum. Bu Türkiye’nin çok ciddî bir politikasıdır. Değiştirilemez nitelikte, otomatik pilota bağlanmış bir politikasıdır.

Bilinçdışı
Ben, Kürt sorunu, Alevîlik sorunu, Kıbrıs sorunu Ermeni sorunu ve Azınlıklar gibi
temel konularda yürütülen politikaların ve gösterilen tutumların derin ‘bilinç dışı’
kaynakları olduğunu düşünüyorum. Ülkenin temel ve sahici meseleleri konusunda
bilinçli ve makûl politikaların üretildiğini ve yürütüldüğünü düşünmüyorum.
Konuyu örneklendirerek açmak istiyorum. Çok yakın zamana kadar Türkiye’deki
misyonerlik faaliyetleri Milli Güvenlik Konseyi’nin değişmeyen gündem maddesiy-
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di.Bu konunun Milli Güvenlik Konseyi’nin gündeminde ne işi var şeklinde haklı
bir soru hepimizin aklına gelebilir. Bilindiği gibi MGK, askerler ve hükümetin ilgili
bakanlarından oluşan bir kuruldur. MGK’nın Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehdit alanlarını tespit etme, bunlarla mücadelenin yöntem ve stratejilerini belirlemek
şeklinde bir görevi var. Cumhuriyet sonrası dönemde iki ya da üç bin kişinin Hıristiyan Protestanlığı benimsediği tahmin edilmektedir. İlginç bir şekilde iki ya da
üç bin kişinin Hıristiyan olması Milli Güvenlik Kurulu’nun dikkatinden kaçmıyor ve
hemen konuyu temel tehdit olarak değerlendirip gündemine alıyor. MGK’nın değerlendirmesine göre, sayıları iki ya da üç bin civarındaki Protestanlar, Türkiye’nin
güvenliğini ciddî olarak tehdit etmektedirler.
70 milyonluk nüfusa ve NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip bir devletin
Milli Güvenlik Konseyi, oturup çok ciddî bir şekilde Türkiye’de böyle bir tehdit
varmış gibi davranabiliyor. Bu tutumun rasyonel ve mantıki bir açıklaması yoktur.
Bu durumu ancak ‘bilinçdışı’ kavramının yardımıyla açıklamak mümkündür. Böyle
irrasyonel tutumun arkasında hiçbir makûl gerekçe olmamasına rağmen maalesef
önemli sayıda insan, bu bilinç dışı yaklaşımı, Milli Güvenlik Konseyi konuyu böyle
ele alıyorsa bir bildiği vardır şeklinde değerlendirebilmektedir.
Ekümeniklik konusu üzerinde de durmak istiyorum. Bütün dünyada Rum Patriği ekümeniklik sıfatını kullanmasına rağmen Türkiye’de kullanamamaktadır.
Türkiye’nin ekümeniklik konusuna yapmış olduğu müdahalenin hiçbir gerekçesi
bulunmamaktadır. Yirmili ve otuzlu yıllarda Türkiye nüfusunun yüzde yirmi beşi
Hıristiyan’dı, bunun da ciddî bir bölümü Rum’du. Patriğin birtakım siyasî güçlerle
donanmasının Türkiye’nin iç siyasî dengelerine bir etkisi olacağını o günkü devlet bürokrasisi düşünmüş olabilir. Günümüzde Rum nüfusunun üç bine indiği bir
durumda bile hâlâ Patrikhaneyi tehdit olarak değerlendirmenin hiçbir açıklaması
bulunmamaktadır. Patrikhanenin ekümenik sıfatını kullanması konusu, ülke içi mesele olmaktan çıkmış, dış dünyayı ilgilendiren global bir sorun konumuna gelmiş
bulunmaktadır.
Patrikhane, ısrarla Türkiye’de kalmak istediğini ifade etmekte ve bu isteğinin tarihsel ve dinî nedenlerini de açıklamaya çalışmaktadır. Patrikhanenin ekümeniklik
statüsüne sahip olması için tarihî ve dinî nedenlerden dolayı İstanbul’da kalması
çok önemlidir.Ancak sözünü ettiğim o Valilik talimatnamesi ve tezkeresiyle patrikhane köşeye sıkıştırılmış bulunmaktadır.O talimatname ve tezkerede patriğin Türk
vatandaşı olması ve Türk vatandaşları arasından seçilmesi hükme bağlanılmıştır.
Üç bin Rum’un arasından patrik seçmenin ne kadar zor hatta imkânsız olduğu gerçeği ise kasıtlı bir şekilde görmezlikten gelinmektedir. Ayrıca Heybeliada Ruhban
Okulu’nun devlet tarafından kapattırıldığı unutulmamalıdır. Aslında Türkiye, kademeli bir şekilde Patrikhane kurumunun yok oluşunu hazırlayan bir politika uygulamaktadır.
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Patrikhanenin ekümenik sıfatını kullanması Ortodoks dünyası açısından hayatî
önem arz etmektedir. Uygulanan devlet politikaları, Patrikhanenin İstanbul’da kalmasını imkânsız hâle getirmesi durumunda doğal olarak patrikhane Türkiye dışına çıkacaktır. Böyle bir durumda Ortodoks dünyasının manevî liderliğinin Rus
Ortodokslarının yani Moskova Patriğinin eline geçeceği unutulmamalıdır. Böyle bir
durumdan Türkiye’nin elde etmek istediği çıkar nedir?Patrikhaneyi yurtdışına çıkarmanın hiçbir makûl izahı olmadığı gibi uluslar arası ilişkiler açısından Rusya’nın
dinî açıdan Ortodoks dünyanın lideri konumuna gelmesi de Türkiye’nin çıkarına
değildir. Ortodoks cemaatini bütünüyle yok edecek, Patrikhaneyi İstanbul’dan gönderecek bir politikada Türkiye’nin ısrar ve inatla diretmesini, “bilinç dışı” mefhumu olmaksızın izah etmek mümkün değildir. Bu tutum ve tavır, Türkiye’nin kendi
tarihiyle yüzleşememesinin, politikalarını akılcı bir “ulusal çıkar” kavramı üzerine
değil de, kökenleri tamamen bilinç dışında kalmış anlamsız korkular üzerine inşa
etmesinin doğrudan bir sonucudur.

İttihatçı Süreklilik
“İttihatçılık” kavramı günümüzde önemli bir kavram olmaya başladı. Benim şöyle
bir düşüncem var. İttihatçı damar bazen güçlenmesine bazen zayıflamasına rağmen,
İttihatçılık Türkiye’nin son yüzyılına damgasını sürekli ve kurumsal bir şekilde vurmayı başarmıştır. Derin devlet dediğimiz şey, İttihatçı sürekliliğin ve kurumsallaşmasının tezahürüdür. Ergenekon dediğimiz şey budur. Zulüm’de eşitlik prensibinin
kaynağını oluşturan otoriter baba figürü budur.
Aslında hepsinin birleştiği alanlar var. Bir örnek vermek istiyorum.Tarih bizde
unutulmuş bir şeydir. Mazide kalmış bir şeydir. Ama öbür yandan bizim devletlu
taifesi, tarihi hiç unutmaz. Sadrazam Ali Paşa caddesi neresidir biliyor musunuz?
Ben size söyleyeyim. Fener Rum Patrikhanesinin önündeki sokağın adı, Sadrazam
Ali Paşa caddesidir. Peki kimdir bu Sadrazam Ali Paşa? Sadrazam Ali Paşa, Patrik
Gregorios’u patrikhanenin giriş kapısının önünde asan adamdır. Sen gidip Patriği
asan adamın ismini Patrikhanenin önündeki sokağa vereceksin, sonra da, efendim
bunlar patrikhanenin orta kapısını açmıyorlar, bu kin kapısıdır diyerek yaptığını
meşru ve masum göstereceksin. Sadık Ahmet öldüğü zaman Eyüp belediye meclisine bir önerge geliyor, diyorlar ki, bu sokağın adını değiştirip Sadık Ahmet caddesi
yapalım. Dönemin belediye başkanı gelip de, Sadrazam Ali Paşa isminin koyulmasının ardında yatan “tarihsel hikmeti” açıklayınca önerge hemen geri çekiliyor. Bu
nedir? İşte bu İttihatçı zihniyettir. Talat Paşa’nın isminin verildiği cadde ve bulvar
sayısını tahmin bile edemiyorum. Herhâlde Talat Paşa’nın kim olduğu herkesin
malûmudur.
Bana sorarsanız, Santora, Dink ve Malatya cinayetleri de bu İttihatçı kafanın ürünüdür. Sahnenin önündeki tetikçi güruhunu geçip olayların ve ilişkilerin derinlerine
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inecek olursanız bu İttihatçı mantığın ve yapının gözlerinizin içine baktığını görürsünüz. Bu gün hâlâ bu cinayetlerin anlamını tam olarak idrak edemedik. Gelecekte
tüm bu cinayetlerin de İttihatçı sürekliliğin bir ürünü olarak değerlendirileceğini,
bu olayların, 1915 tehciri ile başlayan Varlık Vergisi, 6-7 olayları ile devam eden
sürecin iki binli yıllardaki halkaları olarak okunacağını düşünüyorum.

Sonuç
Azınlıklar söz konusu olduğunda İttihatçı mantığın fevkalade diri bir biçimde yaşadığını söyleyebilirim. Yukarıda belirttiğim tüm unsurları bir araya getirdiğimde,
ben Türkiye’nin azınlık politikasını şu şekilde tanımlıyorum: “Devlet içindeki ittihatçı birimlerin yönettiği, toplum içindeki desteğini kolektif hafıza kaybından alan,
fait accompli stratejisini temel almış, otomatik pilota bağlanmış bir buharlaştırma
politikasıdır.” Türkiye’nin azınlık politikası maalesef budur.
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Ülkemizde hâlen devam eden Ergenekon davası nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın demokrasi tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olacaktır. Çünkü yanılsamalar ve yalanlar üzerine kurulu siyaset üretimi ve takipçiliği büyük bir yara almış durumdadır. Bugünün bilgi bombardımanı ve dezenformasyonu ile karışan ve şaşkın
durumdaki zihinleri, yarının daha demokratik bir Türkiye olması konusunda duyarlı hareket etmek zorundadır. Dava birilerinin gördüğü şekli ile siyasî bir havaya
sokulup sadece hasımları alt etme sürecinden ibaret kalmazsa ülkemizde varolan
sanal siyasî ve siyaset dışı yapılaşmalar birer birer çökerek gerçek mânâda siyasî
partiler ve STK’lar ortaya çıkacaktır. Yozlaştırılmış siyasî ve siyaset dışı yapıların
tasfiyesi demokratik-liberal-hukuk devletinin kurulması için mutlaka şarttır. Fakat
bu işi kim üstlenecek? Asıl mesele budur.
Bu güne kadar ülkemizde ideolojik olarak etkin olan anlayış görünürde iktidara
çoğu zaman gelememekle birlikte Kemalist-Atatürkçü çizgi olmuştur. Bu çizgi demokratikleşmeden daha çok statükonun korunması amacına hizmet ederken, genel
nüfus içindeki küçük yüzdesinin tam tersi çok daha kuvvetli bir etki ile ülkeyi yönlendirmiştir. Rasim Ozan Kütahyalı’nın çeşitli makalelerinde sık sık Laik Sünnî Türk
(LAST) olarak vurgu yaptığı bu grup siyasî gücünü kendinden değil derin devlet ve
daha çok müttefiklerinin zihnî zafiyetinden almaktadır. Çok başarılı eğitim sistemi
aracılığı ile elde ettiği müttefiklerinin zihinlerini bulandırarak demokratikleşmenin
önünü kesen, –farkında olmadan– statükoyu korumaya çalışan büyük bir güç yaratmıştır. Ergenekon süreci bu yanılsamalar üzerine kurulmuş ittifakı çökertebilirse
ülkemizde demokratikleşmenin önü açılabilir.
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Bu gün demokrasi ve hukuk çıtasının yükseltilmesi çabasında -geçmişte yaşadıkları hatırlandığında- en önde olması gerekenler maalesef geride durmakta ve büyük
bir aymazlıkla ‘Ergenekon Davası’na sahip çıkmaktadır. Bu tutumun en önemli sebebi toplumsal hafızanın çok zayıf olması ve içinde bulunulan sürece göre verilen
rollerin hemen kabulünde yatmaktadır. Daha açıkça söylersek AK Parti düşmanlığı
âdeta geçmişte yaşanan bütün faciaların unutulmasına ve hasımların kol kola girmelerine yol açmaktadır. Maalesef Türkiye solunun çok büyük bir kısmında –Ergenekoncu sol dışında kalan makûl sol sesini duyuramamaktadır– ve kendini hâlâ
sol-sosyal demokrat zanneden CHP’de hemen hemen hiçbir demokrasi talebinin
olmamasının temel nedeni bu zihniyettir. Ve bu cephenin en talihsiz ittifakçıları ise
geçmişte yaşanan onca ihanete rağmen CHP’yi terk etme cesaretini bir türlü gösteremeyen Alevîler ve terörize edilmiş Kürtlerdir. Tarihsel olarak solun karşısında duran aşırı sağ ise tamamen hamasi söylemlerle kulaklarını ve gözlerini ülke ve dünya
gerçeklerine kapatarak nasyonal sosyalist bir çizgiyi takip etmekte ve Ergenekon
sürecinde ortaya dökülen pisliklerden rahatsız olmaktadır. Acıdır ki bu grupların
12 Eylül öncesinde devlet içindeki kontrgerilla yapılanmaları ile birbirlerine karşı
kullanılmaları sonucu binlerce ocağa ateşin düştüğünü, ülkemizin demokratikleşmesi ve ekonomik olarak gelişmesinin nasıl engellendiğini bugün aklı selim olan
herkes açıkça görmekte ve bilmektedir.
LAST’ın hâkim olduğu siyasette ilk önemli gedikler Özal döneminde açılmaya

başlanmıştır. Ancak Özal dönemi ekonomik yönden ülkemizin önünü yeni sınıflara açarken eski yapılanmaları kendi içinde barındırarak yarı hukuksuz bir düzen
yaratmıştır. Ekonomik hayatta solcuların çok sevdiği tabirle “vahşi kapitalizm” üretilirken belki de Özal büyük bir yanılsama ile yarattığı yeni burjuvazi ile derin devletin üstesinden gelebileceğini düşünmüştü. Fakat tam tersi, yarattığı komprador
burjuva daha çok demokrasi istemek yerine derin güçler ile işbirliği yapmayı ve
statükoyu savunmayı seçti. Yine 12 Eylül ve Özal dönemi sola karşı muhafazakâr
ve dine daha fazla referans veren bir yapılanma da üretmiştir. Ancak bu yapılanma
gerçek bir demokrasi talebi üretememiştir. Demokrasiyi sadece kendi çıkarları söz
konusu olduğunda hatırlayan bir siyaset izlemiştir. Bu açıdan bakıldığında AK Parti
her ne kadar Millî Görüş- Refah çizgisinden gelmiş gibi gözükse de siyaseten bu
sürecin bir ürünü olarak karşımızda durmaktadır.
Peki yukarıda kısaca değindiğimiz çarpık süreçlerin ürünleriyle ilerleyemeyeceğimiz ortadayken, nasıl demokratikleşeceğiz? Bu sorunun çözümünün bu günkü
siyasî yelpaze ile olmayacağı gayet açıktır. Peki, o zaman kim ya da kimlerle demokratikleşeceğiz? Asıl sorun bence budur. Bugün çok üzülerek görüyoruz ki ülkemizin
demokratikleşmesini isteyen tek güç AB’dir. AB süreci ülkemizdeki çarpık düzenin
evrensel hukuk ve liberal düzene doğru çekilmesini sağlayabilecek tek güç olarak
karşımızda durmaktadır.

Bir Liberalin Vicdanı: Pierre Bayle’in Vicdan
Özgürlüğü Savunusu

Demokratik mücadelenin içeride çok güçlü bir müttefikinin olması gerekmektedir. AB dayatmasını bir kenara bırakarak kendimiz için, ülkemiz için, çocuklarımızın
geleceği için daha çok özgürlük ama herkes için özgürlük isteyen bir çekirdeğin
üretilmesi gerekmektedir. Bu üretimin öncelikli olarak ülkemizdeki azınlıklar içinden değil çoğunluğun içinden çıkması gerekmektedir. Rasim Ozan Kütahyalı’nın deyimi ile LAST’ın karşısında daha güçlü bir grup ortaya çıkmalıdır. Ülkemizin kuruluş
ideolojisi ışığında da makbul kabul edilen Türk-Sünnî-Hanefî çoğunluğun içinde yer
alan asıl büyük çoğunluğun benim tanımlamam ile yarı milliyetçi-yarı dindar Türklerin artık inisiyatif almalarının zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir.
Bu tanımlamada Türk tanımlamasını özellikle vurguluyorum, çünkü bu gruplamada aynı şekilde varolan yarı milliyetçi-yarı dindar Kürt’ün yada Alevînin başlangıçta demokratikleşme mücadelesinde rolünün çok sınırlı olacağı açıktır. Çünkü
öncelikli olarak nicel çoğunluğun demokrasi talebinde bulunması gerekmektedir ki
diğerlerinin demokrasi talepleri dış müdahalelere gerek kalmadan gerçekleşebilsin
yada makûl bir çözüm yoluna kavuşsun.
Peki, kimdir bu yarı milliyetçi-yarı dindar Türk? Bu tip ülkemizin genel nüfusunun neredeyse yüzde ellisinden fazlasını oluşturmaktadır ve ülkemizde bir gecede iktidarları değiştirebilecek çoğunluğa sahip yegâne güç durumundadır. Aslında
sağdan sola kadar geniş bir yelpazeye dağılan bu tip, olaylara ve duruma göre farklı
tepkiler ortaya koyan, kendi içindeki zıtlıkları pek göremeyen ve bu tutarsızlıkları
içselleştirmiş bir tiptir. Gerçek anlamda bir demokrasi talebi yoktur daha çok farkında olmadan kişisel çıkarlarına dayanan bir siyaset gütmekte ve olaylara genelde
tepkisel yaklaşmaktadır. Kolayca maniple edilebilir ve saldırganlaştırılabilir.
Bütün yıl bir laikten farklı yaşamazken Ramazan ayında dindarlaşan, konu başörtüsü olduğunda celallenen, Kürtlük yada Ermenilik söz konusu olduğunda aşırı
milliyetçi tepkiler veren, hemen resmî söyleme yönelen ve her türlü istismara açık
bir tiptir. Nitekim bu tiplerin tahrik edildikleri takdirde ne kadar tehlikeli olabileceğini bize yakın tarihteki Sivas, Çorum, Maraş vb. olaylar açık bir şekilde göstermiştir. Son zamanlarda bu tipin içine gönüllü olarak karışan asimile olmuş yeni Türkler
Türklüklerini ispat için ülkemizdeki çeşitli azınlıklara yönelik şiddet eylemlerinde
en ön saflarda yer almaktadır.
Bu grup bu kadar tehlikeli ise nasıl olurda demokrasiyi geliştirebilir? Bir tezat
gibi dursa da bu tahrike açık grubun demokrasi ve evrensel insan hakları değerleri ile tanıştırılmaları gerekmektedir. 19. ve 20. Yüzyıl’ın ürünü şoven-milliyetçimukaddesatçı değerleri ile kirletilen dimağlarının daha insanî bir tarih ve insan algılaması ile yer değiştirmesi gerekmektedir. Kendileri gibi olmayan ya da olamayan
Kürtler, Alevîler ve diğer azınlıklar ile en azından insanî değerler üzerinden duygudaşlık ve empati kurabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Hamasi söylemlerin
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arkasındaki bölücü ve yıkıcı içeriğin anlatılması ve içinde bulundukları çelişkiler
yumağının farkına varmaları sağlandığı takdirde demokratikleşmenin en önemli
lokomotifi durumuna gelecekleri şüphesizdir.
Yarı milliyetçi-yarı dindar Türklere aslında başörtüsü hakkı, inancını yaşama özgürlüğü ve kendi anadilini yaşama ve yaşatma hakkı benzeri isteklerin özde aynı
derecede haklı ve insanî istekler olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Bir insanın
kendisini Müslüman olarak tarif ettikten sonra peygamberinin ve dinin açık emirlerine rağmen insanî açıdan ikinci hatta üçüncü derecede önemli olması gereken
ideolojik ve milliyetçi kimliğe dayanarak tavır geliştirilmesi asla kabul edilebilir
ahlâkî bir tavır değildir ve dinî açıdan şirk olarak değerlendirilir. Bu noktada yarı
dindar-yarı milliyetçi Türkler, İslam’ın evrensel mesajı –üstünlüğün ancak takvada
olması- ile son iki asırda insanlığın en büyük felâketi milliyetçilik zehri arasında bir
tercih yapmak durumundadır.
Yarı dindar-yarı milliyetçi Türkler sağlam dinî referanslardan yola çıkarak evrensel insanî değerlerlere sahip çıktıkları taktirde ülkemizde bu gün sorun gibi
görülen pek çok mesele çok daha kolay ve akılcı bir şekilde çözülebilecektir. Çünkü
bu değişim aynadaki gölge gibi aksini tüm ülkemizde ve çevresinde yaratacaktır.
Bu fikri değişim gerçekleştirilebilirse ülkemizde insanlarımıza yaşatılan bölünme ve
parçalanma paranoyası yerini kendine öz güveni sağlam, diyaloga açık ve sürekli
çözüm arayışı içinde olan bir anlayışa bırakacaktır. Bu değişimdeki en büyük rol
toplumda söz sahibi kanaat önderlerine düşmektedir. Eğer bu yarı dindar-yarı milliyetçi Türk tipinin temsilcisi durumundaki kanaat önderleri bu tavrı geliştirebilir ve
sunabilirlerse bu büyük kitle çok hızlı bir şekilde demokrasinin en büyük müttefiki
hâline getirilebilir.
Ancak üzülerek belirtmem gerekir ki bu tipin kanaat önderleri demokrasiyi bir
amaç olarak görmekten ziyade araç olarak görmektedirler. Bu durumda namuslu
aydınların en büyük görevi bu kanaat önderlerini içinde bulundukları bu büyük açmazdan çıkmalarını sağlayacak yürekliliği göstermelerini sağlamak olmalıdır. Aksi
takdirde bu ülkenin sokaklarında özgür düşünce ve insanî değerler “kuduz köpek
gibi kovalanmaya” devam edecek ve biz daha çok Ergenekon tipi örgütlenmelerle,
darbelerle, cuntalarla yüzleşmek ve binlerce hayatı bir hiç uğruna birilerinin bilmediğimiz emelleri için kaybetmek bahtsızlığı ile yaşamaya devam etmek zorunda
kalacağız.
Elbetteki evrensel hukuk değerlerini ve liberal değerleri savunan noktaya geldiğimizde bile içimizde aşırı uçlar yaşamaya devam edecek, tamamen yok olmayacaktır. Ne aşırı dinciler, ne bölücü Kürtler, ne aşırı Alevîciler, ne şoven Türkler ne de
benzerleri ortadan kalkacaktır. Fakat bu gruplar marjinal olmanın ötesinde hiçbir
değer taşımayacaklardır. Aşırı uçların yok olmamasının doğanın bir gereği olduğu-
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nu kabul ederek yaşamaya devam etmemiz gerekmektedir. Önemli olan bunların
dışında kalan makûl olan Türkler, Alevîler, Kürtler ve diğerleridir. Çünkü bu ülkenin
geleceği ancak bunlarla birlikte inşa edilebilir. Yoksa diğerlerini yok sayan aşırı
uçlarla değil.
Yarı dindar-yarı milliyetçi Türkler bu noktaya getirildikleri takdirde gerek Alevîler
içinde ve gerekse azınlıklar içinde kendilerine bulacakları müttefikler ile daha güzel
ve güçlü bir Türkiye’nin temellerini atacaklarına hiçbir kuşku yoktur.
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Röportaj: Özkan Genç

Peder Dositheos Anagnostopulos: Bu Patrikhanenin İslam dünyası, Yahudi dünyası
ve Hıristiyan dünyası içerisindeki diğer mezheplerle başlatmış olduğu diyaloglar
vardır. Bu diyalogları devam ettirebilmek için teoloji bilgisine değil, bir zihniyet
bilgisine ihtiyaç vardır. Bu rahibin öbür dinlerden gelenleri kardeş olarak görmesi
şarttır. Bu zihniyet, bu liberal zihniyet İstanbul’da vardı. Ezelden beri vardır. Ve
devam ettirilmesi için de bu okulun açılması şarttır.
Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması ile ilgili tartışmalar gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. Okulun tarihini, kapatılma gerekçesini, otuz sekiz yıldan
beri neden açılamadığını, Patrikhanenin okulun nasıl çalışmasını arzu ettiğiyle ilgili
tüm soruları Patrikhanenin basın sözcüsü Peder Dositheos Anagnostopulos’a sordum. Kendisi sorularıma samimiyetle cevap verdi.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun Ortodoks dünyasındaki yeri tam olarak nedir? Bize bunu izah eder misiniz?
Evet, bunu izah edebilirim. Bu, 1844 senesinde kurulmuş olan bir ruhban okuludur. Yani Osmanlı İmparatorluğu kanunlarına göre kurulmuş olan bir okuldur.
1923’de Cumhuriyet kurulduktan sonra aynı statükoyla devam etmiştir. 1951 senesinde yeni bir yönetmelik yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu yönetmelik de 1951’den
1971’e kadar yürürlükteydi. Bu okulun statükosu 1971’de kapanana kadar böyleydi. Bu okulun üç yıllık lise kısmı bir de dört yıllık akademi kısmı, yani meslek
yüksekokulu kısmı vardı. Bunun dört yıllık olmasının sebebi de şudur; dışarıdan
gelen talebeler vardı. Ortodoks dünyasından gelen öğrenciler vardı. Bunların Türk-
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çe öğrenmesi şarttı. Bir de hazırlık sınıfı vardı. Bu hazırlık sınıfında Türkçe de öğretiliyordu, bazıları için Rumca da öğretiliyordu. Çünkü Arapça konuşan bölgelerden
gelenler vardı. Bunlar Rumca da bilmiyordu. Yani okulun bir lisan kısmı da vardı.
Şimdi, bu okulun dünyadaki mânâsı şudur; İstanbul Patrikliğine bağlı olan dünyada yaklaşık elli dört tane metropolitlik vardır. Bunlar Kuzey ve Güney Amerika’da,
Avustralya’da, Yeni Zelanda’da, Hong Kong’da, Seul yani Kore’de, şimdi bir tane de
Malezya’da var. Ve Amerika’nın çeşitli memleketlerinde böyle metropolitliklerimiz
vardır. Burada yaşayan diaspora Ortodoksları (bunların hepsi Rum değildir) aşağı
yukarı on milyon kadardır. Bunlar İstanbul’a bağlıdır. Şimdi bunlara papaz yetiştirmek şarttır. Diyeceksiniz ki, otuz seneden beri bunlar ne yapıyor, papazsız mı
yaşıyor? Tâbi ki papazsız yaşamıyor. Bir taraftan buralarda şu anda çok yaşlı olan
rahiplerin vazifesi devam ettiriliyor. Öbür taraftan da, yaşadıkları bölgelerde teoloji
fakültelerinde okumuş fakat pratik bilgisi olmayan, bir papaz okuluna devam edememiş şahıslar tarafından bu hizmet devam ettirilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda
bunlar, lokal kiliselerin tesiri veya idareleri altında kaldıklarından dolayı bu İstanbul Patrikliğinin liberal ve diyalogu isteyen zihniyeti içerisinde değillerdir. Veya
eğitilmiş değillerdir. İşte esas konu budur. Bu Patrikhanenin İslam dünyası, Yahudi
dünyası ve Hıristiyan dünyası içerisindeki diğer mezheplerle başlatmış olduğu diyaloglar vardır. Bu diyalogları devam ettirebilmek için teoloji bilgisine değil, bir
zihniyet bilgisine ihtiyaç vardır. Bu rahibin öbür dinlerden gelenleri kardeş olarak
görmesi şarttır. Bu zihniyet, bu liberal zihniyet İstanbul’da vardı. Ezelden beri vardır. Ve devam ettirilmesi için de bu okulun açılması şarttır.

Heybeliada Ruhban Okulunun 1844’de açılma gerekçesinden başlayarak
1971’de kapanmasına değin geçen süreci kısaca özetler misiniz?
Bu karma karışık bir hikâyedir. Şimdi 1844 senesinde okulun açılmasının gerekçesi şuydu; 1843-44 senesinde o zamanın Patriği Sultana papaz yetiştirmek için
bir dilekçe veyahut da bir istida yazmıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında,
Tanzimat evresi içerisinde, Osmanlı İmparatorluğu tahtında bu durumu anlamış ve
kabul etmiş olan bir sultan vardır. Bu okul her zaman, 1844’den başlayarak en son
kapandığı güne kadar her dönemin Maarifi, Milli Eğitim Nezareti veya Bakanlığı’nın
kontrolü altındaydı. Bu okula herkes Patrikhane okulu diyor. Patrikhane okulu demek Patrikhanenin manevî idaresinde olan bir okul demektir. Buraya Katolikler,
Protestanlar veya başka kiliseler karışamaz anlamındadır. Ancak bu okuldaki müfredat programının kontrolü her zaman devletin elindeydi. Onun için “Patrikhane
okulu” dedikleri zaman devamlı olarak düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Bu okula
Patrikhanenin okulu demek pek de doğru bir ifade tarzı değildir.
Bu okul, 1923 senesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete geçiş evresinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki var olan statüsünü devam ettirdi. Yani hiç
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kimse Mustafa Kemal Atatürk zamanında bu okulu değiştirmek veya bu okuldaki
kontrolü değiştirmek hususunda hiçbir zahmette bulunmadı. Çünkü bu okulda herhangi bir siyasî faaliyet yoktur.1951 senesinde ise Türk uyruklu olmayanların da
katılabildiği bu müfredat programı için bir yönetmelik ihtiyacı duyuldu. Böylelikle, Patrikhaneden giden bir rahip kurulu ile beraber dönemin Milli Eğitim Bakanı,
MEB ve Başbakanlık tarafından onaylanmış olan meşhur 1951 yönetmeliğine karar
verdi. Bu yönetmelik 1971 senesine kadar yürürlükteydi. 1964 senesinde Türkiye
Parlamentosu Türkiye’de özel yüksekokulların kurulması kararını vermiştir. Bunun
bizimle bir alâkası yoktur. Fakat bu 1964 senesindeki karar 1971 senesinde yürürlükten kaldırılır, yani lağvedilir. Lağvedilince, 1964 yılında kurulmuş olan bütün
özel meslek yüksekokulları kapatılır. O zaman dört beş tane meslek yüksekokulu
vardı. Bu okullarla beraber bu kanunla hiçbir alâkası olmayan Ermeni Ruhban Okulu ve bizim ruhban okulumuz kapatılır. Görüyorsunuz ki, 1971 senesinde lağvedilen kanun ruhban okuluyla hiçbir alâkası olmayan bir kanundur. Fakat bu kanun
lağvedilince bizim okul da kapatılır. Bu esasında gayri hukukî bir durumdur. Biz o
zamandan beri bunu izah etmeye çalışıyoruz. Ancak eninde sonunda bunun siyasî
bir sebebi olabileceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla hukuk yolları ile bu problemi çözmek 1971’den bugüne kadar mümkün olmamıştır.
Fakat arada sırada Ankara’dan veya siyasî kesimlerden gelen bir cümle vardır;
biz kapatmadık onlar kapattı. Yani biz kapattık, bunu söylüyorlar. Bakın mesele
şu; bu okul bir fakülte değildir, üniversite de değildir. Bu okul bir meslek yüksekokuludur. Tabiî hâliyle meslek yüksekokulu olunca kilisenin prensiplerine göre
çalışması icap eder. Bu prensiplerin bir politikayla veyahut da bu devletin laikliğiyle
hiçbir alâkası yoktur. Prensip şudur: Ortodoks dünyasında ve Katolik dünyasında
kadın papaz olamaz. Dolayısıyla bu meslek yüksekokuluna gidemez. Fakat bir kadın
teoloji fakültesine gidebilir. Teoloji okuyabilir. Teolog olabilir. Doktorasını yapar
vesaire… Fakat bu meslek okuluna gidemez. Bu bir. İkincisi, bu okula gideceklerin maksadı papaz olmaktır. Dolayısıyla buraya bir Müslüman da giremez, bir
Yahudi de giremez. Ancak ve ancak Ortodoks gelebilir veyahut başka Hıristiyan
ekollerinden kimseler de gelebilir. Yani vaftiz olmuş olan ve Hıristiyan olmuş kişilerin gelmesi şartı vardır. Eğer bu okul arzu ettikleri gibi, herhangi bir üniversiteye
bağlanıp müfredatını devam ettirmiş olsaydı, kadınlar da gelebilirdi, yatılı okul olamazdı, manastır da olamazdı. Düşünün, laik bir Cumhuriyette bir manastır üniversitenin bir parçası oluyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Katolik dünyasında
ve Rusya’daki usûl, kiliselerin yani Patrikhanelerin bir papaz yetiştirme kurumunun
olması doğrultusundadır. Bu kurumun üniversiteyle hiçbir alâkası yoktur. Bizim
arzumuz buydu. Yani ilgili kanunlara göre çalışsın ama özel bir yönetmeliği olsun.
Beyan etmiş olduğumuz bu temenniye karşı hiçbir zaman cevap gelmemiştir.

171

172

Dositheos Anagnostopulos

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dünya Dinleri ve
Kültürü diye bir bölüm kuruluyor. Hatta dönemin fakülte dekanı Yaşar Nuri
Öztürk, bölüm başkanlığına Zekeriya Beyaz’ı atıyor. O yıllarda gayrimüslimlerin ruhban yetiştirme ihtiyacının bu bölüm bünyesinde karşılanacağı düşüncesi var. Siz bu fikre nasıl bakıyorsunuz?
Zekeriya beyin bu fikrini biliyorum. Ben de okudum. Ben Türkiye’ye 2003 senesinde döndüğüm için bu bahsettiğiniz devreyi okuduğum kitaplardan veya haberlerden biliyorum. Bu olamaz. Olamaz, çünkü Zekeriya beyin dediği şey bazı
problemlere yol açabilir. Eğer günün birinde kalkıp da bir bayan veyahut da başka
dinden biri veya ateist olan biri “ben papaz okuluna gitmek istiyorum” derse, bu
bölüm fakültenin bir parçasıysa, biz buna nasıl engel olabiliriz? Gerçi açıkça ifade
ettiği bir şey değil ama Zekeriya beyin demek istediği bir şey daha var. Demek istiyor ki, biz bu okulun Patrikhanenin okulu olmasını istemiyoruz. Çünkü Patrikhanenin bir tüzel kişiliği yoktur. Vesaire, vesaire… Bu kısmen doğrudur. Fakat bu okul
Patrikhanenin okulu değildir. Bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani bu otuz sekiz
sene içerisinde Türkiye’de o kadar muhtelif ve hakikate uymayan şeyler yazılmıştır
ki, bunun sonunda bugün umumî efkara doğru dürüst bilgi vermek çok zor oluyor.
Her seferinde aynı sualleri dinliyorum. Ben bu suallere cevap vermişimdir lakin
okuyan veya dinleyen yok.

Bu arada şöyle bir yanılgı var; rahibeler de ruhban okuluna giderse ne olur?
Ve bu basında da çok çıktı. Söylediğinize göre, zaten kadınlar ruhban okuluna
alınmıyormuş. Bu, bu konudaki bilgisizliğin düzeyini gösteren bir örnek olsa
gerek.
Evet öyledir. Buraya yalnız erkekler girebiliyor ve dediğim gibi, Hıristiyan
usûllerine göre vaftiz olanlar girebiliyor.

Heybeliada Ruhban Okulunun Türkiye sınırları içerisinde eğitim vermesini
çok kültürlülük, çoğulculuk, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlerle ilişkilendirecek olursak, siz bu bağlamda, Ruhban
Okulu’nun bu evrensel değerlere olan katkısını nasıl ifade edersiniz?
Şimdi bakın, evrensel bir vazifesi var mıdır, yok mudur? Sual bu. Bu okul, papaz yetiştirecek bir meslek yüksekokuludur. Bu papazlar, sadece İstanbul’da veya
Patrikhanede çalışacak olan personel değil, aynı zamanda bütün dünyadaki bize
bağlı bulunan Ortodoks kiliselerine gidecek olan papazlardır. Bu beyefendilerin (ki
bunların hepsi beydir) gidecekleri yerde sosyal realiteye uygun olarak çalışmaları
lazımdır. O hâlde oraya gidip de başka dinden olan birisini Hıristiyan yapmak bu
beyefendilerin amacı değildir. Bu beyefendilerin vazifesi orada bulunan Hıristiyan
cemaatlerinin papaz ihtiyacını gidermek ve aynı zamanda oradaki sosyal olaylara
da karışmaktır. Yani papazın görevi, oradaki Ortodoks diasporasını oranın sosyal
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ortamıyla anlaşacak şekilde, hem kilisenin hem de hümanist fikirlerin ışığı altında
çalışmaktır. Ve bunu bir vazife olarak görmeleri icap eder. Dolayısıyla bu, tutucu bir
Ortodoksluk değildir. Çünkü papazın vazifesi yalnız kilisede dua etmek değil, aynı
zamanda cemaatinin problemleriyle uğraşmaktır. Hem sosyolojik hem psikolojik
problemleriyle… yani bu ona bir nevi sosyal önderlik vazifesi verir. Hatta, zor durumda bulunanların devletle olan münasebetlerinde de yardımcı (yalnız yardımcı)
olması gerekir. Dolayısıyla bu okulun sosyal vazifesi ya da evrensel vazifesi budur.

Türkiye’deki gayrimüslim vatandaşların isteklerinin, ihtiyaçlarının bir uluslar arası politika malzemesi hâline dönüştürülmesi ve bu ihtiyaçların giderilememesi için uluslararası arenada “mütekabiliyet” fikrine müracaat edilmesi
gayrimüslim vatandaşlarımızda nasıl bir tepkiye yol açıyor?
Feci bir tepki yaratıyor. Buna geçenlerde Sky Türk’de de biraz değinmiştim. Bakın, bu benim düşüncemdir; bu mütekabiliyet kelimesi Lozan Antlaşması’nın metninde yoktur. Evet, bu fikir Lozan’dan çıkmıyor. Ancak şöyle bir durum var; “Burada
biraz haksızlık yapılırsa orada da yapılabilir, burada bir haklılık olursa orada da
yapılması icap eder. Veya burada bize başka bir hak verilirse onlara neden verilmesin?” Kendi içinde mantıklı bir düşünce. Ancak, durum şu ki, Lozan antlaşmasının
imza edildiği 1923 senesinde Batı Trakya’da yaklaşık seksen bin Türk ve Müslüman arkadaşlarımız yaşıyordu. Burada da yaklaşık olarak yüz ila yüz yirmi bin kişi
vardı. Bugün burada kala kala iki bin beş yüz kişi kalmıştır. Oradaki sayı seksen binden yüz kırk bine çıkmıştır. Neden çıkmasın? Ben bu duruma şahsen memnunum.
Çünkü oradaki insanları şahsen tanıyorum. Gümülcine’ye gidip gelmişliğim vardır.
Fakat buradakilerin buradan gidişi, üzerinde durmamız gereken bir meseledir. Bazıları der ki; istediler ve gittiler. Bu doğru değildir. Baskı altında yaşayamayacağını
anlayanlar gitmişlerdir. Veyahut da zor duruma düşmüş olanlar gitmiştir. Meselâ
ben de gittim. 1968 senesinde üniversite ve askerliğimi bitirdikten ve evlendikten
sonra ben de gittim. Almanya’ya gittim. Almanya’da doktoramı yaptım ve orada
kaldım.
Netice itibariyle durum şöyledir; buradakilerin azalması eğer mütekabiliyetten
başlarsak, oradakilerin de azalmasını icap ettirirdi. Bu çok kötü bir düşüncedir.
Anti-hümanist bir düşüncedir. İnsanları başka insanlara karşı esir olarak göremeyiz. Eğer Yunanistan’ın Türkiye ile bir problemi olursa Batı Trakya’daki Türkleri
baskı altında tutması veya orada yapılanlara karşılık olarak Türkiye’nin aynı şeyi
bizim üzerimizde yapması 20. ve 21. Yüzyıl’ın hümanist dünya görüşüne aykırıdır.
Dolayısıyla bu mütekabiliyet kelimesini sevmiyorum. Doğru da değildir. Diğer bir
taraftan da İstanbul’da veya orada yaşayanlar oranın veya buranın vatandaşlarıdır.
Meselâ Batı Trakya’da yaşayan Müslüman arkadaşlarımız Yunanistan vatandaşıdır.
Onların orada bir problemi varsa, bunu Atina’yla çözmeleri şarttır. Veya Atina’ya
gidip “şu, şu problemler çözülmüyor” demeleri gerekir. Ve eğer Atina, onlara, “çö-
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zülmüyor, çünkü İstanbul’da da şöyle bir problem var.” derse, o zaman Avrupa’daki
mercilere başvurmaları şarttır. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Eğer Batı Trakya’da
herhangi bir problem varsa, meselâ müftü seçimi gibi, bunu biz nasıl değiştirebiliriz! İki de bir Patriğe Yunanistan’a baskı yap diyorlar. Patrik, Yunanistan’a baskı
yapamaz. Bir, Patriğin politik bir hüviyeti yoktur. İkincisi, Patrik istese bile sadece
kiliseye başvurabilir. Kilisenin de Yunanistan’da herhangi bir kuvveti yoktur. Arada
sırada konuştuklarına bakmayın, bu bir iktidar mânâsına gelmez. Ondan sonra bir
konu daha vardır. Yani benim canımı sıkan konu şudur; 1844’den 1971 senesine
kadar çalışmış olan ve dediğim gibi hiçbir zaman gayri hukukî bir konuma düşmemiş olan, hiçbir zaman aleyhine dava açılmamış olan bir kurum vardır; Heybeliada
Ruhban Okulu. Bu Heybeliada Ruhban Okulu 1971 senesinde bahsetmiş olduğum
keyfiyet içerisinde kapatılıyor. Şimdi, elimizden alınmış olan bir hakkı tekrar geri
vermek için bazı şeyler isteniyor. Anlıyor musunuz! Bu neye benziyor? Ben birisine
anlatmıştım, adam bozuldu. Fakat açık konuşmak lazım. Bu şuna benziyor; ben sizin
evinize geleyim, çıkarken de çok kıymetli bir şeylerinizi alayım, otuz sene sonra da
“ben sana bunu geri veririm ama sen de bana şunu vereceksin” diye şart koşayım.
İşte bu durum tam da buna benziyor. Bu doğru değildir. Eğer burada biz yeni bir
şey istemiş olsaydık, meselâ Heybeliada Ruhban Okulu hiç olmamış olsaydı ve “biz
okul istiyoruz” demiş olsaydık, o zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin de Yunanistan’a
“bunun karşılığında sen de bir şeyler yap” demesinin bir mantığı olabilirdi. Fakat
elimizden alınmış olan bir hakkı geriye vermek için başkasından taviz istenmesi,
bilmiyorum, hangi kelimeyle ifade edilebilir? Doğru değildir.

Ruhban Okulunun açılması ile ilgili olarak pek çok kesimde olumlu bir bakış
açısı var. Siz bu olumlu havayı neye bağlıyorsunuz?
Avrupa veya Amerika’nın baskısından söz ediliyor. Geçenlerde, bahsetmiş olduğunuz mülakatta bu “baskı” kelimesi için de bir şeyler söylemiştim. Demiştim ki,
Obama’nın gelişini psikolojik bir baskı olarak telâkki edebiliriz. Malûm olan durum
da budur. Fakat benim hissettiğim kadarıyla Obama baskı yapmak için değil, aracılık yapmaya gelmiş olan bir şahıstır. Kardeşim, baskı tepki yaratır. Yani baskıyla
problem çözülmez. Varsayalım ki, bu bir baskı olsun, eğer Türkiye Cumhuriyeti
herhangi bir şekilde bu baskıya boyun eğerse günün birinde bunun acı bir neticesi
olabilir. Yani eğer durum değişirse, o baskı hâlinde verilmiş olan hak geriye bile
alınabilir. Benim fikrim şudur ki, evet, Avrupa veya Amerika aracılık yapabilir. Bizim
söyleyemediğimizi söyleyebilir. Bunu kabul ediyorum. Bizim bu problemi Ankara’ya
gidip Başbakanla, Milli Eğitim Bakanıyla, YÖK Başkanıyla o açık bir şekilde konuşmamız lazımdır. Bu problem, Türkiye’de çözülmesi icap eden bir problemdir. Fakat
bir konu daha var; Türkiye’de Osmanlı İmparatorluğu’na nazaran Patrikhanelerin
bir tüzel kişiliği yoktur. Ermeniler de Yahudiler de böyledir. Varsayalım ki, Başbakanlık veya MEB bize bu konuda bir yazı yazacak olsun, bize nasıl hitap edecek!
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Kime yazacak! Şimdiye kadar bütün yazışmalar Patriğin şahsı ile oluyor. Fakat Patrik, Patrikhane değildir. Patrikhane bir kurumdur. Ve Patrikhanenin bir de meclisi
vardır. Bir dinî meclisi vardır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında durum başkaydı.
Padişah, Patriği Rum Ortodoks cemaatinin kendisine olan sorumlusu olarak görürdü. Patrikhane ve Patrik aynıydı. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nda Patrikhanenin
bu teokratik sistem içerisinde hukukî bir varlığı vardı. Türkiye Cumhuriyeti’nde
ise bu yok. Arada sırada gazetelerde okuyoruz; “Eğer bir probleminiz varsa Eyüp
Kaymakamlığı’na başvurun” diyorlar. Yanlış değil, bunu yapıyoruz. Ama mesele
şu, Eyüp Kaymakamlığı bize nasıl hitap edecek! Eyüp Kaymakamlığı, Valilik ya da
Ankara’dan yazsınlar aynı durumdur. Eğer Türkiye Cumhuriyeti içerisinde tüzel
kişiliği olmayan bir kurum bu şekilde yaşamaya devam ederse bizi muhatap alacak adam çıkmaz. Gerçi, Erdoğan beyle de birkaç kere görüşmüşümdür. Ancak bu,
arkadaşlık havasında yapılmış olan bir görüşmedir. Resmiyeti yoktur. Başka bir
şey daha söyleyeyim; Patrik hazretleri bir heyetle beraber 2007 senesinde Sayın
Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Sayın Gül’ü tebrik etmeye gitmiştir. Ve
o tebrikte bu konular; Heybeliada, Patrikhanenin durumu, cemaat vakıflarının durumu konuşulmuştur. Hatta bunlar yalnız konuşulmuş değil, aynı zamanda Patrik
hazretleri Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanına, Milli Eğitim Bakanına, yazılı bilgi
vermiştir. Bir nevi dilekçe, bu konuları nasıl çözebiliriz diye… Bugüne kadar bu
dilekçelerin karşılığı olarak bize herhangi bir cevap gelmemiştir. İşte bu, Patrikhaneden bir heyetin Ankara’ya en son gidişidir. Bunları niçin söylüyorum? Şunun için
söylüyorum; geçenlerde Heybeliada açılıyor diye bir yaygara koptu. Bunun üzerine
aynı Başbakan demiş ki, “başvursunlar gereğini düşünelim”. Ama biz başvurduk. Ve
hiçbir zaman bu başvurudan bir cevap çıkmadı. 1991 senesinde Bartholomeos Patrik seçilmişti. O zamandan beri bu konuda, aşağı yukarı Ankara’ya on dokuz tane
dilekçe verilmiştir. Hiçbir zaman yazılı bir cevap çıkmamıştır. Hiç olmazsa “biz bunu
yapamayız” veya “bizim bunu yapmamız için şu, şu şartlara ihtiyaç vardır” dense,
yine iyi. Ben şahsen bildiklerimi ya Türk basınından veya daha fecisi Avrupa’dan
gelen birilerinden öğreniyorum. Bize Ankara’dan birisi “yahu siz ne anlatıyorsunuz,
gelin de konuşalım” diye bir davette bulunmuyor. Hiçbir diyalog yok.

Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili olarak önce Sayın Başbakan, “‘Bize gelmiş herhangi bir teklif, talep yok. Gelirse değerlendiririz” dedi, ardından Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu kurmaylarına bu hususta bir çalışma
yapmaları doğrultusunda bir talimat verdi. Ve malûmunuz sayın YÖK başkanı
da “Bizce açılabilir, olumlu bakıyoruz” dedi. Patrikhane bu açıklamaları nasıl
karşılıyor?
Bu soruyu aynen sizin sorduğunuz gibi Patrik hazretlerine sordum; “efendim
soran gazeteciler var, ben bunlara ne diyeyim.” diye. Çünkü bana böyle bir mektup gelmez. Patriğe gelir veya sekreterine gelir. “şimdiye kadar bize resmî bir yazı
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gelmediğine göre bunu yorumlayamayız” dedi. Yorumlayamayız, çünkü elimizde
herhangi bir yazılı belge yoktu. Eğer Milli Eğitim Bakanı kurmaylarına böyle bir
talimatta bulunmuşsa bu çok iyi bir şeydir. Fakat lütfen hiç olmazsa bu kurmaylara
yardımcı olabilmek, bizim problemlerimizi kendilerime tanıtabilmek için birimizin
de bu Ankara’ya davet edilmesi hiç de fena olmaz kanaatindeyim. Çok daha iyi olur.
Bakın, laik bir Cumhuriyettir diyoruz. Dolayısıyla laik bir Cumhuriyette bir devlet merkezinde Hıristiyanların ne şekilde papaz yetiştireceği konusunda bir bilgi
yoktur. Bir de eğer bizden biri kalkıp da oraya giderse, “Bizim müfredatımız budur
efendim. Bu kısmı Rumca, bu kısmı Türkçe’dir. Bu Rumca olanın teolojik kısmının
amacı şudur. Şu kadar saat ders verilecektir. Bu okullara gidenlerin Hıristiyan olması şarttır. Erkek olması şarttır. Yatılı olmaları lazımdır ve pratiğini de o manastırda
yapacaklardır.” gibi bilgiler veya bu bilgilere istinaden gelebilecek olan başka suallere cevap verebilirler. Bu bakımdan, oturup da beraberce konuşabilirsek pek çok
sorun hâllolur. Bence Ankara’nın bizi davet etmesi küçümsenmeyecek çok mühim
bir şeydir.

İş dönüyor dolaşıyor, diyaloga ve Patrikhanenin tüzel kişiliğine dayanıyor.
Bunun bir çözüm yolu vardır. Eğer Patrikhaneyi muhatap etmek istemiyorlarsa,
-ki bu onların hakkıdır- buna karışamam. Hukukçu veya siyasetçi de değilim. Fakat bu okulun cemaatten seçilmiş bir mütevelli heyeti vardır. Bu heyetin başkanı
vardır. İki üç tane azası vardır. Bunları davet etsinler. Biz bu arkadaşlara danışman
olarak bir teolog verebiliriz. Bu da olabilir. Patrikhanenin tüzel kişiliği yoktur ama
bu okulun bir tüzel kişiliği vardır. Dolayısıyla bir vakıftır. Dolayısıyla vakfın seçilmiş
olan bir idarî heyeti vardır. Onlara da yazabilirler. Niye bunu düşünmüyorlar? Ben
bunu anlayamıyorum.

Patrikhane, okulun 1971 öncesi hukukî statüsü ile açılmasını arzu ediyor.
Bunun anlamı ne?
Çünkü o zamana kadar elimizdeki tek müfredat, tek çalışma tarzı tecrübesi
1971’de vardır. Ondan sonra ise elimizde böyle bir şey yoktur. Eğer bizi Ankara’ya
davet ederlerse elimize bu müfredatı alacağız, (yaklaşık kırk sayfalık bir broşürdür)
o broşürü elimizde tutup “ arzumuz bu okulun bu prensiplere göre çalışmasıdır”
diyeceğiz. Eğer, “şu yeni kanunlar sebebiyle okulun bu yönetmeliği kalkmıştır veya
geçerliliği yoktur. Fakat buna dayanarak yeni bir yönetmelik yapalım” derlerse, bu
ayrıca oturulup konuşulur. Yani bir işe başlamak için bu lazımdır. Ben fen fakültesinden gelen bir insanım. Benim sahamda tecrübe çok önemlidir. Biyolojide veya
kimyada deney yapmak için elindeki bilgilere dayanarak başlarsın. Ondan sonra
olmayacak olan şeyi atarsın. Veya yeni bir kurgu yaparsın. Bu da bir teori yapar.
O teoriye göre çalışırsın. Fakat bir şeyle herhangi bir şeyle başlamak lazım. Sıfırla
başlamanın imkânı yoktur. Bu okulun bir geçmişi bir mazisi vardır. Dolayısıyla bu
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maziden çıkan eğitim problemlerini biz biliyoruz. Eğer hükümet bu problemi çözmek istiyorsa yardımımızın çok faydalı olacağı kanaatindeyim.

Okul, 1950’de Menderes’in zamanında, “Teoloji İhtisas Okulu” olarak isimlendiriliyor. Böylece hukukî olarak da yüksekokul statüsüne kavuşuyor. Geçmişte Patrik hazretlerinin “eğer Özal yaşasaydı okulumuzu açacaktı” şeklinde
bir demeci var. Şimdi ise 1971’den bu yana kapalı olan okulun tekrar açılması
gündemde. Bu olumlu çizginin Adnan Menderes, Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan
gibi isimlerin iktidarında meydana geliyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Bu partiler, o yıllarda azınlık haklarına CHP’ye nazaran daha sıcak bakmış partilerdir. Şimdi, bu 2000 senesinden beri batı mantığına uymayan bir durum vardır. Muhafazakâr demokrat bir parti yani AK Parti, azınlık haklarına ilgi gösteriyor.
Esasında bunu İslamî düşünen (niye düşünmesin? Bu onların hakkıdır) bir zümreden değil de daha demokratik, daha tarafsız daha laik bir partiden beklerdik.
Avrupa’dan gelen gazetecilerin büyük bir kısmı bana bu suali soruyor; İslamcılar
size baskı yapıyor mu? Kimdir bu İslamcılar! Ben Türkiye’de bir İslamcı görmüyorum. Müslüman görüyorum fakat İslamcı görmüyorum. İslamcı demek, başka
dinden olan birini zorla Müslüman yapmaktır. Türkiye’de böyle bir parti ya da böyle bir zihniyet yoktur. Herkese de devamlı olarak söylüyorum; Türkiye’de İslam
terörü yoktur. Ben böyle bir şey yaşamadım. Tabiî bir iki kere bomba atılmıştır. Acı
şeyler olmuştur. Ama bunlar ithâl edilmiş şeylerdir. Yani bunlar Türkiye’de doğmuş
ve Türkiye’nin zihniyetini gösteren hareketler değildir. Türkiye’nin bugünkü durumunda AK Parti’nin dışında, Parlamentoda temsil edilen ve bizim problemlerimizle uğraşan bir parti görmüyorum. Bu 1971’den sonraki durumdan bahsediyorum.
Ecevit zamanında bir soğukluk vardı. Ondan sonra koalisyon hükümetlerinden bir
şey göremedik. Fakat AK Parti hakikaten bizim problemlerimizle uğraştığını gösteren bir partidir. Bunu söyleyebilirim.

Taraf gazetesine vermiş olduğunuz röportajda “Erdoğan mutlaka tarihe geçecek bir şahsiyettir” diyorsunuz. Bu söyleminizi biraz daha açar mısınız?
Türkiye’de Türkiye için mühim olan konuları konuşmama istikameti vardır.
Meselâ Kürt sorunu, Türkiye’de bir Kürt sorunu olabileceğini ilk söyleyen başbakan benim bildiğim kadarıyla sayın Erdoğan’dır. Problemi çözmemiştir. Fakat zikretmiştir. Ondan sonra o meşhur cümleyi sarf etmiştir; “mazide bazı gruplara karşı
faşist bir politikamız olmuştur”. Bu doğrudur. Olmuştur. Hele ki, o kırklı yıllarda
olmuştur. Bunu da ilk söyleyen başbakan sayın Erdoğan’dır. Evet, bu demek değildir ki, sayın Erdoğan problemi çözmüştür, fakat zikretmiştir. Mecliste bile söylemiştir. Ekümeniklik tartışması zamanında, iki sene evvel demiştir ki, “ekümeniklik
kiliseleri ilgilendiren bir problemdir”. Bunu TBMM’de söylemiştir. Cesur bir çıkıştır.
Bunu başkası söyleyemiyordu. Hakikati de budur. Türkiye Cumhuriyeti’nden “bizi
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ekümenik olarak tanıyın” diye bir arzumuz yoktur. Çünkü bu kilise ekümeniklik
ünvanını taşıyan bir kilisedir. Bütün Hıristiyan dünyası, hatta İslam dünyası bizi
böyle bilir. Türkiye bunu istemiyorsa istemesin. Kendi haklarıdır, karışamayız. Ama
hiç olmazsa bu dinî ismimizi kullanma iznimizi verin. Yani biz Ankara ile Ekümenik Patriklik olarak yazışmak istemiyoruz. Fener Rum Patrikliği unvanı kalsın, ama
arada sırada ekümenik kelimesini dinî konularda kullandığımız zaman bize taarruz
edilmesin. Ben de diyorum ki, laik bir Cumhuriyette, laik bir devletin bir kiliseyi
veyahut da dinî bir toplumun kendisini nasıl tanıttığına karışılmasın, karışılmaması
lazım. Bizim bildiğimiz kadarıyla laiklik demek, ne devlet din işlerine karışır ne de
din devlet işlerine karışır. Almanya ve Fransa bunun iki türlü misalidir. Fakat aslında ikisi de aynıdır. Fransa’da Paris Başpiskoposunun yapacağı herhangi bir dinî
vazifeye Fransa Milli Eğitim Bakanlığı karışmaz. Paris Başpiskoposluğu da devlet işlerine karışmaz. Almanya’da durum buna benzerdir. Fakat orada başka bir zihniyet
vardır. Almanya’da kiliseler politikaya karışmaz devlet de kiliseye karışmaz. Lakin
arada bir sinerji vardır. Beraberce çalışırlar. Bu ideal bir durumdur.

Aynı röportajda devlet kavramına Katoliklerin ve Ortodoksların farklı baktığını, bu hususta farklı itikatların olduğu yönünde bir görüş beyan etmiştiniz.
Bunu biraz daha açar mısınız?
Bana sorulan suallerden bir tanesi de şudur; eğer Patrikhaneye ekümeniklik unvanı verilirse (öyle bir statünün verilmesine gerek yoktur, çünkü bu statü zaten
vardır) veyahut ruhban okulu açılırsa Fener’de bir Vatikan oluşur. Ve demişimdir
ki, batı Hıristiyanlığı (Protestanlar değil, Katolikler) ile doğu Hıristiyanlığı arasında
devlet konusunda tamamen farklı bir zihniyet ve farklı bir iman vardır. Bizim imanımız İslam imanına benzer. Bizim imanımız şudur; ileride, günün birinde Tanrı’nın
dünya işlerine karışacağı doğrultusundadır. Dolayısıyla Tanrı’nın hükümranlığının
gelişinden eminiz. Ve buna inanıyoruz. Katolikler başka türlü düşünüyor. Katolikler
diyor ki, bu sistem devam ettiği sürece, Mesih’in yeniden gelişine kadar dünyadaki
Hıristiyanların işine bakacak ve onları koruyacak, onları idare edecek bir devlet
merkezine ihtiyaç vardır. Bizde bu yoktur. Çünkü bizde bu, yapılan ayinler ve duadır. Bizde biraz daha şark zihniyeti vardır. Bu prensiplere dayanarak Roma Kilisesi
bir tarihte Vatikan diye bir devlet kurmuştur. Bu bizde mümkün değildir. Ortodoksluk Vatikan diye bir devlet kurduğu zaman Ortodoksluk olmaktan çıkar. Yani biz
burada Papayı karşıladığımız zaman kendisini Vatikan devletinin başkanı olarak
değil, Roma Kilisesi’nin Başrahibi olarak görüyoruz. Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin
başı, o kadar. Bizim devlet gibi siyasî bir müessesemiz olamaz.

Okul kapatıldığı 1971 yılı öncesine kadar dört farklı tedrisat dönemi geçiriyor. Lise ve teoloji eğitiminin zaman aralıkları çeşitli dönemlerde farklılık arz
ediyor. Patrikhanenin arzu ettiği bu tarz bir eğitim mi, yoksa bir vakıf üniversitesi statüsü mü?
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Bir vakıf üniversitesi değil, vakıf üniversitesinin olamayacağını katiyetle söyleyebilirim. 1951 senesinin yönetmeliğine göre liseden sonra bir dört yıllık tedrisat
vardı. Bu dört yıllık tedrisat kilisenin papaz yetiştirmek bakımından arzuları göz
önüne alındıktan sonra kabul edilmiştir. Fakat verilen diplomalar (bu mühimdir)
liseden sonra bir yıllık lise üstü eğitim olarak kabul edilir. O okulu bitirenler yedek
subay olamazdı. Ben yedek subay oldum. Çünkü ben fen fakültesi mezunuyum. Onlar olmuyordu. Meselâ benim amcam o okulun mezunudur. Mezun olduktan sonra
Londra’ya gider. Orada teoloji fakültesi diplomasını aldıktan sonra Türkiye’ye geri
döner. Londra Üniversitesi’nin diploması burada kabul edildiği için de yedek subay
olarak vazifesini görür. Yani bu okul dört yıllık tedrisat veriyordu ama liseden sonra
yalnızca bir yıllık meslek yüksekokulu olarak tanınıyordu. Bu dört yıllığın yalnızca
kâğıtta bir mânâsı vardır. Başka hiçbir mânâsı yoktur. Patriğin diplomasını gördüm.
Diplomasında Türkçe ve Rumca olarak “teoloji mezunudur” diye yazar. Arkasında
“liseden sonra bir yıllık tedrisat olarak kabul edilir” diye MEB damgası vardır. Okul
o zamanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlıydı. O yıllarda YÖK yoktu.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “Yüksekokul olarak gelirse biz ancak o zaman ilgileniriz. Ancak henüz böyle bir teklif de gelmedi.” dedi. Patrikhane YÖK
Başkanının bu söylemi hakkında ne düşünüyor?
Bu konuda YÖK Başkanının hakkı var. Çünkü bu konuda YÖK Başkanı ile konuşulmuş değildir. (yani şu anki YÖK Başkanı ile) Bundan evvelki bey ve ondan bir evvelki bey 2004 senesinde Fener Rum Lisesi’nin 550. mezuniyet töreninde yapılan
merasimde vardı. Milli Eğitim Bakanı da vardı. O zamanın YÖK Başkanı “bu okulun
açılması için hiçbir problem görmüyorum” demiştir. Ertesi gün o zamanın Dış İşleri
Bakanı bunu yalanlamıştır. Hayır, problem vardır demiştir. O zamanın YÖK Başkanı bu okulun açılması için hiçbir problem görmüyordu. Şimdi bakın, Türkiye’de
bu okulun meslek yüksekokulu olarak açılabilmesi için YÖK’le bir ilişki kurmamız
şarttır. Bunu anlamışımdır. Hukukçu değilim. Fakat arzu ettiğim veyahut da bizim
arzu ettiğimiz şudur; öyle bir yönetmelik yapılması lazım ki, buraya kadınların girmemesi, yatılı olması ve yalnız Hıristiyan erkeklerin girmesi tanzim edilmiş olsun.
Bunu YÖK kabul eder mi etmez mi bilemiyorum.

Gerçi siz bu soruya kısmen cevap verdiniz. Ancak,ben konunun altını çizmek
için özellikle sormak istiyorum. Okulun herhangi bir üst bürokratik kurum tarafından denetlenmesi bir sıkıntı oluşturur mu?
Oluşturmaz, oluşturmaz. Çünkü, hiç olmazsa Cumhuriyet devrini çok iyi biliyorum. Cumhuriyet devrinde bu denetleme her zaman vardı. Bu okulun müdür muavini her zaman Ankara’dan tayin edilmiş bir edebiyat öğretmeniydi. Bu bahsetmiş
olduğum dört yıllık müfredat programında Türkçe öğretirdi. Aynı zamanda da bu
okulu denetleyen şahıstı. Diyorum ki, 1923’den 1971’e kadar hiçbir zaman bir
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müdür muavini bu okula karşı bir suç duyurusunda bulunmamıştır. Yani bir problemimiz olmamıştır. Ve bu denetlemenin devam etmesini de arzu ediyoruz. Çünkü
bizim için en önemli garantör devlettir. Eğer devlet bunu denetlerse o zaman bu
okulun hakikaten yalnızca dinî maksatlarla çalışan bir okul olduğunu devlet de
anlayacaktır.

Okula yabancı hoca ve öğrenci alımı ile ilgili olarak Patrikhanenin herhangi
bir isteği var mı?
Biraz önce demiştim ki, dünyadaki bu diaspora metropolitliklerinin kiliselerinden gelenlerin de burada okuması doğrultusunda bir arzumuz vardır. Bu arzu tabiî
ki bir lise çerçevesi içerisinde olamaz. Çünkü liseye yabancı öğrenci gelemez. Fakat
bir meslek yüksekokuluna gelebilir. Dolayısıyla biz buraya başvuracak olan Ortodoksları MEB veya YÖK’ün (bilmiyorum, ikisinden birisi) vereceği karara göre alacağız. Yani bu kurumlar “biz bunu istemiyoruz” derlerse giremezler. Anlayacağınız
burada da denetim vardır. Bu öğrencilerle ilgili olanıydı. Öğretmenlerle ilgili olanı
da şudur; şu anda bu okul otuz sekiz yıldan beri kapalıdır. Yani kapandığı yılda
burada öğretmenlik yapanların bir kısmı vefat etmiştir. Bir kısmı da çok yaşlıdır.
Bunların gelip de burada öğretmenlik yapmasına imkân yoktur. Fakat Patrikhanede çalışan ve çeşitli üniversitelerde teoloji doktorası vermiş olan, (T.C vatandaşı
olan) yani öğretmenlik yapabilecek şahıslar vardır. Bunlara ilâveten dışarıdan da üç
dört hocanın aramıza girmesini arzu ediyoruz. Fakat buna karar verecek olan T.C
makamlarıdır. Yani bizim arzu ettiğimiz bilim adamlarının veyahut papazların gelişi
kontrolsüz değil, Ankara’nın denetimi ve Ankara’nın kararıyla tayin edilecektir. Tayin edecek olan MEB veya YÖK’tür. Biz buraya karaborsadan materyal gelecekmiş
gibi papaz ya da öğretmen ithâl etmek istemiyoruz. Bu devletin kontrolü altında
olacak bir şeydir.

Basında “Patrikhane kesinlikle denetimi kabul etmiyor” tarzında bir algılama var. Hâlbuki siz bunun böyle olmadığının altını çiziyorsunuz.
Bu devlet bu okulu denetleyecektir. Denetleme hakkı vardır. Ve biz bu hakkı
tanıyoruz. Bu okulu yalnızca Patrikhanenin bir manastırı olarak görmek hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. Manastırın içindedir fakat bir okuldur. Okul olması
sebebiyle ya Milli Eğitim Bakanlığı’na ya da YÖK’e bağlıdır. Dolayısıyla devlet bu
okulu denetlemelidir.

Ruhban okulunun işlevi ve amaçları doğrultusunda geliştirdiğiniz projeler
nelerdir?
Esasında bir proje vardır. Okulun kapatılışından sonra İstanbul Patrikliği’nin dinî
meclisinin bir kararı vardır. Ortodoks kiliselerinin mühim olan vazifelerinden birisi
de bu kainatın kurulması ile ilgilidir. Yani ekoloji. Dolayısıyla eğer bu okulu açarsak
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burada bir de teolojik ekoloji okutmak istiyoruz. Bu gelecek olan genç insanları ekoloji veya çevreyi koruma konusunda hassaslaştırmak, bilgi vermek, Kitab-ı
Mukaddes’den bilgi vermek ve bu konuda kongreler yapmak istiyoruz. Ki, Patrik
hazretleri şimdiye kadar böyle yedi tane kongre yapmıştır. Bir tanesi İstanbul’da
yapılmıştır. Maalesef, diğerleri de dışarıda yapılmıştır. Ve şunu söylemek istiyorum
ki, bu Türkiye için çok mühim bir şeydir. Bir dinî kurumun çevreyi koruma maksadıyla dinî faaliyette bulunmuş olması ilk kez Türkiye’de başlatılmıştır. Şimdi Papalık
da yapıyor fakat başlatan biziz.

Okuldan mezun olanlar hangi vazifelerde istihdam edilecek?
Patrikhanede teolojik bilgisi olan ve bu meslekte yetişmiş olan kimselere ihtiyacımız vardır. Bakın bu Patrikhane on bir kişiyle dönüyor. Onun için de vakit
kalmıyor. Ben dört beş vazifeye birden bakıyorum. Buna imkân yok. Bu bir; Patrikhanedeki vazifeleri almak. İkincisi; İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki küçük
cemaatlerimize papaz yetiştirmek. Üçüncüsü; dünyadaki diasporaya başka üniversitelerden değil, buradan papaz yollamak. Dördüncüsü ise şudur; bu kilise Papalık
gibi bir kişinin idare ettiği bir kilise değil, Sen Sinod meclisi tarafından idare edilen
bir kilisedir. 1928 senesinde çıkarılmış olan bir kararnameye göre seçilecek olan
Patriğin bu meclisten ve T.C vatandaşı olması şartı vardır. Eğer biz bu okulda papaz yetiştirebilirsek ve bu insanlar Türk vatandaşlığına geçebilirse, o zaman ileride
Patrik seçebilme imkânımız vardır. Eğer şimdiki durumda Allah korusun, Patriğimizin başına bir şey gelirse Patrik seçmek çok zor olacaktır. Çünkü bu on iki kişilik
meclisin sekizi yetmiş iki yaşının üzerindedir. Yeni bir Patrik seçme durumu olursa
çok yaşlı birini seçmek zorunda kalacağız. Evet, bu okuldan mezun olacak olanlar
birden bire Patrik olamazlar ama ilerleyen süreç içerisinde olabilirler. Yani bu kilisenin varlığını devam ettirebilmesi açısından bu okulun açılması önemlidir. Ve bu
okuldan mezun olanların vazifelerinden birisi de Başrahip olup bu Patrikhanenin
idaresini yürütmektir.

Soru listeme yazmadığım ancak bir insan olarak merak ettiğim bir şey var.
Patrikhanenin kapıları her gün Sadrazam Ali Paşa sokağına açılıyor. Bir Ortodoks olarak veyahut Patrikhanenin bir mensubu olarak bu sizde herhangi bir
üzüntü meydana getiriyor mu?
Buna alıştık. Artık buna üzüntü diyemem. Ben Sadrazam Ali Paşa’nın kim olduğunu biliyorum. Fakat bilenler çok azdır. Hatta burada gazetecilerle yapmış olduğumuz bir toplantıda Patrik hazretlerinin huzurunda sayın Prof. Dr. Hatemi, “gelin,
İstanbul belediyesine bir dilekçe yazalım. (Patrikhane olarak değil, gazeteciler olarak) Bu sokağın adını değiştirelim. Bu sokağın adını dine uygun bir isim yapalım.”
önerisinde bulunmuştu. Orada bulunan gazetecilerden değişik isim önerileri geldi.
Kimisi sevgi sokağı, kimisi İsa sokağı hatta birisi Meryem Ana sokağı yapalım dedi.
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Bunlar biraz abartılmış şeylerdir. Bu bir problem değildir. Bu böyle devam ederse
etsin, ne yapalım! Evet bir üzüntü yaratıyor. Çünkü Sadrazam Ali Paşa Patrik 5.
Grigoryus’u ölüme mahkum etmiştir. Fakat aynı sadrazam başka bir sebepten dolayı altı ay sonra ölüme mahkum edilmiştir. Bunu da unutmamak lazım. Eğer Osmanlı tarihine bakarsanız eninde sonunda sadrazamların herhangi bir sebepten ötürü
padişahlarla arasının açılıp ölüme mahkum edildiğini görürsünüz. Sadrazam Ali
Paşa’da da aynı olay cereyan etmiştir. Fakat bu isim meselesi hakikaten fuzulî bir
problemdir. Bu böyle kalsın, yapacak bir şey yok. Mühim olan öbür problemlerdir.

Türkiye son yıllarda demokratikleşme açısından güzel bir performans sergiliyor. Pek çok tabu yıkılıyor. Konuşulamayanlar konuşuluyor. Özgürlük ve
demokrasi fikri kurumsallaşmaya başlıyor. Sizin bu kırılma dönemi ile ilgili olarak söyleyecek bir şeyiniz var mı?
Bu konudaki hislerimi söyleyebilirim. Ben 1968 ile 2003 yılları arasında
Türkiye’ye gelip gitmekle beraber Almanya’da yaşıyordum. Aynı zamanda oranın
vatandaşlığını da aldım. İstanbul Üniversitesi’ndeki talebeliğim zamanında İstanbul
Üniversitesi öğrencilerinin toplantısında kalkıp da Anagnostopulos olarak fikrimi
söyleyecek cesareti hiçbir zaman kendimde bulamıyordum. Almanya’ya gittiğimde
durum değişti. 2003 senesinde buraya geldiğimde ise, o korkunç hisler içerisinde
bu vazifeye başladım. Ve gördüm ki, sizin yaşınızda genç gazeteciler yani benimle
açıkça konuşmayı arzu eden kimseler varmış. İşte o zaman, Türkiye’de bir şeylerin değiştiğini düşünmeye başladım. Meselâ altmışlı yıllarda “Patrikhane problemi”
veya “azınlık eziliyor” gibi laflar edemezdiniz. Eğer bunu yapmış olsaydınız Türklüğe hakaret veya ona benzer bir sebepten hapishaneye düşebilirdiniz. Azınlıkların en
büyük korkusu da buydu. Yani “birisi çıkıp da bana böyle bir dava açmasın, çünkü
ben zaten o davayı kaybederim” psikolojisi vardı. Hâlbuki, bugün pek çok şeyi her
yerde açıkça konuşabiliyoruz. Burada konuştuğum gibi dışarıda da televizyonlarda
da konuşabiliyorum. Kimseyi rencide etmek arzum değildir ve kanaatimce etmiyorum da. Fakat bugün Türkiye’de problemler açıkça konuşulabiliyor. Ben Almanya’da
iken Türkiye’nin bu kadar demokratikleşmiş olduğuna inanmıyordum. Burada yaşayarak inandım. Hatta bir keresinde bir televizyonda ekümenikliğin mânâsını anlatmaya çalışmıştım. Ertesi gün Feriköy’deki evimden gelirken hava güzeldi ve ben de
güzel havalarda Patrikhaneye yürüyerek gelmeyi sevdiğim için köprüden bu yana
on beş dakikalık bir mesafeyi yürüyordum. Bu on beş dakikalık mesafe içerisinde
birkaç kişi yüzümü tanıyıp “merhaba, siz dün televizyondaki o rahip değil misiniz”
diye sordu. Ben de kendi kendime Allah’dan başıma ne dertler gelecek diye düşünmeye başlarken, hiçbir şey gelmedi. Adamlar beni tebrik etti. Yani ben, beni tebrik
edecek insanların altmışlı yıllarda olmadığı kanaatinde değilim. Vardı, o zamanlar
da vardı. Çünkü Türkiye’de her zaman başka türlü düşünenlere ve başka dinden gelenlere karşı (bazı olaylar hariç) bir saygı vardı. Fakat bu saygıyı göstermiyorlardı.
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Çekiniyorlardı. Şimdi çekinmiyorlar. Beni tanıyan şoför, “yahu, niye bunları şimdiye
kadar söylemedin” gibi suallerde bulunur oldu. Demek ki, Türkiye’de bazı şeyler değişmiştir. Hakikaten iyi bir istikamette değişmiştir. Benim öğrenciliğim zamanında
Kürt kelimesi kullanılmazdı. Kürt olduğunu bildiğim ve çok sevdiğim bir arkadaşım
vardı. Beraber Kırklareli’nde askerlik de yaptık. Onun Kürt olduğunu biliyordum
fakat o bu durumdan bahsetmezdi. İkimiz de yedek subaydık ve aynı alaydaydık,
109. piyade alayında. Akşam rakıyı biraz fazla içtikten sonra bu bahsettiğim arkadaş bana “yahu sana bir şey söyleyeyim mi, ben de senin gibi gavurum” dedi. Ben
de “sen gavur falan değilsin, ben senin ne olduğunu biliyorum” dedim. O da bana
“aramızda fark yok, ben Kürdüm, Ağrı’lıyım” dedi. Babasının başına gelenleri anlattı.
Babasını dövmüşler. Adam kötürüm kalmış. Benim demek istediğim şu ki, bugün bu
hikâyeleri her yerde dinleyebilirsiniz ve her gazete de yazar. Yazma imkânı vardır.
Demek ki Türkiye’de bu çok korktuğumuz derin devletin tehdidi yavaş da olsa ortadan kalkıyor. Yani halk korkmadan konuşabiliyor. Bu çok güzel bir şeydir. Ve bence
bu, Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için en büyük şartlardan birisiydi ve oluşmuş
olan bir şarttır. Yani Türkiye’de bu kapasite vardır. Ben bunu elimden geldiği kadar
yabancılara da anlatmaya çalışıyorum.

Bu değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah ben teşekkür ederim. Ben memnuniyetle cevap verdim.

Röportaj: Özkan Genç

İHGD gönüllüsü ve 3H Hareketi Üyesi
gencozkan@gmail.com
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Devlete vereceğimiz yetkiler konusunda son derece
dikkatli olmalıyız.1

Norman Barry

1. Giriş
Siyaset teorisyeni Norman P. Barry 65 yaşındayken 21 Ekim 2008’de memleketi
olan İngiltere’de vefat etti. Acı kaybından sonra hakkında Daily Telegraph’ta çıkan
bir anma yazısında Norman Barry “klasik liberal fikirlerin Friedrich von Hayek geleneğindeki güçlü/sadık bir savunucusu” olarak tanımlanmıştı. Ayrıca, “The Austrian
Economists” başlıklı bloga 1 Kasım’da gönderilen bir notta kendisine “Hayek Araştırmalarının öncülerinden biri” olarak atıfta bulunuluyordu.
Norman Barry hakkındaki bu değerlendirmeler şüphesiz doğru olmakla beraber,
bu onun hikâyesinin tamamı değildir. Norman Barry bir Hayek uzmanı olmasının
yanı sıra, daha genel olarak klâsik liberal-liberteryen sosyal ve siyasal teoriye katkılarıyla bilinen seçkin bir sosyal teorisyen idi. Aslında, onun klasik liberalizme
katkısı bu doktrinin dengeli bir anlatımını sunmak ve onun ilkelerinin açıklamasını
yapmaktan ibaret değildi, Barry eserleriyle aslında klasik liberalizmin yeni bir for1

“The Concept of a Free Society”, Liberal Düşünce, 2007, s. 126.

“Norman P. Barry Hatırasına” Buckingham University (Büyük Britanya) tarafından 12-13 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen “21. Yüzyıl’da Klasik Liberalizm” Sempozyumunda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş Türkçe versiyonu.
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mülasyonunu da yapmıştır. Norman Barry’nin özgür toplumun teorisini bir ölçüde
geliştirdiği bile söylenebilir.
Buckingham Universitesi’nden meslekdaşı Martin Rickets cenaze töreninde yaptığı konuşmada Barry’nin akademik ve entelektüel ilgisinin nerelere kadar uzandığı
hakkında oldukça iyi bir özet sunuyor: “Norman Barry son derece geniş bir alanda
yüz elliden fazla yayın yapmıştır. Emeklilik problemi, evlilik ve boşanma, Avusturya
iktisadı, Alman Neo-Liberalizmi (…), Edmund Burke, Hume, Smith, Rousseau ve
Bastiat’ın eserleri dâhil siyasî düşünce tarihi hakkında denemeler; kapitalizmin türleri ve şirketlerin ‘toplumsal’ sorumluluğu konuları; içerden bilgiye dayanan alımsatım; yurttaşlık ve haklar ve anayasa hukuku.” (Rickets 2008) Bu listeye hukuk,
refah ve devlet teorisine ilişkin yazdıklarını da ekleyebiliriz.

2. Barry’nin Yöntemi
Klasik liberal veya liberteryen siyasî teori ya deontolojik ya da sonuçsalcı (consequentalist) temelde savunulabilir ve savunulmuştur. Deontolojik liberteryenler
kemdi siyasî konumlarını doğal veya ahlâkî haklarla temellendirmeye çalışırlarken,
sonuçsalcı liberteryenizm özgürlükçü ilke ve kurumların yararlı sonuçlarını öne çıkarır. Hume ve Smith’in faydacılığına rağmen, klasik liberalizmde devlet üzerindeki
kısıtlamaları deontolojik olarak temellendiren, özgürlüğü bizatihi bir değer olarak
gören bir akım vardır (Barry 1997: 13).
Liberteryenizmin savunulmasında her bir yöntemin yararlarını tartıştığı nispeten yeni bir denemesinde Randy Barnett şöyle diyor (2004: 55, 56)2:
“Liberteryenlerin ahlâkî haklar ile sonuçlar arasında tercih yapmaya ihtiyacı yoktur, çünkü onlarınki ahlâkî değil siyasî bir felsefedir ki bunun değişik ahlâkî teorilerle bağdaşabilir olduğunu göstermek mümkündür…” /
“Modern liberteryen siyasî teoride ahlâkî haklar ve sonuçsalcılığın her biri
insanların nasıl davranmaları gerektiğini analiz etmenin bir yöntemi olarak
görülebilir. Ahlâkî teorilerin uygulanması dâhil olmak üzere her analiz yönteminin kullanılması yanılabileceği için, siyasî teorisyenler hem ahlâkî haklarla sonuçsalcı analizin nerede aynı sonuçlara ulaştıklarına hem de onların
nerede ayrıldıklarına duyarlı olmalıdırlar.” / Birincisi, eğer her iki yöntem de
büsbütün farklı yollardan aynı sonuçlara ulaşıyorsa, o zaman her bir yöntem
diğeri üzerinde analitik bir fren olarak işlev görebilir. Analitik yöntemlerimizin her biri hata yapabileceği veya yanıltabileceği için, bir yöntemi diğerinin
destekler göründüğü sonuçları doğrulamakta kullanabiliriz. (…) Nasıl ki,
hataya ve yanıltmaya karşı korunmak için devlet güçleri arasındaki kurumsal rekabete güveniriz, aynı şekilde normatif araştırmanın farklı yöntemleri
arasında da ‘kavramsal rekabetlere’ güvenebiliriz. Ahlâkî haklarla sonuçsalcı
2
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analiz yöntemlerini bir siyasî teori içinde işlevsel olarak bağdaştırabilmenin
bir yolu, böylece, normatif analizimizdeki hataları bulabilmek ve önleyebilmek üzere kavramsal bir ‘frenler ve dengeler’ mekanizması sağlamaktır.”

Bu tahlil bana hemen Norman Barry’nin klasik liberal felsefeyi savunma tarzını
hatırlatıyor. Gerçekten, Barry özgür toplumun kurumlarını savunmada deontolojik
ve sonuçsalcı yöntemleri birleştirenlerden biriydi. Onun liberal ilkeler ve kurumları
savunmadaki “frenler ve dengeler” yöntemi klasik liberalizme ilişkin anlayışımızı
zenginleştirmiştir. Aslında, bu yöntemin kökleri bizatihi klasik liberalizmin tarihindedir. Nitekim şu cümlede Barry klasik liberal muhakemenin parlak bir özetini sunuyor: “Hakikat şudur ki, (klasik liberal) doktrinin tarihsel kaydı, içinde birçok sesin
işitilmek için yarıştığı bir karşılıklı konuşmayı (veya argümanı) ve tek bir sesin
nadiren tamamen baskın olduğunu göstermektedir” (Barry 1986: 17-18).
Klasik liberal pozisyonu destekleyen her argümanı dinlemeye hazır olduğu için,
Norman Barry bütün klasik liberal ekollere daima hakkını vermiştir. Yine de biz onu
iktisatta Avusturyan siyasette ise Humecu-Hayekçi olarak nitelendirebiliriz. Bununla beraber, bu gerçek onu her bir ekolun katkılarını takdir etmekten alıkoymamıştır.
Aslında, Avusturyanlar, Kamu Tercihi ve Chicago İktisatçıları gibi muhtelif ekollerin
dengeli anlatımlarını sunmak Barry’nın alışıldık tarzıydı. Birçok kişi onu Avusturyan olarak tanımlasa da, Barry aynı zamanda Kamu Tercihi’nin kavramsal araçlarını
da siyaset teorisine sokan kişidir.
Tarihsel olarak, liberalizmin sosyal ve siyasal teorisini açıklarken İskoç
Aydınlanması’nın fikirlerine sıkça atıfta bulunmasına rağmen, Norman Barry bazen
Locke’a da başvurmuştur. Dahası, Barry kendisine özel bir saygı duyduğu kesin
olan Hayek’i bile eleştirmekten geri durmamıştır.

3. Barry’nin Ana İlgisi
Norman Barry’nin başlıca kaygılarından biri klasik liberalizmi yeni bir ifadeye kavuşturmak olmuştur. Ona göre, klasik liberal doktrini çağdaş toplumsal ve siyasal
düşüncenin ışığında yeniden inşa etmek, onun kamu politikası alanında işe yarar
olduğunu göstermenin ötesinde, daha kapsamlı felsefî temalarla ilgisini ortaya koymak zorunludur (Barry 1997: 5-6). Onun içindir ki kendisi “piyasa teorisyenlerinin ortaya koyduğu özgürlük örneğinin bazı özelliklerini hatırlamaya” çalışmıştır.
“Hatırlamak” diyor, çünkü bu unsur “20. Yüzyıl’ın çoğunda unutulmuştur.” (Barry
2007: 117).
Bundan dolayı, Barry “özgürlüğün birliği”nin daha geniş bağlamı içinde iktisadî
özgürlüklerin önemini daima vurgulamıştır. O “liberalizmin anlamının iktisadî özgürlükten, yeniden dağıtıma ve özgürlük azaltıcı aşırı düzenlemeye izin veren ve
özgürlüğün yeniden tanımlanmasına da yol açan daha fazla toplumsal yönelimli
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bir doktrine kaymadan” yakınmıştır. “Bu son nokta, iktisadî özgürlüğün doğrudan
doğruya kapsamlı bir özgürlük kavramından kaynaklandığı, özgürlüğün esastaki
birliği anlayışının belirli özgürlüklerin teşviki lehine terk edilmesiyle ilgiliydi (Barry
2008: 127) Burada Barry gayet sağlam bir zemin üzerindedir, çünkü, “(t)arihsel
olarak iktisadî özgürlükten sivil özgürlüğe geçiş sivil özgürlükten iktisadî özgürlüğe geçişten daha yumuşak olmuştur.” (Barry 2007: 125) Normatif bir dille ifade
edersek, piyasa, özgürlüğün ahlâkî değerini kaynakların dağılımındaki etkinlikle
birleştirir (Barry 1989: 39).

4. Siyasal İktisat ve Siyaset Teorisi
Bazı istisnaları bulunmakla beraber, bugünkü alışıldık siyaset teorisinde iktisadî
analizden yararlanmak pek yaygın bir tutum değildir. Aslına bakılırsa, siyaset teorisyenleri genel olarak ciddî bir iktisat bilgisine sahip değildirler. Siyaset teorisyeni Norman Barry bu bakımdan da çoğu meslektaşından farklıydı. Gerçekten de,
onun siyaseti ve –klasik liberalizm dâhil- siyaset teorilerini inceleyişinin karakteristik özelliklerinden biri normatif siyaset teorisine siyasal iktisat bilgisini sokmuş
olmasıydı. Bu bir başarıydı; çünkü bir yandan çoğu klasik liberal iktisatçı özgür
bir topluma ilişkin fikirlerini açıklarken geleneksel siyaset teorisini ihmâl etmiştir,
öbür yandan da genel olarak liberal siyaset teorisyenleri iktisadî analize pek aşina
değildirler. Bu nedenle, Barry’nin başarısı, geleneksel olarak iyi veya âdil topluma
ilişkin soyut önermelerin hâkim olduğu siyaset teorisine de bir katkıdır.

Modern Siyaset Teorisi’3 adlı kitabında Norman Barry’nin yer verdiği başlıklardan biri “Devletin Ekonomik Teorisi”dir. Bu teorinin temel varsayımları şöyle
özetlenebilir: “İktisat teorisi, serbest bir piyasada bireyler arasındaki mübadelelerin
kaynakların etkin veya optimal bir tahsisini sağlayacağını kabul eder. Bu sürece
yapılacak siyasî müdahale, üretimi bireylerin özgür mübadelelerinden hâsıl olacak
olan mal ve hizmetlerden saptırmak suretiyle etkinsizliğe neden olur. Devletin ekonomik teorisine göre, devlet ancak, piyasa işlemlerinin bireylerin istediklerini karşılayamaması durumunda başvurulması gereken, kamusal mallarının üretimi için
bir aygıt veya kurumdur (Barry 2004: 74-75). Barry işte tam bu noktada önemli
bir yorum yapar: “(Kamu mallarına olan) talep hiçbir zaman bilinemeyeceğinden,
devlet faaliyetinin keyfî olması ihtimâli yüksektir.” Başka bir ifadeyle, “eğer devletin
tek gerekçesi onun vatandaşlarının sübjektif arzularını karşılama kabiliyeti ise, bir
piyasa mübadele sisteminin yokluğunda bunların neler olduklarını nasıl bilebiliriz?” (Barry 2004: 81, 79).
Norman Barry’nin refah politikalarına olan ilgisi kısmen bu sorudan kaynaklanır. Bütün vatandaşlara açık refah hizmetleri devlet tarafından sağlanması gereken
kamu malları mıdır? Barry’nin bu konuda “makûl şüphe”si vardır. Barry ısrarla, re3

Kitabın orijinalinin adı An Introduction to Modern Political Theory’dir. Türkçesi için bkz. Barry 2004.
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fah devletinin refahla ve refahın sağlanmasıyla aynı şey olmadığına dikkat çekmiştir. Şüphesiz, insanların refahını artırmaya çalışmak arzuya şayan bir amaçtır, ama
bunun araçları cebri olmamalıdır. Esasen, geleneksel olarak refah sivil örgütlerin
gönüllü faaliyetlerinin eseri olmuştur. Barry cebri refahın (veya, devletçi refahın)
başka bir sakıncasına da dikkat çeker. Devletçi refah ahlâkî bir tehlikeye, “ mahrumiyet içindeki kişilere yardım edilmesinin bu durumda olanların artmasını teşvik
etmesi tehlikesi”ne yol açar (Barry 2004: 288)

5. Klasik Liberalizm ve Liberteryenizm
Klasik liberalizmin liberteryenizmle ilişkisinde özgür toplum taraftarları arasında
bile bir belirsizlik vardır. Bir bakıma liberteryenizm klasik liberalizmin özgürlük
ilkesinin daha kapsamlı bir siyasî felsefe şeklinde genişletilmesi olarak görülebilir. Liberteryen akademisyenlerin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Loren E.
Lomasky’ye göre, liberteryenizm klasik liberalizmin modern biçimidir (Lomasky
2007: 84). Aynı şekilde Randy Barnett de liberteryenizmin klasik liberal felsefenin
“modern Amerikan türü” olduğunu ileri sürmüştür (Barnett 2007: 9).
Norman Barry bu konuya bir kitap tahsis etmiştir: Klasik Liberalizm ve Liberteryenizme Dair4. Öyle anlaşılıyor ki Barry de Lomasky ve Barnett’le esas olarak aynı
kanaattedir. Nitekim, bu kitabında Barry liberteryenizmi ayrı bir felsefe olmaktan
çok klasik liberal fikriyatın, ahlâkî temeller üstündeki özel vurgusuyla birlikte, yeni
ve daha güçlü bir anlatımı olarak görmektedir. Liberteryenizm bireyci öncüllere
dayanan bir felsefedir.
Barry’ye göre, çağdaş liberalizmin başarısızlığı, “(klasik liberalizmden) daha kapsamlı bir ideoloji olan… (ve) sadece serbest piyasaların kaynak tahsisine ilişkin
iktisadî teoriyi değil fakat aynı zamanda muhtelif ahlâkî temelleri ve geleneksel
bireyci değerlere esaslı bir entelektüel destek sağlamış olan insan anlayışını da
içine alan” liberteryenizmin yolunu açmıştır. Aslında, “iktisadî doktrinler ile ahlâkî
ve siyasî ilkelerin bir manzumesi” olarak liberteryenizm “toplumsal gerçekliğin anlaşılmasının (…) tamamen bireyci bir istikameti gerektirdiği” temel ontolojik varsayımından hareket eder.” (Barry 1986: 2, 4).
Bu pasajda ve başka bazı yerlerde Barry klasik liberalizmi iktisadî bir teoriden
ibaret olarak tanımlar gibidir. Ne var ki, bu anlatımda örneklendiği gibi, klasik liberalizmin ahlâkî boyutlarını göz ardı etmek doğru değildir. Şüphesiz, klasik liberalizmin doğal haklara ve hoşgörüye ilişkin -söz gelimi- Lockecu fikirleri içine almayan
her açıklaması eksiktir.
Bununla beraber, aynı kitapta Barry klasik liberalizmle liberteryenizm “arasında
sınır çizgileri olarak kullanılabilecek felsefî ilkelerin varlığının… kesin olmadığı”
4
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sonucuna ulaşmıştır. “Haklar teorisyenlerinin kesin olarak liberteryenler, sonuçsalcılarla faydacıların ise klasik liberaller olduklarını düşünmeye alışmış olsak da, bu
kesinlikle doğru olmayan bir tasniftir. Meselâ, apaçık faydacılığına rağmen David
Friedman’ı liberteryenden başka bir şey olarak tanımlamak büyük bir hata olurdu….” (Barry 1986: 192). Buna, kendi klasik liberalizm felsefesi kesinlikle faydacı
veya sonuçsalcı olmayan Chandran Kukathas5 örneğini de ekleyebiliriz. Kukathas’ı
şüphesiz liberteryen olarak tasnif daha doğrudur, ama onun sisteminde liberteryen
unsurları klasik liberal unsurlardan ayırmak kolay değildir.

6. Klasik Liberalizm ve Çağdaş Liberalizm
Çağdaş liberalizm esas olarak bir Amerikan ürünüdür. 19. Yüzyıl sonlarının “Yeni
Liberalizm”inin6 bir varisi olarak çağdaş liberalizm liberalizmin orijinal fikirlerinden
bazı bakımlardan bir sapmadır. Yine de, kısmen farklı içeriklerle de olsa özgürlük,
bireycilik, özerklik ve hoşgörü gibi klasik liberallerle aynı kavramları kullanması
nedeniyle, Amerikan liberalizmini klasik liberalizmden tamamen farklı bir doktrin
olarak nitelendirmek doğru değildir.
Barry’nin anlatımını izlersek: “Çağdaş liberalizmin bu iki farklı türü arasında yeniden dağıtım konusunda kesin bir ayrım yapılabilir. Klasik veya iktisadî liberaller
ya bunun etkinlik üzerindeki (olumsuz) etkisi yüzünden ya da bir tabiî hak olarak
mülkiyetin ihlâl edilmezliğine bağlılıkları nedeniyle, gelirin ve servetin yeniden dağıtımında devlete hiçbir rol tanımazlar.” Mamafih, eşitlikçi siyasî liberaller “liberal
bir toplumun kurumlarını bireylerin kendilerinin belirledikleri planları izleme güvenliği sağlayacak veya sübjektif arzuların koordine edilmesini mümkün kılacak
sırf koruyucu araçlar olarak görmezler. (…) Liberalizmin her iki türünde özgürlük,
eşitlik, bireysellik, kişisel özerklik ve devletin özel alana esas itibariyle müdahale etmemesi gibi bazı kavramlar ortak olabilir, ama onların bu ideallere ilişkin farklı anlayışları tamamen farklı siyaset gündemleri ortaya çıkarır.” (Barry 2004: 20, 21).
Bununla tutarlı olarak Norman Barry, başka birçok klasik liberal gibi, Amerikan
tarzı çağdaş liberalleri iktisadî hakları ciddîye almamakla eleştirmiştir. Amerikan liberalizminin söyleminde iktisadî unsurun –ve dolayısıyla, iktisadî hakların- küçümsenmesi veya göz ardı edilmesi, Barry’nin tanımladığı üzere, “liberalizmin anlamındaki kaymadan” kaynaklanmıştır. Amerikan liberalleri iktisadî hakların “çok önemli
olduklarını veya herhangi bir gerçek değere sahip olduklarını” düşünmemişlerdir.
Onların liberalizm anlayışında “iktisadî haklarla diğer bütün daha moda kavramlar
arasında nadiren sahici bir bağ” vardır (Barry 2008: 127)

5

Özellikle bkz. Kukathas 2003 ve Kukathas 2009.
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Bu noktada Barry’nin John Rawls’un adâlet teorisine7 yönelttiği keskin eleştirilerden birini aktarmak anlamlı olabilir: “Rawls kişi ile onun (tamamen keyfî olarak) sahip olabileceği doğal yetenekler arasında garip bir ayrım yaptığı için, bu yetenekler
bireyden alınıp ortak bir havuza konduğunda (kişiden) geriye ne kalacağını anlamak
zordur.” Dahası, “bu yaklaşım Rawls’un –kendi doktrinini faydacılıktan ayırt eden
bir yol olarak- kişilerin özerkliği üstündeki ilk vurgusunu zayıflatmaktadır.”(Barry
2004: 185, 186) Barry’nin başka yerde işaret ettiği gibi, “Rawls’un teorisinde vücudun parçalarının adâlet gerekçesiyle niçin yeniden dağıtılmayacağını gösteren
hiçbir neden yoktur.” (Barry 1997: 89)
Mamafih, bu anlatımda hâlâ bir belirsizlik vardır. İlk olarak, liberalizmin iktisadî
boyutunun önemini vurgulamak için iyi nedenleri olsa da, Barry’nin “klasik liberalizm” ile “iktisadî liberalizm” terimlerini sıkça birbirinin yerine kullanması yanıltıcı
olabilir. Çünkü bu, klasik liberalizmin ahlâkî ve politik temellerinin ihmâl edildiği izlenimi yaratmaktadır. İkincisi, “kapsayıcı” ve “siyasî” liberalizmler arasındaki ayrım
karşısında, Bary’nin eşitlikçi liberalleri işaret etmek üzere “siyasî” sıfatını kullanması da kafa karıştırıcıdır. Çünkü, bu tasnif bağlamında siyasî liberalizmi ayırt eden
onun kapsayıcı bir felsefe olarak anlaşılmamasıdır ki, bu anlamda klasik liberallerle
(meselâ Hayek) çoğu eşitlikçi liberal (meselâ Rawls ve Dworkin) aynı safta, siyasî
liberalizm safında, yer alırlar.
Onun için, siyasî liberalizm kategorisi içinde yer alan klasik liberallerle çağdaş
liberaller arasındaki ayrımı belirtmek için başka kavramlar kullanmak gerekir. Söz
gelişi, Loren Lomasky’nin bu ikinci grubu ayırmak üzere önerdiği “refah liberalizmi” terimi Barry’nin kavramlaştırmasından daha uygun olabilir. Lomasky’nin anlatımında, refah liberalizmi refahı veya pozitif hakları devlet aracılığıyla desteklemeyi
öngörürken, klasik liberalizm özgürlük haklarını esas alır (Lomasky 2007: 27-28).
Aynı ayrımı “özgürlükçü liberalizm” ve “eşitlikçi liberalizm” şeklinde de yapmak
mümkündür.

7. Amaç-Durumlara Karşı Süreçler
Norman Barry toplum tasavvuru bakımından her zaman amaç-durumlara karşı
süreçleri savunmuştur, çünkü bir süreçler toplumu özgürlükle amaç-durumlardan
daha iyi bağdaşır. “Amaç-durum teorisi istenen ‘sonuçların’ siyasî yöntemlerle daha
iyi elde edilebileceğini ima” ederken, süreç teorileri “düzenli bir toplumda kuralların doğası” üzerinde odaklanır, ki orada “belirli amaç-durumları kuralları izleyen
bireylerin, eylemde bulunmak ve tercih yapmak suretiyle, yarattıkları söylenebilir.”
Bununla beraber, bu adem-i merkezî aktörler kendilerine yön gösterecek bir kurallar sistemine ihtiyaç duydukları için, Barry’ye göre, “(ö)zgürlüğe en uygun siyaset
tipi… anayasal siyasettir.” (Barry 1988: 26, 82)
7
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Bu bakış açısından, temel aracı siyasî cebir olan sosyalizm gibi bir amaç-durum
teorisinin özgür toplum idealiyle bağdaşması zordur. Buna karşılık, klasik veya piyasa liberalizminin süreç teorisi, insanların kendi amaçlarını izlemelerine imkân
veren bir çerçeve sağlamak suretiyle, özgür bir toplumun gereklerine genellikle
daha iyi uyar. “Piyasa esas olarak, anonim bireylerin siyasî olarak aktif grupların
üyeleri olarak hareket ettikleri durumdaki kısa vadeli çıkarları yerine onların uzun
vadeli çıkarlarına işleyen bir süreçtir.” (Barry 1988: 55)
Ne var ki, klasik veya piyasa liberalizmi süreçler üzerindeki vurgusuyla daha
özgürlükçü olmakla beraber, bu meselede o da zorluklardan büsbütün arınmış değildir. Barry’nin isabetle belirttiği gibi (1988: 26), “eğer bir topluma dayatılırsa”,
liberalizm bile paradoksal olarak bir amaç-durum hâline gelebilir. Günümüzün sözüm ona “liberal emperyalizm” çağında bu bir liberalden gelebilecek harika bir uyarıdır. Gerçekten de, liberal kurumların evrenselliğine ilişkin iddialarının onlara bu
kurumları dünya üzerindeki başka halklara dayatma hakkı vermediğini liberallerin
hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor.

8. Barry’nin Eserlerinde Hukuk ve Devlet
Norman Barry bir siyaset teorisyeni olduğu kadar şüphesiz bir hukuk düşünürüdür
de. Bunu anlamak için, onun Bastiat’la ilgili yazılarına, Modern Siyaset Teorisi kitabındaki “Hukuk ve Sosyal Kontrol” başlıklı Bölüme ve Siyasî Klasikler: Green’den
Dworkin’e adlı derlemeye yazdığı Hart hakkındaki denemeye göz atmak yeterli olur
(Barry 1996a).
Klasik liberaller genellikle hukuku devletin sağladığı bir kamu malı olarak görmekle beraber, bu gelenek içinde her zaman hukuku devletten ayıran güçlü bir
çizgi de olmuştur. Norman Barry açıkça bu çizgide yer almaktadır. Modern Siyaset Teorisi’nde Barry devletle ilgili analizine “devletin yokluğu(nun) kesinlikle kuralların da yokluğu anlamına gelmeyeceği”ni hatırlatarak başlamaktadır. Esasen,
modern devletten önce, “sosyal ilişkileri düzenleyen örf ve âdet hukuku, Roma hukukunun kalıntıları ve Hıristiyan tabiî hukuku idi. Hukukun merkezî bir organ tarafından bilinçli olarak yaratılabileceği düşüncesi Ortaçağ zihniyetine yabancıydı.”
Aslında “liberallere göre, bir hukuk sistemi bireysel ilişkileri devletten bağımsız
olarak düzenleyecek genel kuralların ortak çerçevesini kendiliğinden bir şekilde
geliştirebilir” (Barry 2004: 70, 66, 71).

9. Kültürel Çeşitlilik ve Federalizm
Liberal siyasî sitemlerin günümüz toplumlarının kültürel çeşitliliğiyle nasıl uyumlulaştırılacağı sorunu sosyal ve siyasal teorinin başlıca ilgi alanlarından biri olmuştur.
Kabaca liberal gelenek içinde yazan kimi düşünürler bu sorunun “eşit yurttaşlık”
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temelinde aşılabileceğini savunurken8, başka bazıları da bu soruya bir cevap olarak,
liberal toplumların azınlık kültürlerini hukuken tanıyıp desteklemeleri gerektiğini
ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık Barry’nin çözümü bundan farklı ve daha basittir:
içinde herkesin kendi projesini özgürce izleyebileceği evrensel kuralların liberal
çerçevesini tesis etmek. Başka bir ifadeyle, temel ilkesi özgürlük olduğu için, klasik
liberalizm hukukun üstünlüğü altında toplumsal örgütlenmenin farklı biçimlerinin
gelişmesini mümkün kılar (Barry 1997: 103).
Barry’nin bu ideale ilişkin formülasyonu kurumsal bir araç olarak federalizmi
içerir. Ona göre, bir federalizmde, basit bir evrensel kurallar sistemi içinde her biri
serbest giriş ve çıkışa izin veren çeşitli devletlerin varlığı sübjektif tercihlerin ifadesine uygun bir mekanizma sağlayacaktır. Bu, kurumların rekabetine (institutional rivalry) dayanan bir federalizm olacaktır. Amerikan federalizmi başlangıçtaki
hâliyle bu modele çok yakın iken, zamanla bütün ülkede yeknesak standartların
ortaya çıkması kurumsal düzenlemelerden hoşnut olmayanlar için çıkış fırsatlarını azaltmıştır. Barry muhtelif yazılarında bu gelişmenin ayrıntılarını vermiştir.
Amerika’dakine benzer bir evrim son yıllarda Avrupa Birliği’nde gerçekleşmektedir
(Barry 1997: 57-58)9. Barry’nin AB’nin gidişatından hoşlanmaması kısmen bundan
kaynaklanıyordu.

10. Sonuç
Liberal teorinin her alanında söyleyecek sözü olmasına rağmen, Norman Barry
maalesef bu konuda kendisine ait bütünlüklü bir teori geliştirmemiştir. Kendisinin
1996 yılında yayımlanan Classical Liberalism in the Age of Post-Communism10 adlı
monografisi bu yönde yapılmış bir girişim olarak görülebilirse de, bu hem çok özet
bir çalışmadır hem de konunun temel kavramlarının okuyucu tarafından bilindiği
varsayımına dayanmaktadır. Bununla beraber, iyi bir araştırmacı eserlerinden hareketle Barry’nin özgür topluma ilişkin nüfuz edici fikirlerini tutarlılığı olan kapsamlı
bir teorik kurgu içinde pekalâ birleştirebilir.
Diğer eserleri bir yana, Barry’nin Modern Siyaset Teorisi adlı kitabındaki başarısı
hem akademik liberalizm açısından hem de genel olarak siyaset teorisi açısından
paha biçilmezdir. Onda klasik liberal/liberteryen gelenekteki Hayek, Nozick, M. Friedman ve Rothbard gibi birçok önde gelen düşünürün yazılarına bolca atıflar vardır.
Bu, şüphesiz, 1980’lerin başlarında11 siyaset teorisinin incelenmesinde yaygın bir
tarz değildi ve doğrusunu söylemek gerekirse disiplinin o zamanki yerleşik düzeni
8

Tipik bir örnek olarak Brian Barry’nin yaklaşımı ve ona yönelik eleştiriler için bkz. Kelly 2002.
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Tarafımdan yapılmış bir tercümesi 1997 yılında Liberal Düşünce Topluluğu tarafından yayımlanmıştır. Bkz. Barry
1997.
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onun bu konudaki ahlâkî cesaretini hoş karşılamamıştı12. Ne yazık ki, onun eserleri
klasik liberal/liberteryen akademisyenlerden bile hak ettiği ölçüde atıf almamıştır. Hatta denebilir ki, aşırı tevazuu nedeniyle Norman Barry’nin kendisi bile kendi
entelektüel ve akademik başarısını öne çıkarmaktan kaçınmıştır. Her hâlükârda,
bugün Norman Barry’nin çalışmalarına atıf vermeden liberal siyaset teorisiyle ilgili
mütekâmil bir eser yazmak neredeyse imkânsızdır.
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Takdim
1. Farklı Liberalizm Anlayışları

Liberalizm terimi, artık, 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl’ın başlangıç dönemleri süresince,
başlangıçta kendisi tarafından belirtilen fikirlere doğrudan karşı çıkan fikirleri de
içine alarak, yeni fikirlere açıklığın tanımlanmasının ötesinde çok az ortak noktası
olan farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Bu çalışmada üzerinde düşünülecek yegâne
şey, söz konusu dönemde Batı ve Orta Avrupa’da, gelişmelere yol gösteren en etkili
entelektüel güçlerden birisi olarak liberalizm adı altında işletilen politik ideallerin bu
ana akımıdır. Bununla birlikte, bu akım iki farklı kaynaktan ve bu kaynakların neden
oldukları iki gelenekten türemiştir, ancak bu iki gelenek muhtelif seviyelerde birbirine karıştırılmış, sadece gergin bir ortaklıkla bir arada var olmuşturlar, ve eğer liberal
akımın gelişimi anlaşılacak ise açık bir şekilde birbirinden ayırd edilmelidirler.
Bu geleneklerden “liberalizm” adından çok daha eski olanı klâsik ilkçağa kadar
geriye uzanır ve İngiliz Whig’lerinin politik doktrinleri olarak 17. Yüzyıl’ın sonları
ve 18. Yüzyıl süresince modern şeklini almıştır. Bu gelenek 19. Yüzyıl Avrupa liberalizminin büyük kısmının takip ettiği politik kurumların modelini sağlamıştır.
Mutlakiyetçiliğin, büyük ölçüde Britanya’da korunmuş, ortaçağa özgü hürriyetlerin
çoğunu tahrip ettiği Kıta Avrupası ülkelerinde özgürlük hareketine ilham veren
ülke olan Büyük Britanya vatandaşları için bir “hukuk devleti”nin emniyet altına
*1973 yılında İtalyanca çevirisi ile Enciclopedia del Novicento tarafından yayınlandı.
F. A. von Hayek’in New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas isimli eserinin dokuzuncu
bölümü olarak yeniden basıldı, Routledge & Keagan Paul, London and Henley, 1982 [1978], ss. 119-151.
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aldığı şey bireysel özgürlüktür. Bununla birlikte, bu kurumlar, Kıta Avrupa’sında
Britanya’da hâkim evrimsel anlayışlardan oldukça farklı bir felsefî geleneğin, yani
bütün toplumun aklın ilkelerine göre bilinçli bir şekilde yeniden inşa edilmesini
isteyen rasyonalist ya da kurucu görüşün ışığı altında yorumlandılar. Bu yaklaşım herkesten çok Rene Descartes tarafından (ayrıca Thomas Hobbes tarafından
Britanya’da) geliştirilen yeni bir rasyonalist felsefeden türedi ve 18. Yüzyıl’da Fransız Aydınlanması filozofları sayesinde azamî nüfuzuna ulaştı. Voltaire ve J. J. Rousseau Fransız Devrimin’de doruğa ulaşan ve liberalizm’in Kıta Avrupası veya kurucu
tipinin kendisinden türediği entelektüel hareketin en etkili şahsiyetleriydiler. Bu
akımın esası, genel bir aklî tutum, rasyonel bir şekilde haklı çıkarılamayan bütün
önyargı ve inançlardan âzade olmak ve “rahiplerin ve kralların” otoritesinden kurtuluş için bir talep olarak Britanya geleneğinin aksine, çok fazla belirli bir politik
doktrin değildi. Bu hareketin en iyi ifadesi muhtemelen B. de Spinoza’nın “O yalnızca aklın emirlerine göre yaşayan hür bir adamdır” şeklindeki ifadesidir.
19. Yüzyıl’da liberalizm diye adlandırılan şeyin belli başlı muhtevasını sağlayan
düşüncenin bu iki farklı kolu düşünce, ifade ve basın hürriyeti gibi birkaç aslî ilke
hakkında, muhafazakâr ve otoriteryen görüşlere karşı müşterek muhâlefet yaratmak ve bu nedenle müşterek bir hareketin parçası olarak ortaya çıkmak için, yeterli
seviyede uzlaşma içindeydiler. Liberalizm taraftarlarının çoğu aynı anda bireysel
girişim özgürlüğüne ve bir nevi bütün insanların eşitliği fikrine inançlarını ikrar
ederler ama daha yakın bir inceleme, anahtar terimler “özgürlük” ve “eşitlik” bir
dereceye kadar farklı anlamlarla kullanıldığından, bu uzlaşmanın kısmen sadece
lafzî olduğunu gösterir. Eski Britanya geleneği için her türlü keyfî zor kullanımına
karşı yasal koruma anlamındaki bireysel özgürlük temel değer iken, Kıta Avrupası
geleneğinde, her grubun kendi hükümet şekline dair self-determinasyon talebi en
önemli yeri işgal etti. Bu, Kıta Avrupası akımının, Britanya tipi liberal geleneğin
başlıca kaygısından farklı bir problem ile ilgilenen, demokrasi hareketi ile erken
ortaklığına ve âdeta özdeşleşmesine yol açtı.
19. Yüzyıl’da liberalizm diye bilinen bu fikirler, biçimlenme dönemleri süresince, henüz bu isimle tanımlanmamıştı. “Liberal” sıfatı tedricen, Adam Smith “liberal
eşitlik planı, özgürlük, ve adâlet” ifadelerini yazdığındaki gibi tesadüfî ibarelerde
kullanıldığında, 18. Yüzyıl’ın son dönemlerinde politik anlamını üstlendi. Bununla
birlikte, liberalizm bir politik hareketin ismi olarak ancak sonraki yüzyılın başlangıcında, önce 1812’de İspanyol Liberal Partisi’nce kullanıldığında ve kısa süre sonra
Fransa’da parti ismi olarak kabul edildiğinde meydana çıkar. Britanya’da, Liberalizm terimi ancak Whigler ve Radikaller 1840’ların başlangıcından itibaren Liberal
Parti adıyla bilinen tek bir partide birleştikten sonra bu suretle kullanılmaya başlandı. Radikaller Kıta Avrupası geleneği diye tanımladığımız akım tarafından büyük
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ölçüde esinlendirildiklerinden, azamî nüfuz dönemindeyken İngiliz Liberal Partisi
dahi bahsedilen iki geleneğin bir birleşimine dayalıydı.
Bu vakıalar karşısında, “liberal” terimini münhasıran bu farklı geleneklerin her
ikisi için de benimsemek yanıltıcı olacaktır. Bazen bu geleneklere, sırasıyla, “İngiliz”,
“klâsik” veya “evrimci” ve “Kıta Avrupası” ya da “kurucu” tip akımlar şeklinde atıfta
bulunulmaktadır. Aşağıdaki tarihsel incelemede her iki tip üzerinde de durulacaktır, ancak sadece ilki belirli bir politik doktrin geliştirdiğinden, sonraki sistematik
yorumlama ilki üzerine yoğunlaşmak zorunda kalacaktır.
Burada ifade edilmelidir ki, ABD, 19. Yüzyıl süresince Avrupa’nın büyük kısmına tesir eden, Avrupa’da milliyetçiliğin ve sosyalizmin daha genç hareketleri ile
mücadele eden, ve 1870’lerde etkisinin doruğuna ulaşan, ve bundan sonra yavaşça gerileyen ama yine de 1914’e kadar kamu hayatı iklimini belirleyen akımla
karşılaştırılabilir liberal bir akımı asla geliştirmedi. Benzer bir hareketin ABD’de
bulunmayış nedeni, esasen, Avrupa liberalizminin başlıca yüce gayelerinin ekseriyetle kuruluşundan itibaren Birleşik Devletler’in kurumlarında somutlaştırılmış
ve kısmen de politik partilerin gelişiminin ideolojilere dayalı partilerin gelişimine
elverişsiz yönde olmasıydı. Gerçekten de, son zamanlarda “liberal” terimi ABD’de
Avrupa’da sosyalizm diye adlandırılan akımı tanımlamak için kullanılmakta iken,
Avrupa’da şu an ve geçmişte de “liberal” terimiyle adlandırılan akım günümüzde
ABD’de, bir miktar mazur görme ile, “muhafazakâr” olarak adlandırılmaktadır. Fakat
Avrupa’da “liberal” unvanını kullanan politik partilerin hiçbirisinin artık19. Yüzyıl
liberal ilkelerine bağlı olmayışları da aynı şekilde doğrudur.

Tarihsel
2. Klâsik ve Ortaçağa Ait Kökler

Old Whig’lerin evrimci liberalizmlerini kendisinden biçimlendirdikleri temel ilkeler
uzun bir tarih öncesi geçmişe sahiptir. Bu ilkeleri formülleştiren 18. Yüzyıl düşünürleri, gerçekten de, çoğunlukla klâsik ilkçağdan süzülen fikirlerle ve İngiltere’de mutlakiyetçilik tarafından söndürülmemiş belirli bazı ortaçağ geleneklerince desteklenmiştir.
Bireysel özgürlük idealini açıkça formülleştiren ilk insanlar İÖ 4. ve 5. Yüzyıllar
klâsik dönemi süresince eski Yunanlılar ve bilhassa da Atinalılardı. Bu dönemin modern anlamıyla bireysel özgürlüğü bildiğinin bazı 19. Yüzyıl yazarlarınca inkârı, bir
Atinalı generalin Sicilya seferindeyken son derece tehlikeli bir anda, askerlerine “istedikleri gibi yaşayabilmeleri için kısıtlayıcı bağlardan âzade şahsî karar verebilme
yetkisini” kullanmalarına müsaade etmiş bir ülke için savaştıklarını hatırlatmasına
benzer vakıalar tarafından açık bir şekilde çürütülmüştür. Atinalılar’ın özgürlük anlayışı hukuk çatısı altında özgürlük veya, popüler deyimin kullanışıyla, hukukun
kral olduğu bir insanlar arası ilişkiler durumu idi. Klâsik dönemin başlangıcı sıra-
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sında, bu özgürlük anlayışı, eski adını kullanmaksızın hâlen Aristo tarafından açıkça
tasvir edilen, hukuk önünde eşitlik ya da isonomia idealinde anlatımını buldu. Bu
hukuk vatandaşın özel alanının devlete karşı korunmasını kapsadı. Bu koruma o
kadar ilerlemişti ki, “Otuz Tiran” (Thirty Tyrants) yönetimi altında dahi, bir Atinalı
vatandaş eğer evinin içinde ise tamamen emniyetteydi. Hatta, Ephorus tarafından
anlatılmıştır ki (aktaran Strabo), Girit’te özgürlük devletin en yüce faydası addedildiğinden, anayasa “mülkiyeti özellikle onu kazanan kişi için” korudu, “hâlbuki
bir kölelik durumunda her şey hükmedilene değil ama hükmedene aittir.” Atina’da
yerleşik hukuk tarafından keyfî hareketten men edilmiş olmakla sınırlandırılmayı reddeden türden bir meclisin ilk örneklerini evvelce bulmamıza rağmen, halk
meclisinin yasa değiştirme yetkileri tam mânâsıyla sınırlanmıştı. Bu liberal idealler,
özellikle bütün hükümet yetkilerini sınırlandıran doğal bir hukuk ve hukuk önünde
bütün insanların eşitliği anlayışları ile, bu idealleri şehir devletinin sınırlarının dışına yayan Stoacı filozoflarca ileri seviyede geliştirildirler.
Bu Yunan özgürlük idealleri modern dönemlere öncelikle Romalı yazarların eserleri aracılığıyla aktarıldı. Bu yazarlar arasında büyük bir farkla en önemlisi ve muhtemelen bu fikirlerin modern dönemin başlangıcında yeniden canlanmasına diğer
isimlerden çok daha fazla ilham veren yegâne şahsiyet Marcus Tullius Cicero idi.
Ama, en azından tarihçi Titus Livius ve imparator Marcus Aurelius, on altıncı ve
17. Yüzyıl düşünürlerinin, liberalizmin modern gelişiminin başlangıcında, özellikle kendisinden esinlendikleri kaynaklar arasına dâhil edilmelidirler. Buna ilâveten,
Roma, Avrupa kıtasına, bir hayli katı bir özel mülkiyet anlayışına odaklanan, hatta
Justinian yönetimi altındaki kanunlaştırma (codification) hareketine kadar, yasamanın çok az müdahalede bulunduğu ve bunun sonucunda hükümet yetkilerinin
icrasından daha çok bu yetkiler üzerine bir sınırlama olarak addedilen ziyadesiyle
bireyci bir özel hukuku devretti.
Ayrıca, ilk modern düşünürler, ortaçağ boyunca korunmuş ve modern çağın başlangıcında mutlak monarşi tarafından Avrupa kıtasında söndürülmüş bir hukuk çatısı altında özgürlük geleneğinden de esinlenebildiler. Modern bir tarihçinin (R. W.
Southern) tasvir ettiği gibi, orta çağda yasa tarafından değil de keyfî irade tarafından yönetime karşı nefret oldukça derin seviyeye ilerledi, ve bu nefret hiçbir zaman
bu dönemin ikinci yarısındaki kadar tesirli ve tatbikî bir güç olmamıştı... Hukuk özgürlüğün düşmanı değildi: bilâkis, özgürlüğün çerçevesi bu dönemde tekâmül eden
şaşırtıcı bir yasa çeşitliliği ile çizildi... Özgürlük, yönetimi altında yaşadıkları artan
sayıdaki kurallar üstünde ısrar ile, her hususta aynı şekilde arandı.
Bu anlayış, Kıta Avrupası’nda bir doğa yasası şeklinde tasavvur edilmiş, fakat
İngiltere’de yasa koyucunun ürünü olmayan ama gayrişahsî adâlet için devamlı bir
araştırmadan ortaya çıkan Örf ve Âdet Hukuku (Common Law) olarak varlık gösteren, hükümetten ayrı ve onun üstündeki hukuka inançtan güçlü bir destek kazandı.
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Kıta Avrupası’nda bu fikirlerin şeklî olgunlaşması, bu olgunlaşma ilk büyük sistemizasyonunu Aristo’dan türeyen temeller üzerinde, Thomas Aquinas’ın ellerinde
kazandıktan sonra, bilhassa ortaçağ bilginlerince1 devam ettirrildi; 16. Yüzyıl sonu
itibariyle, bu anlayış bazı İspanyol Cizvit filozoflarınca, özellikle de, yalnızca 18. Yüzyıl İskoç filozofları tarafından yeniden canlandırılacak olan, büyük kısmını önceden
işledikleri iktisadî alanda, esasen liberal bir siyaset sistemi hâline getirilmişti.
Nihayet, 17. ve 18. Yüzyıl İngiliz gelişiminin büyük ölçüde kendisinden esinlendiği, İtalyan Rönesansı’nın şehir devletlerindeki, özellikle Floransa’da ve Hollanda’daki
ilk gelişmelerden de bahsedilmesi gerekir.
3. İngiliz Whig Geleneği

1688’in “Görkemli Devrim”inin (Glorious Revolution) ardından, bu devrimin iktidara taşıdığı Whig Partisi’nin başlıca ilkeleri olan hukukun hâkimiyeti veya egemenliği fikirleri, İngiliz Sivil Savaşı ve Commonwealth dönemi süresince yapılan tartışmalar sırasında, nihaî olarak açıkça telâffuz edilir hâle geldi. Klâsik biçimlendirmeler
John Locke’un Second Treatise on Civil Government (Sivil Hükümet Üzerine İkinci
İnceleme [1689]) isimli eseri tarafından ikmâl edildiler, buna rağmen bu eser bazı
hususlarda yerleşmiş gelenek ve kanunların 18. Yüzyıl Britanya düşünürlerinin
özelliği olagelen izahından çok daha rasyonalist bir yorumunu sunar. (Daha tam
bir açıklama Whig doktrininin ilk yorumcuları Algernon Sidney ve Gilbert Burnet’in
yazılarını da göz önünde tutmak zorundadır.) Yine bu dönemde, yakın zamanlara
kadar Britanya liberalizminin özelliği hâlinde kalan, Britanya liberal hareketi ile
çoğunlukla muarız2 ve Kalvinist ticarî ve sınaî sınıfların yakın işbirliği meydana
çıktı. Bu ortaklığın, bir ticarî teşebbüs ruhu geliştiren aynı sınıfların, aynı zamanda,
Kalvinist Protestanizm’e sadece daha açık oldukları anlamına gelip gelmediği veya
bu dinî görüşlerin daha doğrudan liberal politika ilkelerine yol açıp açmadıkları
burada daha fazla üzerinde düşünülemeyecek kadar çok tartışmalı bir konudur.
Fakat, başlangıçta bir hayli müsamahasız dinî mezhepler arasındaki mücadelenin
nihayetinde müsamaha kaidelerini doğurması ve Britanya liberal hareketinin Kalvinist Protestanizm ile yakından bağlantılı kalması gerçeği şüphe götürmezdir.
18. Yüzyıl akışında, genel hukuk kuralları ve icraî yetkileri üzerine ağır kısıtlamalar ile sınırlandırılmış Whig hükümet doktrini Britanya doktrininin ayırıcı özelliği hâline geldi. Bu doktrin, bilhassa Montesque’nun Esprit des Lois (Kanunların
Ruhu-1748) ve diğer Fransız yazarların, özellikle de Voltaire’in eserleri vasıtasıyla
büyük ölçüde dünyaya tanıtıldı. Britanya’da entelektüel temeller daha ileri seviyede
bilhassa İskoç ahlâk filozofları, herkesten önce David Hume ve Adam Smith’çe, ve
ilâveten onların İngiliz çağdaşları ve hemen sonraki hâleflerince geliştirildi. Hume
kendi felsefî çalışmasında sadece liberal hukuk teorisinin temelini sunmakla kal1
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madı, ayrıca History of England (İngiltere Tarihi 1754-62) isimli çalışmasında, söz
konusu anlayışı Britanya sınırları ötesinde tanınır hâle getiren, Hukukun Üstünlüğü (Rule of Law) ilkesinin tedirici gelişimi olarak İngiliz tarihinin bir yorumunu
sundu. Adam Smith’in kesin katkısı, eğer bireyler uygun hukuk kurallarıyla sınırlandırılmışlar ise, varlığını spontane bir surette oluşturan, kendi kendisini üreten
(selfgenerating) bir düzenin açıklamasıydı. Onun Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine
Araştırma-1776) isimli çalışması, belki de, diğer herhangi tek bir çalışmanın yapabileceğinden daha çok, modern liberalizmin gelişiminin başlangıcını işaretler. Bu
kitap, hükümet yetkilerine yönelik, bütün keyfî yetkilere büsbütün itimatsızlıktan
doğan bu sınırlamaların Britanya’nın iktisadî refahının temel nedeni olduğunu insanların anlamasınını sağladı.
Bununla birlikte, Britanya’daki liberal bir hareketin başlangıcına çok geçmeden
Fransız Devrimi’ne karşı bir tepki, ve Kıta Avrupası ya da kurucu liberalizm fikirlerini İngiltere’ye taşımak için çabalayan, devrimin İngiltere’deki hayranlarına itimatsızlık tarafından ara verildi. Liberalizmin bu erken “İngiliz” gelişiminin sonu, Whig
doktrinini Amerikan kolonistlerinin3 savunusunda çok zekice yeniden ifade etmesinin ardından, şiddetle Fransız Devrimi fikirleri aleyhine dönen Edmund Burke’un
eseri ile işaretlenir.
Old Whig’lerin ve Adam Smith’in doktrinine dayalı gelişim ancak Napolyon
Savaşları’nın bitişinin ardından yeniden başladı. Daha ileri entelektüel gelişim, büyük ölçüde, İskoç ahlâk filozoflarının, Edinburg Review çevresinde toplanmış, çoğu
Adam Smith geleneğindeki iktisatçılar olan öğrencilerinden bir grupça yönlendirildi; pür Whig doktrini, Hume’un tarihsel çalışmasında 18. Yüzyıl için yaptığını 19.
Yüzyıl için yapan, tarihçi T. B. Macaulay tarafından Kıta Avrupası düşüncesine geniş
çapta tesir eden bir şekilde bir kere daha yeniden ifade edildi. Bununla birlikte, bu
gelişim zaten Benthamcı “Felsefî Radikallerin” liderleri olduğu ve Britanya geleneğinden ziyade Kıta Avrupası’nı izleyen radikal bir akımın hızlı gelişimi ile aynı döneme denk gelmişti. Yaklaşık 1842 yılından itibaren Liberal Parti adıyla bilinen ve
yüzyılın kalan süresi boyunca Avrupa’da liberal akımın en önemli temsilcisi olarak
kalan politik partinin 1830’lu yıllarda kendisinden doğduğu şey bu geleneklerin
nihayetinde birleşmesiydi.
Bununla birlikte, bundan uzun süre önce, diğer bir kesin katkı Amerika’dan gelmişti. Britanya özgürlük geleneğinin temel unsurları olarak anladıkları şeyin, eski
Britanya kolonistlerince yazılı bir anayasada yapılan açık formülasyonu hükümet
yetkilerinin sınırlandırılmasını tasarladı, ve özellikle Haklar Bildirgesi’ndeki (Bill of
Rights) temel özgürlüklerin ifadesi de, Avrupa’da liberalizmin gelişimini derin bir
şekilde etkilemiş olan bir politik kurumlar modelini sağladı. Birleşik Devletler’in,
3
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yalnızca kendi halkı politik kurumlarında özgürlüğü koruyan tedbirleri zaten somutlaştırdıklarını hissettiği için, asla ayrı bir liberal hareket geliştirmemesine rağmen, Avrupalılar için Birleşik Devletler özgürlüğün hayâl âlemi, ve İngiliz kurumlarının 18. Yüzyıl süresince yapmış olduğu kadar, politik emellere ilham veren örnek
hâline geldiler.
4. Kıta Avrupası Liberalizminin Gelişimi

Fransız Aydınlanması filozoflarının radikal fikirleri, politik sorunlara temelde Turgot, Condorcet ve Abbe Sieyes tarafından uygulanmış şekilleriyle, Devrimci ve Napolyonik dönemlerde Fransa’da ve Kıta’nın komşu ülkelerinde ilerici düşünceye
büyük ölçüde hükmetti; fakat belirli bir liberal akıma dair ancak Restorasyon’dan
sonra konuşulabilir. Fransa’da liberal akım Temmuz Monarşisi (1830-48) süresince
zirve noktasına ulaştı, ama bu dönemden sonra küçük bir elitle sınırlı kaldı. Fransız
liberal akımı birkaç farklı düşünce kollarından meydana getirilmişti. Britanya geleneği addettiği akımı Kıta Avrupası şartlarına göre sistemize etmeye ve uyarlamaya
yönelik önemli bir girişim Benjamin Constant tarafından yapıldı ve F. P. G. Guizot’un
liderliği altında “doktrinerler” adıyla bilinen bir grup tarafından 1830 ve 1840’lı
yıllar boyunca daha ileri seviyede geliştirildi. Onların “garantizm” olarak bilinen
programı esasında bir anayasal hükümet sınırlamaları doktriniydi. 19. Yüzyıl ilk
yarısının Kıta Avrupası liberal hareketinin en önemli parçasını oluşturan bu anayasal doktrin için, yeni kurulmuş Belçika devletinin 1831 Anayasası önemli bir model
olarak hizmet gördü. Belki de en önemli Fransız düşünür olan, Alexis de Tocqueville
de büyük ölçüde Britanya’dan türeyen bu geleneğe mensuptu.
Bununla birlikte, başlangıçtan itibaren Kıta Avrupası’nda hâkim liberalizm tipini
Britanya liberalizminden büyük ölçüde farklı kılan özellik, kendisini güçlü bir ruhban sınıfı, dindar ve umumiyetle de gelenekselcilik karşıtı bir tutumla ifade eden,
en iyi onun hür düşünce veçhesi olarak tanımlanan şeydir. Sadece Fransa’da değil, ayrıca Avrupa’nın diğer Roman Katolik bölgelerinde de, Roma kilisesiyle daimî
çatışma, hakikatten de, liberalizmin öyle bir hususiyeti oldu ki, özellikle, yüzyılın
ikinci yarısında, kilise “modenizme” ve bundan dolayı liberal reforma yönelik çoğu
taleplere karşı meşum mücadeleye giriştikten sonra, birçok insan için bu çatışma
liberalizmin aslî hususiyeti gibi göründü.
Yüzyılın ilk yarısı süresince, 1848 devrimlerine kadar, Fransa’da ve yine, Batı ve
Orta Avrupa’nın kalan çoğu kısmındaki liberal akım, aynı zamanda, Britanya liberalizmine nazaran, demokratik hareket ile çok daha yakından müttefik idi. Liberal
akım, gerçekten de, demokratik hareket ve yüzyılın ikinci yarısı boyunca yeni sosyalist hareket tarafından büyük ölçüde yerinden edildi. Serbest ticaret hareketinin
liberal grupları canlandırdığı, yüzyılın yaklaşık olarak ortasındaki kısa bir dönem
dışında, liberalizm Fransa’nın politik gelişiminde tekrar önemli bir rol oynamadı,
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ne de 1848 yılından sonra Fransız düşünürler liberalizm doktrinine herhangi bir
önemli katkıda bulundular.
Bir dereceye kadar, önemli bir rol Almanya’daki liberal hareket tarafından oynandı
ve 19. Yüzyılın ilk çeyreği süresince daha farklı bir gelişme vuku buldu. Çoğunlukla,
Britanya ve Fransa’dan türeyen fikirlerce etkilendikleri hâlde, bu gelişme üç en büyük ve ilk Alman liberalin fikirlerince dönüşüme uğratıldılar, filozof Immanuel Kant,
bilgin ve devlet adamı Wilhelm von Humboldt ve şair Friedrich Schiller. Kant bireysel
hürriyetin ve Hukukun Hâkimiyeti’nin (veya Almanya’da bilindiği gibi Rechtsstaat’ın)
koruması olarak hukuk anlayışı üzerine odaklanan, David Hume’un teorisine benzer
çizgilerde bir teori sundu; Humboldt, zamanında sadece ufak bir kısmı yayınlanan,
ancak, nihayet 1854’te yayınlandığı (ve İngilizce’ye çevrildiğinde) sadece Almanya’da
değil ayrıca İngiltere’de J. S. Mill ve Fransa’da E. Laboulaye gibi muhtelif düşünürler
üzerinde de geniş tesir ifa eden, On the Sphere and Duties of Government (Hükümet
Alanı ve Görevleri Üzerine [1792]) isimli erken dönem çalışmasında bütünüyle hukuk ve düzenin muhafazasıyla sınırlandırılmış bir devletin tarifini geliştirdi. Nihayet,
şair Schiller muhtemelen, Almanya’daki bütün tahsilli halkı kişisel özgürlük idealiyle
aşina hâle getirmek için herhangi bir diğer kişiden daha çok şey yaptı.
Prusya’da, Freiherr von Stein reformları süresince, liberal bir siyasete yönelik bir
ilk başlangıç vardı, ancak, bu başlangıç Napolyon Savaşları’nın bitişinden sonraki
diğer bir tepki dönemince takip edildi. Ancak 1830’larda, başlangıçtan itibaren -İtalya için de doğru olduğu gibi- ülkenin birleştirilmesini hedefleyen milliyetçi bir akım
ile yakın ortaklık kuran, genel bir liberal hareket gelişmeye başladı. Alman liberalizmi, genellikle güneyde Fransız modeli daha etkili iken, kuzey Almanya’da nispeten daha fazla Britanya modelince yönlendirilen, temelde anayasacı bir akım idi. Bu
durum bilhassa, güneyde idarenin mutat (ordinary) mahkemelerden bağımsızlığını
vurgulayan Kuvvetler Ayrılığı’nın Fransız yorumunca yönlendiriliyor iken, kuzeyde
epeyce katı bir Kanun Hâkimiyeti (veya Rechtsstaat) anlayışını meydana getiren,
hükümetin keyfî yetkilerini sınırlandırma sorununa yönelik farklı bir tutum ile ifadesini buldu. Bununla birlikte, güneyde, özellikle de Baden ve Wurttemberg’de, 1848
Devrimi’nden önceki dönemde Alman liberal düşüncesinin ana merkezi olan, C. von
Rotteck ve C. T. Welcker’in Staatslexicon çevresinde daha faal bir liberal teorisyen
grubu meydana çıktı. Bu devrimin başarısızlığı bir başka kısa tepki dönemi daha getirdi, ancak, 1860’lar ve 1870’lerin başlangıcında bir süre için, sanki Almanya dahi
liberal bir düzene doğru hızla ilerliyormuş gibi göründü. Katî süretle Rechtsstaat’ı
kurmak için tasarlanmış anayasal ve yasal reformlar işte bu dönemde tamamlandı.
Belki de, 1870’lerin ortası liberal akımın Avrupa’da azamî nüfuzunu ve doğuya doğru en kapsamlı genişlemesini kazandığı bir dönem addedilmelidir. 1878’de korumacılığa geri dönüş ve yaklaşık olarak aynı dönemde Bismarck tarafından başlatılan
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yeni sosyal politikalar ile birlikte, akımın tersine dönüşü başladı. Bir düzine yıldan
biraz daha fazla bir süredir gelişmekte olan liberal parti hızla çöktü.
Hem Almanya’da hem de İtalya’da liberal akımın gerileyişi, ulusal birlik hareketi
ile ortaklığını kaybettiğinde ve yeni devletlerin güçlendirilmesine yönelik dikkate
ortak olduğunda, ve bundan daha fazlası, işçi hareketinin başlangıcı, liberalizmi o
vakte kadar işçi sınıfının politik açıdan faal kısmının desteklediği “ileri” parti konumundan mahrum ettiğinde başladı.
5. Klâsik İngiliz Liberalizmi

19. Yüzyıl’ın çok büyük kısmı boyunca, liberal ilkelerin hayata geçirilmesine en
çok yaklaştığı görülen Avrupa ülkesi Büyük Britanya idi. Büyük Britanya’da bu ilkelerin çoğunluğu sadece güçlü bir liberal parti tarafından değil, ayrıca nüfusun
çoğunluğu tarafından, hatta çoğu kez liberal reformların başarısında vasıta olan
muhafazakârlarca da kabul edilmiş görünüyordu. Ardından Britanya’nın Avrupa’nın
kalanı için liberal bir modelin temsilcisi olarak görünebildiği büyük olaylar, 1829
Katolik Eşit Haklar Yasası,4 1832 Reform Yasası ve tahıl yasalarının 1846’da
Muhafazakâr Sir Robert Peel tarafından kaldırılmasıydı. Bu vakitten itibaren, liberalizmin iç politikaya dair temel talepleri karşılandı ve heyecan serbest ticaretin
tesisine yoğunlaştı. Serbest ticaret hareketi 1820 Merchants’ Petition (Tüccarların Dilekçesi) ile başlatıldı, 1836’dan 1846’ya kadar Anti-Corn-Law League (Tahıl
Yasası Karşıtları Birliği) tarafından devam ettirildi ve özellikle, Richard Cobden ve
John Bright’ın liderliği altında, Adam Smith ve takipçisi klâsik iktisatçıların liberal
ilkelerinin gerektirdiğinden biraz daha aşırı bir bırakınız yapsınlar (laissez faire)
konumu alan bir grup radikal tarafından geliştirildi. Onların hâkim serbest ticaret pozisyonu güçlü bir emperyalist, müdahaleci ve militarist karşıtı bir tavır ve
hükümet yetkilerinin genişlemesinden hoşlanmama ile birleştirildi; kamu harcamalarının artışının esasen deniz aşırı ilişkilerde istenilmeyen müdahalelerden ileri
geldiği kabul edildi. Onların muhâlefeti, özellikle merkezî hükümetin yetkilerinin
genişletilmesine karşı yöneltildi ve ilerlemelerin çoğunluğu yerel yönetim ya da
gönüllü organizasyonların otonom çabalarından beklendi. “Reform” kelimesinin, liberal akımın ancak 1867 İkinci Reform Yasası devrinde kendisiyle yakından ortak
olduğu demokrasinin genişletilmesinden daha çok, eski sûiistimâl ve imtiyazların
kaldırılmasına işaret edişi ile, “Barış, Tasarruf ve Reform” ifadesi bu dönemin liberal
düsturu oldu. Bu hareket, serbest ticaretin Britanya’da tesisi ve çok geçmeden her
zaman ve her yerde yürürlükte olacağına dair yaygın beklentiye yol açan bir ticarî
antlaşma olan, Fransa ile yapılan 1860 Cobden Antlaşması ile birlikte zirvesine
erişmişti. Britanya’da bu dönemde, ayrıca, liberal akımın önde gelen şahsiyeti, önce
Catholic Emancipation Act; Katoliklerin devlet dairelerinde ve orduda görev yapma yasağını kaldıran İngiliz yazılı
kanunu. -ç.n.
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Mâliye Bakanı (Chancellor of Exchequer) ve özellikle 1865’de Palmerston’un ölümünün ardından, dış politika hususunda, en yakın arkadaşı John Bright ile beraber,
liberal ilkelerin yaşayan temsilcisi olarak genel kabul gören, liberal Başbakan W.
E. Gladstone sahneye çıktı. Onunla birlikte, aynı zamanda, Britanya liberalizminin
güçlü ahlâkî ve dinî görüşlerle eski ortaklığı yeniden canlandı.
19. Yüzyıl’ın ikinci yarısı müddetince, entelektüel sahada yoğunlukla tartışılan
liberalizmin temel ilkeleri, W. von Humboldt’un pozisyonuna benzer bir bireyci minimum devletin koyu taraftarı filozof Herbert Spencer ile etkili bir yorumcu buldu.
Ancak, John Stuart Mill meşhur kitabı On Liberty’de (Hürriyet Üstüne [1859]) eleştirisini en çok, hükümet faaliyetlerinden ziyade, fikir istibdadına karşı yönlendirdi
ve dağıtımcı adâlet taraftarlığı ve diğer bazı eserlerindeki sosyalist gayelere yönelik
genel bir sempatik tavır ile liberal entelektüellerin büyük bir kısmının ılımlı bir sosyalizme tedrici geçişini hazırladı. Bu eğilim, eski liberallerin hâkim olarak negatif
nitelikli özgürlük anlayışlarına karşı devletin pozitif görevlerini vurgulayan, filozof
T. H. Green’in etkisi ile farkedilebilir derecede desteklendi.
Ancak, 19. Yüzyıl’ın son çeyreği liberal kamp içinde liberal doktrinlerin bir hayli
dâhilî eleştirisine tanık olsa da ve Liberal Parti yeni işçi hareketi lehine destek kaybetmeye başlıyor idiyse de, Liberal Parti’nin müdahaleci ve emperyalist unsurların
ilerleyen bir sızmasını bertaraf edememiş olmasına rağmen, liberal fikirlerin Büyük
Britanya’daki üstünlüğü 20. Yüzyıl’ın başlangıcına kadar devam etti ve korumacı
taleplerin yeniden canlanmasının yenilgiye uğratılmasında başarı sağladı. Hâlefi
H. H. Asquith’in yönetimi altında sosyal politikada üstlenilen yeni denemelerin
eski liberal ilkeler ile ancak şüpheli surette uyumlu olmasına rağmen, belki de, H.
Campbell Bannerman hükümeti (1904) eski tip liberal hükümetin sonuncusu kabul
edilmelidir. Fakat, genel itibariyle denilebilir ki, Britanya politikasının liberal dönemi Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesine kadar sürdü ve Britanya’da liberal
fikirlerin hâkim gelen nüfuzuna ancak bu savaşın tesirleriyle son verildi.
6. Liberalizmin Gerileyişi

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, icraî konumlardaki kıdemli Avrupalı devlet
adamlarının bazıları ve diğer liderler yine de esas itibariyle liberal bakış ile yönlendirilse de, ve öncelikle savaş öncesi dönemin politik ve ekonomik kurumlarını
onarmak için girişimler yapılsa da, birkaç faktör liberalizmin etkisinin İkinci Dünya
Savaşı’na kadar aralıksız gerilemesini beraberinde getirdi. En önemlisi, sosyalizmin,
özellikle entelektüellerin büyük kısmının kanaatinde, liberalizmi ilerici hareket olarak yerinden etmesiydi. Böylece, politik tartışma esasen, farklı amaçlarla da olsa,
her ikisi de devletin artan faaliyetlerini destekleyen sosyalistler ve muhafazakârlar
arasında sürdürüldü. Ekonomik güçlükler, işsizlik ve istikrarsız para birimleri hükümetin daha çok ekonomik kontrolunu talep eder göründüler ve korumacılığın
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ve diğer milliyetçi politikaların yeniden canlanmasına yol açtılar. Sonuç, hükümet
bürokratik aygıtının hızlı bir büyümesi ve hükümetçe geniş kapsamlı keyfî yetkilerin kazanılmasıydı. Savaş sonrası ilk on yıl boyunca zaten güçlü olan bu eğilimler,
1929 Birleşik Devletler çüküşünü izleyen, Büyük Bunalım süresince dahi daha belirgin hâle geldiler. Altın standardının nihaî terki ve 1931’de Büyük Britanya’nın
korumacılığa geri dönüşü bir serbest dünya ekonomisinin kesin sonuna işaret eder
göründü. Avrupa’nın büyük kısmındaki diktatöryel ve totaliteryen rejimlerin yükselişi, sadece bu yükselişten doğrudan doğruya etkilenmiş ülkelerdeki kalan zayıf
liberal gruplara son vermekle kalmadı, ayrıca bu yükselişin doğurduğu savaş tehtidi Batı Avrupa’da dahi ekonomik meseleler üzerine artan bir hükümet hâkimiyetine
ve ulusal kendi kendine yeterliliğe doğru bir eğilime yol açtı.
İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin ardından, kısmen her türden totaliteryen rejimlerin baskıcı karakterine dair yeni bir farkındalık ve kısmen de iki savaş arası dönemde
yükselen uluslararası ticaret engellerinin ekonomik buhrandan ekseriyetle sorumlu
olduğunun kabulü sebebiyle, bir kez daha liberal fikirlerin geçici bir yeniden canlanması vuku buldu. Temsilî başarı 1948 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Antlaşması (GATT) idi, ancak, Ortak Pazar ve EFTA5 gibi daha büyük bir ekonomik
birlik yaratmaya yönelik teşebbüsler de görünüşte aynı istikameti hedeflemişti. Fakat, liberal ekonomik ilkelere bir geri dönüşü vaat eder görünen en dikkate değer
olay, Ludwig Erhard’ın girişimiyle, kendisini açıkça bir “sosyal piyasa ekonomisi”
olarak adlandıran şeye adamış, ve sonuç itibariyle, çok geçmeden galip milletleri
refah açısından geride bırakmış olan yenik Almanya’nın olağanüstü ekonomik iyileşmesiydi. Bu olaylar, bir süre için, esas itibariyle liberal ekonomik rejimin kendisini
Batı ve Orta Avrupa’da yeniden mukavemetle kurabilmesini mümkün görünür kılan,
benzeri görülmemiş bir yüksek refah dönemine öncülük ettiler. Bu dönem entelektüel sahada dahi liberal politikanın ilkelerini tekrar ifade etmek ve geliştirmek için
yenilenmiş çabaları meydana getirdi. Ancak, refah süresini uzatmaya ve para ve
kredi genişlemesi araçları ile tam istihdamı sağlamaya yönelik gayretler, sonunda,
istihdamın kendisini yaygın işsizliği doğurmaksızın enflasyonun durdurulamayacağı
bir şekilde ayarladığı, dünya çapında bir enflasyonist gelişmeyi yarattı. Fakat, işleyen bir piyasa ekonomisi, hükümetin çok geçmeden enflasyonun etkileriyle mücadele etmek için fiyat ve ücret kontrolünü kullanma mecburiyetini hissedecek olması
nedeniyle, hızlanan enflasyonun altında muhafaza edilemez. Enflasyon her zaman ve
her yerde kontrol altında (directed) bir ekonomiye yol açtı, ve fakat oldukça olasıdır
ki, enflasyonist bir politikaya teslimiyet piyasa ekonomisinin yıkımını ve merkezden
yönetilen totaliteryen ekonomik ve politik sisteme geçişi ifade eder.
Hâlihazırda, klâsik liberal konumun savunucuları, bilhassa iktisatçılar arasında,
tekrar oldukça az sayılara düşmüştür. Ve “liberal” adı, Avrupa’da dahi, bir süreden
beri ABD için geçerli olduğu gibi, esasen sosyalist emeller için bir ad olarak kullanılmaktadır, çünkü J. A. Schumpeter’in ifadesiyle “mükemmel ama niyet edilmemiş
5

EFTA; (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) AB dışında ortaya çıkmış bir entegrasyon hareketi. -ç.n.
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bir övgü olarak, serbest teşebbüs sisteminin düşmanları etiketi kendilerine mâl etmenin akılcıl olduğunu düşündüler.”

Sistematik
7. Liberal Özgürlük Anlayışı

Sadece “Britanya” ya da evrimci liberalizm tipi belirli bir politik program geliştirdiğinden liberalizm ilkelerinin sistematik bir açıklamasına yönelik bir girişim bu tipe
yoğunlaşmak zorunda kalacaktır, ve Kıta Avrupası ya da kurucu tipin görüşlerinden
ancak ara sıra tezat oluşturan noktanın izahı usûlüyle bahsedilecektir. Bu gerçek,
ayrıca, çoğunlukla Kıta Avrupası’nda politik ve ekonomik liberalizm arasında çizilen, (liberalismo ve liberismo arasındaki ayrım olarak, bilhassa İtalyan filozof Benedetto Croce tarafından incelenen) ama Britanya tipine tatbik edilemeyen, diğer bir
ayrımın reddedilmesini talep eder. Cebrî güçlerin verilişi hükümete, bütün liberallerin korumak istediği, bireysel amaçların seçimindeki özgürlüğü dahi sınırlamaktan
başka bir şey yapmayan, esasen keyfî ve ayrımcı yetkileri verdiği hâlde, Britanya
geleneği için bu ikisi birbirinden ayrılamaz, çünkü hükümetin cebrî yetkilerinin genel âdil davranış kurallarının uygulanması ile sınırlandırılması temel prensibi, hükümeti bireylerin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme ve kontrol etme gücünden
mahrum eder. Bütün amaçlara yönelik araçların kontrolü olarak, ekonomik kontrolün imkân dâhilindeki bütün hürriyetlerin bir sınırlandırılmasını meydana getirmesine karşın, hukukun himayesi altında özgürlük ekonomik özgürlüğü belirtir.
İşte bu bağlantıda, farklı liberalizm türlerinin bireysel özgürlük talebi ve bu talebin ima ettiği bireysel kişiliğe saygı üzerine görünüşteki mutabakat önemli bir
farklılığın üstünü örter. Liberalizmin en parlak devri süresince, bu özgürlük anlayışının epeyce belirli bir anlamı vardı: bu anlayış öncelikle hür insanın keyfî zorlamaya tâbi olmadığı anlamına geldi. Fakat, toplum içinde yaşayan insan için, bu
türden zorlamaya karşı korunma bütün insanlar üzerinde, onları başkalarını zorlama imkânından yoksun bırakarak, bir kısıtlamayı gerektirir. Herkes için özgürlük
ancak, Immanuel Kant’ın ünlü formülü ile, eğer her bir kişinin özgürlüğü diğer
herkesin eşit özgürlüğü ile bağdaştığından daha fazla genişlemediyse kazanılabilir.
Bu nedenle, liberal özgürlük anlayışı, mecburen, her bir kişinin özgürlüğünü herkes
için aynı özgürlüğü korumak amacıyla sınırlayan, hukukun himayesi altında bir özgürlük idi. Bu anlayış, kimi zaman tecrit edilmiş bir bireyin “doğal özgürlüğü” olarak
tanımlanan şey değil ama, toplum içinde mümkün ve diğer insanların özgürlüğünü
korumak için mecburî olan kurallarla sınırlandırılmış özgürlük anlamına geldi. Liberalizm, bu bakımdan, anarşizmden kesin bir şekilde ayrı tutulmalıdır. Liberalizm,
eğer herkes mümkün olduğu kadar özgür olacaksa, cebir kullanımının tamamen
ortadan kaldırılamayacağını, ama bireylerin veya grupların keyfî olarak diğerlerini zorlamasını önlemek için gerekli seviyeye sadece düşürülebilir olduğunu kabul
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eder. Bu sınırlar dâhilinde kaldığı sürece, bireyin zorlanmaktan kaçınabilmesini
sağlayan şey, bilinen kurallarla sınırlandırılmış bir saha içindeki hürriyet idi.
Ayrıca, bu özgürlük sadece özgürlüğü korumak için tasarlanmış kurallara riayet
etmeye muktedir olanlara temin edilmiş olabilir. Farklı vesayet derecelerinin çocukların ve aklî melekelerinin tamamına sahip olmayan kişilerin durumunda uygun
addedilmesine karşın, sadece reşit ve aklı başında, hareketlerinden dolayı tamamiyle sorumlu oldukları farz edilenler bütünüyle bu özgürlüğe ehil addedilirler.
Ve herkes için aynı özgürlüğü korumak amacıyla tasarlanmış kuralların ihlâli ile,
bir kişi ceza olarak, bu kurallara riayet edenlerin yararlandığı cebirden muafiyet
hakkını kaybedecektir.
Böylece, hareketlerinden dolayı sorumlu tutulduklarına hükmedilmiş herkese
verilen bu özgürlük, aynı zamanda, bu insanları kendi akıbetlerinden de sorumlu
tutar: hukukun koruması herkesi kendi amaçlarının takibinde desteklemek iken,
hükümetten bireylere çabalarının belirli sonuçlarını garanti etmesi beklenemezdi.
Bireyi kendi bilgisi ve kabiliyetlerini kendisince seçilen amaçların takibinde kullanmaya muktedir kılmak, bu bireyleri başkalarının refahına en büyük katkıyı yapmak
için en iyi teşvik etme yöntemi olmaya ilâveten, hükümetin herkese temin edebileceği en büyük fayda olarak da addedildi. Bir bireyin, hiçbir otoritenin bilemeyeceği,
kendi özel şartları ve yeteneklerince mümkün kılınan en iyi çabalarını meydana getirmenin, her bir kişinin özgürlüğünün diğer herkese sunabileceği en önemli fayda
olduğu düşünülmüştü.
Liberal özgürlük anlayışı çoğunlukla sadece negatif bir anlayış olarak tarif edilmektedir, ve gerçekten de öyledir. Barış ve adâlet gibi, özgürlük bir kötülüğün (evil)
bulunmayışına, fırsatlar açan ama belirli faydaları garanti etmeyen bir duruma işaret eder; bu koşulun farklı bireylerce takip edilen maksatlar için ihtiyaç duyulan
araçların elde mevcut olma ihtimâlini arttırması beklenmiş olsa dahi. Bu suretle,
liberal özgürlük talebi, toplum ya da devlet belirli malları arz etmelidir iddiası değil,
ama bireysel çabalar önündeki bütün insan yapımı engellerin kaldırılması talebidir.
Bu anlayış, gerekli göründüğü yerde böyle bir kolektif girişime ya da en azından
belirli hizmetlerin temin edilmesi için daha etkili bir yola engel olmaz, ama bunu
başvurulan bir çare (expediency) ve bu suretle, hukukun çatısı altında eşit özgürlük
temel ilkesi ile sınırlanmış addeder. 1870’lerde başlayan liberal doktrinin gerileyişi,
belirli/özel amaçların muazzam bir çeşitliliğine ulaşma araçları üzerinde, genellikle
devletin sunumunun sağladığı devlet hâkimiyeti olarak, özgürlüğün yeniden yapılan bir yorumu ile yakından bağlantılıdır.
8. Liberal Hukuk Anlayışı

Liberalizmin hukuk çatısı altında özgürlük anlayışının veya keyfî cebir kullanımına
yer vermemeyişinin mânâsı, bu bağlamda “hukuk” ve “keyfî” kelimelerine verilen
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anlama dönüşür. Kısmen bu ifadelerin kullanımındaki farklılıklardan dolayı, liberal
gelenek içinde iki akım arasında bir fikir ayrılığı vardır. Kıta Avrupası liberallerinin
bir çoğu ve Jeremy Bentham’a göre, Bentham’ın da ifade ettiği gibi, “her yasa bir
özgürlük ihlâli olduğundan, her yasa bir kötülüktür.” John Locke gibi düşünenlere
göre ise özgürlük ancak hukukun çatısı altında var olabilir. (Locke’un ifadesiyle,
“zira, diğer herkesin keyfî iradesi kendisi üzerinde despotça hükmediyor iken, kim
özgür olabilir ki ?”)
Elbette, doğrudur ki, kanun özgürlüğü imha etmek için kullanılabilir. Ancak, yasamanın her ürünü John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant veya
sonraki İngiliz Whig’lerinin özgürlüğün himayesi olarak kabul ettikleri anlamda bir
yasa değildir. Onlar özgürlüğün vazgeçilmez himayesi olarak hukuka dair konuştuklarında, akıllarındaki şey, yasama otoritesince yayınlanan her emir değil, ama
sadece özel hukuku ve ceza hukukunu teşkil eden âdil davranış kurallarıydı. Hükümetçe uygulanan kuralların Britanya liberal geleneğinde özgürlüğün koşullarını
tarif etmek için kullanıldığı anlamıyla yasa olarak nitelenebilmesi için, İngliz Örf
ve Âdet Hukuku (Common Law) gibi bir hukukun mecburen sahip olması gereken,
ama yasama meclisi ürünlerinin illaki sahip olmaya ihtiyaç duymadığı, belirli vasıflara sahip olması gerekmişti: bu kurallar, bilinmeyen sayıdaki gelecek zamana
ait misallere tamamen benzer şekilde uygulanabilen, bireylerin koruma altındaki
alanını tanımlayan ve bu yüzden belirli emirlerden ziyade, esas itibariyle yasaklamalar niteliğine sahip genel bireysel davranış kuralları olmalıdırlar. Bu nedenle,
bu kurallar, aynı zamanda, özel mülkiyet kurumundan ayrılmazdırlar. İşte bu âdil
davranış kurallarınca belirlenen sınırlar dâhilinde, bireyin bilgisini ve yeteneklerini
kendisine uygun görünen herhangi bir tarzda kendi maksatlarının takibinde kullanmak için özgür olması gerekliydi.
Bu suretle, cebrî hükümet yetkilerinin bu âdil davranış kurallarının icrası ile sınırlandırılmış olduğu farzedildi. Bu anlayış, liberal geleneğin aşırı bir kanadı dışında,
hükümetin vatandaşlara diğer bazı hizmetleri de sunmasına engel olmaz. Bu sadece,
hükümetten diğer hangi hizmetleri tedarik etmesi için talepte bulunulmuş olursa
olsun, bu gibi amaçlar için ancak kendi tasarrufuna sunulmuş kaynakları kullanabileceği, ama özel vatandaşa (private citizen) karşı güç kullanamayacağı anlamına
geldi; veya diğer bir deyişle, vatandaşın kişiliği ve mülkiyeti hükümet tarafından belirli amaçlarının muvaffakıyeti için bir vasıta olarak kullanılamaz. Bu anlamda, yeteri
kadar yetkilendirilmiş yasama meclisinin bir kanunu bir diktatörün kanunu kadar
keyfî olabilir, gerçekten de, belirli kişilere ya da gruplara yönlendirilmiş ve bir evrensel uygulanabilirlik kuralını takip etmeyen herhangi bir emir veya yasaklama keyfî
olarak addedilebilir. Böylece, terimin eski liberal gelenekte kullanıldığı anlamıyla,
bir cebir fiilini keyfî yapan şey, onun hükümetin özel gayesine hizmet etmesidir. Bu,
bütün diğer tatbik mevkiine konmuş âdil davranış kurallarının hizmet ettiği, kendi
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kendisini üretici genel bir faaliyet düzeninin muhafazası için gereken bir evrensel
kural tarafından değil, ama belirli/özel bir irade fiilince belirlenir.
9. Hukuk ve Faaliyetlerin Kendiliğinden Düzeni

Liberal teorinin âdil davranış kurallarına yüklediği önem, her biri kendi bilgisi temelinde kendi amaçlarını takip eden, farklı bireyler ve grupların kendi kendisini
üretici veya kendiliğinden faaliyet düzeninin muhafazası için zarurî bir koşul olduklarının kavranmasına dayalıdır. En azından, liberal teorinin 18. Yüzyıl’daki büyük
kurucuları David Hume ve Adam Smith çıkarların doğal bir ahengini varsaymadılar,
fakat daha doğrusu, farklı bireylerin farklı çıkarlarının uygun davranış kurallarına riayet edilerek uzlaştırılabilir olduğunu ileri sürdüler; ya da çağdaşları Josiah
Tucker’in ifade ettiği gibi, “İnsan doğasındaki evrensel saik (mover), yani kendi
faydasını düşünme (self-love), kendi çıkarını takip etmeye yönelik göstereceği çabalarla kamu çıkarını teşvik edecek… şekilde bir istikamet alabilir.” Bu 18. Yüzyıl
yazarları gerçekten de ekonomik düzen araştırmacıları oldukları kadar hukuk filozoflarıydılar da ve onların hukuk anlayışı ile piyasa düzeni teorileri birbirine yakından bağlantılıdır. Onlar, anladılar ki, ancak belli hukuk ilkelerinin kabulü, bilhassa
özel mülkiyet kurumu ve sözleşmelerin uygulanması, ayrı ayrı bireylerin faaliyet
planlarının öyle bir karşılıklı intibakını temin eder ki, bütün bu bireyler şekillendirdikleri faaliyet planlarının gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsata sahip olabilirler.
Daha sonra ekonomik teorinin açık seçik göz önüne serdiği gibi, farklı bilgi ve
hünerlerini kendi gayelerinin hizmetinde kullanıyorlar iken, insanları birbirlerine
hizmet etmeye muktedir kılan şey bireysel planların işte bu karşılıklı intibakı idi.
Bu nedenle, davranış kurallarının işlevi, bireysel çabaları kararlaştırılmış belirli
amaçlara göre intizama koymak değil, ama her bir kişinin kendi gayelerinin takibinde diğerlerinin çabalarından mümkün olduğunca istifade etmeye muktedir olması
gereken genel bir faaliyet düzenini temin etmektir. Böyle bir kendiliğinden düzenin
oluşumuna yardım eden kurallar geçmişteki uzun tecrübenin mahsulü kabul edildi.
Ve bu kuralların geliştirilebilir addedilmelerine rağmen, yeni deneyimin arzu edilir
olarak gösterdiği gibi, bu gelişmenin yavaşça ve adım adım ilerlemesi gerektiği
düşünülmüştü.
Böyle bir kendisini üretici düzenin en büyük faydası sadece, bencilce ya da diğergamca olsun, bireyleri kendi amaçlarını takip etmede serbest bırakması değildi.
Ayrıca, bu farklı bireylerin bilgisi şeklinde var olan ve mümkün hiçbir yolla tek bir
yönlendirici otoritece sahiplenilemeyecek, geniş çapta dağınık özel yer ve zaman
şartları bilgisinin kullanımını mümkün kılan şey, bu düzendi. Bilinen herhangi bir
yolla meydana getirilebilecek toplumun toplam üretimi kadar büyük bir üretime
sebep olan şey, özel olgulara ait bu bilginin merkezden güdümlü bir ekonomik faaliyet sistemi altında mümkün olandan daha fazla şekildeki işte bu kullanımıdır.
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Ancak, böyle bir düzenin oluşumunun, uygun hukuk kurallarının kısıtlaması altında işleyen, piyasanın kendiliğinden güçlerine bırakılmasının daha kapsamlı bir
düzeni ve özel koşullara daha tam bir intibakı sağlamasına karşın, bu aynı zamanda,
bu düzenin hususî muhteviyatının bilinçli iradeye tâbi olmadığı ama ekseriyetle
raslantıya bırakıldığı anlamına gelir. Hukuk kuralları çerçevesi ve piyasa düzeninin
oluşumuna hizmet eden bütün muhtelif hususî kurumlar bu düzenin belirli bireyler
ya da gruplar üzerine özel etkilerini değil, ama sadece genel ya da soyut karakterini
belirleyebilir. Bu düzenin gerekçelendirilmesi herkes için artan fırsatları ve her bir
kişinin konumunun büyük ölçüde kendi çabalarına bağlı kılınmasını içeriyor ise de,
bu düzen yine de her birey veya grup için sonucu, ne onların ne de herhangi başka birisinin kontrol edemeyeceği, aynı zamanda beklenmedik şartlara bırakır. Bu
yüzden, bir piyasa ekonomisinde kendisi vasıtasıyla bireylerin payının belirlendiği
bu süreç, Adam Smith’ten bu yana, sıklıkla her bir kişi için sonuçların kısmen yeteneğine ve çabasına kısmen de tesadüfe bağlı olduğu bir oyuna benzetilmektedir.
Bireylerin bu oyunu oynamak için nedenleri vardır, çünkü bu oyun bireysel payların içinden alındığı havuzu, herhangi başka bir yöntemin yapabileceğinden daha
büyük hâle getirir. Ancak aynı zamanda, bu oyun her bireyin payını her türden raslantıya tâbi kılar ve kesinlikle bu payın kişisel hünerlere veya bireysel gayretlerin
diğerlerince takdirine her zaman tekabül ettiğini garanti etmez.
Bu durumun meydana getirdiği, liberal adâlet anlayışının daha ileri seviyedeki
meseleleri üzerinde düşünmeden önce, liberal hukuk anlayışının içinde şekillendirildiği belirli anayasal ilkeleri göz önünde tutmak gereklidir.
10. Doğal Haklar, Kuvvetler Ayrılığı ve Egemenlik

Cebir kullanımının genel âdil davranış kurallarının uygulanması ile sınırlandırılmasına dair temel liberal ilke bu açık şekliyle nadiren ifade edilmektedir, fakat
genellikle karakteristik liberal anayasacılığın iki anlayışı ile ifadesini bulmaktadır;
(aynı zamanda temel haklar ya da insan hakları olarak tanımlanan) bireyin feshedilemez veya doğal hakları anlayışı ve kuvvetler ayrılığı anlayışı. 1789 Fransa İnsan
ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ifade ettiği gibi, aynı zamanda liberal ilkelerin en
etkili ve en veciz ifadesi olarak: “Hakların emniyetle garanti edilmediği ve kuvvetler
ayrılığının belirlenmediği bir toplum anayasaya sahip değildir.”
Bununla birlikte, “özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnme” gibi belirli
temel haklar ve daha özel bir şekilde düşünce, ifade, toplanma ve basın hürriyeti
gibi, ilk kez Amerikan Devrimi esnasında meydana çıkan özgürlüklerin bilhassa garanti altına alınması fikri, genel liberal ilkenin, özellikle önemli olduğu düşünülen ve,
sayılmış haklarla sınırlı olarak, genel ilke kadar ileri gitmeyen belirli haklara yönelik
sadece bir uygulanmasıdır. Bu hakların, sadece genel ilkenin özel uygulamaları olması, bu temel hakların hiçbirisinin mutlak bir hak olarak işleme tutulmamaları, ama
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hepsinin sadece genel yasalar tarafından sınırlandırılmadıkları kadarıyla genişledikleri gerçeğinden doğar. Ancak, en genel liberal ilkeye göre hükümetin bütün cebri
faaliyetinin bu türden genel kuralların uygulanması ile sınırlandırılmış olması gerektiğinden, herhangi bir himaye edilen haklar kataloğu veya beyannamesinde listelenmiş bütün temel haklar ve böyle belgelerde asla somutlaştırılmamış diğer pek
çoğu bu genel ilkeyi ifade eden tek bir hüküm ile emniyet altına alınabilir. Ekonomik
özgürlük için doğru olduğu gibi, şayet bireylerin faaliyetleri belirli yasaklarla (veya
belirli izinlerin gerekliliği) ile değil ama sadece herkese eşit bir şekilde uygulanabilir
genel kurallarla sınırlandırılabilirse, diğer bütün özgürlükler de korunabilir.
Aslî anlamındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi, aynı zamanda, aynı genel ilkenin bir
uygulamasıdır; ama yalnızca, yasama, yargı ve yürütme arasındaki ayrımda “hukuk”
terimi, ilkeyi ilk kez ileri sürenlerin yaptığı gibi, âdil davranışın genel kuralları dar
anlamıyla kavrandığı sürece bu böyledir. Yasama meclisi, yasaları sadece bu dar
anlamıyla kabul ettiği müddetçe, bu türden genel kurallara itaati sağlamak için,
mahkemeler cebir kullanımını ancak emredebilir (ve yürütme de ancak uygulayabilir). Bununla birlikte, bu sadece yasama kuvveti (John Locke’un kanaatince olması
gerektiği gibi) dar anlamıyla kanun vazetmekle sınırlandırıldığı müddetçe doğru
olur, fakat eğer, yasama meclisi uygun gördüğü emirlerden herhangi birisini yürütmeye verebiliyor ise ve yürütmenin bu minvalde yetkilendirilmiş herhangi bir icrası
meşru addedildiyse doğru olmaz. Yasama meclisi olarak adlandırılan temsilci meclisin, bütün modern devletlerde olduğu gibi, yürütme faaliyetini muayyen meselelere
yönlendiren en yüksek hükümet otoritesi olduğu ve kuvvetler ayrılığının tamamiyle
yürütmenin bu şekilde yetkilendirilmediği herhangi bir şeyi yapmaması gerektiği
anlamına geldiği yerde, bu, bireysel özgürlüğün, terimi liberal teorinin kullandığı,
dar anlamındaki yasalar tarafından sınırlandırılmasını temin etmez.
Kuvvetler ayrılığının orijinal anlayışında ima edilen yasama yetkilerinin sınırlandırılması, aynı zamanda, herhangi bir sınırlandırılmamış vaya egemen gücün, ya da
en azından herhangi bir örgütlenmiş güç otoritesinin her istediğini yapabilmesi fikrinin bir reddini ima eder. Çok açıkça John Locke’ta ve tekrar ve tekrar sonraki liberal doktrinde görülen, böyle bir egemen gücü kabule yönelik reddediş, günümüzün
hâkim yasal pozitivizm anlayışları ile bu orijinal anlayışın çatıştığı esas noktalardan
birisidir. Bu anlayış, bütün örgütlenmiş gücün bu türden sınırlandırılmasının, genel
kanaatin yetkilendirmediği türden bir faaliyete girişen, herhangi bir güce (veya
örgütlenmiş iradeye) bağlılığı reddeden bir genel kanaat durumunca meydana getirilebileceği gerekçesiyle, bütün meşru gücün tek bir egemen kaynaktan veya örgütlenmiş bir “irade”den türetilmesi mantıkî zorunluluğunu reddeder. Genel kanaat
gibi bir gücün dahi, belirli irade fiillerini formülleştirebilme yeteneğinde olmasa
da, yine de bütün hükümet organlarının meşru gücünü belirli genel vasıflara sahip
faaliyetlerle sınırlandırabileceğine inanır.
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11. Liberalizm ve Adâlet

Liberal adâlet anlayışı liberal hukuk anlayışıyla yakından bağlantılıdır. Liberal
adâlet anlayışı iki önemli hususta günümüzde yaygın kabul gören anlayıştan farklılık arz eder: bu anlayış, özel çıkarlardan bağımsız objektif âdil davranış kurallarının keşfedilmesi imkânına duyulan bir inanç üzerine temellendirilir; ve kendisini,
insan davranışının farklı bireyler vaya grupların sosyal mevkileri üzerine muayyen
sonuçları ile değil, ama sadece, insan davranışının hakkaniyeti ya da insan davranışını yöneten kurallarla ilgilendirir. Özellikle sosyalizme karşıt olarak, liberalizmin
dağıtımcı adâlet veya artık daha sıklıkla “sosyal” adâlet diye adlandırılan şeyle değil
de, karşılıklı uygulanan adâlet (commutative justice) ile ilgilendiği söylenebilir.
Keşfedilebilen ama keyfî olarak yaratılamayan âdil davranış kurallarının varlığına inanç, bu türden kuralların büyük çoğunluğunun her zaman şüphe edilmeksizin
kabul edilmiş olacakları ve belirli bir kuralın hakkaniyeti hakkındaki herhangi bir
şüphenin, genel kabul görmüş kuralların bu ana bütünü bağlamında, kabul edilecek
kuralın kalan diğer kurallarla bağdaşır olacağı bir şekilde, çözümlenmesi gerektiği
gerçeğine dayanır; yani, bu kural bütün diğer âdil davranış kurallarının kendisine
hizmet ettiği aynı tür soyut faaliyet düzeninin oluşumuna hizmet etmeli, ve bu kurallardan herhangi birisinin icapları ile çatışmamalıdır. Böylece, herhangi bir belirli
kuralın âdilliği testi, bu kuralın, bütün diğer kabul edilmiş kurallarla tutarlı olduğunu kanıtlamasından dolayı, evrensel seviyede uygulanmasının imkân dâhilinde
olup olmadığıdır.
Liberalizmin özel çıkarlardan bağımsız bir adâlete inancının, modern düşünce
tarafından katî suretle reddedilen, bir doğa yasası anlayışına dayandığı sık sık iddia
edilir. Ancak, bu inanç, sadece terimin çok özel bir anlamıyla, doğa yasasına inanca
bağlı gibi gösterilebilir. Bu özel anlamdaki doğal hukukun etkili bir şekilde yasal
pozitivizm tarafından çürütüldüğü katiyen doğru değildir. Yasal pozitivizmin saldırılarının geleneksel liberal itikadın (creed) bu aslî kısmını itibardan düşürmek için
çok şey yaptığı inkâr edilemez. Gerçekten de, liberal teori yasal pozitivizm ile bütün
yasaların bir yasa koyucunun (esasen keyfî) iradesinin ürünü olduğu ya da olması
gerektiği iddiası hususunda çatışma içindedir. Ancak, özel mülkiyet ve sözleşme
şartlarına dayalı kendi kendisini devam ettiren düzenin genel ilkesi bir kere kabul
edildiğinde, genel kabul görmüş kurallar sistemi içerisinde, -bütün sistemin mantıksal temelininin gerekli kıldığı- özel sorunlara gerekli özel cevaplar bulunacaktır,
ve bu sorunlar için uygun cevaplar keyfî olarak icat edilmekten ziyade keşfedilmek
zorunda kalacaklardır. Hukukî görüşün (legitimate conception) diğerlerinden ziyade, “vakanın niteliği”nce gerektirilen bu hususî kuralları kendisinden doğurduğu
olgu işte budur.
Dağıtımcı adâlet ideali liberal düşünürleri sık sık cezbetmektedir, ve belki de onların pek çoğunu liberalizmden sosyalizme yönlendiren başlıca sebeplerden biri ol-
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maktadır. Dağıtımcı adâletin tutarlı liberallerce niçin reddedilmesi gerektiğine dair
neden iki veçhelidir; dağıtımcı adâletin kabul edilmiş ya da keşfi mümkün genel
ilkelerinin bulunmaması, ve bu türden ilkeler üzerinde anlaşılabilse dahi, verimliliği
kendi bilgi ve yeteneklerini kendi maksatları için kullanmakta hür olan bireylere
dayalı bir toplumda uygulamaya geçirilemeyişleridir. Belirli menfaatlerin belirli kişilere, hünerleri veya ihtiyaçlarına tekabül eden mükâfatlar olarak temin edilmesi,
bu mükâfatlar her ne şekilde belirlenirse belirlensin, eğer bireyler sadece genel
âdil davranış kurallarıyla sınırlandırılırsa kendisini şekillendirecek olan, spontane
düzenden bütünüyle farklı türde bir toplum düzeni gerektirir. Bu, içindeki bireylerin ortak bölünmez bir amaçlar hiyerarşisine hizmet ettirildiği ve amirane bir
faaliyet planı ışığı altında ihtiyaç duyulan şeyleri yapmalarının istendiği (en iyi,
bir organizasyon olarak tanımlanabilir) türden bir düzeni gerektirir. Bu anlamdaki
kendiliğinden bir düzen herhangi tek bir ihtiyaçlar düzenine hizmet etmez, ama
yalnızca çok çeşitli bireysel ihtiyaçların takibi için en iyi fırsatları sağlar iken, bir
organizasyon bütün üyelerinin aynı amaçlar sistemine hizmetini önceden varsayar. Ve her bireyin bir otoritenin bu bireyin hak ettiğini düşündüğü şeyi almasını
sağlamak amacıyla gerekli olacak, toplumun bütününden oluşan kapsamlı tek bir
organizasyon türü, aynı zamanda, içindeki her bireyin aynı otoritenin emrettiği şeyi
yapmak zorunda olacağı bir toplumu üretmeye mecburdur.
12. Liberalizm ve Eşitlik

Liberalizm yalnızca, bireylerin altında faaliyet gösterdiği şartları belirlediği sürece,
devletin bunu herkes için aynı biçimsel kurallara göre yapmasını talep eder. Liberalizm tarafından bütün yasal ayrıcalıklara, hükümetin herkese sunmadığı özel
avantajları bazılarına vermesine karşı çıkılır. Ancak, kendine özgü cebir gücü olmaksızın, hükümet faklı bireylerin beklentilerini belirleyen şartların yalnızca küçük bir kısmını kontrol edebildiğinden, ve bu bireyler kendilerini içinde buldukları
(fizikî ve sosyal) çevreye ilâveten hem yetenekleri ve hem de bilgileri bakımından
ister istemez oldukça farklılaştıklarından, aynı yasalar altında eşit muamele farklı
kişilerin bir hayli farklı sosyal mevkileri ile sonuçlanır; buna karşın, farklı bireylerin sosyal mevkilerini ya da fırsatlarını eşitlemek için, hükümetin bu bireylere
farklı şekilde muamelede bulunması zarurî olacaktır. Diğer bir deyişle, liberalizm
yalnızca, farklı bireylerin nisbî sosyal mevkilerinin kendisiyle belirlendiği usûlün
veya oyunun kurallarının, farklı bireyler için özel sonuçlarının değil, ama bu usûlün
kendisinin âdil olmasını (veya en azından adâletsiz olmamasını) talep eder; çünkü
bu sonuçlar, bir hür insanlar toplumunda, daima bireylerin kendi faaliyetlerine ve
hiçkimsenin bütünüyle belirleyemeyeceği ya da öngöremeyeceği çok sayıda diğer
şartlara da bağlı olacaktır.
Klâsik liberalizmin en parlak devrinde, bu talep genellikle bütün mesleklerin
yetenekli kişilere açık olması gerekliliği ile, veya daha müphem ve hatalı şekilde
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“fırsat eşitliği” olarak ifade edildi. Ancak, aslında bu sadece, kişiler arası yasal ayrımcılıkların sonucunda oluşan, daha yüksek mevkilere yükselmeye yönelik engellerin kaldırılması anlamına geldi. Bu talep, bu suretle, farklı bireylerin imkânlarının
eşitlenebileceği anlamına gelmedi. Sadece farklı bireysel kabiliyetleri değil, ama
her şeyden önce bireysel çevrelerinin kaçınılmaz farklılıkları, ve bilhassa içinde
yetiştikleri aile yine bireylerin beklentilerini bir hayli farklılaştırır. Bu nedenle, çoğu
liberale böylesine çekici gelen, sadece bütün bireylerin başlangıç imkânlarının başlama çizgisinde eşit olduğu bir düzenin âdil kabul edilebilir olduğu fikrinin özgür
bir toplumda gerçekleştirilmesi olanaksızdır; bu fikir, bütün farklı bireylerin içinde
çalıştığı çevrenin, bireylerin kendi bilgi ve becerilerini bu çevreyi şekillendirmek
için kullanabildiği bir özgürlük idealiyle büsbütün uzlaştırılamaz olacak tasarlanmış bir manipülasyonunu gerektirir.
Fakat, liberal yöntemlerle kazanılabilecek maddî eşitlik derecesine yönelik dar
sınırların var olmasına rağmen, biçimsel eşitlik için, yani sosyal köken, vatandaşlık,
ırk, inanç, cinsiyet ve benzerlerine istinaden yapılan, bütün ayrımcılıklara karşı mücadele liberal geleneğin en güçlü özelliklerinden biri olarak kaldı. Liberal gelenek,
maddî konumlardaki büyük farklılıkları bertaraf etmenin mümkün olduğuna inanmamasına rağmen, bu farklılıkların olumsuz tesirini (sting) dikey hareketliliğin aşamalı bir artışıyla ortadan kaldırmayı umdu. Kendisi aracılığıyla bu dikey hareketliliğin sağlanacağı başlıca araç, en azından, bütün gençleri sonrasında yeteneklerine
göre üzerinde yükselebilecekleri merdivenin ilk basamağına yerleştirecek, evrensel
bir eğitim sisteminin (gerektiğinde kamu fonları üzerinden) teminidir. Böylece, bazı
hizmetlerin şimdiye kadar bunları kendileri için sağlayamamış kişilere sunulması
iledir ki, çoğu liberal, en azından, bireyleri içinde doğdukları sınıfa bağlayan sosyal
engelleri azaltmak için çabaladı.
Liberal eşitlik anlayışı ile daha şüpheli bir şekilde uygun düşen bir başka tedbir
ise liberal çevrelerde de geniş destek kazanmıştır, yani gelirin daha fakir sınıfların
çıkarına yeniden bir dağılımına ulaşma aracı olarak müterakki vergilemenin kullanımı. Böyle bir müterakki vergilemenin herkes için aynı olduğu söylenebilecek veya
daha varlıklıların üzerindeki ek vergi yükü derecesini sınırlayacak bir kurala denk
düşmesini sağlayacak hiçbir kıstas bulunamayacağından, genel itibariyle müterakki olan bir vergileme yasa önünde eşitlik ilkesiyle çatışma içindedir ve genellikle
19. Yüzyıl liberallerince de bu böyle kabul edilmiştir.
13. Liberalizm ve Demokrasi

Herkes için aynı kukuk kuralları üzerinde ısrar ederek ve bunun sonucunda bütün
yasal imtiyazlara yönelik muhâlefet ile birlikte, liberalizm demokrasi hareketi ile
yakın bir ortaklık kurdu. 19. Yüzyıl’daki anayasal hükümet mücadelesinde, liberal
ve demokratik hareketler gerçekten de çoğu kez birbirinden ayırt edilemezdiler.
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Ancak, zamanla, bu iki doktrinin son tahlilde farklı meselelerle ilgili oldukları hakikatinin önemi gittikçe daha görünür hâle geldi. Liberalizm hükümet görevleri ile,
özellikle de onun bütün yetkilerinin sınırlandırılması ile ilgilidir.
Demokrasi hükümeti kimin yöneteceği sorunuyla ilgilidir. Liberalizm bütün iktidarların ve bundan dolayı, aynı zamanda, çoğunluğun iktidarının da sınırlandırılmasını gerektirir. Demokrasi cari çoğunluğun fikrini hükümet yetkilerinin yegâne
meşruiyet kıstası addetti. İki ilke arasındaki farklılık, eğer demokrasi ve liberalizmin
karşıtlarını dikkate alırsak en açık hâliyle göze çarpar: demokrasinin karşıtı otoriteryen hükümettir; liberalizmin karşıtı ise totaliteryenizmdir. Bu sistemlerin her
ikisi de zorunlu olarak diğerininin karşıtını dışlamaz: bir demokrasi totaliteryen yetkileri tamamen kullanabilir, ve en azından otoriteryen bir hükümetin liberal ilkeler
üzerinde hareket edebileceği akla uygundur.
Bu nedenle, liberalizm sınırlandırılmamış demokrasi ile bağdaşmaz, nitekim o diğer bütün sınırlandırılmamış hükümet şekilleri ile de bağdaşmaz. Liberalizm, yasamayı etkin bir şekilde sınırlandırmak amacıyla, bir anayasada açıkça vazedilmiş ya
da genel kanaat tarafından kabul edilmiş ilkelere bağlanmayı talep ederek, çoğunluk
temsilcilerininkiler de dâhil, hükümet yetkilerinin kısıtlanmasını önceden varsayar.
Böylece, liberal ilkelerin tutarlı tatbikinin demokrasiye yol vermesine rağmen,
demokrasi liberalizmi, ancak ve eğer, çoğunluk benzer şekilde bütün vatandaşlara
sunulamayan özel avantajları destekçilerine ihsan etme yetkilerini kullanmaktan
kaçındıkça koruyacaktır. Bu koruma ise yetkileri, üzerinde çoğunluk arası bir mutabakat mevcudiyetinin muhtemel olduğu, genel âdil davranış kuralları anlamındaki yasaların kabulü ile sınırlandırılmış bir temsilci meclis ile başarılabilir. Ancak,
bu koruma belirli hükümet tedbirlerinini alışkanlıkla yönlendiren bir mecliste en
az ihtimâle sahiptir. Hakikî yasamayı hükümet yetkileri ile birleştiren, ve bundan
dolayı hükümet yetkilerinin icrasında kendisinin değiştiremeyeceği kurallarla sınırlandırılmamış, böyle bir temsilci mecliste, çoğunluk muhtemelen ilkeler üzerine
gerçek bir anlaşmaya dayalı olmayacaktır, ama muhtemelen, karşılıklı olarak birbirlerine özel avantajlar ihsan edecek muhtelif örgütlenmiş çıkar gruplarının koalisyonundan meydana gelecektir. Sınırlandırılmamış yetkilere sahip bir temsilci organda
hemen hemen kaçınılmaz olduğu gibi, kararlara özel menfaatlerin farklı gruplarla
mübadelesi yoluyla ulaşıldığı ve yönetmeye muktedir bir çoğunluğun teşekkülünün
böyle bir mübadeleye bağlı bir yerde, gerçekten de, bu yetkilerin yalnızca hakikî
genel çıkarlar için kullanılması neredeyse imkânsızdır.
Ancak, bu nedenlerle, hemen hemen kesinlikle görülür ki, sınırlandırılmamış demokrasinin liberal ilkeleri, çoğunluğu destekleyen muhtelif gruplara menfaat sağlayan, ayrımcı kanunlar lehine terk etmesine karşın, aynı zamanda, demokrasinin
eğer liberal ilkeleri terk ederse uzun vadede kendisini koruyup koruyamayacağı da
şüphelidir. Şayet hükümet çoğunluk kararlarıyla etkin bir şekilde idare edilmek için
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çok fazla kapsamlı ve karmaşık vazifeleri üstlenirse, fiilî yetkilerin gittikçe artarak
demokratik kontrolden bağımsızlaşan bir bürokratik aygıta devredilmesi kaçınılmaz görünür. Bundan dolayı, liberalizmin demokrasi iradesince terk edilmesinin
uzun vadede demokrasinin de ortadan kaybolmasına yol açması imkânsız değildir.
Özellikle, demokrasinin kendisine doğru meyleder göründüğü kumanda ekonomisi
benzeri bir şeyin, etkili bir şekilde idaresi için, otoriteryen yetkilere sahip bir hükümeti gerektireceğine dair çok az şüphe olabilir.
14. Hükümetin Hizmet Görevleri

Liberal ilkelerce talep edilen, hükümet yetkilerinin genel âdil davranış kuralları
ile sıkı bir şekilde sınırlandırılması, sadece cebrî hükümet yetkilerine işaret eder.
Hükümet, ilâveten, tasarrufuna sunulan kaynakların kullanımı ile, kaynakların vergileme ile arttırılması dışında zor kullanımını icap ettirmeyen birçok hizmeti verebilir; ve galiba liberal akımın bazı aşırı kanatları haricinde bu gibi görevleri deruhte
eden bir hükümetin arzu edilirliği asla reddedilmedi. Bununla birlikte, 19. Yüzyıl’da,
yine ikinci derecede ve esasen geleneksel öneme sahip olan ve liberal teori tarafından kısa süre tartışılan, bu tür hizmetlerin merkezî hükümettense yerel hükümetin
ellerine bırakılmasının daha iyi olacağını vurgulayan bir fikir vardı. Yol gösterici
düşünce merkezî hükümetin gereğinden fazla güçlü olması endişesi ve farklı yerel
otoriteler arasındaki rekabetin bu hizmetlerin gelişimini arzu edilen çizgiler üzerinde etkin bir şekilde kontrol etmesi ve yönlendirmesi umudu idi.
Başlangıcından bu yana, zenginliğin genel artışı ve bu artış tarafından tatmini
mümkün kılınan yeni istekler bu hizmet faaliyetlerinin muazzam bir artışına yol
açmaktadır, ve klâsik liberalizmin bu faaliyetlere yönelik şimdiye kadar aldığından
çok daha açık ve net bir tavrı zarurî kılmaktadır. Ekonomistlece “kamu malları” olarak bilinen, tedarik edilirlerse herkese fayda sağladıkları ve kendileri için ödeme
yapmak isteyen kişilerle sınırlandırılamadıkları için, yüksek derecede talep edildiği
hâlde piyasa mekanizmasınca sunulamayan bu türden çok sayıda hizmetlerin varlığına hiç şüphe olamaz. Suça karşı koruma veya bulaşıcı hastalıkların yayılmasının
engellenmesi gibi temel vazifelerden, büyük şehir yığınlarının son derece şiddetli bir
şekilde meydana getirdiği çok sayıdaki farklı sorunlara kadar gerekli hizmetler, ancak eğer maliyetlerini karşılayacak kaynaklar vergileme ile arttırılır ise sunulabilir.
Bu, eğer bu hizmetler herhangi bir seviyede sunulacak olursa, aynı zamanda mecburen işletilmeleri olmasa da, en azından finansmanları vergileme yetkisine sahip
birimlerin ellerine bırakılmalıdır anlamına gelir. Bu ihtiyaç hükümete bu hizmetleri
icra etmesi için tekel hakkı verildiği anlamına gelmez, ve bir liberal, bu tür hizmetlerin özel teşebbüs tarafından sunulma yolları keşfedildiğinde, bu sunumun yapılabilir
olacağına dair imkânın açık bırakılmasını isteyecektir. Aynı zamanda, bu hizmetlerin
merkezî otoritelerden çok mümkün olduğunca yerel otoritelerce sunulması ve yerel vergileme ile masraflarının üstlenilmesi gerektiği şeklindeki geleneksel tercihini
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akılda tutacaktır, çünkü bu suretle, en azından belirli bir hizmet için ödeme yapanlar ile bu hizmetten faydalananlar arasında bir bağlantı korunmuş olacaktır. Ancak,
bunun ötesinde, liberalizm sürekli artan öneme sahip bu geniş alandaki politikayı
yönlendirmek için hemen hemen hiçbir kesin ilke geliştirmemiştir.
Liberalizmin genel ilkelerinin yeni sorunlara uygulanmasındaki başarısızlık kendisini modern Rafah Devleti’nin gelişimi esnasında gösterdi. Refah Devleti’nin çoğu
amaçlarının liberal bir çerçeve içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmasına rağmen, bu yavaş bir tecrübî sürece ihtiyaç gösterirdi; lâkin bu amaçları doğrudan
doğruya en etkili yol vasıtasıyla gerçekleştirme isteği her yerde liberal ilkelerin
terk edilmesine yol açtı. Bilhassa, sosyal sigorta hizmetlerinin çoğunun gerçekten
rekabetçi bir sigorta amacıyla bir kurumun geliştirilmesi ile sunulması mümkün
olabiliyor iken, ve hatta herkes için garanti edilmiş asgarî bir gelir liberal çerçeve
içinde de ihdas edilebilecek iken, bütün sosyal sigorta sahasını bir hükümet tekeli
yapma, ve bu amaç uğruna inşa edilmiş bütün aygıtı gelirin yeniden dağıtılması için
büyük bir makineye dönüştürme kararı, ekonominin hükümet kontrolü altındaki
kesiminin tedrici bir büyümesine ve liberal ilkelerin içinde hâlen hâkim olduğu
kesiminin ise daimî bir daralmasına yol açtı.
15. Liberal Yasamanın Pozitif Görevleri

Bununla birlikte, geleneksel liberal doktrin sadece yeni sorunlarla yeterli bir şekilde başa çıkmada başarısızlığa uğramakla kalmadı, ayrıca etkin bir piyasa düzenini
korumak amacıyla tasarlanmış bir yasal çerçevenin geliştirilmesi için, kâfi derecede
açık bir programı asla oluşturmadı. Eğer serbest girişim sistemi faydalı bir şekilde
çalışacaksa, daha önce taslağı çizilen negatif kıstası karşılayan yasalar yeterli değildir. Ayrıca, piyasa mekanizmasının tatminkâr şekilde işletilebilmesi için yasaların
pozitif muhtevasının da bu negatif kıstasa uyması zaruridir. Bu, bilhassa, rekabetin
korunması ve mümkün olduğu kadarıyla da tekelci mevkilerin gelişimini sınırlamaya elverişli kuralları gerektirir. Bu sorunlar 19. Yüzyıl liberal doktrinince bir dereceye kadar ihmâl edildiler ve ancak çok daha yakın zamanlarda bazı “neoliberal”
gruplarca sistematik olarak incelendiler.
Bununla birlikte, mümkündür ki, eğer hükümet tarifeler, şirketler hukuku ve
sınaî patent yasalarının belli başlı şartları aracılığıyla onun gelişimine yardımcı olmasaydı, teşebbüs sahası içinde tekel asla ciddî bir sorun olmazdı. Yasal çerçeveye
rekabete taraf çıkacak bir özellik vermenin ötesinde, tekel ile mücadeleye yönelik
özel tedbirlerin zarurî veya arzu edilir olup olmadığı açık bir sorudur. Eğer zarurî ya
da arzu edilir iseler, ticareti kısıtlayan gizli anlaşmaların eski Örf ve Âdet Hukuku
tarafından yasaklanması, her ne kadar bu hukuk uzun süre kullanılmamış kaldıysa
da, böyle bir gelişim için bir temel sağlayabilirdi. Ancak nispeten son zamanlarda,
ABD’de 1890 Sherman Yasası ile ve Avrupa’da ise çoğunlukla ancak İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra başlayarak, genellikle idarî mercilere verdikleri keyfî yetkiler ne-
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deniyle, klâsik liberal ilkeler ile bütünüyle uzlaştırılabilir olmayan, tasarlanmış bir
tröst ve kartel karşıtı mevzuata yönelik teşebbüslerde bulunuldu.
Bununla birlikte, liberal ilkelerin uygulanmasındaki başarısızlığın piyasa düzeninin işleyişini gittikçe artarak engelleyen gelişmelere yol açtığı alan, örgütlenmiş
işgücü veya sendikaların tekel alanıdır. Klâsik liberalizm işçilerin “birleşme özgürlüğü” taleplerini desteklemişti, ve belki de bu nedenle, daha sonra işgücü sendikalarının başka hiç kimseye izin verilmemiş bir şekilde zor kullanmak için yasa tarafından
ayrıcalıklandırılmış kurumlar hâline gelmelerine etkili olarak karşı çıkmakta başarısızlığa uğradı. Piyasa mekanizmasını ücretlerin belirlenmesi için büyük ölçüde
işlevsiz kılan şey işgücü sendikalarının bu konumudur, ve eğer fiyatların rekabetçi belirlenimi ücretlere de uygulanmamış ise, bir piyasa ekonomisinin korunabilir
olup olmayacağı bir şüpheden daha fazlasıdır. Piyasa düzeninin var olmaya devam
edip edemeyeceği ya da onun merkezden planlı bir ekonomik sistem tarafından
yerinden edilip edilmeyeceği sorusu, büyük ölçüde onun, mümkün bir şekilde, rekabetçi bir işgücü piyasasını geri getirip getiremeyeceğine bağlıdır.
Bu gelişmelerin etkileri kendilerini hâlen, işleyen bir piyasa düzeninin pozitif hükümet faaliyetine ihtiyaç duyduğuna genellikle inanılan ikinci temel alandaki hükümet faaliyetini etkiledikleri şekilde gösterirler: istikrarlı bir parasal sistemin sağlanması. Klâsik liberalizm altın standardınının, işleyen bir piyasa düzeninin korunmasına elverişli olacak, para ve kredi arzının ayarlanması için otomatik bir mekanizma
sağladığını farz etmesine karşın, tarihsel gelişmeler gerçekten de merkezî bir otorite
tarafından yapılan tasarlanmış regülasyona yüksek derecede bağlı olan bir kredi
yapısı meydana getirdi. Bir süre için bağımsız merkez bankalarının ellerine emanet
edilmiş olan bu kontrol, çoğunlukla bütçe politikasının parasal kontrolün başlıca
araçlarından birisi hâline getirilmesi nedeniyle, son dönemlerde aslında hükümetlere nakledilmektedir. Hükümetler, böylece, piyasa mekanizmasının işleyişinin bağlı
olduğu aslî şartlardan birisinin belirlenimi için sorumlu hâle gelmektedirler.
Bütün batı ülkelerinde bu konumdaki hükümetler, sendikal faaliyet tarafından
yükseltilen ücretlerde yeterli istihdamı sağlamak amacıyla, parasal talebi mal arzından daha hızla yükselten bir eflasyonist politikayı takip etmeye zorlanmaktadırlar.
Hükümetler, bu zorlanma ile, piyasa mekanizmasını gittikçe artarak işlevsiz hâle
getirme tehdidinde bulunan, kendisine doğrudan fiyat kontrolleri ile karşı koymaya
mecbur hissedecekleri, hızlanan bir enflasyona doğru sürüklenmekteler. Bu artık,
tarihsel kısımda zaten belirtildiği gibi, liberal bir sistemin temeli olan piyasa düzeninin tedricen tahrip edileceği yol hâline gelmiş görünüyor.
16. Entelektüel ve Maddî Özgürlük

Bu çalışmada yapılan yorumlamanın üzerinde yoğunlaştığı liberalizmin politik doktrinleri kendilerini liberal addeden birçok kişiye itikatlarının bütünü hatta en önemli

Liberalizm

kısmı olarak dahi görünmeyecektir. Önceden belirtildiği gibi, “liberal” terimi sık sık
ve özellikle de son zamanlarda, hükümetin uygun görevlerine dair belirli görüşlerden çok, özellikle genel bir zihin tutumunu tanımladığı anlamda kullanılmaktadır.
Bu nedenle, sonuç itibariyle, bütün liberal düşüncenin daha genel temelleri ile yasal
ve iktisadî doktrinler arasındaki bağlantıya geri dönmek, bu yasal ve iktisadî doktrinlerin, bütün farklı liberalizm kollarının üzerinde mutabakata vardığı, entelektüel
özgürlük talebine yol açan fikirlerin tutarlı tatbikinin zarurî sonucu olduklarını göstermek amacıyla uygundur.
Bütün liberal ilkelerin kendisinden doğduğu söylenebilecek merkezî inanış, eğer
bir kişinin verili bilgisinin tatbikine güvenmez, ama daha iyi bilginin kendisinden
açığa çıkmasının beklenilebileceği, fikirlerin kişiler arası mübadele sürecini teşvik
edersek, toplumun sorunlarının daha başarılı çözümlerinin ümit edilebileceğidir.
Gerçeğin keşfini veya en azından ulaşılabilecek gerçeğe en iyi yaklaşmayı kolaylaştırdığı farz edilen şey, insanların farklı deneyimlerden türemiş farklı fikirlerinin
müzakeresi ve karşılıklı eleştirisidir. Bireysel düşünce özgürlüğü tamamen, her birey yanılabilir kabul edildiği ve en iyi bilginin keşfi sadece, serbest müzakerenin
korunduğu, bütün kanaatlerin bu devamlı sınanışından beklendiği için talep edildi.
Veya başka bir ifadeyle, (gerçek liberallerin güvenmediği) bireysel aklın gücünden
daha çok kişiler arası müzakere ve eleştiri sürecinin sonuçları, gerçeğe yönelik tedrici bir ilerleyişin kendisinden beklendiği şeydir. Bireysel akıl ve bilginin gelişimi
dahi, ancak birey bu sürecin parçası olabildiği kadarıyla mümkün addedilir.
Entelektüel özgürlüğün temin ettiği bu bilgi ilerleyişi veya gelişimi ve bunu takip eden, bariz bir şekilde arzulanan, insanların amaçlarına ulaşmak için arttırılmış
gücü liberal itikadın sorgulanmamış önkabullerinden birisiydi. Bazen hayli âdil olmayan bir şekilde, liberalizmin vurgusunun tamamen maddî gelişim üzerine olduğu
iddia edilir. Liberalizmin çoğu sorunların çözümünü bilimsel ve teknolojik bilginin
ilerleyişinden beklediği doğruysa da, o bu beklentiyi, muhtemelen empirik olarak
doğrulanmış olsa da, bir dereceye kadar tenkide açık olmayan (uncritical), özgürlüğün ahlâkî alanda da gelişimi getireceği kanısı ile birleştirdi; en azından, daha
erken dönemlerde sadece eksik veya kısmî şekilde kabul edilmiş ahlâkî görüşlerin,
ilerleyen medenîyet dönemleri süresince daha geniş kabul görmüş olduğu doğru görünüyor. (Özgürlüğün meydana getirdiği hızlı entelektüel ilerlemenin, estetik
hassasiyetlerin gelişmesine de yol açıp açmadığı galiba daha şüpheli; ancak liberal
doktrin bu yöndeki bir tesiri hiçbir zaman iddia etmedi.)
Bununla birlikte, entelektüel hürriyetin desteğindeki bütün argümanlar aynı zamanda şeyleri yapma (doing things) veya girişim özgürlüğü davasına da tatbik edilebilirler. Entelektüel gelişimin kendisinden meydana geldiği fikir farklılıklarına yol
açan çeşitli tecrübeler, farklı şartlar altındaki farklı insanlarca gerçekleştirilen farklı
faaliyetlerin, karşılık olarak, sonucudur. Entelektüel alandaki gibi maddî alanda da,
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rekabet insan amaçlarının takibi için daha iyi yolların bulunmasına yol açacak en
etkin keşif usûlüdür. Ancak şeyleri yapmanın oldukça çok sayıda farklı yolları denenebilir olduğunda, öyle bir bireysel tecrübe, bilgi ve yetenek çeşitliliği var olacaktır
ki, en başarılının fasılasız bir seçimi istikrarlı gelişime yol açacaktır. Faaliyet, bilginin ilerleyişi sosyal sürecinin kendisine dayalı olduğu, bireysel bilginin ana kaynağı
olduğundan, girişim özgürlüğü davası düşünce özgürlüğü davası kadar esaslıdır. Ve
emeğin işbölümü ve piyasaya dayalı modern bir toplumda, yeni girişim şekillerinin
çoğunluğu ekonomik alanda ortaya çıkar.
Bununla birlikte, özellikle, çok sık ikinci derecede önemli gibi gösterilen ekonomik alanda, girişim özgürlüğünün gerçekte niçin düşünce özgürlüğü kadar önemli
olduğuna dair bir başka neden daha vardır. Eğer insan faaliyetinin amaçlarını seçen
şey akıl ise, bu amaçların gerçekleştirilmesi gerekli araçların6 erişilebilirliğine bağlıdır, ve araçlar üzerine güç kullanma yetkisi veren herhangi bir ekonomik kontrol
aynı zamanda amaçlar üzerinde de güç kullanma yetkisi verir. Eğer basım araçları
hükümet kontrolü altında ise hiçbir basın özgürlüğü, gerekli mekânlar bu suretle
kontrol altındaysa toplanma hürriyeti, nakil vasıtaları hükümet tekelinde ise dolaşım özgürlüğü olamaz, ve saire. Çoğunlukla bütün amaçlar için daha bol araç
sağlama beyhude ümidiyle üstlenilen, bütün iktisadî faaliyetin hükümetçe yönlendirilişinin, bireylerin takip edeceği amaçların değişmez şekilde sert kısıtlamalarını
gerektirmesinin nedeni işte budur. Totaliteryen sistemler olarak adlandırdığımız,
hayatın maddî kısmının kontrolünün hükümete entelektüel hayat üzerinde de geniş
kapsamlı yetkiler vermesi, belki de, 20. Yüzyıl politik gelişmelerinin en manidar
dersidir. Bizi takip edeceğimiz amaçları seçmeye muktedir kılan şey, araçların tedarik edilmesi için hazırlanmış farklı ve bağımsız faaliyetlerin çeşitliliğidir.
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