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Liberal Düşünce, hakemli bir dergidir.

Takdim

Liberal Düşünce, yeni bir sayıyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Bu sayıdaki
makaleler, iki grup içinde toplanabiliyor.
Birinci grupta, bir kısmı liberal demokrasi, hoşgörü ve lâiklik gibi konular
üzerine eğilen bir kısmı da bu kavramların ışığında anlaşılabilecek Türkiye’nin
temel sorunlarına dikkat çeken makaleler yer alıyor.
Bilâl Sambur, “Din Özgürlüğü, Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi” başlıklı yazısında, din özgürlüğünün önemine, farklı dinleri seçmenin insan açısından taşıdığı değere dikkat çekiyor ve din özgürlüğü bakımından çoğulculuğun ancak
liberal demokrasilerde mümkün olabileceğine işaret ediyor.
Din özgürlüğü denilince akla ilk olarak, farklı dinler arasındaki ilişkilerin nasıl kurgulanacağı sorusu gelmektedir. Bu soruya cevap ararken John Locke ile
Jean Jacques Rousseau’nun hoşgörü anlayışları arasında bir kıyaslamanın günümüz insanları için oldukça ufuk açıcı olacağını belirtmek gerekir. Arda Akçiçek,
“Hoşgörü Üzerine Bir Kıyaslama: John Locke ve Jean Jacques Rousseau” başlıklı
çalışmasıyla, Cumhuriyeti kuran kadrolar ve onun tâkipçilerine, hoşgörü üzerine okumalarını değiştirmek zorunda kalacakları doneler sunuyor. Çalışma bize,
dine, devletin düzenleyebileceği ve devlete hizmet etmesi gereken bir alan olarak
bakmanın, Rousseau’cu bir anlayışın bir ürünü olduğunu açık seçik gösteriyor.
Fransa, Rousseau’cu hoşgörü anlayışını benimseyen ülkelerin en tipik olanıdır. Bu yüzden, Fransa’da din-devlet ilişkisi oldukça gerilimli bir ilişki olmuştur.
Öteden beri Katolikliğin merkezi olan Fransa, tam da Katoliklikle ilgili sorunları
aşmaya çalışırken bu kez, bir başka dinle (İslâm’la) olan ilişkisini nasıl düzenleyeceği sorusunu cevaplamak durumunda kalmıştır. Fransa’nın İslâm üzerinden
geliştirdiği yeni tutumunu anlayabilmek için Ömer Çaha’nın “Fransız Lâikliğinde
Yeni Evre: Kato-Lâisizmden İslâm Karşıtlığına Lâikliğin Fransa’daki Evrimi”ni
okumak gerekiyor. Çaha, İslâmiyet’e yönelik tutumuyla Fransa’nın, “medeniyetler çatışması” tezini haklı çıkarır bir noktaya geldiğine ve üstelik Fransa’da gerilimin gelecekte de düşme ihtimâlinin olmadığına işaret ediyor.
Bundan sonraki üç makale, ülkemizdeki din özgürlüğü sorununun en önemli unsurlarından biri olan Alevî sorunu üzerinedir. İlk makale (“Din Dersleri ve
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Alevîliğin Aktarılması), Hasan Yücel Başdemir’e aittir. Başdemir, Türk eğitim sisteminde din eğitiminin nasıl verildiğini, dünyadaki din eğitimi modellerini de
dikkate alarak, anlamamıza yardımcı olacak bir çerçeve sunuyor, mevcut müfredatta Alevîliğin durumunun ne olduğuna eğiliyor ve sonuçta çoğulcu din eğitimine geçilmek istendiğinde kullanılabilecek yolların neler olduğu konusunda
bizlere ipuçları veriyor.
Bekir Berat Özipek ise “Alevî Sorunu: İmkânlar ve Engeller” başlıklı makalesinde Alevî sorununun doğasına ve son dönemde yapılan Alevî çalıştaylarına
değiniyor, çözümün ise Alevîlerden alınacak siyasî destekten bağımsız düşünülmesi gerektiğine işaret ediyor. Özipek, ayrıca, “çevre”den gelen ve sistemin mağduru olan bir siyasî partinin, Alevî sorununu çözme çabasının ülkemizdeki çeşitliliği temsil eden unsurlar arasında karşılıklı tanıma ve kaynaşmayı artırabilme
potansiyeline dikkat çekiyor.
Bu başlık altındaki en uzun yazı Şenol Kaluç’a ait: “‘Alevî Çalıştayları Nihaî
Raporu’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Kaluç, 2009-2010 yıllarında yapılan toplam
yedi çalıştaydan sonra ortaya çıkan Raporu, liberal düşünce açısından bir eleştiriye tâbi tutuyor. Kaluç, bu Raporun önemli bir aşama olduğuna ama Rapora hâkim
olan dile bakıldığında, çözüm önerilerinin Alevîlerden daha çok Sünnî kamuoyunu dikkate alacak bir şekilde formüle edilmek istendiğine dikkat çekiyor. Kaluç,
ayrıca, Raporun kurucu felsefe eleştirisi yapmasının takdire şayan bir tutum olduğunu ama hâlihazırdaki kurumlara ve uygulamalara sâhip çıkar bir noktaya
savrulmasına anlam veremediğini belirtiyor.
Harun Kaban’ın “Türkiye’nin Genel Geçmez Sorunları” yukarıdaki makalelerin
devamı niteliğindedir ve Türkiye’nin ikisi din (başörtüsü sorunu, Alevî sorunu)
ve biri de etnik köken (Kürt sorunu) eksenli olmak üzere üç temel sorununun
ortada durduğuna ve çözüm beklediğine odaklanmaktadır. Kaban, bu sorunların
devletin geleneksel refleksleriyle çözülemeyeceğini ve bir zihniyet değişiminin
şart olduğunu belirtiyor.
Adnan Küçük, Kaban’ın bıraktığı yerden devam ediyor, korkular üzerine bir
gelecek inşa etmenin imkânsız olduğunu vurguluyor. “Salt Korkular Üzerine Sözleşme Yöntemiyle Demokratik Bir Anayasa İnşa Edilemez” başlıklı yazısında Küçük, yeni bir anayasa beklentisinin genel bir uzlaşma içinde olması, bir bakıma,
toplumsal sözleşme niteliğini haiz bir anayasa yapılması durumunda anlamlı
olacağına, ama devletin irtica ve bölücülük gibi klâsik korkularıyla bunu başarmanın mümkün olmadığına işaret ediyor.
“Kürt Meselesinin Çözümünde Anadilin Eğitimde Kullanılmasını Konuşmak”,
tam da Küçük’ün belirttiği türden bir korkunun aşılması yönünde atılmış önemli
bir adım gibi duruyor. Fazıl Hüsnü Erdem, öncelikle, oldukça insanî bir durumun
nasıl olup da bir sorun hâline geldiğine değiniyor, anadilde eğitim almayan çocukların hayata bir sıfır yenik başladıklarına, bazı verileri de kullanarak, işaret
ediyor ve sonuçta anadilde eğitimin çözümü doğrultusunda atılabilecek hukukî
ve hukuk ötesi önerilerin neler olabileceği üzerinde duruyor.
4

Burak Başkan, “Krizdeki Merkez Sağ – Konumlanma Bunalımı” başlıklı yazısında, merkez sağın yerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’ne kaptırdığını,
yakın döneme kadar merkez sağ partiler olarak görülen partilerin AK Parti’den
daha reformist, daha özgürlükçü ve daha yenilikçi bir çizgi benimsemedikleri
sürece eski konumlarını tekrar kazanamayacaklarını iddia ediyor. Bu da bize, buraya kadar sayıp dökülen çözümlerin ancak AK Parti eliyle veya AK Parti’nin de
içinde yer aldığı daha geniş bir uzlaşma zeminde çözülebileceğini gösteriyor.
Ömer Keskinsoy’un “Anayasa Değişikliklerine Dair Kanunların Yargısal Denetimine Eleştirel Bir Bakış” yazısı, değişen Türkiye’deki önemli bir direnç noktasına, Anayasa Mahkemesi’nin siyasî iktidar tarafından yapılan anayasa değişikliklerine gitmesini engelleyen uygulamalarına, dikkat çekiyor. Keskinsoy, ayrıca,
Osmanlı döneminde pâdişahların istemedikleri anayasa değişikliklerine itiraz
ettiklerine, aynı refleksin Anayasa Mahkemesi'nde de oluşmaya başladığına ve
“Bugün aynı yetkiye Anayasa Mahkemesi mi soyunmaktadır?” sorusunun cevaplanmayı bekleyen oldukça önemli bir soru olduğuna işaret ediyor.
Türkiye’nin temel sorunları arasında zihniyetin önemli bir yer tuttuğuna sürekli gönderme yapıldığı biliniyor. Cumhuriyeti kuran kadroların zihniyet dünyasını anlamak bakımından Hakan Şen tarafından yazılan “Klâsik Dönem Sosyolojisinin Politik Muhtevası ve Bunun Nedenleri” başlıklı yazı, oldukça öğretici bilgiler sağlıyor. Dünyadaki ilk sosyoloji kürsülerinden birinin 1913 yılında İttihat
Terakki tarafından kurulmuş olması, yazının önemini bir kat daha artırıyor. Şen,
klâsik sosyolojinin, siyasî iktidarlar tarafından toplumları ilerleme ve modernleşme ekseninde dönüştürmenin bir aracı olarak kullanıldığına dikkat çekiyor.
Bu ilk gruptaki yazılar, Atilla Yayla’nın “Türkiye’nin Liberal Geleceği” başlıklı
yazısıyla bitiyor. Yayla, köklü sorunlarıyla boğuşan bir ülkede liberal geleneğin
hangi badirelerden geçerek bugüne geldiğini, bir başka ifadeyle, Türkiye’nin liberal fikriyat açısından sâhip olduğu birikimi özetliyor. Yayla’nın yazısı, fikir hareketlerinin orta ve uzun vâdede kalıcı etkilerini ve liberaller olarak daha ne kadar
eksiğimiz olduğunu anlamak bakımından oldukça önemli bilgiler içeriyor.
Son üç yazıyı ayrı bir başlık altında değerlendirmek mümkün gözüküyor. Richard C. B. Johnsson’dan yapılan çeviri (“Ricardo ve Serbest Ticaret Üzerine”), serbest ticaretin, her yerde, toplumun bütün seviyelerinde ve her zaman geçerli bir
ilke olduğunu ortaya koyuyor. Ömer Çaha, meslek kuruluşlarının durumunu ortaya koyarak, bu alandaki piyasanın nasıl oluştuğu hakkında bir fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Çaha’nın “Türkiye’de Meslek Odaları: Oligarşinin Merkez
Üstleri” başlıklı yazısı, ülkemizdeki meslek kuruluşlarının kuruluş felsefeleri ve
sâhip oldukları ayrıcalıklar bakımından demokrasi karşıtı bir noktaya savrulabilmelerinin mantığını anlayabileceğimiz bilgiler de sunuyor. Halit Hakan Ediğ ise
“Türkiye’de Meslek Kuruluşları: Özgürlük mü Kısıtlama mı?” başlıklı yazısında,
sivil toplum kuruluşlarının ne olduğuna, bizdeki meslek kuruluşlarının niçin si5

vil toplum kuruluşu olarak değerlendirilemeyeceklerine değiniyor, bir çalışma
çerçevesinde yaptığı mülâkatlar neticesinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’nun yapısını anlamaya çalışıyor ve meslek kuruluşların sivil toplumun içinde değerlendirilebilecek noktaya gelebilmelerini temenni ederek yazısını bitiriyor.
Ayrıca, Liberal Düşünce Topluluğu (LDT)’nun Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin desteğiyle “Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Demokrasi” başlıklı bir rapor hazırladığını belirtmek gerekiyor. Ömer Çaha’nın yukarıdaki makalesi, bir bakıma, bu Raporda öne
çıkan görüşlerin bir bölümünün özeti olarak değerlendirilebilir. Rapor hakkında
bilgi almak veya Rapora erişmek için isteyenler LDT (www.liberal.org.tr)’yla irtibata geçebilirler ve Raporu ücretsiz edinebilirler.
Açık zihinli günler temennisiyle…

Yusuf Şahin

Din Özgürlüğü, Çoğulculuk ve Liberal
Demokrasi
Bilal Sambur
Doç. Dr. | Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi Direktörü
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Hem ülkemizde hem dünyada çoğulculuk olgusunu çok yoğun bir şekilde tecrübe etmekteyiz. Bu çerçevede, örneğin, birbirine zıt ve aykırı birçok farklı kültür, inanç değer, ahlâk ve ideoloji bir arada yaşamaktadır. Bütün bu farklılıkların
kendilerini ortaya koymaya çalıştığı şu günlerde liberal demokrasi, çoğulculuk
ve din özgürlüğü arasındaki ilişki üzerinde durmak önemlidir. Din özgürlüğü,
çoğulculuk ve liberal demokrasi arasındaki ilişkiden bahsetmek, bir üçgenin üç
açısı ya da üç noktası arasındaki ilişkiden bahsetmek gibidir. Bu üç nokta arasındaki ilişki direkttir ve üç noktanın doğal bir şekilde birbiriyle buluşması zarurî
gözükmektedir. Bu yüzden söz konusu üç nokta arasında gerilim ve çatışma yerine, yakın akrabalık düzeyinde ilişkiden söz etmek daha doğru olacaktır. İşte bu
açıdan din özgürlüğü ve liberal demokrasi, çoğulculuğa verilen cevaplardır.
Özgürlük ve çoğulculuk arasındaki ilişki, ateş ve hava arasındaki ilişki gibidir. Hava ateşi güçlendirip yaydığı gibi, özgürlük de çoğulculuğu var etmekte,
yaratmakta ve geliştirmektedir. En çoğulcu toplumlar, en özgür toplumlardır.
Din özgürlüğü, dinî çoğulculuğu korumaktadır. Din özgürlüğü, insan çoğulculuk olgusuna verilen bir cevaptır. İnsan toplumlarında çoğulculuğu norm olarak
kabul edebiliriz. Din özgürlüğü, çoğulculuğun bir ürünüdür. Çoğulcu ve özgür
bir toplum, farklı din ve ahlâkî tercihlerin seçimine imkân veren bir toplumdur.
Liberal düşünce, bireysel özgürlüğü esas almaktadır. Liberal düşünceye göre bireyler, dışarıdan mümkün olduğunca hiçbir müdahale ve baskı olmadan kendileri
7

8 | Bilal Sambur

için iyi gördükleri yaşam tarzlarını seçebilmeli, yeteneklerini geliştirebilmeli ve
yapmış oldukları tercihlere göre davranabilmelidirler. Arzu edilen, bireyin otonom
bir varlık olarak kendi hayatını idare etmesidir. Liberal düşünce, bireyin kendi hayatının mimarı olmasını amaçlamakta, kendisinin geliştirdiği projelerin peşinden
gitmesini bir hak olarak görmektedir. Bireyin hayatı, sahici anlamda bireyin hayatı
olmalıdır, başkasının hayatı olmamalıdır, birey dışarıdan baskıyla başka bir hayatı
yaşamaya mahkum edilmemelidir. Bireyin kendisi için uygun olan iyi yaşam tarzını seçmesi ve uygulaması onur ve özgürlük sahibi bir varlık olmanın bir gereğidir.
Kendimize uygun iyi anlayışına göre yaşama özgürlüğü, Mill’in dediği gibi özgürlük olarak nitelenmeyi hak eden tek özgürlüktür. Kısacası liberal düşünce, bireylere hayatlarının efendileri olmaları için onlara alan yaratılmasını, kendi kendilerini
mümkün olduğunca idare etmelerini öngörmektedir.
Senin için doğru ve iyi budur diyerek bireye zorla bir yaşam tarzını dayatmak
liberalizm değil, totaliteryanizmin ta kendisidir. Şu fıkra, totaliteryanizmin özünü çok güzel ortaya koymaktadır;
Çocuk ve babası arasında şu diyalog geçmektedir:
Baba der ki: -Devrimden sonra, herkes çilek ve kremalı keke sâhip olacak.
Çocuk itiraz eder: Ama baba, ben çilek ve kremalı keki sevmiyorum.
Baba bu itiraza şu şekilde cevap verir: Devrimden sonra herkes kremalı keki ve çileği
sevecek.

Bu fıkrada olduğu gibi, dışarıdan bir otoritenin bizim için kremalı kek ve çileği
en iyi ve lezzetli yiyecekler olarak seçmesi ve zorla bize onları sevdirmesi, totaliteryanizmin temel zihniyet dünyasını aksettirmektedir. Dışarıdan birilerinin bizim
iyiliğimizi belirlemeleri yerine asıl önemli olan, bizim kendimiz için neyin uygun
ve doğru olduğuna, neyi sevip sevmeyeceğimize karar vermemizdir. Din özgürlüğü, bireye rağmen bireye, çilek ve kek kadar tatlı olsalar bile doğru ve iyi olduğu
iddia edilen hiçbir değer ve inancın empoze edilmemesini gerektirmektedir.
Liberal demokrasinin çoğulculuk ve din özgürlüğünü korumak için ileri sürdüğü arguman ahlâkî bir argümandır. Bu argüman temelinde liberalizm, totaliteryanizme karşı çıkmaktadır. Liberal demokrasiyi açık ya da gizli bir totaliteryanizme dönüşmekten kurtaran da bu değerdir. İnsanların kendileri için iyi, doğru
ve ahlâk hayat konusunda görüş ve düşünce geliştirmelerinin devlet tarafından
engellenmesi, onları devletin basit araçları hâline getirmektedir. Devlet, özellikle
neyin iyi, ahlâkî ve doğru olduğuna cevap veren herhangi bir seküler ideolojiyi
ya da dinî inancı resmî doktrin olarak benimsediği zaman kişilerin devletin elinde araçsallaşması kaçınılmaz hâle gelmektedir.
Liberal düşünce, herkesin kendince kendisi için iyi olanı aramaya ve farklı olmaya hakkı olduğunu esas almaktadır. Şiddet kullanmadan bir arada yaşama ve
hayatı neyin yaşamaya değer kıldığı konusunda farklılaşma, liberal düşüncenin
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iki temel kabulüdür. Çoğulculukta benzer şekilde kişinin kendisine uygun değerleri ve doğruları seçme hakkını, bireyin toplumun bütününe ya da kendi grubunu
tâkip etmeye zorlanmamasını ve baskı görmemesini içermektedir. Liberalizm ve
çoğulculuk elele gitmektedir. Çoğulculuk, insan iyinin çoğulculuğudur. Çoğulculukta bütüncül ve tamamlanmış tek bir iyi anlayışı empoze edilmemektedir.
Herkes kendi bilgi, ihtiyaç, talep ve ideallerine uygun olan iyiyi seçecektir. Bizim
için neyin iyi olduğuna dâir yapmış olduğumuz tercihler, dışarıdan bir tasarımın
değil, özgür seçimlerimizin ürünü olmalıdır. Birey, kendisi için iyi olanı kendisi
tanımlamalı, şekillendirmeli, değiştirmeli ve seçmelidir.
Bütün iyi anlayışları arasında hangisinin doğru olduğunu objektif olarak bilmemiz mümkün olmadığından, bütün iyi anlayışları ve yaşam tarzları bireylerin
özgür seçimleri olarak objektif değere sâhiptirler. Çünkü her değer ve iyi anlayışı, onu seçen için değerlidir. Din olan din olmayana üstün olmadığı gibi, seküler
olan da dinî olana üstün değildir. Liberal düşünce bireyi ve tercihini değerli gördüğü için onun seçtiği iyi anlayışını da değerli ve önemli görmektedir.
Din özgürlüğü ve çoğulculuk arasında pratik düzeyde çok yakın bir ilişki vardır. Toplumda din alanda çoğulculuk arttıkça din özgürlüğüne yapılan vurgu da
artmakta ve yoğunlaşmaktadır. Farklı din, değer ve ideoloji tercihleri yapmamız
dünyamızı daha da çoğulculaştırmakta, din özgürlüğünün inkâr edilmesi ise dünyamızı çoğulculuk açısından fakirleştirmektedir. Din özgürlüğü üzerinde olan
kısıtlamalar azaldıkça, din çoğulculuk da genişlemektedir. Din özgürlüğü ve çoğulculuk arasında biri olmadığı zaman diğerinin ortadan kalkması ya da zayıflaması şeklinde bir ilişki vardır.
Din özgürlüğü, devletin ya da üçüncü tarafların baskı ve müdahalesi olmadan
bireyin bilinç ve vicdanının değerlendirmesine göre bir dine, değere ya da ahlâka
inanması ya da inanmamasını içermektedir. Din özgürlüğü, bizim inandığımız
din ve inançların özgürlüğü değildir. Din özgürlüğü, bizim reddettiğimiz, hiçbir
şekilde onaylamadığımız hatta nefret ettiğimiz inançların da özgürlüğüdür. Din
özgürlüğü ve çoğulculuk din alanda değişime ve yeniliğe imkân vermektedir.
Din özgürlüğü, dine özgürlüğü kapsadığı gibi dinden özgürleşmeyi de içermektedir. Başka bir ifade ile din özgürlüğü, bireyin din hayatını bir defa kabul edilen
inanç ve değerler içine hapsetmeyi değil, bireyin din alanda kendisini yenilemesine imkân vermektedir. Bireyin din hayatında değişikliğe izin vermeyen bir
anlayış, din özgürlüğünü ve çoğulculuğu ortadan kaldırdığı gibi insan onurunu
da zayıflatmaktadır.
Din hayatımızdaki çoğulculuk, farklı tercihler yapmamızdan kaynaklanmaktadır. Farklı din, din dışı ve din karşıtı tercihler, çoğulculuğu yaratmaktadır. Dinin bireysel ve sübjektif bir tercih konusu olması, din kesinlik konusunda karar
verenin birey olduğu anlamına gelmektedir. Tercihlerimizin doğru ya da yanlış
olması önemli değildir. Önemli olan tercihlerimizin bize özgün olması, özgürce
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yapılması ve dışarıdan tercihlerimize müdahale edilmemesidir. Yanlış veya günah görülen, başkalarına zarar vermediği sürece özgür olmalıdır.
Çoğulculuk, insan olmamızdan kaynaklanan doğal bir gerçekliktir. Dindarlık
da doğal bir insan eğilimdir. İnsan hayatının çoğulculuğuna müdahale, özgürlüğümüzü tehdit ettiği gibi, devlet baskısıyla insanları dindar olmaya zorlamanın
ürünü olan zorunlu dindarlıkda yapaydır. Asıl olan, çoğulculuğa ve din hayata
müdahâle etmemektir, onu plânlamamaktır ve zorla düzenlemeye kalkışmamaktır.
Din özgürlüğünün korunması din tecrübenin bireysel ve özel niteliğinin korunmasını gerektirmektedir. Dinin bireyin özel işi olması derken, dinin bireyin
özel ve doğal tecrübesi olmasını kastediyoruz. Din ve vicdan özgürlüğünün, devletin müdahalelerinden bağımsız olarak bireye özel bir alan çizmesi çok önemlidir. Din, gerçekten bireyin özel işidir, devletin bürokratik bir uygulaması değildir.
Liberal demokrasi, din bireyin sahici anlamda özel işi yaptığından dolayı, din
hayatın devletleştirilmesine hep karşı çıkmaktadır. Bireyin vicdanında istediği
doktrin, değer, inanç ve din doğru ya da yanlış olarak benimsemesi ya da reddetmesi, inanç ve değer alanında kendini farklılaştırması ve çeşitlendirmesi vicdan özgürlüğünün esasıdır. Liberal demokrasi temelde vicdan özgürlüğüne saygı
duymakta ve korumaktadır. Dışarıdan hiçbir seküler ya da din otoritenin bireyin vicdan özgürlüğünü ortadan kaldırması düşünülemez. İç dünyamızın devletin endoktrinasyonuna karşı korunması çok önemlidir. Bireyin vicdanından daha
büyük bir otorite yoktur.
Din hayatın özel ve bireysel olması, hem din özgürlüğünü hem de din çoğulculuğu gerekli kılmaktadır. Liberal demokrasi, özünde dinin bireysel ve özel
olduğunu ve dolayısıyla özgür olması gerektiğini benimsediği için, devletin din
alanına müdahale etmemesini esas almaktadır. Devlet, bütün dinler, inançlar ve
ideolojiler karşısında ne lehte ne aleyhte bir tutumu benimsemelidir. Devletin,
spesifik bir dini, ideolojiyi ya da değeri diğerlerinin aleyhine olacak şekilde benimsemesi ve desteklemesi, hem din özgürlüğü hem de çoğulculukla bağdaşmamaktadır. Devlet maksimum düzeyde tarafsız olmalıdır. Devletin dinler karşısında tarafsızlığı, çoğulculuğu korumak ve geliştirmek içindir. Devletin dini kontrol
etmesi ve yönetmesi, din özgürlüğüne ve çoğulculuğa alternatif homojen bir din
toplumsal yapı, bireysellikten ve özellikten arınmış zorlamaya dayalı kolektif bir
din hayatı dayatması anlamına gelmektedir.
Dinin özel ve bireysel olması, dinin bireyle sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir. Bireyler, başkalarıyla din hayatlarını yaşamak istediklerinde gönüllü
birliktelikler ve kurumlar meydana getirme hakkına sâhiptirler. Türkiye’de devlete bağlı bürokratik din kurumlarının varlığı, dinin kamusal hayatta çoğulcu ve
gönüllü bir şekilde ortaya çıkmasını engellemektedir. Devletin bürokratik kurumlarını, gönüllü din sivil birliktelikler yerine ikame etmesi, kamusal din hayatın doğallığını ve çoğulculuğunu bozduğu gibi, devletin kamusal din hayatta-

Din Özgürlüğü, Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi | 11

ki tarafsızlığını da bozmaktadır. Din, devletten bağımsız bir alan olarak toplumsal hayatta yerini almalıdır.
Liberal demokrasi, hiç kimseye bütüncül bir hayat tarzını ve herkes için kolektif bir iyiyi dayatmamaktadır. Özgürlükçü düşünce, insanların kendileri için
neyin iyi, ahlâk ve doğru olduğuna karar vermelerini kendilerine bırakmaktadır.
Liberal demokrasiye göre devletin meşruiyeti, yönetilenlerin yani bireylerin rızasına dayanmaktadır. Devlet meşruiyetini kaybetmemek için bireylerin rızasına
aykırı bir şekilde bazı bireylerin inançlarını destekleyip, diğerlerinin karşısında
olamaz. Çok güçlü olan devletin bireyin ve hak ve özgürlüklerine zarar verilmediği sürece din alanına müdahale etmemesi ve dinî alanın devletten bağımsız bir
alan olarak düşünülmesi gerekmektedir. Devletin din, ideoloji, milliyetçilik ve
değer gibi düşünce konularında hiçbir şekilde bir ortodoksisinin olmaması liberal demokrasinin olmazsa olmazıdır.
Devletin bilim, çağdaşlık, uygarlık ve ilericilik gibi seküler kurgular adına bireyin din hayatına müdahale etmeye hakkı olmadığı gibi, onu aydınlatma amacıyla özel ve bireysel nitelikli dinî hayatın müdahale etme şeklinde bir görevi de
yoktur. Liberal demokraside bireylerin özgür olması demek, bireylerin devletin
müdahalesinden bağımsız olarak kendi yaşamlarına uygun görüş, inanç ve değerleri oluşturabilmeleri demektir.
Din özgürlüğü, devleti dinin kontrol ve yönetiminden çıkararak hem dini devletten, hem devleti dinden özgürleştirmektedir. Ancak din özgürlüğünden soyutlanmış bir laisizm (laikçilik) anlayışı, devlete dini yönetme ve kontrol etme hak
ve imkânı vermektedir. Dinin devlet kontrolünde olması, din konusunda devletle
aynı düşünmediğimiz takdirde, devletle aynı düşündürülmeyi ifade etmesi açısından önemlidir. Bireyin devletin kontrol ettiği dinden ve benimsediği resm
ideolojiden farklı düşünme hakkı olmalıdır. Devletin din hayatı kontrol ve yönetmesi, dinin devletin belirlediği sınırlar içerisinde icra edilen bir bürokratik faaliyete dönüştürülmesi, din özgürlüğünü ve çoğulculuğu ortadan kaldırdığı gibi,
lâikliği de ortadan kaldırmaktadır.
Devleti bütün dinler, inançlar ve ideolojiler karşısında tarafsız olmaktan çıkaran laisizm, toplumu din ve değer açısından çoğulculuktan arındırmayı, başka bir
ifade ile toplumu dinden özgürleştirmeyi hedeflemektedir. Dinden soyutlanması
gereken devlettir, birey ve toplum değildir. Aksine birey ve toplum, istediği inanç
ve değerlerle istediği biçimde donanmalıdır. Lâiklik, din ve devletin birbirinden
ayrılması olarak ifade edilirken laisizm, ekonomik, toplumsal ve kültürel süreçlerin de dinden ayrılması anlamında kullanılmaktadır. Din özgürlüğü, bu alanlar
ve din arasında bir ayrılığı değil, ilişkiyi kabul etmektedir.
Din özgürlüğü perspektifine göre din hayatta esas aktör bireydir ve dinî hayat
maksimum düzeyde devletten özgürleştirilmelidir. Ancak laisizm, bireyi değil
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devleti esas önemli aktör yapmakta ve devlet aracılığıyla birey ve toplum özgürleştirilmeye çalışılmaktadır. Laisizme göre devlet, özgürleştirmektedir. Devletten
özgürleşme talebi pek gündeme getirilmemektedir. Özgürleştirici bir kurum olarak devletin toplumsal iyinin ne olduğunu bildiği ve kamu düzeninin en iyi şekilde devletin kontrol etmesiyle sağlanacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşım biçimi
doğal olarak devletin din özgürlüğüne ve bireyin özel dinî hayatına müdahâle etmesinin önünü açmaktadır. Devletin dini kontrol etmesi ve yönetmesi, din özgürlüğünü işlevsizleştirmekte ve içini boşaltmaktadır. Örneğin, ülkemizde devletin
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi dev bir bürokratik kurumla din hayatın en güçlü
aktorü hâline gelmesi, din konusunda ne ilk, ne son sözün bireye ve topluma bırakılmadığını göstermektedir. Din özgürlüğünün amacı, bireyi devlet karşısında
güçlü ve dokunulmaz kılmaktır. Laisizm ise dini, devletin kontrolüne vererek bireyi güçsüzleştirmiş, devlete din alanında sınırsız yetki tanımıştır.
Bireysel farklılıkların neden olduğu çoğulculuğu, devlet ya da diğer sosyal
güçler eliyle eşitlemeye, aynılaştırmaya ve homojenleştirmeye kalkışmak, genel olarak bireysel özgürlükleri, din özgürlüğünü ve çoğulculuğu tehdit edici bir
durumdur. Din birlik ve homojenliğin ulusal birliği sağlamanın olmazsa olmazı olarak düşünülmesi, din çoğulculuğa olumlu bakılmamasına yol açtığı gibi,
din özgürlüğüne de kısıtlayıcı ve sınırlayıcı bir yaklaşım gösterilmesine neden
olmaktadır. Bireysel özgürlük olarak din özgürlüğü ve toplumsal çoğulculuk her
şeyden önemlidir ve bu alandaki farklılıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şekilde
din, milliyet, birlik ve bütünlük gerekçeleri ileri sürülemez. Klişe olarak lâiklik,
din ve devletin birbirinden ayrılması olarak ifade edilmektedir. Laisizm ise, din
ve toplum ayrılığını hedefleyen, homojen bir toplum yapmayı amaçlamaktadır.
Laisizmde din ya da seküler herhangi bir ideoloji adına toplumu homojenleştirmek tehlikesi her zaman vardır.
Devletin varlık nedeni, bize doğru yolu göstermek değil, bireye ve özgürlüklerine saygı göstermek ve korumaktır. Başka bir ifade ile devlet bizim ebed mutluluğumuzu sağlayan kurtarıcımız değil, kendi iyi anlayışımıza göre yaşamamızı
sağlayacak koşulları sağlama ve koruma için vardır. Din hayat bireysel, çoğulcu
ve sivil olmalıdır. Din hayat, devlet ya da dışarıdan herhangi bir güç tarafından
plânlanabilen, organize edilebilen ve müdahale edilebilen bir alan değildir. Din
hayatın bürokratik bir kurum tarafından yönetilmesi ve planlanması, din hayatın doğasına aykırıdır, çünkü din hayat, kendi doğal ve spontane dinamikleriyle
doğan, gelişen ve çeşitlenen bir alandır. Din hayatın plânlanmasına gerek olmadığı gibi, böyle bir şeye ihtiyaç da yoktur. Devletin görevi, din hayatı planlamak
ve yönetmek değil, gölge etmemektir.
Birey ve toplum, devletin bir uzantısı ya da parçası değildir. Devlet, birey ve
toplumdan ayrı, sâdece güvenlik, adâlet ve sınırların korunması gibi görevleri
yerine getiren bir organizasyondur. Devlet, herkes için iyi, doğru ve güzel olanın
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hayata geçirilmesi için oluşturulan bir yapı değildir. Birey ve toplum, devletten
bağımsız olarak kendisine uygun yaşam tarzını, inancı, değeri ve iyi olanı seçme ve yaşama hakkına sâhiptir. Her birey, kendi özel bilinç ve vicdanına göre
istediği tercihi yapmakta serbesttir. Devlete karşı bireyler, özel tercihlerinin uygulanmasını talep edebilirler. Ancak devlet, bireylerin özel olarak yaptıklarının
aracı olamaz. Devletin, birey ve toplumu kendi küçük uzantıları olarak görüp
onlara kolektif bir iyi, doğru veya güzel dayatması özgürlük ve çoğulculukla bağdaşmamaktadır. Din, inanç, değer ve vicdan alanında birey ve toplum, devletten
tamamen ayrıdır ve bu alanlarda maksimum düzeyde devletten farklı faaliyet
göstermelidir. Devlete göre birey ve din olmayacağı gibi dine göre devlet de yoktur. Ülkemizdeki laisizm, rejime göre din ve birey tasarımı yapan illiberal bir anlayıştır. Devletin, din, inanç, değer ve ideoloji konusunda bireye rehberlik etmesi,
özgürlüğü ve çoğulculuğu kısıtlamakta hatta ortadan kaldırmaktadır.
Devletin hiçbir dinin yanında ya da karşısında olmaması anlamında devletin
tarafsızlığı prensibi, çoğulculuğu ve bireysel özgürlük olarak din özgürlüğünü
korumak içindir. Devlet, hiçbir dinî ya da din dışı görüşün yanında ya da karşısında olamaz. Devlet, dinden olduğu gibi sekülarizmden de arındırılmalıdır. Devletin hiçbir moral, felsef, din ve ideolojik doğrusu olamaz, devlet hiçbir inanç,
değer ve ideolojiyi sapkınlık olarak destekleyemez, hiçbir din ve ideolojiyi kuramaz. Devlet Türkiye’de hem ideoloji hem din kurucusu rolündedir. Türkiye'de
sorun lâiklik değil laikliğin niteliğidir. Onun otoriter ve totaliter oluşudur. Militan laisizm, din özgürlüğü ve çoğulculuğu dışlamaktadır. Çoğulculuğu reddeden
militan laisizm, farklılıklar içinde birarada yaşamak için özgürlükçü bir çerçeve
sunmamaktadır.
Liberal demokrasi, özgürlük ve çoğulculuğu korumak için siyas erki yani devleti sınırlayan yönetim biçiminin adıdır. Liberal demokraside, bir dine mensubiyet vatandaşlığın kurucu şartlarından değildir. Liberal demokrasi, çoğulculuğa
dayanan bir demokrasi olup toplumda insanların ortak değerlere bağlılığını gerektirmemekte, insanların kendilerine en uygun değer, inanç ve ideolojiyi benimsemesini esas almaktadır. Liberal demokrasi, bireylerin kendileri için neyin
iyi olduğunu özgürce arayabilecekleri bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır.
Liberal demokrasi, çoğulculuk ve din özgürlüğüyle ilgilenmektedir. Bireysel özgürlük esas olduğu için din özgürlüğü vazgeçilmezdir. Demokrasi yerine cumhuriyeti, din özgürlüğü yerine laisizmi esas alan laisist (laikçi) anlayışta ise, bütün
toplumun ortak bir ideoloji ve değerler sistemi benimsemesi gerektiği önplâna
çıkmaktadır.
Liberal demokraside bütün bireylerin benimsemesi gereken ortak bir felsef,
ahlâk ya da din doktrin yoktur. Bütüncüllük iddiasındaki belirli bir ideolojinin,
ahlâk anlayışının, felsef ekolün ya da inancın herkesin üzerinde ittifak etmesi
gereken ortak değerler olarak kabul edilmesi, illiberal ve totaliter bir tutumdur.

14 | Bilal Sambur

Liberal demokrasinin meşruiyeti, hiçbir bireye spesifik iyi bir hayat anlayışını
dayatmaması, bunu bireylerin kendi seçimine bırakmasıdır. Çoğulculuk, insan
hayatını birçok bölüm ve boyuttan meydana gelen, bu boyutların birbiriyle bütünleşebileceği gibi, ayrışabileceğini de benimsemekte ve her bölümün özgünlüğünün tanınmasını gerektirmektedir. Liberal demokrasi, insan faaliyetlerinin
farklı bölümlerine saygı duymasına rağmen, hiçbir bölümü yaratmayı ya da kurmayı benimsememektedir. Din, bireyin bir faaliyetidir, bu yüzden hiçbir şekilde
devletin kurgusu olamaz.
Bütüncül bir doktrini bütün topluma empoze etmek, ancak devlet gücünü kullanmakla mümkündür. Devlet gücüyle tek bir iyi anlayışının topluma empoze
edilmesi, liberal demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Devletin topluma empoze ettiği resm ideoloji, din özgürlüğünü ve çoğulculuğu sınırlayabilmekte ve hatta
ortadan kaldırabilecek müdahalelerde bulunabilmektedir. İlliberal olan devlet,
din özgürlüğü ve çoğulculuğa yapılan müdahale ve sınırlandırmaları, lâikliğin
gereği olan sınırlamalar olarak değerlendirmektedir. Liberal demokrasi, birey
hak ve özgürlükleri ve toplumsal çoğulculuk lehine devlet gücünü sınırlarken,
illiberal olan devletler ise özgürlüğü ve çoğulculuğu sınırlamakta ve müdahale
etmektedirler.
İnsan, hayatını tek bir doktrinle sınırlamak yerine birçok iyi anlayışını kendisi için seçmektedir. Özgürlük şartları altında birey, tekliği değil çoğulculuğu
benimsemektedir. Birey, tek bütüncül ve tutarlı doktrin seçmek yerine birbirine
zıt ve rakip iyi anlayışları içinden kendisine uygun olanlarını seçmekte, ayıklamakta ve elemektedir. Tek ve bütüncül olduğunu iddia eden bir doktrin çoğulculukla ve özgürlükle bağdaşmamaktadır. Her bireyin kendisine özgü inanç, ideal
ve ihtiyaçları doğal bir şekilde başka bireylerin ve toplum kesimlerinin değer ve
idealleriyle uzlaşabilir ya da farklılaşabilir. Bireyin farklılığını görmezden gelip herkesin talep, ihtiyaç ve değerlerini dışarıdan müdahalelerle aynılaştırmaya
kalkmak, bireysel özgürlükler için tehdit anlamına gelmektedir.
Özgürlükten ve çoğulculuktan yana olan liberal düşünce, bizi şunu ya da bunu
yapmaya zorlamamaktadır. Liberal düşünce, din özgürlüğü dâhil bütün bireysel özgürlüklerimizle ne yapacağımızı, iyi ve doğru konusunda nasıl anlayışlara
sâhip olacağımızı bize bırakmaktadır. Bu bağlamda liberal düşünce, bireye istediğin inancı yaşa dediği gibi, devlete de bırak insanlar kendi doğru ve iyileriyle
yaşasınlar demektedir.
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Giriş
John Locke (1632-1704), siyasal düşünce tarihinin önemli karakterlerinden biri
olarak döneminden sonraki siyasal düşünüşü oldukça etkilemiş bir filozoftur. Kimileri için, bu düşünürün epistemolojisi yöntem açısından oldukça önemli bir
açılım sunmuşken kimileri için de onun devlet hakkındaki görüşleri siyaset felsefesinde çığır açmış görüşlerdir.
Locke, dönemi itibariyle zamanını aşmış bir düşünür olarak liberal geleneğin
kurucuları arasında kabul edilmektedir. Onu liberal yapan konumu, özellikle devlet hakkında ve insan hakları üzerindeki fikirleridir. Aynı zamanda bir “sözleşme
kuramcısı” olarak Locke, sistematik bir biçimde epistemolojisini, siyaset kuramıyla birleştirmiş ve liberal devletin, temel haklar anlayışının, sözleşme kuramının ve siyasal düşünce tarihinde çok anılmasa da “hoşgörü” olgusunun olgunlaşmasına oldukça katkı sağlamıştır.
Günümüz toplumlarında hâla süregiden bir tartışma olan “birarada yaşama”nın
koşulları aslında liberal düşünürlerin kendilerine dert edindiği ve üzerinde kafa
yordukları bir konudur. Öbür taraftan, bu konuya esaslı ve etraflıca bir yanıt
veren yine liberal düşünürlerdir. Zamanlarının koşullarını ve tartışmalarını göz
önünde bulunduran bu düşünürler, farklı gerekçelere sâhip ancak aynı yola çıkan
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bir sistematikleştirmeye gitmişlerdir.1 Bu sistematikleşme “hoşgörü” olgusu etrafında geliştirilmiştir.
Locke, özellikle epistemolojik anlayışı ve devlet algısıyla birleştirdiği bir hoşgörü sistematiği kurması bakımından konuya en geniş tanımlardan birini getirmiştir. Onun hoşgörü anlayışı, devlet ve epistemolojik yaklaşımıyla paralel ve
çağının birarada yaşama sorunsalına cevap niteliğindedir.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Locke ile hemen hemen aynı dönemde
yaşamış bir başka siyasal düşünürdür. Locke gibi bir sözleşme kuramcısı olsa da
Rousseau’nun özgürlük, temel haklar, devlet, sözleşme ve elbette hoşgörü anlayışı neredeyse Locke ile taban tabana zıttır. Rousseau da kendinden sonraki dönemi
oldukça etkilemiş bir siyasal düşünürdür ama bu etkileme, Locke’un çizgisinin
tersi bir çizgide ilerlemiş ve genel iradeye dayanan, kamu çıkarı denen muğlak
bir mefhumun etrafında şekillenen, yani özgürlükçü olmayan bir geleneğin ortaya çıkmasına oldukça katkı sağlamıştır.
Bu çalışmanın amacı, bahsettiğimiz kapsamda Locke’un hoşgörü anlayışının
genel bir incelemesini yapıp Rousseau’nun bu konudaki yaklaşımıyla bir karşılaştırma yapmaktır. Belki, böylelikle günümüzde, dünyada ve Türkiye’de farklı
olma ve birarada yaşama konularına dâir hangi yaklaşımın daha işe yarar olduğuna dâir bir cevaba katkı sağlamış oluruz.

John Locke ve “Hoşgörü Üzerine Bir Mektup”
Locke’un hoşgörü anlayışı döneminin Hristiyanlık anlayışına bir tepki ve bu
anlayışın yarattığı şiddet dolu ortama dâir bir çözüm içerir. Locke döneminin
dinî yaklaşımlarını ve özellikle kiliseyi aşırı derecede baskıcı ve şiddet içerikli
bulmaktadır. Ona göre, hoşgörü hakik kilisenin başlıca karakteristik niteliğidir:
“Din, zahiri bir ihtişam meydana getirmek veya ruhan egemenliği ele geçirmek
yahut zorlayıcı kuvvet uygulamak için değil; insanların hayatını erdem ve dindarlık kurallarına göre düzenlemek için kurulmuştur.”2 Eğer, gerçekten İsa ve havarilerine inanılacaksa, merhametsizlik ve zor kabul edilemez. Hristiyan inancı
sevgi olmadan var olamaz.3
Locke, döneminin mezhepsel ayrılıklarının bir ahlâksızlık, kötülük ya da din
açısından kabul edilemez bir durum olmadığını savunmaktadır. Kilisenin ruhların selâmetini sağlamak gibi bir amacı varsa, bu amacın eylemleri mezhepsel
ayrılıklara değil, ahlâken kabul edilemez durumlara yönlendirmelidir:
“Tanrı’nın egemenliğine içtenlikle ihtimam gösteren ve onu insanlar arasında yaymak
için gayret göstermenin görevi olduğunu düşünen herkesin, kendisini, meshepleri or1 Liberal düşünürlerin “hoşgörü” noktasındaki faklı gerekçeleri ve konunun geniş bir tartışması için bknz. Bican Şahin
(2010) Toleration: The Liberal Virtue, Lexington Books, Lanham, MD, USA.
2

John Locke (2005) Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Çev. Melih Yürüşen, 4. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara s. 23..

3

a.g.e s. 24.
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tadan kaldırma işinden ziyade, bu ahlâksızlıkların kökünü kazıma işine ve çabasına vermesi gerekmektedir. Fakat bir kimse bunun tersini yaparsa, yani inanışta ondan farklı
olanlara karşı zalimce ve gaddarca davranırken, Hristiyan adına yakışmayan bu çeşit
kötülüklere ve ahlâksızlıklıklara müsamaha ederse, böyle birinin kilise hakkında konuşmasına hiç de izin verilemez; o eylemleriyle alenen göstermektedir ki amaçladığı başka
bir krallıktır; Tanrı’nın krallığının ilerlemesi değil.”4

İlk değerlendirmede, Locke’un bu yöndeki açıklamalarının yalnızca dinî boyutta kaldığı ve hoşgörü konusunda din temelli olduğu düşünülse de – ki döneminin çözüm bulunması gereken en önemli sorunsalının Hristiyan mezhepleri
arasındaki baskı, şiddet ve hoşgörüsüzlük olduğu düşünülürse bu çaba oldukça
makldür - aslında bu açıklamalar onun siyaset ve devlet konusundaki görüşleriyle birleşmekte ve sistematik bir çerçeveye oturmaktadır. Locke’a göre “bazıları, kamu refahını ve kanunları kollamayı bahane ederek, ruhlarını zâlim ve Hristiyanca olmayan gaddarlıklarla boyayabilir.”5 Bu nedenle, siyasî yönetimin işleri
ile din işleri kesinlikle birbirinden ayırt edilmeli ve her ikisi deâdil sınırlarda
kalmalıdır. “Eğer bu yapılmazsa, bir tarafta insan ruhunun çıkarlarıyla ilgilenenler, yahut en azından ilgilendiklerini iddia edenler ile öte tarafta devleti koruyan,
yahut en azından koruduklarını ileri sürenler arasındaki sürekli ortaya çıkacak
ihtilâflara son verilemez.”6
Locke için devlet, kendi sivil çıkarlarını tedarik etmek, korumak ve geliştirmek için teşkil edilmiş bir insan topluluğudur. Bahsi geçen sivil çıkarlar, hayat,
özgürlük, sağlık, bedenin dinlenmesi ve maddî şeylerin mülkiyetidir.7 O hâlde,
devlet kanunları tarafsız bir şekilde ifa ederek güvence altına almak yükümlülüğündedir. Sivil çıkarların korunmasından başka, siyas yönetimin görevi yoktur.
Sivil-siyas yönetimin ruhların selâmeti adına genişletilemeyeceği ve genişletilmemesi gerektiğini Locke, belirli nedenlerle gerekçelendirir. Ona göre, “ruhların iyiliği sivil-siyas yönetime diğer insanlara emanet edildiğinden daha fazla
emanet edilemez.”8 Çünkü ruhun iyiliği Tanrı tarafından bireyin kendisine emanet edilmiştir. Bireyin rızası olsa bile bu emanet ilişkisinin devri söz konusu değildir. Birey, imanını başkasının emirlerine uyduramaz. “Hakiki dinin bütün hayatı ve gücü, aklın samimi ve tam olarak ikna edilmesine bağlıdır.”9 Bu kapsamda
ikna etmekle emretmek arasında fark vardır. Sivil-siyasî yönetim zor kullanma
ve cezalandırma yetkisine sâhipken ve kanunların cezalar olmaksızın hiçbir gücü
yokken, yönetimin ruhların iyiliği görevini üstlenmesi ve bu konuda kanunlar
koyması ikna etmek değil, emretmek olacaktır ve cezalar aklı ikna etmek açısından uygun olan yöntem değildir.
4

a.g.e s. 25-26

5

a.g.e s. 27

6

a.g.e s. 27.

7

a.g.e s. 28

8

a.g.e s. 28

9

a.g.e s. 29.
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Locke, yönetim konusunda olduğu gibi kilise konusunda da yakın bir tutum
sergileyerek bir kilisenin kuralına uymayan bireyin en fazla cemaatten atılabileceğini, bunun hâricînde başka bir yaptırımın olamayacağını savunmaktadır. Ona
göre, kilise gibi toplulukların10 yaşamlarını sürdürebilmesi üyelerinin, topluluğun kurallarına uyum düzeyine bağlıdır. Her dinî topluluk, kurallarına uymayan
üyesini en fazla topluluktan atabilir, ancak bunun hâricînde başka bir yaptırımı
olamaz: “Her hâlükârda aforoz cezasının ve uygulamasının, topluluktan atılan
kimsenin bedenine yahut mallarına herhangi bir surette zarar verecek hiçbir hoyrat muameleye sevketmemesine dikkat edilmesi gerekir. […] Aforoz etmek, aforoz
edilen kişiyi önceden sâhip olduğu sivil çıkarlarından ne mahrm bırakır ne de
bırakabilir.”11
Locke, hoşgörü konusundaki üçüncü taraf olan bireylerin de birbirlerini dinî
meseleler dolayısıyla zorlayamayacağını ve birbirlerine şiddet uygulayamacağını savunur: “Belli bir kimsenin, bir diğer kişiye , başka kilise veya dindendir diye,
sivil çıkarları konusunda zarar vermeye hiçbir surette hakkı yoktur.”12 Bu ister bir
Hristiyan olsun, ister bir putperest… Locke’a göre bir insanın doğru yoldan ayrılması kendisini ilgilendiren bir durumdur; başkasına bir zararı yoktur. Aynı durum, kiliseler arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. Herhangi bir dinî topluluğun
diğer bir dinî topluluk üzerinde ne yargılama yetkisi vardır ne de onu zorlama,
baskı altına alma ya da şiddet uygulama. Kısacası, “ne tek tek kişiler, ne kiliseler,
hatta ne devletler, din vesilesiyle birbirinin dünyevî mallarına ve sivil haklarına
tecavüz etmek yetkisine sâhiptirler.”13
Locke’un hoşgörüye ilişkin bütün bu ilâh gibi görünen açıklamalarının arkasında aslında oldukça rasyonel bir iddia vardır. Epistemolojik yaklaşımından
yola çıkan Locke, her insanın kendi iyiliği için neyin uygun olduğunun hesabını
yapabileceğine ve kendisi için en iyi yolu seçebileceğine inanır. Her insan üçüncü kişilerin saldırılarından ya da hak ihlâllerinden korunabilir; ancak, kendi kararlarından korunamaz. Locke’a göre, “hiç kimse istesin ya da istemesin zengin
ya da sağlıklı olmaya mecbur edilemez.”14 Dolayısıyla ne devlet ne kilise ne de
diğer bireyler kendileri için doğru olanı başkalarının zorla kabul etmesini bekleyebilirler. Bu durum ne kadar iyi niyetle yapılıyor olursa olsun… “İyi niyet ve
şefkât iddiası ne kadar büyük olursa olsun, insanlar isteseler de istemeseler de,
kurtulmaya zorlanamazlar. Ve bundan dolayı, yapılacak tek şey, bunun onların
vicdanına bırakılmasıdır.”15
10 Locke’un kiliseden kastı kendi tarzında Tanrı’ya toplu olarak ibadet etmek için kendi istekleriyle bir araya gelmiş
gönüllü insanlar topluluğudur.
11

John Locke (2005) Hoşgörü Üstüne… s. 35-36.

12

a.g.e s. 36.
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Locke’a göre “kanunların işi, kanaatlerin doğruluğunu temin etmek değil; toplumun ve her bireyin can ve mal güvenliğini sağlamaktır.”16 Devletin yahut devletin herhangi bir üyesinin din konularla ilgisi olamaz. Çünkü kilisede “ne herhangi bir âyinin yapılması ne de kaldırılması hayata, özgürlüğe veya herhangi
birinin malına hiçbir kazanç sağlamadığı gibi, bir zarar da vermez.”17 Bu şartlarda
kişilerin kanunlara karşı yükümlülüğü de sınırlıdır:
“Eğer yasa, siyas yönetimin otoritesinin sınırları haricindeki şeylerle ilgiliyse (meselâ,
kişiler veya herhangi bir grup, farklı bir dini kabul etmeye ve başka bir kilisenin ibadet
şekillerine ve ayinlerine katılmaya zorlanabilirler) bu durumda kişiler, vicdanlarına karşı çıkıp, kanuna uymaya mecbur değillerdir. Zira, siyas toplum düzeni, başka bir amaç
için değil, sadece insanların bu dünyayla ilgili şeylerinin mülkiyetini emniyet altına
almak için tesis edilmiştir.”18

Özetle, Locke, hoşgörü anlayışının çerçevesini çizerken aslında sistematik bir
yaklaşım ortaya koymaktadır. Yaklaşımı her ne kadar ilâh gibi görünse de aslında oldukça rasyoneldir. Epistemolojisinin ayrıntılarında bulacağımız bu rasyonellik, birey için en doğru kararın yine birey tarafından verilebileceği ve bu karardan bireyin kendisinin sorumlu olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Diğer
yandan seküler, tarafsız ve sınırlı bir devlet anlayışı, Locke’un hoşgörü anlayışını, onun siyaset felsefesinin önemli bir parçası hâline getirmektedir. Nihâyetinde
bir sözleşme olarak ortaya çıkmış devletin, bireylerin temel haklarını korumaktan başka bir görevi yokken özellikle din gibi bir konuda gerek bireylere gerekse
mezheplere müdahale etmesi kabul edilemez. Bu kapsamda, devlet hem kiliseye
hem de bireylere, kilise hem bireylere hem de diğer kiliselere, bireyler ise diğer
bireylere karşı hoşgörülü olmalıdır. Keza, Locke’un öngördüğü üzere bundan başka görünen çıkar yolu da yoktur.

John Locke’un Hoşgörü Anlayışı Üzerine Bir Tartışma
Locke’un hoşgörü anlayışının anlaşılabilmesi için fikirlerinin ortaya çıktığı dönemden bahsetmek gerekir. Bu fikirlerin ortaya çıktığı 17. Yüzyıl Britanya ve
Avrupa’sı büyük din kargaşaların yaşandığı yerlerdir19. Özellikle bu dönemin
siyas iktidarları din konularla oldukça ilgili ve din farklılıklara karşı oldukça
hoşgörüsüzdür. Bu nedenle Locke’un Hoşgörü Üzerine Bir Mektup adlı eserinin bu
noktaya odaklanmış olması, çalışmanın geneli açısından mâkûl görünmektedir.
Locke’un hoşgörü anlayışı üzerinden yapılan tartışmalar ve eleştirilerin bu
nokta dikkate alınarak değerlendirilmesi önemlidir. Şahin’in de belirttiği gibi20,
dönemin dinî hoşgörüsüzlüğü göz önüne alındığında Locke’un eseri daha açık
hâle gelir.
16

a.g.e s. 62.

17

a.g.e s. 51.

18

a.g.e s. 66.

19

Bican Şahin (2010) Toleration: The Liberal Virtue, Lexington Books, Lanham, MD, USA, s. 39.

20

a.g.e. s. 40
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Yukarıda da belirttiğimiz üzere Locke’un hoşgörü yaklaşımı öncelikle, devletin
meşru yönetiminin sınırlarını çizer ve bu sınırların aşılması durumunda bir meşruiyet probleminin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyar. Öte yandan, hoşgörünün
bireylerin özgürlüğü ile yakın bir ilişkisi vardır. Devlet, bireyin inandığı gibi yaşamasına müdahale edemez; müdahale edilmesine de izin veremez.21
Şahin’e göre Locke’un hoşgörü anlayışı iki argüman üzerinden şekillenir. Bunlardan biri dinîdir; diğeri ise seküler. Ne var ki, her ne kadar ilâh gerekçeler gibi
görünse de Locke’un görüşleri daha çok seküler bir çizgidedir.22 Locke’un özellikle akıl yasasından yola çıkarak bir sivil-siyas toplum öngörmesi ve bu toplumun
hoşgörü gibi belirli prensipler etrafında huzurlu bir toplum olacağını varsayması
bu yaklaşımı desteklemektedir. Yürüşen’in de belirttiği gibi23, “hoşgörü savunusu, Locke’un genel siyasal kuramının içinde can alıcı bir yer tutan akıl ve moral
kavrayışının spesifik bir uygulamasıdır”.
Aslında, Locke’un hoşgörüye rasyonel bir açıdan yaklaşması, pragmatik bir
savunu getirmesi24 ve hoşgörüsüzlüğün doğrudan ahlâkîlikle ilgisine değinmemesi oldukça eleştirilmiştir. Susan Mendus’a göre25:
“Bizim, hoşgörüsüzlüğün moralitesinin ne olduğunu sorduğumuz yerde, Locke, onun rasyonel
olup olmadığını sorar. Bizim hoşgörüsüzlüğün sonuçlarının neler olduğunu sorduğumuz yerde,
Locke, hoşgörüsüzlüğü neyin harekete geçirdiğini sorar ve bizim, hoşgörülenin hakları üzerinde
yoğunlaştığımız yerde, Locke hoşgörenin rasyonalitesi üzerinde odaklaşır.”

Bu rasyonellik zinciri, Locke’un hoşgörünün yegâne ölçütü olarak “güç”ü
görmesine neden olur. Dolayısıyla en büyük iktidar odağı olan siyasal iktidara yoğunlaşması kaçınılmaz hâle gelir. Birçok düşünür, bu kapsamda, Locke’u
höşgörülenin hakları üzerinde pek az şey söylemekle eleştirir. Locke’un sorduğu
soru «‘Kendi hayat tarzımı ve ideallerimi sürdürmem için sâhip olduğum haklar nelerdir?’ değil; «‘Başkalarını kendi hayat tarzımın ve ideallerimin peşinden
gitmemi engellemekten vazgeçmek zorunda bırakan yükümlülükler nelerdir?’»
sorusudur.26 Bu kapsamda yöneltilen başka bir eleştiri onun hoşgörüsüzlüğün
başka formları üzerinde durmadığı noktasındadır. Temel yoğunlaştığı nokta olan
siyasal yönetimin hoşgörüsüzlüğünün ispatlanması uğraşının aslında onu bu
uğraşın ne kadar boş olduğunu kanıtlamaya sürüklediğini ve dolayısıyla din
grupların üyelerine yapabilecekleri hoşgörüsüzlükleri ya da bireylerin birbirlerine karşı müdahalelerini önemsememesine yol açtığı bazı düşünürler tarafından
21

John Locke (2005) Hoşgörü Üstüne ... s. 15.
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Bican Şahin (2010) Toleration ... s. 40
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Melih Yürüşen (1996) Liberal Bir Değer Olarak Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 107.

24 Şahin’e göre Locke’un din hoşgörüsüzlüğe karşı pragmatik bir yaklaşımı vardır. Buna göre çeşitlilik kendinden bir “iyi”
değildir ve bu nedenle de din çeşitlilik hoşgörülmemelidir. Locke için hoşgörüsüzlük, daha çok, irrasyoneldir. Bkz. Şahin, Bican
(2010) Toleration .s. 44.
25

Aktaran, Melih Yürüşen (1996) Liberal Bir... s. 102.

26

Aktaran, a.g.e. s. 104.
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savunulmuştur. Ne var ki, bu, Locke’un devletin tarafsızlığı ilkesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu gerçeğini göz ardı etmemizin bir gerekçesi değildir.
Modern liberalizmde hoşgörü kavramı özgürlük kavramıyla yakından ilişkilidir. Devletin inançlara müdahale etmesi ve bunlara karşı hoşgörülü olup olmaması modern liberal anlayışta söz konusu bile değildir. Çünkü, inanç alanı
devletin işinin olmadığı ve yalnızca bireyin kendisini ilgilendiren bir alandır. Bu
noktada Locke’a yöneltilen bir eleştiri onun hoşgörü problemini modern liberal
kapsamda düşünmemiş olmasıdır.27 Ne var ki, yukarıda da belirttiğimiz üzere sırf
dönemin koşulları ve siyasal yapısı bile düşünüldüğünde bu görüşler zamanını
aşacak görüşler olarak değerlendirilebilir. Hatta, Lock’un zamanına fazla gelen
açıklamalar yaptığı bile söylenebilir.
Locke’un bazı diğer Hristiyan gruplarına ve ateistlere karşı hoşgörüsüz davranılması gerektiği argümanı birçok yazar tarafından oldukça ağır eleştirilir.
Şahin’e göre28 Locke’un bu yaklaşımının nedeni din değil; ancak seküler bir nedendir. Örneğin, İngiltere’deki Katolikler Papa’ya olan bağlılıkları nedeniyle devlet tarafından güvenilmez unsurlardır ya da ateistlerin, Tanrı’ya inanmadıkları
için ahlâk düzenin temellerinden yoksun olmaları onları güvenilmez kılar. Locke, her ne kadar seküler bir açıklamayla bu durumu gerekçelendirmeye çalışsa
da Hristiyan inancının ve pratiğinin varyasyonlarından başka – bazı hoşgörülmemesi gerek gruplar Hristiyandır – hoşgörü odağı görmemesi noktasında eleştirilmesi kabul edilebilir.
Yukarıda Şahin’in belirttiği (bkz. dipnot 6), Locke’un hoşgörüyü kendinden bir
‘iyi’ olarak görmediği eleştirisi biraz daha genişletilirse, bu durumun, Locke’un
hoşgörüyü bir erdem ya da değer olarak görmesinden ziyâde bir ‘görev’ olarak
değerlendirmesinden kaynaklandığı söylenebilir. “Locke’un kalkış noktası, hoşgörünün iyiliği değil, hoşgörüsüzlüğün yarattığı ve yaratabileceği sonuçların
kötülüğüdür.”29 Ne var ki, Mendus, Locke’un rasyonalite üzerine yaptığı vurguyla hoşgörüsüzlüğün ahlâk yanlışlığını da vurguladığını belirtir.30
Liberal perspektiften Locke’a yöneltilebilecek en önemli eleştirilerden biri
yine Mendus’tan gelmektedir. Ona göre, Locke ibadet özgürlüğünü bizzat bir hak
olarak düşünmemiştir; fakat yalnızca din sebeplerle ibadeti engelleme hakkının
olmadığını düşünmüştür.31 Gerçekten de Locke’un argümanı özgürlük konusundaki daha genel bir argümanın parçası değildir; yaklaşımı daha çok hoşgörüyü
meşrulaştırmaya yöneliktir.

27
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Bican Şahin (2010) Toleration... s. 41-42.
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Melih Yürüşen (1996) Liberal Bir... s. 93.
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Sonuç olarak denilebilir ki Locke’un hoşgörü yaklaşımı doğrudan "çeşitliliğe"
bir değer atfetmez, odak noktası daha çok hoşgörü gösteren "güçlü" taraf, yani
siyas yönetimdir, dolayısıyla hoşgörülenin hakları konusunda çok şey söylemez,
yaklaşımının pragmatik olduğu açıktır.

Locke ve Rousseau’nun Hoşgörü Anlayışlarının Bir Karşılaştırması
Rousseau’nun hoşgörü üzerine sistematik bir çalışması yoktur. Hoşgörü üzerine
söyledikleri, sistematik bir şekilde siyas düşünüşüyle bütünleşmez. Ne var ki,
din konusunda, siyas kuramını tamamlayan görüşlerine ulaşmak mümkündür.
Keza, bu konu aslında onun hoşgörü noktasındaki fikirlerini görmemiz için de
yardımcı olur. Ancak, dediğimiz gibi Rousseau açısından hoşgörü sistematik bir
çalışmanın alanı olmamıştır.
Rousseau’nun din hakkındaki görüşleri, Locke’un hoşgörü anlayışı ile bir karşılaştırma yapmak açısından uygun bir araçtır. Nihâyetinde, yukarıda da değindiğimiz gibi Locke’un hoşgörüsü dinî içerikli bir hoşgörüdür. Tabiî ki, Locke’un
bu anlayışı, epistemolojisi ve siyas kuramıyla temellendirdiğini unutmamak gerekir. Bu kapsamda Rousseau’nun din hakkındaki görüşlerini değerlendirmemiz
gerekir.
Sözleşme kuramcılarının, sözleşmenin güvence altına alınması için belirli
şartlar sayma telâşında oldukları kabul edilir. Locke ve Rousseau açısından da
durum böyledir. Meselâ, Locke’un dinî hoşgörüsüzlüğün irrasyonelliğine dâir iddiaları, sözleşmeyle kurulmuş sivil toplumun huzuru, mutluluğu ve devamlılığı
açısından değerlendirilebilir. Rousseau’nun, sözleşmenin güvencelenmesi için
öne sürdüğü şartlardan biri “sivil din”dir. Çünkü Rousseau’ya göre halkın tüm
geleneklerini, âdetlerini, hayatını ve kanaatlerini kapsayan sivil din, her rejimde
birliğin duygusal temelini sağlar.32
Rousseau din hakkındaki görüşlerine tarihî bir inceleme yaparak başlarken
şunları söyler:
“Eğer her devletin kendi tapıncına ve tanrılarına sahip olduğu pagancılıkta, din savaşlarının
neden asla görülmediği sorulacak olursa; buna cevabım, bunun tek nedeninin, her devlet, kendi
yönetimi gibi kendine özgü tapınca da sahip olduğundan, tanrılarını asla yasalardan ayrıştırmadığı olacaktır.”33

Rousseau’nun buradaki yorumu devlet ile dinin yapısının birbirine uyumlu olması ve devletin sürekli dini kendi yapısına göre şekillendirmesi gerektiği yönündedir. Böylelikle, aslında devlete itaat eden “yurttaş”34 aynı zamanda
dinî görevini de yerine getirmiş olur. Hem diğer yandan, devlet de din konu32 Aktaran, Schultz, D., Tannenbaum (2007) Siyasî Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci, 3. Baskı, Adres
Yayınları, Ankara, s. 306.
33

Jean Jacques Rousseau (2005) Toplum Sözleşmesi, Çev. Turhan Ilgaz, Paragraf Yayınları, Ankara, s. 182.

34

Rousseau’ya göre “sivil din”e ancak yurttaş olanlar itaat eder.
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sundaki ayrılıklardan ve çatışmalardan kendini korur. Keza, analizine devam
eden Rousseau’ya göre Hristiyan devletlerde her türlü "iyi yönetim (politie)"ın
imkânsız olmuş olmasının nedeni bu devletlerde hem dinî otoritenin hem de
siyasî otoritenin bir arada bulunmuş olması, bu çifte gücün (iki başlı kartal) sürekli bir hukuk tartışması yaratması ve efendiye mi yoksa rahibe mi itaat etmek
zorunda olunduğu sorununun hiçbir zaman çözülememiş olmasıdır.35
Rousseau, Avrupa’da süregiden din savaşlarını Hristiyan devlet yapısına bağlar ve dinin her zaman egemenden bağımsız kaldığını ya da yeniden bağımsız
hâle geldiğini ve devlet ile hiçbir zorunlu bağının olmadığını savunur.36 Ona
göre, “ruhbanın bir gövde oluşturduğu her yerde, vatanında efendi ve yasa koyucu olan da odur. Şu hâlde, her yerde olduğu gibi, İngiltere ve Rusya’da da iki güç,
iki egemen vardır”37.
Aslında, Rousseau’nu bu tarihî incelemesiyle elde ettiği görüşler tıpkı Locke’ta
olduğu gibi siyas kuramına eklemlenen, onunla paralel giden ve onu meşrulaştıran görüşlerdir. Rousseau’nun genel siyaset felsefesinde toplumun birliği, bütünlüğü ve çıkarı her şeyden önemli ve her şeyden üstündür. Din, siyas-sivil
yönetim açısından tehlikelidir ve toplumu bölebilir.38 Bu nedenle Rousseau din
konusunda bir ayrıma gider ve devlet açısından en uygun dinin ne olduğunu
belirlemeye çalışır. Rousseau’ya göre üç türlü din vardır: İnsanın dini, yurttaşın
dini ve papazın dini. İnsanın dini, “tapınakları, mihrapları, tapınç usûlleri olmaksızın, Yüce Tanrı’ya tümüyle içsel kalan tapınç ve ahlâkın ezeli ödevleriyle sınırlı
olarak İnciller’in saf ve sâde dinîdir, gerçek teizmdir ve doğal ilâhî hak olarak
adlandırılabilecek olan şeydir.”39 Yurttaşın dini, “tek bir ülkede kayıtlı olarak, ona
onun tanrılarını, onun patron ve koruyucularını vermektedir. Kendi dogmaları,
âyinleri, yasalar tarafından öngörülmüş tapınç usûlleri vardır: Onu izleyen tek
ulusun dışında, onun için her şey imansız, yabancı, barbardır; insanın ödevlerini
ve haklarını ancak kendi mihraplarının ulaştığı yere kadar yayar”40. Rousseau
bunu ‘pozitif ilâhî hukuk’ olarak da adlandırır.
Papazın dini olarak adlandırılan din Rousseau’nun Hristiyan devletlerin temel
sorunu olduğunu iddia ettiği dindir. Bu dinde insanların iki ayrı yasallığı, iki ayrı
şefi ve iki ayrı vatanı vardır. İnsanlar çelişkili ödevlere zorlanırlar ve ne dindar
ne de yurttaş olurlar.41
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Jean Jaques Rousseau (2005) Toplum Sözleşmesi… s. 183.
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a.g.e. s. 184.
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38 Rousseau’da geleneksel dinler ile sivil din çok farklıdır. Rousseau, geleneksel dinleri tehlikeli bulduğu için sivil dini
çözüm olarak sunmuştur.
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Rousseau’nun yaptığı tanımlamaya göre insanın dini olumlu bir inanç sistemi
gibi görünse de aslında bu din, Rousseau’nun en tehlikeli bulduğu dindir. Çünkü,
bu din toplumsal birliği bozar ve insanı kendi kendisiyle çelişkiye sokar.
Yurttaşın dini de kötüdür. Hata ve yalan üzerine kuruludur. “İnsanları aldatır
ve onları çabuk kanan, boş inançlı yaratıklar hâline getirir.”42 Ne var ki, insanın
dininden çok daha olumlu, iyi ve “genel irade”ye uyumludur. Yurttaşın dini,
“Tanrısal tapınç ile yasa sevgisini bir araya getirdiği ve de vatanı yurttaşların tapınç nesnesi
haline getirerek, devlete hizmet etmenin onun koruyucu olan Tanrı’ya hizmet olduğunu öğrettiği için iyidir. Bu yüksek rahibin yalnızca hükümdar ve öteki rahiplerin de yalnızca yargıçlar
olmak zorunda olunduğu bir tür teokrasidir. Bu durumda vatanı için ölmek şehit olmaktır; yasaları çiğnemek, imansız olmaktır; ve bir suçluyu kamusal kargışa maruz bırakmak, onu tanrıların
gazabına kurban etmektir: […]43”.

Rousseau’ya göre her yurttaşın, ona ödevlerini sevdirecek bir dine sâhip olması devlet açısından önemlidir. “Ama bu dinin doğmaları, devleti ve mensuplarını,
ancak bu dogmalar ahlâka uygun oldukları sürece ve onları benimseyen kişinin
başkalarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlere uygun düşmeleri ölçüsünde ilgilendirir.”44 Bunun hâricînde, herkes dilediği görüş ve kanaate
sâhip olabilir. Egemenin bu görüş ve kanaatleri bilmeye hakkı yoktur: “Çünkü,
öte dünya hakkında hiçbir yetkisi bulunmadığından, uyrukların gelecek yaşamdaki yazgısı ne olursa olsun, bu onun işi değildir; onların bu dünyadaki yaşamda
iyi yurttaşlar olmaları yeterlidir.”45
Rousseau, sivil din hakkındaki görüşlerinin sivil bir iman telkininde bulunduğu iddiasındadır. Ona göre, bu dinin hükümleri tamamen dogma olarak değerlendirilemez. Yalnızca onlarsız iyi yurttaş ve sâdık uyruk olmanın mümkün
olmadığı bilinmelidir. Bu hükümleri toplumsallık duyguları olarak belirlemek
hükümdarın görevidir. Sivil din, bu kapsamda genel iradeyi duygusal olarak destekleyen toplumsallık duygularını ortaya koyar.46
Hükümdar, hiç kimseyi sivil dinin hükümlerine uymaya mecbur edemez; ancak
inanmayan kişiyi devletten kovabilir. Bunu, imansız olduğu için değil, “toplumsallaşmadığı için, yasaları, adâleti içtenlik(le) sevme ve gerektirdiğinde yaşamını ödevine kurban etme yeteneğine sâhip olmadığı için”47 yapar. Hatta Rousseau, bir adım
daha ileri gider ve bu hükümleri herkesin önünde kabul edip daha sonra bunlara
inanmıyormuş gibi davrananların ölümle cezalandırılması gerektiğini, çünkü bunların suçların en büyüğünü işlediğini ve yasalar önünde yalan söylediğini savunur.48
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Rousseau, genel olarak sivil dinin dogmalarını olumlu bulur. Sivil dine dâir
olumsuz bulduğu tek dogma hoşgörüsüzlüktür. Ona göre, sivil hoşgörüsüzlük ile
teolojik hoşgörüsüzlük arasında bir ayrım yapmak mümkün değildir. Bir yerde
teolojik hoşgörüsüzlük varsa bunun birtakım sivil sonuçları da vardır. Bu sonuçlar ortaya çıkar çıkmaz egemen artık egemenliğini yitirir ve o andan itibaren rahipler efendi, krallar da onların hizmetkârı olur.49
Yurttaşın dini kısmında tartıştığımız ulusal dinin var olmadığı Rousseau tarafından da kabul edilir. O hâlde, başkalarına hoşgörü gösteren her dine hoşgörü göstermek zorunludur. Bunun tek şartı, bu dinin hükümlerinin yurttaşların
ödevlerine ters düşmemesidir. Ne var ki, Rousseau bu noktada bir parantez açar
ve kilisenin dışında selâmet olmadığına inananların devletten dışlanması gerektiğini savunur.50
Locke ve Rousseau’nun karşılaştırmasına bu noktadan başlarsak öncelikle belirtmemiz gereken her iki düşünürün de temel kaygısı, kendinden bir değer olarak hoşgörünün kendisi değil, sivil-siyas toplumdur. Locke bu kapsamda, sivilsiyasal toplumun huzuru ve mutluluğu için siyas yönetim tarafından farklı dinî
inançlara hoşgörü gösterilmesini savunurken Rousseau konuya başka bir noktadan yaklaşır ve egemenin, bir sivil din oluşturulamadığı için, dinlerin hoşgörüsüzlüğüne ayak uydurmasının onun egemenliği açısında sakatlık doğuracağını
iddia eder. Çünkü, başka bir inanca hoşgörü göstermeyen bir dinin hükümleri
gereği cezalandırılan kimse Rousseau’nun genel siyasal kuramında egemen tarafından cezalandırılır –çünkü bu yetki yalnızca egemene aittir– ki bu da egemeni
egemen değil o dinin rahiplerinin hizmetkârı yapar.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, her iki düşünürün hoşgörü anlayışları hoşgörüyü kendinden bir değer kabul etmekten ziyâde, farklı amaçlara hizmet eden;
ancak pratikte işe yarar görünen anlayışlardır.
Her iki düşünür de din konusunda hassastır ve dinin siyasal hayat üzerindeki
etkilerini kabul ederler. Locke ve Rousseau din ve siyaset arasındaki ilişkiyi yeniden kurmak adına, onların siyas toplum üzerindeki iyi ve kötü etkilerini dikkate
alarak alternatif çözüm önerileri sunmaya çalışırlar. Aslında her ikisinin de sunduğu çözüm dinin özel alanla sınırlı kalmasıdır; ne var ki bunu gerekçelendirme
yolları farklıdır. Locke, akıl yasasından yola çıkarak kişinin neye inandığına kendinden başka kimsenin karışamayacağını iddia ederek devletin ve kilisenin bu
alana müdahale etmemesi ve bazı inaçlar hâriç diğer bütün inançlara hoşgörü
göstermesi gerektiğini savunur. Rousseau’nun bu kapsamdaki savunusu bir sivil
dinin oluşturulma ihtimâlini görememesinden gelir. Mâdem bir sivil din yoktur
ve olmayacaktır, o hâlde egemen, kişilerin inancı yurttaşlık ödevlerine ters düşmediği sürece, onları hoş görmelidir ve bu alanla ilgilenmemelidir.
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Her iki düşünürün hoşgörü anlayışları bu boyutta ele alındığında, toparlamak
adına, ikisinin de dinin yıkıcı etkileri olduğunu kabul ettiğini görürüz. Ve her
ikisi de toplumun iyiliği adına din konusunda hoşgörü gösterilmesi gerektiğini
söylerler. Ne var ki, yine her ikisi için de bu hoşgörü sınırlıdır. Locke açısından
hoşgörünün sınırını belirleyen toplumsal düzeni bozacak dinî yapıların varlığıyken, Rousseau açısından bu, yurttaşlık ödevleridir. Elbette, Locke’un bu kapsamda belirlediği alan Rousseau’nunkine göre daha geniş ve kesin sınırlara sâhiptir.
Aslında Rousseau’nun kafasında kurduğu siyasal düzen içindeki sivil din, reel
politik açıdan hoşgörü konusunda söylediklerinden daha dardır. Rousseau’nun
kafasındaki siyasal düzende egemenin hükümlerini belirlediği sivil dine inanma
yurttaş olmanın koşullarından biridir. Dolayısıyla, buna uymayı reddeden herhangi biri uymaya zorlanamaz ama devletten kovulabilir. Hatta uymayı kabul
edip sonra buna aykırı davranan olursa ölümle cezalandırılabilir. Tabiî ki bu anlayışın baskıcı olduğu ve hoşgörüye uzak olduğu açıktır. Ne var ki, Rousseau zamanının siyasal koşullarını da dikkate alarak yaptığı açıklamayla bir sivil dinin
olmadığı ve olamayacağını kabul ederek ona en yakın düzleme gelmeye çalışıp
mâdem bir sivil din olmayacaktır o hâlde egemenin hoşgörüsüz bir dinin hükümlerini uygulamakla bir hizmetkâr konumuna düşmesindense, bu alana mümkün
olduğunca uzak kalması gerektiğini belirtmektedir. Yeter ki, bu dinler yurttaşlık
ödevleriyle çatışmasın…
Yukarıda, Locke’un, hoşgörü anlayışıyla devletin faaliyet alanını daralttığından bahsetmiştik. Locke, bunu, toplumun huzuru ve iyiliği için öngördüğü bir
siyasal düzenin parçası olarak görmektedir. Rousseau da, sivil dini temellendirirken sözleşmenin ve genel iradenin güvencelenmesini göz önünde bulundurmaktadır; ancak Rousseau’nun sivil din ideali devletin alanını genişleten bir yaklaşımdır. Yani, Locke siyasal toplumun iyiliği için devletin, dinî meselelerden
uzaklaşması gerektiğini savunurken, Rousseau, tam tersine, siyasal otoritenin bu
alanı düzenleyip, sivil dinin hükümlerini oluşturması gerektiğini belirtir.
Özet olarak belirtilebilir ki Rousseau da hoşgörüyü kendinden bir değer olarak
görmez ve amacı daha çok pragmatiktir. Temel kaygısı Locke gibi sivil-siyasal
toplum olmasına karşın, bu topluma Locke gibi bakmadığından ve onu genel
irade olarak kabul ettiğinden, egemenin kendi egemenlik alanı içinde, kendi hükümleriyle bir sivil din oluşturması ve bu noktada her şeye müdahale edebiliyor
olması Locke’un hoşgörü anlayışından çok daha dar kapsamlı bir anlayış ortaya
koyar. Keza, Rousseau hoşgörü konusunda pek fazla şey söylemez; söyledikleri
ise bazı koşulların yokluğunda yapılması gerekene ilişkindir. Her iki düşünürün de siyasî yönetim üzerinde yoğunlaşmış olmaları, hoşgörü konusunda söylediklerini yine siyasal yönetime yönelik hâle getirmiştir. Ne var ki, bu noktada
çok kesin bir ayrım yapmak gerekir: Locke, devletin müdahale alanını mümkün
olduğunca sınırlandırmaya çalışırken Rousseau, tam tersine, bu alanı en geniş
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sınırlarda tutmaya çalışır. Bu değerlendirme bile bize onların hoşgörü anlayışları - temelde yaklaşımları ne olursa olsun, sonuç olarak – hakkında net bir bilgi
sağlar: Locke’un öngördüğü sivil-siyasal toplumda bireylerin vicdanlarına göre
istedikleri dine inanma özgürlükleri çok daha fazladır. Rousseau’da ise egemenin
hükümlerini belirlediği sivil dinin dışında çok fazla alternatif yoktur.

Sonuç
Locke ve Rousseau, siyasal düşünce tarihinde iki farklı geleneği temsil ederler.
Locke, liberal geleneğin kurucuları arasında sayılırken Rousseau cumhuriyetçidevletçi geleneğin önderlerindendir. Her iki düşünür de sözleşme kuramcısı olmalarına rağmen, sözleşmeyi kurdukları temel ve inşa ettikleri yapı oldukça farklıdır. Locke’un öngördüğü siyasal toplumda devlet sınırlı görevleri olan bir mekanizmayken Rousseau’nun öngördüğünde devlet siyasal toplumun kendisidir.
Locke’un devleti her şeyi düzenlemekte yetkin değildir; ne var ki Rousseau’nun
devleti “genel irade”dir ve sınırsız bir gücü vardır. Genel iradenin isteği ve kamunun menfaati her şeyin üstündedir.
Bu kapsamda din, Rousseau’ya göre, egemenin (genel iradenin) hükümleriyle
düzenlenmesi gereken ve genel iradeye hizmet eden bir alandır. Locke içinse tamamen bireyin akıl yasasının yönettiği vicdanın alanıdır. Bu alan birey dışında
hiçbir unsura hizmet etmez. Dinin, bu alandan başka bir alana hizmet ettiğini düşünenler yanılırlar çünkü din konusunda oluşturulacak herhangi bir baskı, ancak
ve ancak çatışmaya, şiddete ve zora hizmet eder.
Her iki düşünür için de hoşgörü sınırlıdır. Locke’un hoşgörüsünün sınırları,
onun ideal olarak gördüğü bir düzlemi işaret ederken Rousseau’nun hoşgörüsü
reel koşullarda ideal olanın imkânsızlığı temelinde şekillenir. Ne var ki, her iki
siyaset kuramcısının idealleri göz önüne alındığında Locke’un hoşgörü anlayışının çatışmaları, baskıyı ve şiddeti önlemek açısından çok daha işe yarar olduğu
açıktır. Özellikle, günümüzden geçmişe bir yansıtmayla değerlendirme yapacak
olursak, bugün geldiğimiz noktada dinî inançlar konusundaki bir hoşgörü formülasyonunda Locke’un görüşlerinin daha çok yer tutuyor olması bu iki düşünür hakkında daha açık bir yorum yapmamıza izin verir ki bu, Locke’un hoşgörü
anlayışının toplumun iyiliği ve bireyin özgürlüğü açısından daha mâkûl ve daha
özgürlükçü olduğudur.
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Giriş
Alexis de Tocqueville, Fransa üzerine yaptığı çalışmada, “dünya üzerinde bu
kadar çelişkilerle dolu, tüm eylemlerinde bu kadar aşırı giden, ilkelerden çok
duygularıyla bu kadar hareket eden bir millet olsa olsa Fransa’da bulunur” der.1
Gerçekte Fransız toplumu, çoğu zaman tutum ve davranışlarında itidal ve muvazene denen şeyin dozunu kaçırarak aşırı uçlara savrulur. Fransa’da devrimin
gerçekleştiği 1789 yılından Beşinci Cumhuriyet’in ilân edildiği 1958 yılına kadarki 170 yıllık süre içinde kurulan rejimleri dikkate aldığımızda bu yargının ne
kadar haklı olduğu anlaşılır. Fransa’da bu süre içinde tam 11 rejim kurulmuş ve
yıkılmıştır. Bunlardan beşi cumhuriyet, üçü monarşi, ikisi imparatorluk, biri de
İkinci Dünya Savaşı esnasında kurulan yarı faşist bir rejimdir. Bu rejimlerin her
birinde derin travmalar, iniş ve çıkışlar, bir önceki rejimin uygulamalarıyla taban
tabana zıt politikalar hayata geçmiştir. Bir zamanlar “kilisenin en büyük kızı”
* Bu araştırma, Fatih Üniversitesi Proje Fonu tarafından desteklenmiştir. Üniversiteye bu destekten dolayı çok teşekkür
ediyorum. Çalışmanın Fransa’daki alan araştırması baştan sona Fatih Yetim’in yardımıyla mümkün olmuştur. Yetim,
söyleşilerin ayarlanması ve her tür çeviri hizmetinin sunulması sürecinde çalışmaya yoğun biçimde destek vermiştir.
Kendisine sonsuz teşekkürlerimi ve minnet borcumu sunmak isterim. Bununla birlikte araştırma asistanı Ahmet Özkardaş’a
da çalışmanın başından sonuna kadar yaptığı her tür katkıdan dolayı teşekkür ederim.
1 Alexis De Tocqueville, The Old Regime and the Revolution, Ed. François Furet ve Françoise Méonio, Çev. Alan S. Kahan,
Chicago: The University of Chicago Press, 1998, s. 246.
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sıfatına sâhip olan Fransa’nın, devrim sonrasında kilisenin en büyük düşmanına
dönüşümü, olsa olsa Fransızların aşırılıklar arasında savrulmaya müsait karakteriyle açıklanabilir.
Fransa’nın 1789 Devrimi’nden sonra geçirdiği değişim ve dönüşüm sürecinde laisizm ana odak noktası olarak Fransız toplumunu derinden yaran bir fay
hattı olarak ön plana çıkmıştır. Fransız Devrimi ve ardından tâkip eden politikalar Fransız toplumunu keskin biçimde Cumhuriyetçiler ve Katolikler şeklinde iki
cepheye ayırmıştır. Devrimden sonraki iki yüzyıllık süreçte laisizm mücadelesi
Katolizmle mücadele şeklinde süregelmiştir. Ancak 2000’li yıllara gelindiğinde
İslâm ve İslâmî semboller laik cumhuriyetçilerin yeni mücadele alanı olarak belirmeye başladı. Bu mücadelenin en belirgin adımı, 2004 yılında çıkarılan ve kamuya ait ilk ve ortaöğretim okullarında başörtüsünü yasaklayan yasa olmuştur.
Bu yasanın ortaya çıkışına yol açan politik ve entelektüel hava Fransız laikliğinin
yeni bir evresine işaret etmektedir. Bu çalışma, Fransız laikliğinin tarihsel ve entelektüel arka planının yanı sıra, ortaya çıkan bu yeni evrenin uygulamalarına ve
sonuçlarına bakmaya çalışacaktır.

Kilisenin Büyük Kızı’ndan Kilise Karşıtlığına Fransa’da Kilise-Devlet
İlişkisi
Fransızların Katolik Kilisesiyle yakın ilişkisinin tarihsel arka planı 5. Yüzyıl’a kadar geriye gider. Frankların Kralı Clovis I, 496 yılında Aziz Remigius tarafından
vaftiz edildikten sonra tüm tebaasıyla birlikte Katolik Kilisesi’ne bağlanmıştır.
Hıristiyanlık tarihinde ilk kez bir kral tüm tebaasıyla birlikte topluca Hıristiyanlığı kabul ederek kilisenin hizmetine girdiği için Katolik Kilisesi, Clovis’i “kilisenin tek çocuğu”, Fransa’yı da “kilisenin büyük kızı” olarak ilân etmiştir.2 Fransız
krallığının Katolik Kilisesi’yle olan yakın ilişkisinin sonucunda 14. Yüzyıl'da papalığın merkezi Fransa’nın Avignon şehrine alınmış ve 1309-1377 yılları arasında sekiz tane Fransız papa burada görev yapmıştır. 5. Yüzyıl’dan itibaren Katolizm Fransa’nın resmî dini hâline gelmiş, krallıkla papalık iç içe geçen iki kurum
olmuştur. Katolik Kilisesi bu bakımdan Fransız krallarını “en iyi Hıristiyan majesteler”, Fransız halkını da “Tanrı tarafından seçilmiş bir halk” olarak tanımlamıştır.3 Kralların taç giyme seremonileri baştan sona kilise tarafından hazırlanır; kral, seremoni esnasında kiliseyi koruyacağına yemin ederek tacını giyerdi.
Fransız kilisesinin başı olan Katolik kardinaller Fransız kralının başbakanı olarak
atanırlardı. Bu gelenek Fransız Devrimi’ne kadar devam etmiştir.
Fransa’da yönetimle kilisenin iç içe geçişi doğal olarak kiliseye siyasal gücün yanı sıra, ekonomik ve toplumsal güç de kazandırmıştır. 18. Yüzyıl'ın orta2 Bronwyn Winter, Hijab and the Republic: Uncovering the French Headscarf Debate, Syracuse ve New York: Syracuse
University Press, 2008, s. 60.
3 Michael Burleigh, Earthly Powers: The Clash of Religion and Politics in Europe: from the French Revolution to the Great War,
New York, Londan ve Toronto: Harper Publishers, 2005, s. 23.
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larında 53 bin nüfuslu Toulouse kentinde 1200, benzer biçimde 34 bin nüfuslu
Angers şehrinde de 600 tane din adamı bulunmaktaydı. Bu sayılara rahibeler
veya din adamı yetiştiren öğretmenler dâhil değildir. Fransa’nın diğer şehirlerinde de durum bundan farklı değildi. Fransa’da neredeyse tüm kamu işlerine
kilise ortak olmuştur. Her etkinlikte din adamları da mutlaka yerlerini alırlardı.
Kilise, elindeki geniş arazilerden dolayı toprak aristokrasisinin de bir parçası
hâline gelmişti. Fransa’da piskoposlar aynı zamanda birer aristokrat idi. 1789
yılında Fransa’da bulunan piskoposların yüzde 65’i aristokrat ailelere mensuptu. Fransız devriminin gerçekleştiği 1789 yılında Fransa’daki tüm arazilerin
yüzde 15’i kiliseye aitti.4
Fransa’da devletle kilise arasındaki ittifakın bozulma süreci Avrupa’da gelişen
reform ve Protestanlık’la birlikte ortaya çıktığı söylenebilir. Calvinist hareketin
Fransız toplumu üzerinde oluşturduğu etkiler bir yandan kilise ile devlet arasındaki yakınlaşmayı pekiştirirken, bir yandan da bu ittifaka karşı bir öfkenin ve nefretin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 1516 yılında Protestanlık tehdidine karşı
Kral ile Papa arasında bir konkordat imzalanmış ve Fransız kralına “kutsal yasa”
yapma yetkisi verilerek krallık güçlendirilmiştir. Bunun üzerine krallık Katolik
Kilisesi adına hareket ederek Protestanlara karşı şiddetli ve hatta kanlı önlemler
alma yoluna gitti. 1562-1598 yılları arasında Fransa’da tam sekiz dinî savaş yaşanmış ve savaşlarda devlet Katolik Kilisesi yanında taraf olmuştur. Aziz Bartolomeo günü olan 24 Ağustos 1572’de başlayıp üç hafta içinde Paris ve civarında
100 bin Protestan katledilmiştir. Protestanları katledenler bir yıl sonra devlet tarafından tümüyle serbest bırakılmıştır. Bu olayların, sâdece Protestanlarda değil,
aynı zamanda kendisini Katolik Kilisesi’nin dışında hisseden yaygın kitlelerde
de ne denli derin bir öfkeye ve nefrete yol açtığını tahmin etmek zor değildir.
Fransa’da Protestanlara karşı sürdürülen sürek avı 1598 yılında ilân edilen Nantes Fermanı ile son bulmuş ve Protestanlığa belli bir özgürlük verilmiştir. Ancak
1685’de Nantes Fermanı lağvedilerek Protestanlık yeniden illegal bir inanç olarak ilân edilmiş ve kendisiyle savaşılmıştır.5
Fransa’da kiliseye ve krallığa karşı gelişen tepkinin temelinde bu iki kurumun
Katolizm’in dışındaki inanç ve yaşam biçimlerine karşı sergilemiş oldukları acımasız tutum yer alır. Fransız Devrimi’ne giden süreç, ekonomik nedenlere de
bağlı olmakla birlikte, esas olarak bu tutumdan kaynaklanmıştır. Fransız Devrimi, Fransa’da yüzyıllardan beri sürmekte olan kilise devlet ilişkisini radikal biçimde değiştirmiştir. Devrim sonrasında harekete geçirilen politikalarla Katolik
Kilisesi’nin Fransız toplumundaki toplumsal, siyasal ve ekonomik gücüne büyük
darbe indirildi. 1790 yılında yapılan değişik yasal düzenlemelerle kilisenin elindeki mülkler kamulaştırılarak elinden alındı. Tüm güç merkezî otoritenin elinde
toplanarak bölgesel yönetimler merkeze bağlandı. Böylece Katoliklerin güçlü ol4

A.g.e., ss. 24-25.

5

Winter, Hijab and the Republic, ss. 61-63.
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duğu bölgesel yönetimler merkeze bağlanarak büyük bir darbe almış oldu. Yine
aynı yılda yapılan yasal düzenlemelerle manastır yeminine son verilmiş, ruhban
sınıfıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış, binlerce papaz öldürülmüş veya yurt
dışına çıkarılmıştır.6 1792’de daha ileri gidilerek Katolik Kilisesi’nin tekelindeki
doğum, ölüm, evlilik gibi hususların kontrolü ve kayıtları kiliseden alınıp belediyelere verilmiş; evlilik sivil bir tören eşliğinde resmî nikâhla gerçekleştirilmiş
ve boşanma hakkı sağlanmıştır. Hatta papazlara da yasal olarak evlenme hakkı verilmiştir. Tüm bu politikalarla kilisenin sosyal ve siyasal alandaki faaliyet
alanlarında büyük bir kırılma meydana getirilmiştir.
Devrim’den sonra ulusal meclis tarafından kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile birlikte Fransa’da yeni bir zihniyetin temeli atıldı. Bildirge, “insanlar sâhip oldukları haklar yönünden özgür ve eşit doğar ve yaşarlar” ifadeleriyle başlar. Bu ifadelerle 5. Yüzyıl’dan beri Katolik Kilisesi tarafından korunan
ruhban ve sıradan insan arasındaki hiyerarşik ayrıma son verilmiştir. Bu yönüyle
değerlendirildiğinde bildirgenin esas itibariyle öteden beri kilise tarafından tanımlanan değerlere karşı bir reaksiyon olarak doğduğu ve insanların eşit olduğunu deklare ederek kiliseye meydan okuduğu söylenebilir.7 Bildirgenin dördüncü
maddesi, özgürlüğü, “başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme” hakkı olarak
tanımlar. Onuncu madde, “kamu düzenini bozmadıkça inanç ve düşünce” özgürlüğünü bir hak olarak tanımlar.8
Böylece İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile birlikte inanç Katoliklerin tekelinden çıkarılarak bireylerin kendi özgür tercihine bırakıldı. Dolayısıyla Protestanlarla modern aydınların öteden beri talep ettiği inanç ve düşünce özgürlüğü bireylerin kendilerine bırakılan bir hak hâline gelmiş oldu. Aynı bildirgenin
üçüncü maddesinde egemenliğin kaynağı da tanımlanarak daha sonraki yasal ve
anayasal düzenlemelere bir zemin hazırlanmıştır. Söz konusu maddede, “egemenliğin kaynağı millettir. Hiçbir birey ve hiçbir kurul, milletten açıkça gelmeyen
herhangi bir otoriteyi kullanamaz,” der. Egemenlik böylece Tanrısal olmaktan çıkarılarak seküler bir karakter kazanmıştır. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde
ifade edilen maddeler 1891 ve 1895 yılında ilân edilen anayasalarda da tekrar
edilmiş ve hatta ileri götürülmüştür. 1995 Anayasası’nda Fransız laikliğinin de
temeli atılmıştır. Söz konusu Anayasa’da, “devletin dinleri ne tanıyacağı ne de
sübvanse edeceği” yazılmıştır. Jakobenlerin hazırladığı bu anayasa tam anlamıyla yürürlüğe girmemişse de daha sonraki anayasal düzenlemeler için hep bir referans olarak başvurulan bir kaynak olmuştur.
Cumhuriyetçilerin Katolik Kilisesi’ne karşı olan tepkisi Fransa’nın içiyle sınırlı
kalmamış, Roma’ya kadar uzanmıştır. Fransa 1798 ve 1809’da iki kez Roma üzeri6 40 bin civarında papazın bu duruma mâruz kaldığı tahmin edilmektedir. T. Jeremy Gunn, Din Özgürlüğü ve Laisite: ABD ile
Fransa Arasında Bir Karşılaştırma, Çev. Hüseyin Bal ve Ömer Faruk Altıntaş, Der. Atilla Yayla, Ankara: Liberte Yayınları, ss. 28-31.
7

Jean Baubérot, EPHE Onursal Başkanı, Söyleşi Ömer Çaha, 13 Temmuz 2010.
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ne yürümüştür. 1798’de Papa yakalanarak Güney Fransa’ya getirilmiş ve ölünceye
kadar burada kalması sağlanmıştır. Roma Katolik Kilisesi’ne karşı olan husumet,
Napolyon’un Papa Pius VII ile 1801’de imzaladığı konkordat sayesinde belli ölçüde yumuşamış olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar devam etmiştir.9 Napolyon’un Papa ile yapmış olduğu konkordat, Fransa’da devletin Katolik
Kilisesi’nin üzerine çıkışının papalık tarafından da kabul görmesi ve tescil edilmesi anlamına gelmiştir. Konkordata göre Katolizm Fransız halkının çoğunluğunun
dini olacak, ancak bunun karşılığında kilise devletin kontrolü ve vesayetini kabul
edecek, papazlar devletin birer memuru hâline gelecek, maaşları devlet tarafından
ödenecek, Katolik piskoposların atanması devlet tarafından yapılacak, Katolik papazlar Fransız devletine sadâkat göstereceklerine dâir yemin edecek, kilisenin herhangi bir politik iddiası olmayacak, sâdece dinî işlerle uğraşacaktır.

Yurttaşlık Dini ile Kato-Laisizm Arasında Fransız Laikliği
Fransa’daki laiklik anlayışı, Avrupa’da 17 ve 18. Yüzyıllar'dan itibaren gelişmeye başlayan aydınlanma düşüncesi geleneğine dayanır. Avrupa’daki aydınlanma geleneği içinde üç laiklik anlayışı gelişmiştir. Bunlardan birincisi “ayrılık
ilkesi”ni ön plana çıkaran kiliseyle devletin ayrılığı düşüncesidir. Bu düşüncenin
en önemli mimarı John Locke’dur. Başta Amerika olmak üzere, bazı Anglo Sakson ülkelerde kilise ile devlet arasındaki ayrılık duvarı üzerinden gelişen seküler
model bu düşünce geleneği içinde şekillenmiştir. İkincisi Kıta Avrupası’ndaki aydınlanma geleneği içinde uç veren antiklerikalizm düşüncesi üzerinden gelişen
kilise karşıtı anlayıştır. Bu anlayışın hiç kuşkusuz en önemli temsilcisi, özgürlüğü “dinden kurtulmak” olarak algılayan Voltaire’dir.10 Avrupa’da boy gösteren
hoşgörüsüzlüğün ve bu temel üzerinden gelişen çekişmelerin temelinin dinsel
değerler ve dogmalar olduğu düşüncesinden hareket eden Voltaire, dinsel değerlerin ve dogmaların yerini aklın almasını savunur. Ona göre akıl, insanları yanılgılardan, boş inançlardan ve dogmalardan kurtararak aydınlatan tek kurtuluş
reçetesi ve rehberidir.11
Avrupa’da gelişen üçüncü laiklik anlayışı, Rousseau tarafından ortaya atılan
“yurttaşlık dini” anlayışı etrafında şekillenmiştir. Devletin toplumsal sözleşme
sonucu oluştuğunu düşünen Rousseau, toplumun ve devletin temeline dinsel değerler ve normlar yerine toplumsal kuralları ve yasaları yerleştirir. Rousseau,
“her devlette bir ahlak yasası ya da bir medenî inanç açıklaması bulunmak zorundadır,” der.12 Bu inanç, herkesin kabul etmesi gereken toplumsal kuralların
tümüdür. Toplumsal kurallar aynı zamanda ahlâkî normları belirleyen kurallar9

Valentine Zuber, EHESS öğretim üyesi, Söyleşi Ömer Çaha, 5 Temmuz, 2010.

10 Peter Burger, Grace Davie ve Effie Fokas, Religious America Secular Europe?: A Theme and Variations, Furnham and
Burlington: Ashgate, 2008, s. 49.
11

Jean Baubérot, Dünyada Laiklik, Çev. E. Cenk Gürcan, İstanbul: Dergah Yayınları, 2008, s. 39.
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dır. Rousseau’ya göre bu ahlâkî yasayla uyumlu bir din kabul edilecek, ters düşenlerse yasaklanacaktır. Rousseau, böylece Tanrı’ya ve kiliseye ait olan aşkınlığı
topluma ve devlete ait bir aşkınlığa devretmiştir.13 Rousseau, Voltaire’den farklı
olarak kendi toplumunda dine belli bir yer verir. Ona göre dinî bir temel olmaksızın toplum ve devlet var olamaz. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi, onun için
yasalar öncelikli olup din yasalarla uyumlu olmak zorundadır. Yasaların dışına
çıkan hiçbir şeye Rousseau’da tolerans gösterilmez.
Fransa’da laikliğin düşünsel temellerinin Voltaire ve Rousseau’ya dayandığını söyleyebiliriz. Bu iki düşünürün oluşturduğu düşünce geleneği hem Fransız laikliğinin, hem de genel olarak cumhuriyetçi düşüncenin ana referansını
oluşturur. Düşünceleriyle Fransız devriminin ilham kaynağını oluşturan Rousseau, sâdece laiklik anlayışını değil, aynı zamanda devlet toplum ilişkisini,
ulus ve vatandaşlık anlayışını da derinden etkilemiştir. Rousseau, bireylerin bir
arada yaşamak için toplumsal sözleşme yaparak tüm yetkilerini ve haklarını
“Genel İrade” adı altında topluma ve devlete devrettiklerini düşünür. Bu bakımdan Rousseau’cu düşünce geleneğinde birey, grup, farklılık, kültürel aidiyet,
çoğulculuk, özel çıkar, sivil toplum gibi değerlere yer verilmez. Tüm bireylerin
sesine dönüşen Genel İrade, kolektif çıkarların belirleyicisi olarak bireyler için
en iyi olanı belirleme yetisine sâhiptir.
Fransa’da laisizm bu düşünce üzerinden geliştiği için devlet, laiklik politikalarını dinsel değerlerin yerine ikame etme yoluna gitmiştir. Laisizm yoluyla Tanrıya, kiliseye ve kilise öğretisine karşı beslenen sadâkat devlete bağlılık ve sadâkate
dönüştürülmüştür. Katolik ahlâkın yeri, laik ahlâk anlayışıyla değiştirilmeye çalışılmıştır. Akıl kaynaklı yasa, artık Katolik anlayışında yer alan vicdan kaynaklı
ahlâkın yerini almıştır. Aşağıdaki sayfalarda görüleceği gibi Fransa 1905 yılında
“Ayrılık Yasası” çıkararak dinle devlet arasında yeni bir düzenleme yapma yoluna
gitti. Bu düzenleme ile birlikte Anglo-Sakson dünyada görülen ayrılık anlayışı ilk
kez hayata geçirildi. Fakat buna rağmen Fransız laisizmi değer yüklü bir laisizm
olmaya devam etmiştir.14 Amerikan ve Fransız laiklik anlayışı üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yapan Ahmet Kuru, Amerika’da devletin dinler karşısında tarafsız oluşunu ifade eden pasif bir laiklik anlayışı, buna karşın Fransa’da devletin
dinler karşısında aktif, etkin ve hatta saldırgan bir pozisyonda yer aldığı saldırgan
bir laiklik anlayışı geliştiğini ileri sürer.15 Pasif laiklik anlayışında devlet tüm
inançlar karşısında nötr ve tarafsızdır. Nötralitenin olduğu yerde kaçınılmaz olarak çoğulculuk ve çeşitlilik gelişir. Oysa Fransız laisizminde nötralite önemsenmesine rağmen devlet hiçbir zaman tam anlamıyla tarafsız olmamıştır. Aksine
13 Jean Jacques Rousseu, Toplum Sözleşmesi adlı çalışmasının son bölümünü bu konuya ayırır. Bkz. Toplum Sözleşmesi,
Çev. Ahmet Şensılay, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2010.
14 Jean Baubérot, “The Evolution of Secularism in France: Between two Civil Religions”, Çev. Pavitra Puri, Comparative
Secularsims in a Global Age, Ed.. Linell E. Cady ve Elizabeth Shakman Hurd, USA: Macmillan Palgrave, 2010, ss. 57-68.
15 Ahmet T. Kuru, Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France and Turkey, Cambridge ve New
York: Cambridge University Press, 2009, ss. 8-14.
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devlet etkin bir kurum olarak kamusal alanı dinî değerlerden arındırırken, onun
yerine, akla dayandığı varsayılan değerleri ve kurumları ikame etmeye çalışmıştır. Fransız laikliğiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen Jean Baubérot, Fransız laikliğinin “yarı laik” bir sistem olduğu düşüncesinden hareketle, Fransa’da “laikliğin
laikleşmesi” gerektiğinin altını çizer.16
Laik ahlâkın temelleri Jakoben Birinci Cumhuriyet döneminde atılmakla birlikte kamusal alanın dinsel değerlerden tümüyle arındırılarak yerine laik değerlerin, kurumların ve sembollerin yerleştirilmesi için Üçüncü Cumhuriyet (18701940) dönemini beklemek gerekmiştir.17 Cumhuriyetçiler, Kral 16. Louis ile eşi
Marie Antoinette’yi 1793 yılında giyotine göndermelerine rağmen kral yanlılarına tam anlamıyla galip gelemediler. Birinci Cumhuriyet’in yedi yıllık ömründen
sonra Fransa yeniden monarşi ve imparatorluklar rejimine dönüşmüş, 1870 yılına kadar da bu yönetim biçimleri ağırlıkta olmuştur. 1848-1852 yılları arasında
kurulan İkinci Cumhuriyet döneminde hemen hemen kayda değer hiçbir politikaya imza atılamamıştır. Bu bakımdan Fransa’da bugün câri olan laisizmin temellerinin esaslı biçimde Üçüncü Cumhuriyet döneminde atıldığını söyleyebiliriz.
Bu dönemde devreye sokulan laik politikalardan dolayı iki cephe arasındaki fay
hattı daha da derinleşmiştir. Üçüncü Cumhuriyet döneminde genel olarak ateist, agnostik, deist, Protestan, Yahudi ve din karşıtlarından oluşan cumhuriyetçi
cephe, kilise ve kral yanlılarının oluşturduğu muhafazakâr cepheye karşı büyük
üstünlük elde emiştir.
Napolyon’un Papa ile 1801’de imzaladığı konkordat Ayrılık Yasası’nın devreye girdiği 1905 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1905 yılına gelince Fransa’da
Ayrılık Yasası çıkarılarak ilk kez kilise ile devletin sınırları yasal bir biçimde
tanımlanmaya çalışıldı. Ayrılık Yasası’nın, bazı yönleriyle Katoliklerin lehine,
ancak bazı yönleriyle de aleyhine olduğu söylenebilir. Fransa’da bugün câri bulunan lâisizmin temeli bu yasaya gitmektedir. Ayrılık Yasası’nın birinci maddesinde Cumhuriyetin, “kamu düzenini ihlal etmedikçe vicdan ve din özgürlüğünü garanti” ettiği belirtilir. İkinci maddede Cumhuriyetin, “herhangi bir dini tanımadığı gibi onu sübvanse de etmediği” belirtilerek devletin herhangi bir dini
desteklemediği deklare edilir. Böylece 1801 konkordatı gereği devletten maaş
alan 42 bin Katolik din adamının maaşına son verilmiştir. Yasa, başta Katolizm
olmak üzere, tüm dinleri, “din” olarak değil “kült” olarak kabul etmiştir. Bugün
Fransa’da resmî olarak tanınan herhangi bir inanç veya din yoktur. Bunlar kült
olarak kabul görmektedir.
Ayrılık Yasası, devletin herhangi bir kültü sübvanse etmeyeceğini öngörmekle
birlikte yaygın istisnalar getirmiştir. Bu istisnalardan biri mâbetlerin durumuyla
ilgilidir. Yasa gereği 1905 öncesinde kurulmuş olan Katolik, Protestan ve Yahudi
16

Baubérot, Söyleşi.

17

Jaques Robert, Batı’da Din-Devlet İlişkileri: Fransa Örneği, Çev. İzzet Er, İstanbul: İz Yayıncılık, 1998, ss. 45-57.
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mâbetlerin mülkiyeti devlete geçmiş, bunların kullanımı devletin iznine bağlanmıştır. Fransa’da o tarihlerde bulunan 87 katedral, 40 bin kadar da irili ufaklı kilisenin mülkiyeti böylece devlete geçmiştir. Devlet bu mâbetleri “kültürel varlık”
olarak tanımlayarak onları kendi koruması altına almıştır. Bu kurumların koruması, restorasyonu ve bakımı merkezî ve yerel yönetimlere aittir. Ancak devlet
bunları ilgili dinin mensuplarına ibadet için tahsis etmiştir.18 Mâbetlerin devletin koruması altında olması, devletin dinî kurumları sübvanse etmesi anlamına
gelir ve dinî grupların lehine olan bir durumdur.19 Tâkip eden sayfalarda ayrıntılı
biçimde analiz edileceği gibi bu Yasa çıkarılırken Fransa’da hiçbir İslâmî mâbet
olmadığı için Müslümanlar zamanla doğal olarak Katolik, Protestan ve Yahudilere göre mağdur durumda kalmıştır. Bugün Müslümanlara ait 2000 irili ufaklı
cami veya mescidin hiçbirine devlet yardımı yapılmamaktadır.
Bir başka istisna da Fransa’nın bazı bölgelerinin ve kolonilerin bu yasadan
muaf tutulmasında görülür. 1871-1919 yılları arasında Alman toprakları içinde
kalıp Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa’ya geçen Alsace-Moselle bölgesi
bu Yasanın dışında tutulmuştur. Strazburg, Metz ve Nancy gibi önemli kentlerin
bulunduğu bu bölgede Katolik, Luteryan, Kalvinist ve Yahudi din adamlarının
maaşları devlet tarafından ödenir. Okullarda bu dört inançla ilgili dersler din
adamları tarafından verilmekte, Katolik papazlar bu bölgede Papanın önerisiyle
Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta, kamu okullarında haç ve İsa kabartmaları
yaygın olarak yer almakta ve Strazburg Üniversitesinde bu dört inanca göre eğitim veren teoloji bölümleri bulunmaktadır.20 O tarihlerde Fransa’nın bir eyaleti
durumunda olan Cezayir’le birlikte altı koloni de bu Yasanın dışında tutulmuştur.
Cezayir’in, Fransa’nın bir vilayeti olmasına rağmen bu yasanın dışında tutulması
bazı Fransız aydınları tarafından eleştiri konusu edilmiştir. Bu tür aydınlardan
biri olan Pierre-jean Luizard, Fransızların Cezayir’lileri yeterince medenî bulmadıkları için onlara bu hakkı vermediğini düşünür.21
Ayrılık Yasası’nın istisnalarından biri de “dışa kapalı” kurumlardaki dinî hizmetler alanında görülmektedir. Yasa gereği olarak ordu, cezaevi, hastane, akıl
hastanesi, huzurevi, yatılı okul ve sığınak gibi bireylerin, dışarı çıkıp dinî ibadetlerden yararlanamayacakları kurumlarda din görevlileri devlet tarafından görevlendirilip finanse edilmektedir. 2005 yılından itibaren diğer dinler gibi Müslüman din adamları da orduda görev almaya başlamışlardır ancak diğer kurumlarda herhangi bir hizmet alamamaktadırlar.22 Ayrılık Yasası’nın ihlâli anlamına
gelen istisnalardan biri de Katolik okullara ilişkin politikalarda görülür. Bugün
18

Kuru, Secularism and State Policies toward Religion, ss. 151-152.

19 Paris Katolik Enstitüsü Rektör Yardımcısı François Bousquet, kendisiyle 7 Temmuz 2010 tarihinde yaptığımız söyleşide,
“iyi ki böyle bir durum var; aksi takdirde bugün Fransa’daki kiliselerin çoğu bakımsızlıktan dolayı yok olmuş olacaktı” demiştir.
20

Kuru, Secularism and State Policies toward Religion, s. 111.

21

Pierre-Jean Luizard, EPHE (Sorbon Üniversitesi) öğretim üyesi, Söyleşi, Ömer Çaha, 7 Temmuz 2010.

22 Cécile Laborde, Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy, New York: Oxford University Press,
2008, ss. 35-36.
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Katolik okulların masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanır ve buralarda
görev yapan öğretmenlerin maaşları devlet tarafından ödenir. Bu da toplam masraflarının yaklaşık olarak yüzde 80 düzeyinde bir orana tekabül eder. Yine devlet
okullarında din dersleri verilmemesine rağmen Katolik papazlardan istişari anlamda yararlanılır.
Tüm bu istisnaları göz önünde bulundurduğumuzda, laisizmin kamusal alanı
Katolik değerlerden ve simgelerden arındırmada başarı gösterdiğini söylemek
çok zordur. Bu gerçeği dikkate alan bazı araştırmacılar Fransa’da Kato-laisizm
denen bir laiklik biçiminin geliştiğini ileri sürerler. Kato-laisizm, devletin Katolik
etosunu (ahlâk anlayışını) değiştirip yerine laik bir etosu geçirmeye çalışmasına rağmen, Katolik referanslardan kurtulamamasına işaret eden bir durumdur.23
Bugün Fransız kamusal yaşamı ve kültürü büyük ölçüde Katolik kültürden kaynaklanan değerlerin etkisi altındadır. Fransa’da 11 resmî tâtilin 6’sı Katolik kökenlidir. Aynı şekilde hafta sonu tâtili de Katolik kültürüne göre Pazar günleridir.
Mezarlardan kamusal alan olduğu gerekçesiyle haçlar sökülmesine rağmen, defin işlemleri Katolik geleneklerine göre yapılır ve cesetler yüzleri doğuya gelecek şekilde defnedilir. Fransa’da cumhuriyetçi kimlik, rejimin temel tanımlayıcı
özelliği olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri kendisini hâlâ Kraliyet Deniz Kuvvetleri olarak tanımlar.24 Tüm bu örnekler bir toplumun karakterine sinmiş kültürel
değerlerin birtakım politikalar yoluyla kolayca silinemeyeceğini göstermektedir.

Fransız Kültüründe Soyut Vatandaşlık Anlayışı ve Çoğulculuğun Reddi
Fransız ulusal kimliği farklılığından arındırılmış kolektif ve idealleştirilmiş bir
halk anlayışı üzerine bina edilmiştir. Fransız ulusunda Celtic, Iberic, Germanic
unsurlar olduğu için bu toplumda değişik dil, köken, bölge ve etnik unsurlar zaman içinde genel ulusal potada eritilerek ortak bir ulusa ulaşılmaya çalışılmıştır.
Fransız Cumhuriyeti, farklı ırkların ve etnik grupların eridiği bir rejim olmuştur.
Evrenselci aydınlanma geleneğinin etkisi altında kalan Fransız cumhuriyetçileri
Fransız ulusunu voluntarist ve sözleşmeci bir kalıp içinde, kültür temelli Fransızlık üzerine bina ettiler. Fransız cumhuriyetçileri Fransız ulusunun inşasında
kan bağının rolünün bulunmadığını, aksine kültürel aidiyetin ve sözleşmenin
(gönüllü katılımın) rolünün bulunduğunun altını çizerler.25 Ancak bu sözleşme,
yukarıda ifade edildiği gibi Rousseau’cu tarzda bir sözleşme olup genel iradenin
ortaya çıkması anlamına gelir.
Fransızlar için “birlik” ile “eşitlik” el ele giden iki kavramdır. Pluralizm ile
eşitsizlik de el ele gider. Cumhuriyetçiler eski rejimde (ancien regime) hâkim olan
plüralizmin eşitsizliğe yol açtığını ileri sürer ve bu rejimi bunun üzerinden eleş23

Laborde, Critical Republicanism, s. 68.
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Catherine De Wenden, Paris Sciences Pol Direktörü, Söyleşi Ömer Çaha, 9 Temmuz, 2010.

25

Laborde, Critical Republicanism, s. 177.
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tirirler. Onlara göre aristokratik gelenek farklılık temeli üzerinden gelişmiştir.
Ortak kültür ve birlik Fransız kültüründe aynı zamanda eşitlik demektir. Bu bakımdan cumhuriyetçi kimlikte eşitlik sâdece hukuk önündeki eşitliğe işaret etmez, aynı zamanda bir ulusun eşit parçaları, farklılıklardan arınmış, aynı potada
eriyerek benzeşmiş unsurları olmaya da işaret eder. Fransız cumhuriyetçilerinin
bir damarı da solidaristlere gittiği için onlar için eşitlik, politik ve yasal eşitliğin
ötesine giden, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da olan bir şeydir.
Ulusu bu temel üzerinden birlik olmuş bir varlık olarak kabul ederler. Fransız
devriminin üç değeri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik bu düşüncenin bir ürünü
olarak tezahür etmiştir.
Fransız modelini, “devlet”, “ulus” ve “kültür” üçlüsünün el ele gittiği bir model
olarak görmek gerekir. Bu modelde kültür, farklılıkların yok olduğu genel bir habitusa işaret eder. Bu habitus ulusu meydana getirir. Onun birliğini sağlayan şey
ise devlettir. Devlet, homojen kültürün sâdece koruyucusu değil, aynı zamanda
yaratıcısıdır. Devlet aygıtını eline alan güç aynı zamanda toplumu farklılıklarından arındırmayı ve bunu tepeden inmeci bir tavırla yapmayı kendisinde bir hak
ve hatta yükümlülük olarak görür.26 Fransız cumhuriyet kültüründe sosyalizasyon asimilasyonu ifade eder. Fransız vatandaşlığı politik bir vatandaşlık değil,
kültürel bir vatandaşlıktır. Politik vatandaşlıkta herkes kendi kimliği ve kültürüyle devletle politik bağ kurarak onun vatandaşı olur. Oysa kültürel vatandaşlıkta, herkesin ulusal kültür şablonu içinde asimile olması; kökenini, dilini, inancını,
etnik özelliklerini kaybederek genel kültürle kültürlenmesi zorunludur.27 Fransız
cumhuriyetçi düşüncede grup veya cemaat aidiyetine karşı tolerans gösterilmez.
Tek kimlik ve aidiyet vardır, o da ulusal kimlik ve aidiyettir. Ya birey olarak ulusal yapı içinde asimile olacaksınız ya da değişik komünlere bağlı kalarak Fransızlığın dışında kalacaksınız.28
Fransız düşüncesinde “benzerlik” hem eşitliğin, hem de kardeşliğin temelini
oluşturur. Eşit kardeşler olmanın yolu benzeşmekten geçer. Burada kim kime
benzeyecek sorusu önemli bir sorudur. Fransa’da vatandaşlığa dâvet belli bir yaşam biçimine dâveti içeren bir şeydir. Başka bir deyişle, Fransız cumhuriyetçi
düşüncenin öngördüğü Fransızlığa dâvettir. Bu da Fransa’da yaşayanların her tür
kimliklerini bırakarak Fransızlaşmasını gerektiren bir şeydir. Fransa’da eşitlik ve
kardeşlik politikası adına Müslüman Afrikalılardan beklenen şey kimliklerini bırakarak Fransızlaşmalarıdır. Joan W. Scott’un ifade ettiği gibi bu düşünce ırkçılıktan başka bir anlam ifade etmez.29 Eşitlik politikası adına grupların kendi değerlerini, hassasiyetlerini dikkate almayan “genel” ve “soyut” politikalar büyük
26 1791’de uygulamaya konan bir yasaya göre Yahudiler “sivil” bir yemin vererek kendilerine daha önce Yahudilik adına
verilen haklardan vazgeçtiklerini beyan etmek zorunda bırakılmışlardı. Laborde, Critical Republicanism, s. 39.
27 A.g.e., s. 179.
28 Anglo Sakson toplumlarda bireylerin inançlarından veya etnik kökeninden kaynaklanan kimlikleri ulusal kimlikten önce gelir.
Meselâ Amerika’da insanların hangi dinî cemaate ait oldukları Amerikan ulusal kimliklerinden daha önce gelir. Zuber, Söyleşi.
29

Joan Wallach Scott, The Politics of the Veil, Princeton ve Oxford: Princeton University Press, 2007, s. 16.
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bir eşitsizliğin ve hatta haksızlığın kaynağını oluşturabilir. Bunun bâriz örneğini
domuz eti politikasında görmekteyiz. Müslümanlarla Yahudilerin bu konudaki
hassasiyetini dikkate almadan herkesin kamu okullarında, kışlada, toplu bulunan
yerlerde pişen ortak etleri yemeye zorlamak sâdece eşitsizliğe değil, aynı zamanda bir gruba başka bir grubun yaşam biçimini ve değerlerini empoze eden haksız
bir duruma da işaret eder. Herkesi belli bir yaşam biçimi üzerinden benzeşmeye
dâvet etmek eşitliğin değil, eşitsizliğin temelini oluşturur. Scott’un veciz biçimde ifade ettiği gibi “hepimize ait olan tek şey farklılıktır;”âdil olan bir politika, bu
farklılıkları dikkate alan politikadır.30
Fransız cumhuriyetçi düşüncede devlete, “bireyleri özgürleştirme” misyonu
yüklenmiştir. Bireyi özgürleştirmek için onun aile, akraba çevresi ve cemaat gibi
gruplardan kaynaklanan aidiyetlerinden ve kendisine bu ortam içinde kazandırılan zihinsel kalıplardan devlet eliyle kurtarılması gerekir. Bu türden bir kurtuluş
ister istemez nötr olmayan laik bir devleti zorunlu kılar. Otonom ve özgür birey,
ancak laik devletin medenîleştirici, modernleştirici mekanizması içinde üretilebilir. Devlet, bu düşünce geleneğine göre cemaatten topluma (gemeinshaft’tan
gesselschaf’ta), cemaatçi toplumsal düzenden bireyci düzene gidişi sağlayan bir
kurumdur. Devlet elinde uluslaşma süreci, yerel değerlerin etkisindeki ham insanların modern medeniyet potasında özgür bireylere dönüştürüldüğü bir sürece
işaret eder. Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet’in en önemli politikası Eugen Weber’in
ifade ettiği gibi taşra ağzıyla konuşan (patois speaking) köylüleri Fransız’a dönüştürmek olmuştur.31
Fransız cumhuriyetçi düşüncede Amerikan yaşam biçimine karşı ciddî bir endişe ve korku bulunmaktadır. Amerika’daki çoğulcu yapıyı aynı zamanda kendileri üzerinde de ciddî bir tehdit olarak algılamaktadırlar. Fransa, Avrupa Birliği
(AB)’nin kurucu üyelerinden biri olmasına ve bazı aydınlar tarafından “AB’nin
büyük kızı” olarak tanımlanmasına rağmen AB’nin azınlık hakları, çoğulculuk,
yerel kültürleri ve dilleri korumaya dönük politikalarından ciddî biçimde rahatsızlık duymaktadır.32 Fransa’da 2005’te gerçekleştirilen Avrupa Anayasası referandumunda yüzde 55 düzeyinde olumsuz bir oyun çıkmasının arkasında AB politikalarının Fransız düşünce ve yaşam biçimi üzerindeki tehdit algısı yatmaktadır.33 Bu tehdit algısı Fransa’da milliyetçiliğin yükselmesine neden olmaktadır.
Fransa’da yükselen milliyetçilik ise düşman olarak Müslümanları görmektedir.
Fransa AB üyesi olması nedeniyle uluslararası sözleşmelere imza koymak zorundadır. Ancak imzaladığı uluslararası sözleşmelerin tümünde yer alan azınlık
haklarıyla ilgili maddelere çekince koymuştur.34
30 A.g.e., s. 20.
31 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen, Stanford ve California: Stanford University Press, 1976, ss. 78-79.
32 Didier Billion, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (IRIS), Söyleşi, Ömer Çaha, 8 Temmuz, 2010.
33 Nicalos Sauger, “Attitudes towards Europe in France”, Developments in French Politics, Ed. Alistair Cole, Patrick Le Galès
ve Jonah Levy, New York: Palgrave Macmillan, 2008, s. 61.
34 Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe, Oxford ve Portland: Hart
Publishing, 2006, s. 46.
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Fransız cumhuriyetçi anlayışına göre kültürlerin ve kimliklerin yeniden uyanışı ilerlemeci ve özgürleştirici aydınlanma geleneğinden derin bir sapmadır.35
Çok-kültürlülüğü savunan aydınlar, Fransa’da köleci ve kolonyalist geçmişten
kaynaklanan bir bilinçaltı bulunduğunu, Fransızların kendilerinden olmayanlara,
özellikle siyahlara ve Müslümanlara karşı bu bilinçaltından hareketle davrandıklarını ileri sürerler.36 Fransa’da Müslümanlık ve Müslümanlar çok-kültürlülüğü
savunanlar için önemli bir zenginleştirici unsur olarak algılanmaktadır. Onlara
göre devlet, Fransız devriminden bu yana laiklik politikalarıyla herkesi hizaya
getirmiştir. Bu anlamda Fransız toplumunda farklılaşmaya zemin hazırlayacak
olan en önemli kimlik ve aidiyet kaynağını İslâm ve Müslümanlar oluşturmaktadır. Bu düşüncede olanlar bu gerekçeden hareketle Türkiye’nin AB üyeliğine
destek veriyorlar.37
Rousseau’cu toplum anlayışı üzerine bina edilen ve bu yöndeki politikalarla
şekillenen Fransız toplumunda sivil toplum çok sönük ve güdük kalmıştır. OECD
ülkeleri arasında sendikalı işçi oranının en düşük olduğu ülke Fransa’dır. Tüm çalışanlar içinde sendikalı olanların oranı sâdece yüzde 8 düzeyindedir.38 Fransa’da
sivil toplum örgütleri güdük kaldığı için vatandaşlar lobi, yüz yüze temas gibi
araçlar yerine sokaklara inerek tepkilerini şiddet yoluyla dile getirirler. Yapılan
araştırmalara göre, Fransa’da sokak gösterisi şeklinde gerçekleşen eylemlerin
yüzde 25.4’ünde başta otomobil olmak üzere, mülklere karşı bombalı veya ateşli
saldırılar gerçekleştirilmiştir.39 Fransa’da bu tür şiddet içeren sokak gösterilerinin en önemli iki örneğini 1968 olayları ile 2005 yılındaki araba yakma eylemleri
oluşturmuştur. Mayıs 1968’de sokağa inen işçiler ve öğrenciler gündelik hayatın
akışını tümüyle durdurmuşlardı. O günkü şartlarda talep edilen şey daha fazla
katılımcı demokrasiydi.40 Oysa 2005 yılında gençlerin başlattığı araba yakma eylemlerinin temel nedeni Kuzey Afrikalı göçmenlere karşı uygulanan ayrımcılık
politikalarıydı. Zira eylemler Afrikalı iki gencin elektriğe kapılarak yaşamlarını
yitirmeleri üzerine başlamıştır. Kuzey Afrikalı gençler bu olayın polisten kaynaklandığını düşünerek sokağa inmiş ve iki aylık bir süre içinde 300 farklı kentte 28 bin aracı yakmış veya tahrip etmiştir.41 Hükümet, Kuzey Afrikalı gençlere
yönelik yirmi bin kişilik istihdam imkânı sağlayarak ve ulusal bir anti-ayrımcılık
35 Jeremy Jennings, “Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France, British Journal of Political
Science, (20 October, 2000), ss. 575-98. Bugün dünyada plüralizmin en önemli kaynağının dinsel çoğulculuk olduğunu
unutmamak gerekir. Farklı dinlerin bulunduğu toplumlarda çoğulculuk kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak bu bazı toplumlarda bir
meydan okuma biçimi olarak algılanabilmektedir. Bir tartışma için bkz. Stephen V. Monsma ve J. Hristopher Soper, Church and
State in Five Democracies: The Challenge of Pluralism, 2. baskı, New York: Rowman ve Littlefield Publishers, 2009.
36 Trica Danielle Keaton, Muslim Girls and Other France: Race, Identity Politics and Social Exclusion, Bloomington and
Indianapolis: Indiana Polis University Press, 2006, ss. 6-9.
37

Billion, Söyleşi.

38

Marcos Ancelovici, “Social Movements and Protest Politics”, Developments in French Politics, ss. 77.

39 Hanspeter Kriesi ve diğerleri, New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis, Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1995, s. 268.
40

William Safran, The French Polity, (Seventh edition), New York: Pearson Longman, 2009, ss. 69-70.

41

McGoldrick, Human Rights and Religion, s. 57.
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kurumu oluşturarak bu olayları bitirmiştir. Kısaca, Fransa’da meydana gelen bu
tür şiddet içeren kitlesel eylemler Fransız toplumundaki örgütlü toplulukların
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu da yukarıda ifade edildiği gibi Fransız cumhuriyetçi düşüncesinin bir ürünüdür.

Eğitim ve Okullar: Fransız Laisizmin Kutsal Mâbetleri
Fransız cumhuriyetçi anlayışta okullar, bir yandan aydınlanmanın evrensel değerlerinin, bir yandan da ulus yaratma projesinin merkezî kurumlarını oluştururlar. Fransız eğitim sistemi, öğrencileri “büyük millet” anlayışı etrafında endoktrine ederek kendilerini bu yüce ve aşkın varlığa kurban verecek birer fedai hâline
getirir. Öğrencileri büyük Fransız milletine raptetmek ve onunla bütünleştirmek
için tarih, coğrafya ve edebiyata özel bir misyon yüklenir ve önem verilir. Coğrafya bu milletin yaşadığı vatanın önemi ve eşsiz değerini, tarih bu vatan üzerinde
yaşayan milletin altın geçmişini ve kahramanlıklarını, edebiyat ise tüm bunların
destanımsı anlatımını üstlenen birer misyona sâhiptir. Eğitim kurumları, öğrencileri bu değerler üzerinden yerel kimliklerinden, dillerinden, gelenek ve göreneklerinden arındırarak onlara ulusal bilinci enjekte eder, babavatan düşüncesini
bilinçaltlarına yerleştirir. Bu düşünceyi 1880’lerde Milli Eğitim Bakanlığı yapan ve ismi Üçüncü Cumhuriyet’in eğitim politikalarıyla özdeşleşmiş olan Jules
Ferry çarpıcı ifadelerle şu şekilde dile getirir:
Onlara ulusun ruhunu verecek olan şey eğitimdir. Onların düşüncelerini zevklerini aşkla, tutkuyla ve zorunlulukla vatansever yapacak olan şey eğitimdir. Bir çocuk gözünü
açtığında da öldüğünde de yalnızca ve yalnızca kendi ülkesini görmelidir. Tüm gerçek
cumhuriyetçiler, annelerinden süt emerken aynı zamanda vatan sevgisini de emmeli.
Yani kanunların ve özgürlüğün sevgisini!42

Cumhuriyet’in eğitim kurumlarına yüklediği misyona bakıldığında Laborde’ün
ifadesiyle, “okulların birer kilise, çocukların Cumhuriyet’in cemaati, öğretmenlerin de bu cemaatin havarileri”43 gibi algılandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Jules Ferry 1883 yılında öğretmenlere gönderdiği bir tâlimatnamede “unutmayın
ki sizler yeni dinin havarilerisiniz; söyleyeceklerinize bundan dolayı dikkat edeceksiniz!” diyordu.44 Cumhuriyetçiler, okullar üzerinden Katolik jargonları kullanmaktadırlar. Kutsallık, hidâyet, kurtuluş, evrensellik, havari, cemaat gibi kavramlar Katoliklerin kullandığı kavramlardı. Cumhuriyetçiler kutsal kilise yerine
kutsal okulu, Katolik hidâyet yerine aydınlanmayı, inanç eksenli kurtuluş yerine bilgi temelli kurtuluşu, Katolik evrensellik yerine akılcı evrenselliği, Katolik
cemaat yerine yurttaş cemaat anlayışını getirmiştir. Cumhuriyetçiler tüm bunlardan hareketle Katolik zeitgeist yerine laik zeitgeisti yerleştirmeye çalışmıştır.
Bunlara yüklenen mistik anlam, Katoliklerin yükledikleri mistik anlamdan çok da
42 Winter, Hijab and the Republic, s. 71.
43 Laborde, Critical Republicanism, s. 53.
44 Aktaran Laborde, A.g.e., s. 51.
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farklı değildir. Katolikler inanç ve dogmalar üzerinden öğrencileri bu süreçlere
entegre ederken; cumhuriyetçiler akıl yoluyla ikna yöntemini kullanarak entegre
etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyetçi tarihçi Claude Nicolet bu düşünceyi içsel laisite olarak tanımlar.45 Nicolet, “cumhuriyet kendisini eğitim kurumlarında üretir,
şâyet eğitemezse kendisi de var olamayacaktır” der.46
Cumhuriyetçiler eğitimi ve okulları bu denli önemsemelerine rağmen Üçüncü
Cumhuriyet’in başladığı 1870 yılına kadar eğitim alanına tam anlamıyla hâkim
olamadılar. Bu döneme kadar eğitim faaliyetleri Katoliklerin güdümünde kalmaya devam etti. Üçüncü Cumhuriyet’in ilânıyla birlikte cumhuriyetçiler tüm güçleriyle bu alana yönelerek 1880’lı yıllar boyunca gerçekleştirdikleri eğitim reformlarıyla Katolikleri bu alandan püskürtmeye çalıştılar. Bu alandaki en önemli
adım 1880 yılında çıkarılan eğitim yasasıyla atıldı. 1884 yılında revize edilen
eğitim yasası ilköğretimi kız ve erkek çocukları için zorunlu hâle getirdi. Okul
böylece hem ülkenin en ücra köşesine kadar yayılmış olan kilisenin elindeki
önemli bir kaynağı almış, hem de bir bakıma kilisenin yerine geçmiş oldu. Yeni
eğitim yasasıyla birlikte müfredatta dine ve dinle ilgili herhangi bir bilgiye yer
verilmediği gibi, sınıflardaki haç resimleri de kaldırılarak okullar tümüyle dinsel
simgelerden arındırılmış oldu.
Okular böylece cumhuriyetçilerle Katolikler arasındaki en önemli savaş alanı
hâline geldiler. O dönemde cumhuriyetçilerin eğitim politikalarına karşı direnen Papa Leo XIII, “okullar toplumun Hıristiyan kalıp kalmayacağına kararın
verileceği bir savaş alanıdır” diyerek bu alan üzerindeki mücadelenin ne kadar
önemli olduğunu vurguluyordu.47 Katoliklerin en önemli faaliyet alanı olan eğitim alanı üzerindeki mücadelede cumhuriyetçiler kazançlı çıkmasına rağmen bu
alan bir savaş alanı olmaya bugün de büyük ölçüde devam etmektedir. 1880’li
yıllar boyunca yapılan düzenlemelerden sonra Katoliklerin eğitim alanındaki faaliyetlerinin kapsamı giderek daraldı ancak bu alanda tutunmak için büyük bir
direnç gösterdiler. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanların güdümünde kurulan Vichy hükümetine destek veren Katolikler, savaşın cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlanması üzerine Vichy hükümetinin kurucularıyla birlikte zor duruma
düştüler. Bu bakımdan Katolikler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra siyasî emellerinden vazgeçerek kendilerini tümüyle eğitim ve gençlik faaliyetlerine verdiler.
Bugün Fransa’daki gençlik kamplarının önemli bir kısmı Katoliklerin elindedir.
Yine Fransa’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarının tümü içinde Katolik okullarda
okuyan öğrencilerin oranı yüzde 20 civarındadır.48
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1959 yılında çıkarılan Debray Yasası'na göre Katolik okullar, Millî Eğitim
Bakanlığı’yla bir sözleşme imzalayıp Millî Eğitim müfredatını öğretmeyi kabul
etmeleri ve kapılarını değişik inançtan olan herkese açmaları durumunda burada görev yapan öğretmenlerin maaşları devlet tarafından ödenmekte ve masraflarının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu da yukarıda ifade edildiği gibi tüm masrafların yaklaşık yüzde 80’i demektir. Katolik okullar
Millî Eğitim müfredatına ilâve olarak kendi müfredatlarını da öğretme hakkına
sâhiptirler. 2004 yılında kamuya ait ilk ve ortaöğretimde başörtüsünün yasaklanması üzerine Katolik okullar bugün için başörtülü Müslüman öğrenciler için
önemli bir çekim merkezi hâline gelmiştir.

7. Kutsal Maria’dan Laik Marianne’ye Söylemde Eşit Uygulamada
İkincil Kadın Politikaları
Bilindiği gibi bütün Hıristiyan toplumlarda Kutsal Bakire Maria (Meryem) çok
önemli bir figür oluşturur. Devrim öncesinde Fransız toplumunda da doğal olarak Maria büyük bir öneme sâhiptir. Ancak devrim sonrasında Fransız cumhuriyetçileri Maria imajını Marianne ile değiştirme yoluna giderek Marianne’yi
devrimin sembolü hâline getirdiler. Marianne figürü, Roma kıyafetleri içinde, başında özgürlük şapkası taşıyan özgürlük sembolü bir kadın olarak ilk kez ressam
Moreau tarafından 1775 yılında çizilmiştir. Bir rivayete göre Marianne, Fransız
Devrimi esnasında yaralıları iyileştirmeye çalışan bir kadını, başka bir rivayete
göre ise Marsilya’da halkı eski rejime karşı kışkırtan bir kadını temsil etmektedir. Marianne figürünün, Roma ile ilgili efsanede geçen Romulos ve Remus
adlı iki kardeşi besleyen bir anneyi sembolize ettiğini ileri sürenler de vardır.
Devrim için sembol arayışı sürerken “Özgürlük Tanrıçası” olarak Marianne figürü 1792 yılında kabul edilmiştir. Ancak bu sembolün kitlesel biçimde kullanımı Paris’te 10 Kasım 1793’te gerçekleştirilen Akıl Festivali sonrasında olmuştur.
Kraliyet Sarayı’nın önünde başlayan Akıl Festivali daha sonra Fransız Katoliklerinin en önemli mâbedi olan Notre Dame Katedrali’nin önüne götürülerek buradan Katoliklere mesaj verilmiştir. Festival sonrasında alınan bir karar gereğince Marianne’nin heykeli daha önce Kutsal Bakire Maria heykelinin bulunduğu
kaideye konarak onunla yer değiştirmiş oldu.49 Sâdece Paris’te değil, Fransa’nın
birçok yerinde daha önce yer alan Kutsal Maria heykelinin yerini artık Marianne
heykelleri almıştır.
Birinci Cumhuriyet’in 1799 yılında Bonapartizm’e dönüşmesiyle birlikte Marianne figürü arka plana düştü. İkinci Cumhuriyet 1848’de kurulunca krallığın
yıkılışını ifade etmek üzere bu sembol yeniden kullanılmaya başlandı. Ne var
ki, kısa süren İkinci Cumhuriyet’in yıkılmasıyla başa geçen Üçüncü Napolyon
Marianne’nin figürü yerine kendi figürünü koymuştur. Üçüncü Cumhuriyetin
49

Safran, The French Polity, ss. 60-61.
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başladığı yıllara kadar Marianne figürü böylece tedavülden kalkmış oldu. Üçüncü Cumhuriyet’le birlikte yeniden tedavüle giren Marianne bugüne kadar güçlü
bir sembol olarak devam ede gelmiştir. Meydanlara konan Marianne heykelinin başında küçük bir şapka, elinde de zeytin dalı bulunur. Marianne figürü şehir salonlarında, paraların üzerinde, posta pullarında, kent meclislerinde, mahkemelerde ve genel olarak resmî yerlerde yoğun olarak yer alır. Cumhuriyetçiler Marianne’yi Maria’ya karşı bir sembol olarak kullanırlar. Maria dinselliği,
sadâkati, adanmışlığı, geçmişi temsil ederken; Marianne aklı, bilimi, özgürlüğü
ve tüm bunların sembolü olan devleti ve cumhuriyeti temsil eder. Cumhuriyetçi düşüncede Maria ile Marianne dilemması hep yer ala gelmiştir. Kadınları Maria’nın hizmetinde olan köleler olmaktan çıkarıp, Cumhuriyet’in hizmetine
girmiş olan özgür birer Marianne’ye dönüştürmek hedeflenmiştir.
Bir kadın olan Marianne figürünün Cumhuriyet’in sembolü hâline getirilişi göz
önüne alındığında Fransız Devrimi’nin aynı zamanda kadın hakları yönünde önemli adımlar attığına ilişkin bir kanı oluşmaktadır. Oysa bu kanı doğru değildir. Yukarıda ifade edildiği gibi Fransız cumhuriyetçi düşüncesi Rousseau’nun görüşleri
üzerine bina edilmiştir. Rousseau ise kadınları aşağılayan bir anlayışa sâhiptir. Rousseau, kadınların doğaya ve aileye mensup irrasyonel varlıklar olarak patriarkal
aile ile sınırlı kalmak zorunda olduklarına inanır. Rousseau’ya göre aralarında sözleşme yaparak toplumu ve devleti ortaya çıkaranlar erkeklerdir ve bunların ortaya çıkardığı politik toplum da erkeksi bir karakter taşır.50 Fransız kültüründe ülke
adının babavatan olduğunu unutmamak gerekir. Babavatan, sâdece babalardan ve
atalardan kalma bir ülkeye işaret etmez, aynı zamanda vatan anlayışının altındaki
patriarkal zihniyete de işaret eder. Rousseau’nun yolunda giden Fransız cumhuriyetçileri kadını irrasyonel bir varlık olarak düşündükleri için onun modern eğitime
tâbi tutularak tamamlanıp erkekle eşitleneceğine inanmışlardır. 1880’lerde hayata
geçen laik eğitim politikalarının mimarı olan Jules Ferry “kadınlar bilime ait olmalıdır, aksi hâlde gidip kiliseye ait olacaklardır,” der.51
Fransa’da kadınların kamusal alana erkeklerle eşit temel üzerinden dâhil oluşunun tarihi diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça geçtir. Kadınların kamu okullarında örgün eğitim hakkına kavuşmasının tarihi 1884’tür. Bu tarih Osmanlı kadınlarının kamu kurumlarında eğitim aldığı 1842’den yaklaşık kırk yıl sonradır.
Fransız cumhuriyetçileri erkeklere seçme seçilme hakkını 1848 yılında vermişken, kadınlara bu hakkı ancak yüz yıl sonra, yani 1945 yılında vermiştir. Üçüncü
Dünyada yer alan birçok ülkenin bu tarihten önce kadınlarına seçme ve seçilme
hakkını verdiğini göz önünde bulundurduğumuzda bunun ne denli bir gecikmeye
işaret ettiği daha iyi anlaşılır.

50 Konuyla ilgili bir tartışma için bkz. Carole Pateman, “The Fraternal Social Contract”, Civil Society and the State, Der. John
Keane, London ve New York: Verso, 1988
51 Laborde, Critical Republicanism, s. 112.
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Bugün Fransız kurucu felsefesine karşı gelişen meydan okumalardan birinin
cinsiyetçi taleplerden geldiğini söyleyebiliriz. Bazı feminist gruplar cumhuriyetin klasik sloganı olan “özgürlük”, “eşitlik” ve “kardeşlik” söylemini köklü biçimde eleştirerek bunu özgürlük, eşitlik ve parite (pozitif ayrımcılık) sloganı ile değiştirme yoluna gitmiştir. Parite’yi savunanlar, Fransız vatandaşlık anlayışındaki
soyut birey üzerinden kurgulanan eşitliğin pratikte bir anlam ifade etmediğini,
bunun uygulamada kadınların aleyhine işlediğini ileri sürerler. Fransız kültüründeki soyut birey ve bunun üzerinden gelişen eşitlik anlayışını eleştiren feministler, bireylerin cinsiyet, etnik, ırksal, sınıfsal veya dinsel aidiyetini dikkate almayan bir politikanın sâdece ve sâdece söylemsel düzeyde eşitlikçi olabileceğini,
ancak uygulamada büyük eşitsizliklere yol açabileceğini ileri sürerler. Kadınların
siyasete katılımını dikkate aldığımızda bu iddianın ne denli haklı olduğu daha
iyi anlaşılır. Fransa’da kadınların parlamentodaki oranı 1997 yılına kadar yüzde
7’nin üzerine çıkamamıştır. 1960’larda yapılan seçimlerde bu oran yüzde 2’lere
kadar düşmüştür. Kadınlar, 1997 seçimlerinde ilk kez yüzde 7’yi geçerek 10.8
düzeyinde, 2007 seçimlerinde de yüzde 18.5 oranında Meclis’te temsil edilmiştir.52 Soyut birey ve bunun üzerinden kurgulanan eşitlik anlayışının kadınlar için
pratikte bir anlam ifade etmediği düşüncesinden hareketle bazı feminist kadınlar,
pozitif ayrımcılık yönünde kampanyalar başlatmış, bunun sonucunda 1982’de kadınların yerel yönetimlere yüzde 25 oranında katılımını öngören bir kota yasası
çıkarılmıştır. Bu yasa Anaya Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu
gerekçesiyle iptal edilmiştir.53
2000’li yılların başında başörtüsü tartışmaları yapılırken bazı feminist grupların yasakçı cumhuriyetçi siyasetçilerin yanında yer alarak başörtüsünün yasaklanması yönündeki kampanyalara destek vermesi, hatta başını çekmesi altı
çizilmesi gereken bir husustur. Bu bağlamda ön plana çıkan ve adından sıkça söz
ettiren feminist oluşumlardan biri, “Ne Fahişe Ne İtaatkâr” (Ni Putes Ni Soumises)
adı altında 2002 yılında içinde çok sayıda Müslüman kadının da yer aldığı bir hareket olmuştur. Sosyalist Parti bünyesinde kurulmasına rağmen merkez sağ partiler tarafından kullanıldığına ilişkin soldan eleştirilere mâruz kalan bu hareket
içinde yer alan feminist kadınlar, Müslüman genç kızların banliyölerde babaları,
ağabeyleri, kısaca erkekler tarafından zorla tesettüre mahkum edilerek okullardan alındıkları ve erken yaşlarda evlendirildikleri yönünde iddialarda bulunarak
gösteriler yapmış ve devletin konuya el atarak kadınları erkeklerin tahakkümünden kurtarması yönünde çağrılarda bulunmuşlardır. Fransız kamuoyunda başörtüsü tartışmaları yapılırken bu hareket içinde yer alan kadınlar feminist hareket
adına başörtüsü yasağına destek vermiş ve hatta bunun için kampanyalar yürütmüştür.
52 Safran, The French Polity, s. 54.
53 Eléonore Lèpinard, “Gender and Multiculturalism: the Politics of Differecne at a Crossroads”, Developments in French
Politics, ss. 95-97.
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Fransa’da, kadın sorununu çok daha derinlerde gören ve bu sorunu postmodern bir yaklaşımla masaya yatıran, bu çerçevede tartışan, “Fransız feminizmi” olarak bilinen köklü bir kadın hareketi gelişmiştir. Julia Kristeva, Luce Irıgaray ve Héléne Cixous gibi önde gelen feminist düşünür ve psikanalistin tezleri
etrafında gelişen bu kadın hareketi, ataerkil ideolojinin temelini dil ve kültürde
görür.54 Kadınsı bir dil geliştirerek patriarkal kültürü ve dili çözmeyi hedefleyen
bu kadın hareketi farklılık kavramı üzerinde özel olarak durarak bunu kadının
var olma zemini olarak algılar. Fransız post-modern feministleri, tek-tipliliği, homojenliği, soyut birey anlayışını öngören bir modernleşme anlayışı üzerinden
gelişen Fransız düşünce sistemine karşı köklü bir meydan okuma içinde olmalarına rağmen başörtüsü yasağı konusunda sessiz kalmışlardır. Hatta kozmopolit
kültürle ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkan Kristeva, “Fransız evrenselliğinin soyut avantajları, Müslümanların başörtüsünün sağladığı somut yararlardan daha
üstün olabilir” diyerek Fransız değerlerinden yana tavır sergilemiştir.55 Fransa’da
başörtüsü konusu kamuoyunda yoğun biçimde tartışılırken daha önce çoğulculuktan, farklılıklardan söz eden çok sayıda aydın veya kesim ileri sürdükleri tüm
düşüncelerini bir kenara bırakarak başörtüsü karşıtı bir noktaya gelmişlerdir. Bu
durumun, bir yandan Fransa’da hâkim olan kamuoyu baskısıyla, ama bir yandan
da Fransız toplumunun tek-tipli modernleşme değerleriyle yoğrulan bilinçaltıyla
bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Fransız Toplumunda Cezayir Sendromu ve Irkçı Bilinçaltı
Cezayir sendromu, Fransız toplumunu derinden sarsan ve bilinçaltında yer alan
bir duruma işaret ettiği gibi, bugün Fransa’da yaşayan Müslümanlara karşı sergilenen ırkçı bilinçaltının da temelini oluşturur. Fransızların Müslümanlarla karşılaşmasının tarihi Cezayir’in işgâlinden çok eskilere gitse de Fransızlarda Müslümanlara karşı oluşan bilinçaltının büyük ölçüde Cezayir sendromuyla bağlantılı
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.56 Bilindiği gibi Cezayir, 1830 yılında
Fransa tarafından işgâl edilmiş, 1870’te de Fransa’nın bir vilayeti hâline getirilmiştir. Ancak Fransa’nın bir vilayeti olmasına rağmen Cezayir kolonilerde geçerli
olan politikalardan nasibini almaktan kurtulamamıştır. Fransızlar Cezayir’i laiklik politikaları üzerinden kolonileştirdiler. Bu bakımdan Cezayirliler de laikliği,
“yeni haçlıların bir silahı” gibi algıladılar.57 1950’de başlayan bağımsızlık savaşı
54 Fransız feminizmi ile ilgili ayrıntılı iki çalışma için bkz. Toril Moi, (Ed.), French Feminist Thought, Oxford ve New York:
Basil Black well, 1987; Claire Duchey, (Ed. ve Çev.), French Connections: Voice From the Women’s Movement in France, The
University of Massachusetts Press Amhest,1987.
55 Bonnie Honig, “Ruth, the Model Emigrée: Mourning and the Symbolic Politics of Immigration”, Political Theory, Cilt. 25,
Sayı. 1 (Şubat, 1997), s. 125. Ayrıca bkz. Norma Claire Moruzzi, “A Problem with Headscarves: Contemporary Complexities
of Political and Social Identity”, Political Theory, Cilt. 22, Sayı. 4 (Kasım 1994).
56 Müslümanlar ilk kez 716’da, bir askerî birlikle Fransız topraklarına girmiş, ardından Narbonne’de bir idarî birim kurmuş
ve cami inşa etmiştir. Müslümanlar, Orta Çağ boyunca Fransa’nın doğusuna değişik akınlar düzenleyerek buralarda önemli
eserler bırakmıştır. Joel S. Fetzer ve J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France and Germany, Cambridge:
Cambridge University Press, 2005, s. 63.
57 Luizard, Söyleşi.
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sürecinde Fransızların yoğun olarak kullandığı slogan “Cezayir Fransa’dır” sloganıydı. Yüz yılı aşkın bir süre kendi toprakları olarak algıladıkları, asker ve emekçi
ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladıkları bir toprak parçasının kanlı bir savaşın
sonucunda ellerinden kayıp gitmesi Fransızlarda derin bir hayâl kırıklığına ve öfkeye yol açmıştır. Bu hayâl kırıklığı, Fransızların sâdece Kuzey Afrikalılara değil,
aynı zamanda tüm Müslümanlara karşı ırkçı bir zihniyetin de beslenme kaynağını oluşturmuştur.
Cezayir bağımsızlık savaşının başlamasının en önemli nedeni Fransızların
Müslüman kadınlara karşı sergiledikleri tutum olmuştur. 16 Mayıs 1950’de düzenlenen resmî bir tören esnasında Fransız kadınları Cezayirli kadınların başörtülerini başlarından sökerek bu kadınları nasıl medenîleştirdiklerini dünyaya
göstermeye çalıştılar. Bu olay, Cezayir bağımsızlık savaşının fitilini ateşleyen bir
olay oldu. Cezayirliler başörtüsüne yönelik politikayı kendilerini var eden en hassas şeye bir saldırı gibi algılayarak bağımsızlık savaşını başlattılar.58 Bağımsızlık
savaşını başlatan liderlerin önemli bir kısmı dindar bir kimliğe salip olmayan,
dolayısıyla belki de özel yaşamlarında başörtüsünü fazla önemsemeyen seküler
karakterli insanlardı. Ancak başörtüsü onlar için bir ulusun sembolü, kimliği,
bayrağı, var oluş nedeni ve mahremiyetinin kalbiydi. Fransızlar gibi yabancı bir
gücün buraya saldırısı onlar açısından kabul edilemezdi. Başörtüsü yaklaşık sekiz yıl süren Cezayir bağımsızlık savaşının sembolü olmuştur. Fransızların savaş
boyunca kullandığı sloganlar, “Cezayir’i tesettürden kurtarmak” veya “Cezayir’i
medenîleştirmek” şeklinde olmuştur.59 Cezayir cephesinde savaş veren Fransız
askerleri bu sloganlarla motive edilmiştir. Nitekim savaşın son yıllarında New
York Times gazetesi konuyu “Cezayir’de Tesettür Savaşı” başlığıyla vererek Fransızlarla Müslümanlar arasında tesettür üzerinden süren savaşa dikkat çekmiştir.
Cezayirliler başörtüsünü bir ulusun kimliği olarak algılarken, Fransızlar başörtüsünü cehaletin, geri kalmışlığın ve koloniliğin sembolü olarak kabul etmiş,
bu bakımdan hegemonyasını kadın bedeni üzerinden sürdürmeye çalışmıştır.
Fransızlar için kadın bedenini fethetmek, kontrol etmek ve özgürleştirmek onun
şahsında bir milleti gerilikten kurtararak medenîleştirmek anlamına gelmiştir.
Fransızlar bugün için benzer bir duyguya Fransa’daki Müslüman kadın için de
sâhiptir. Onlar için başörtülü kadın, Fransız devletinin fethedemediği, kontrol
edemediği bir alana işaret eder. Kadın bedenine hükmetmek düşüncesi sâdece
kadının kendisiyle ilgili bir şey değildir. Onun merkezinde kadın değil, dünya
görüşleri yer alır. Kadının başını açmak nereden bakılırsa bakılsın bir medeniyete, bir dünya görüşüne, bir değerler sistemine işaret ederken; bir yandan da
Foucault’cu anlamda bir hegemonyaya, iktidarın kendi hegemonik alanı dışında
bırakmak istemediği bir alana işaret eder.60
58 Fadwa El Gundi, Veil: Modesty, Privacy and and Resistance, Oxford: Berg, 1999, ss. 169-173.
59 Frantz Fanon, A Dying Colonialism, Çev. Haakon Chevailier, New York: Grove Press, 1965, ss. 35-64.
60 Foucault, Cinselliğin Tarihi adlı eserinde iktidarın, cinsellik tanımı üzerinden hegemonyasını nasıl geliştirdiğini ortaya
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Cezayir’de süren sekiz yıllık bağımsızlık savaşının faturası iki taraf için de çok
ağır olmuştur. Fransa açısından bakıldığında, iki milyon Fransız askeri bu savaşta
yer almış, 35 bin kayıp verilmiştir. Savaşa katılan askerlerin büyük bir kısmında
psikolojik sorunlar meydana gelmiştir. Yüz yıl boyunca yoğun asimilasyon ve
“medenîleştirme” politikaları sonucunda iç içe geçen bir nüfusun birbirinden ayrışmasının beraberinde getirdiği yoğun sorunlar yaşanmıştır.61 Cezayir’de doğup
büyümüş, hayatını burada sürdüren önemli bir Fransız nüfusunun kendine ait
bildiği bir topraktan sökülüp atılmasının beraberinde getirdiği çok yönlü sendromlar söz konusu olmuştur. Cezayirliler açısından bakıldığında altı milyonluk
nüfusun iki milyonu yerinden olmuş, 250 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Bu savaş
özellikle Fransızlarla birlikte hareket edip Cezayir’in Fransız kalmasına destek
veren Cezayirliler için çok daha dramatik sonuçlara sâhip olmuştur. Savaş sonrasında, vatana ihanetle suçlanan bu insanlara karşı büyük bir sürek avı başlatılmıştır. Bugün Fransa’da yaşayan Cezayirlilerin önemli bir kısmını bunlar oluşturmaktadır. Bağımsızlıktan sonra Cezayir’de tutunamayan bu insanlar Fransa’ya
göç etmek zorunda kalmış ancak burada iki kültür arasındaki sıkışmışlığı derinden yaşamıştır. Cezayir sendromu bu bakımdan sâdece Fransızların değil, aynı
zamanda Fransa’da yaşayan Cezayirlilerin de hâfızasını ciddî biçimde meşgul etmektedir. Fransızlar Cezayir sendromundan dolayı ihanete uğramışlık duygusu
yaşarken, Cezayirliler iki kültür arasında kalmışlığın, herhangi bir kültüre tam
anlamıyla ait olamayışın getirdiği agnostik bir sorun yaşamaktadırlar.62
Cezayir bağımsızlık savaşı, aynı zamanda Fransa’da Beşinci Cumhuriyet’in
ilânını da beraberinde getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa’nın Alman işgâlinden kurtulmasında lider olarak rol oynayan General De Gaul, savaş
sonrasında baş gösteren iç kargaşalardan dolayı siyasetten ayrılarak köyüne çekilmiştir. Fransa’yı iç savaş eşiğine getiren Cezayir sorunundan dolayı ipleri eline almasına yönelik kamuoyunda yoğun bir talebin oluşması sonucunda De Gaul
yeniden siyasete dönerek, 1958’de Fransızları Cezayir’de bir referandum yapmaya ikna eder. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı pozisyonunu güçlendirip yarı başkanlık sistemine dönüştürecek bir anayasa hazırlayarak Beşinci Cumhuriyet’in ilân
edilmesini sağlar.63 De Gaul’un Fransız halkını Cezayir’de bir referanduma ikna
etmek için yaptığı konuşma Fransızların özel olarak Cezayir ve Kuzey Afrikalılara, ama genel olarak da Müslümanlara hangi düşünceyle yaklaştığını açıkça
ortaya koyar. De Gaul o meşhur konuşmada şunları söyler:

koyar. Bkz. Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2003.
61 Luizard, Fransa’da bugün başörtüsüne karşı başlatılan sürek avının aslında Cezayir sendromuna bağlı “misillemeci bir
laiklik” anlayışından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Söyleşi.
62 Keaton, göçmen ailelerin çocuklarının iki kültür arasındaki sıkışmışlığıyla ilgili çarpıcı veriler sunmaktadır. Muslim Girls
and Other France, ss. 32-57.
63 Temmuz 1962’de yapılan referandum sonucunda Cezayirlilerin yüzde 97’si bağımsızlık yönünde oy kullanınca Cezayir o
tarihten sonra bağımsızlığına kavuşmuş oldu.
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“Biz, her şeyden önce beyaz ırktan, Grek ve Latin kültürden ve Hıristiyanlık dininden
gelen Avrupalı insanlarız. Ya Müslümanlar? Türbanlarıyla, fesleriyle onları görüyorsunuz! Açıkça görüyorsunuz ki onlar Fransız değildir! Bir şişe içinde sirke ile yağı birbirine katın, şişeyi karıştırın göreceksiniz ki bir dakika sonra yağ ile sirke birbirinden
ayrılacaktır. Araplar Arap, Fransızlar Fransız’dır. Fransızların 10 milyon Müslüman’ı
hazmedebileceklerini düşünüyor musunuz? Bunların sayısı yarın 20 milyona, öbür gün
40 milyona kadar çıkacaktır. Benim köyüm artık kilisesiyle anılan Colombey olmaktan
çıkacak, camisiyle anılan bir Colombey olacaktır!”64

De Gaul’un Cezayirlilere bakışının Fransız toplumunda yaygın bir bakış açısı
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Joan W. Scott, Fransızların Müslümanlara karşı ne kadar ırkçı olduklarını Fransa’da yaşadığı gözlemlerine dayanarak
anlatır. 1967’de doktora çalışması için maden ve fabrika işçilerinin yoğun olarak
yaşadığı Carmaux şehrinde Nüfus Müdürlüğü’nde çalışırken, Fransızların Kuzey
Afrikalılara karşı nasıl ırkçı bir yaklaşım sergilediklerini özetle şöyle anlatır: Bir
Arap, çocuklarının kaydı için Nüfus Müdürlüğü’ne geldiğinde, görevli memurlar
onlara son derece kibar ve nâzik davranır, hatta gelişlerinde ve gidişlerinde iki
defa ellerini sıkarak bu nezâketi gösterirlerdi. Fakat adam ofisten çıktığı anda
arkasından, “bunların ne kadar kirli, ne kadar geri, ne kadar barbar” insanlar olduklarını belirtir ve hatta gidip ellerini yıkardı.65 Scott, bu konuda Fransızlarla
tartıştığını, Fransızların Araplara Amerika’lıların zencilere yaptığı muameleyi
yaptığını söylediğinde de Fransızların şu şekilde tepki verdiğini belirtir:
Bunlar insan değil, hayvandır! Sizin zenciler Hıristiyan, bunlarsa Müslüman. Bu da
zencilerle aranızda ortak bir bağ oluşturuyor. Bizim bunlarla hiçbir ortak bağımız yok.
Yaşadıkları evlere, dinledikleri müziklere, nasıl dans ettiklerine bakın; bunların hayvanlardan farkı yok! Zencilerin bir mazereti var; onlar bir zamanlar köleydi. Zencileri bu
halde bırakan onların kölelikleriydi. Ama bu adamların böyle bir mazeretleri de yok. Bu
adamların yaşam biçimi budur. Bunu onlara öğretense onların kitabı Kur’andır!66

Bugün Fransa’da yaşayan Müslümanlar bir yandan bu ırkçı bilinçaltı ve sonuçlarıyla, bir yandan da Fransız kurucu düşüncesinin Fransız değerleri üzerinden ürettiği genel politikaların yol açtığı mağduriyet durumuyla karşı karşıyadır.
2010 verileri esas alındığında 58 milyonluk Fransız nüfusunun yaklaşık olarak
altı milyonunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslüman nüfus genel olarak Cezayir, Fas ve Tunus gibi Kuzey Afrika kökenlidir.67 Fransa’da Hıristiyan nüfusun
yaklaşık olarak yüzde 80’nini oluşturan Katoliklerden sonraki en yaygın dinî kimlik İslâmdır.68 Müslümanlar, nüfus olarak önemli bir yekun tutmalarına rağmen
Fransız toplumunda ikinci sınıf muamelesi görmekten kurtulamamaktadırlar.
64 Scott, The Politics of the Veil, ss. 61-62.
65 A.g.e., s. 43.
66 A.g.e., s. 44.
67 Fransa’da 50 bini aşkın Fransız kökenli olup İslâma giriş yapan Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Jonathan
Laurance ve Justin Vaisse, Integration Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France, Washington D.C.:
Brookings Institution Press, 2006, s. 75.
68 Müslümanlardan sonra bir milyon civarındaki nüfusuyla Protestanlar, ardından da 600 bin kişilik nüfusuyla Yahudiler
gelmektedir.
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Fransa’da Müslümanlar arasından yüksek statülü mesleklerde bulunanların
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Müslümanlar medyada, ekonomide, politikada ve bürokraside belirgin biçimde Fransızlara karşı ikincil konumdadırlar. 2006
verilerine göre 700 yüksek düzeyli bürokrattan sâdece 10’u göçmen ailelerinden
gelmiştir. Bu tür yüksek statülü işlerde çalışanların da genelde Fransız kültürü içinde asimile olanlar olduklarını akılda tutmak gerekir. 2006 yılı itibariyle
331 üyenin bulunduğu Senato’da sâdece iki Müslüman bulunurken, 577 üyeli
Meclis’te tek bir Müslüman milletvekili bile bulunamamıştır. 142 bin kişinin
bulunduğu belediye meclislerinde sâdece bin tane Fransız olmayan temsilci bulunmaktadır.69 Müslüman nüfus içindeki işsizlik oranı Fransızların yaklaşık üç
katı kadardır. Bugün Cezayir kökenli üniversite mezunları içinde iki kişiden biri
işsiz durumdadır. İki milyon kadar Müslüman göçmen Fransız banliyölerinde zor
şartlarda yaşamaktadır. Banliyölerde yaşayanlar arasında uyuşturucu, çete, yankesicilik, hırsızlık, cinayet vs. gibi suçlar oldukça yüksektir. Bazı bölgeler polis
için gidilmez bölgeler hâline gelmiştir.
Fransa’da yaşayan Müslümanlar bu tür sosyal ve ekonomik sorunların yanı
sıra, dinî yaşantılarıyla ilgili olarak da ciddî sorunlarla karşı karşıyadırlar. Müslümanların bu bağlamda yaşadıkları belli başlı sorunlar şu şekilde zikredilebilir:
Hapishane, okul veya huzur evleri gibi kapalı mekânlarda yukarıda ifade edildiği
gibi devlet dinî ihtiyaçların giderilmesi için din adamları görevlendirmektedir.
Ancak bu hizmet diğer dinlere mensup olanlar için sağlanırken Müslümanlar bu
hizmetten yoksun bırakılmaktadır. Son yıllarda orduda görev yapan Müslüman
askerlerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 20 kadar imam istihdam edildi,
ancak Müslümanlar diğer kapalı alanlarda da benzer atamaların yapılmasını talep etmektedirler. Fransa’da mezarlıklar Katolik inancına bağlı olarak ölülerin
baş kısmı Doğuya gelecek şekilde düzenlenmiş durumdadır. Oysa Müslümanlarda baş kısım Güney-Doğu’ya, yanı kıbleye bakmaktadır. Müslümanlar buradan
hareketle ya mezarlıklarda kendilerine ayrı bir yer verilmesini veya ayrı mezarlıklar tahsis edilmesini talep etmektedirler. Fransa’da mezarlıklar kamusal alan
olarak kabul edildiği için özel mezarlıklara izin verilmemektedir. Bu da Müslümanlarda tahammülü güç bir mağduriyete yol açmaktadır.70
Okullarda domuz etinin bulunmadığı yiyecekler Müslüman öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Yine helâl gıda sorunu Müslümanların
yaygın olarak yaşadığı bir sorundur. Helâl gıdanın bir yandan kontrolü, bir yandan da satışıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Devlet, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle birtakım yiyeceklerin marketlerde ayrı bir yerde “helâl” adıyla satılmasına izin vermemektedir. Yine camilerin inşasında, yer tahsisinde veya giderlerinin karşılanmasında Müslümanlar belediyelerden veya merkezî hükümetten
69 Laurance ve Vaisse, Integration Islam, s. 196.
70 Francis Messner, “Fransa”, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi, Der. Ali Köse ve Talip Küçükcan, İstanbul: İSAM
Yayınları, 2008 ss. 133-134.
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destek beklemektedirler. Daha önce ifade edildiği gibi 1905 öncesinde yapılan
Hıristiyan veya Yahudi mâbetler devletin koruması altına alındığından onlar için
bir sorun yoktur. Ancak Müslümanlar bu yasa hükmüne tâbi olmadıkları için
ayrımcılığa mâruz kalmaktadırlar. Hıristiyan ve Yahudilerle aynı vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirmelerine, devlete aynı oranda vergi vermelerine rağmen diğer dinî gruplara sunulan hizmetler Müslümanlardan esirgenmektedir.
Bazı yerlerde belediyeler cami yapımını desteklemeye çalışsalar da karşıt gruplar
konuyu mahkemeye taşıyarak orada iptal ettirmektedirler.71
Müslümanların tüm bu sorunlarının altında yatan nedenlerden biri Fransız
cumhuriyetçi düşünce geleneği ise bir diğer neden de Müslümanların, devletle
muhatap olacak şekilde bir örgütsel yapıya sâhip olmamalarıdır. Fransa’da yaşayan Müslümanlar farklı ulusal kökenlere sâhip oldukları için her birinin kendi
örgütleri var. Bu da hepsinin kendi aralarında anlaşarak herkesi bağlayacak bir
örgütsel yapıya kavuşmalarını güçleştirmektedir. Bu sorunu çözmek üzere 2004
yılında değişik milletlere ait kuruluşlar bir araya gelerek Fransız İslam Kültü Konseyi (CFCM) adıyla bir çatı altında toplanmıştır. Bu kuruluşun oluşmasında başta
Sarkozy olmak üzere bazı devlet adamları da destek vermişlerdir. Devletin bu tür
bir yapıya destek vermesinin ana nedeni, Müslümanların Fransız yaşam biçimine
ve kültürüne ayak uydurarak Fransızlar için bir sorun olmaktan çıkarılmasıdır.
Sarkozy “Fransa’da bir İslâm” yerine, “Fransız İslâmını” geliştireceğini her vesileyle ifade etmektedir. Kısaca devlet, bu tür politikalarla Rogers Braubaker’in ifadesiyle “19. Yüzyıl'da yaptığı gibi bu kez de patois speaking Müslümanları Fransızlaştırmaya çalışmaktadır”.72

Başörtüsüyle Mücadele: Fransız Topraklarında Yeni Bir Haçlı Savaşı mı?
Fransa’da Müslümanlara karşı dışlama politikasının harekete geçtiği alanlardan
biri başörtüsünde somutlaşmıştır. Başörtüsü, Müslüman kadınlarda yaygın olarak kullanılan bir simge olmamasına rağmen savaşın bu alana kaydırılması ilginç bir konu olarak dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalara göre başörtüsünü
yasaklayan 2004 yılındaki yasa çıkmadan önce Fransa’da Müslüman kadınlar arasında örtünenlerin oranının yüzde 14 kadar olduğu tahmin edilmektedir.73 Yine
yapılan tahminlere göre 1994 yılında Fransız okullarında okuyup başörtüsü takan
kız öğrencilerin toplamı iki bin civarındaydı. Buna rağmen başörtüsünün, 1990’lı
yıllarda Fransız kamuoyunu ikiye bölecek kadar ciddî bir tartışma konusuna dönüşmesinin ve devletin bu konunun üzerine giderek başörtüsünü yasaklamasının arka planında farklı duyguların yattığına hükmetmek yanlış olmayacaktır.

71 Bazı belediyeler camilerin bünyesinde yapılan kültür merkezleri üzerinden yardım etmeye çalışmaktadırlar.
72 Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992,
ss. 108-109.
73 Scott, The Politics of the Veil, s. 3.
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Fransa’da başörtüsüyle ilgili ilk yasak, 14 Eylül 1989 yılında Paris’in 40 km
kadar Kuzeyinde yer alan Creil şehrindeki bir lisede Tunus ve Fas kökenli 13 ve
14 yaşlarında üç öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasıyla başladı. Öğrencilerin sınıfta başlarını açmayı reddetmeleri üzerine okul yönetimi bunları okuldan uzaklaştırma kararı aldı. Değişik okullarda yaşanan buna benzer olaylar üzerine Sosyalist Parti’den Millî Eğitim Bakanı olan Lionel Jospin okullara gönderdiği bir
genelgede çocukları okuldan kovmak yerine, kendileriyle ve aileleriyle görüşerek
sorunu kendi bünyelerinde çözmeleri yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. Bunun
üzerine Jospin, başta kendi partisinden bazı siyasetçiler olmak üzere, genişçe bir
kesim tarafından sert biçimde eleştirilmiştir. Özellikle laikçi (Fransa’da laicard
derler) aydınlar Jospin’e sert eleştiriler yönelterek kendisini istifaya çağırdılar.
Kamuoyundaki yoğun tartışmalar sonucunda Jospin, Danıştay’a bir yazı yazarak “dini sembollerin laiklik prensibiyle uyuşup uyuşmadığını, uyuşuyorsa bu
tür kıyafetlerle ilgili düzenlemelere hangi durumda izin verilmesi” gerektiğini
sormuştur. Bunun üzerine Danıştay, 1905 Ayrılık Yasası, 1958 Anayasası ve uluslararası sözleşmelere atıfta bulunarak öğrencilerin “hangi dine mensup olduklarını gösteren giysiler giymeleri kendi içinde laiklik ilkesiyle çelişmez; bu, ifade
özgürlüğünü ve dinî inancını gösterme özgürlüğünü kapsar” şeklinde bir karar
vermiştir.74 Danıştay, bu kararı vermekle birlikte başörtüsünü sınırlandıran bazı
istisnalar da getirdi. dinî kıyafetlerin provokasyon, başkası üzerinde baskı aracı
ve protesto simgesi olarak kullanılmaması, kendi sağlıklarını ve güvenliklerini
tehlikeye sokmaması, eğitim faaliyetlerine engel oluşturmaması ve eğitim kurumlarında düzeni bozmaması gerektiğini de belirtmiştir. Daha doğrusu başörtüsünün kullanımını bu şartlara bağlamıştır.
1993 yılına gelindiğinde Nantua kentinde dört kız öğrenci okuldan başörtüleri yüzünden uzaklaştırıldı. Değişik yerlerden gelen benzer olaylar üzerine dönemin sağcı Millî Eğitim Bakanı François Bayrou, Danıştay’ın kararına rağmen
tüm kamu okullarında başörtüsünü yasaklayan bir genelge yayınlar. Genelgede
Bayrou, “öğrencileri okulun genel kurallarından uzaklaştıran dikkat çekici simgelerin varlığı okullarda kabul edilemez; bu tür simgeler başkalarını kendi inancını kabule zorlayan simgelerdir,”75 diyerek öğrencilerin başörtüsüyle derslere
girmesinin önlenmesini ister. Bayrou’nun bu genelgesi olayın ulusal bir politikaya dönüşünün işareti sayıldığı için konu ulusal düzeyde tartışma gündemine
gelmiştir. Bayrou’ya karşı çıkan Libération gazetesi, 12 Eylül 1994 tarihli sayısında tam sayfa bir makale yayınlayarak başlığına, Bayrou’nun Başörtüsüne Karşı
Açtığı Haçlı Seferi ifadelerini koydu. Buna karşı yasakçı cephede yer alan kesimler
Bayrou’ya karşı destek kampanyaları düzenlediler. Fransa’daki değişik düşüncede
aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler olayı gündemlerine almış ve değişik boyutlarıyla tartışmıştır. Genel olarak merkez sağ ve merkez sol partiler, bazı feminist
74

McGoldrick, Human Rights and Religion, s. 69.
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A.g.e., s. 72.
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gruplar, masonlar, cumhuriyetçi ve laik aydınlardan oluşan cephe başörtüsünü
Fransız yaşam biçimine bir tehdit olarak nitelendirdiği için yasağı savunmuştur.
Buna karşın çok-kültürlülük tartışmasını yürütenler, Katolikler, Müslümanlar ve
Komünist Partili siyasetçilerle bazı Sosyalist Parti milletvekilleri insan hakları, dinî haklar, çok-kültürlülük, Müslümanların Fransız toplumuna entegrasyonu
gibi gerekçelerden hareketle yasağa karşı çıktılar.76
Bayrou’nun genelgesinden sonra okulların bazılarında öğrenciler okullardan
atılmaya, bunun da sonucunda Danıştay’a birtakım davalar intikal etmeye başladı. Danıştay’a intikal eden davalar genel olarak başörtüsü lehine bozulmuştur.
Yasakla ilgili yasanın çıktığı 2004 yılına kadar Danıştay’a intikal eden 49 davanın
8’inde okul yönetimleri haklı bulunmuş, geriye kalanlarında ise öğrenciler haklı
bulunarak okullarına geri dönmeleri sağlanmıştır. Bu sekiz olayın bazılarında
öğrencilerin velileriyle birlikte protesto eylemlerinde yer alması, bazılarında ise
eğitim faaliyetlerini aksatmaları gerekçe gösterildi.77 2000’li yıllara gelindiğinde
başörtüsü konusu etrafındaki tartışmalar giderek başörtüsü aleyhine yoğunlaştı
ve olay okulların dışına da çıkmaya başladı. Müslüman bir vergi denetmeni görevinin başında başını örttüğü için olay Danıştay’a intikal etti ve Danıştay 3 Mayıs
2000’de aldığı bir kararla “laiklik prensibi kamu işleri ile uğraşma esnasında dinî
bağlılığını belirtme hakkını sınırlar,”78 diyerek vergi denetmeninin görevi başında başını örtmesini yasaklamıştır. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2003’de yaptığı bir konuşmada, “kamu görevlilerinin devleti temsil ettikleri”nden hareketle
herkesin devletin nötralite ilkesine uyması gerektiğine ilişkin demeçler verdi.
Bu konuşma çok sayıda başörtülü kadının kamu görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin haberlerin medyada yoğun biçimde yer aldığı bir sırada geldi. Kısaca,
Fransız toplumunda başörtüsüne karşı başlatılan sürek avı okulların sınırını aşarak kamusal alanın değişik kurumlarına kadar yayılmış oldu.
Fransa 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerine başörtüsü etrafında bölünmüş bir
kamuoyuyla gitti. Bu süreçte Fransız kamuoyunda başörtüsü aleyhine yaygın
bir kanaat gelişmiştir. Nitekim 2003 yılında yapılan araştırmalara göre Fransız
toplumunun yüzde 73’ü okullarda başörtüsünün yasaklanmasından yana tavır
belirtmiştir.79 Chirac Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Bernard Stasi’nin başkanlığında Fransız toplumunda tanınmış 20 aydın ve akademisyenden oluşan bir
komisyon kurarak, başörtüsü konusuyla ilgili toplumun değişik kesimleriyle görüşmeler yaparak konuya ilişkin bir rapor hazırlamalarını sağladı. Stasi Komisyonu olarak bilinen bu komisyonda değişik kesimleri ve dinleri temsil etmek
üzere yer alan aydınlar içinde iki tanesi hâriç tümü Kuru’nun ifadesiyle saldırgan
laisizmden yana olan aydınlardı. Özgürlükçü pozisyonu olan iki aydından biri
76
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çok-kültürlülüğü savunan Alain Touraine, diğeri de özgürlükçü laisizmden yana
olan Jean Baubérot idi. Ne var ki, başörtüsü yasağından yana bir rapor hazırlayan
ve bu yönde öneride bulunan Komisyonun raporuna sâdece Baubérot muhalefet
şerhi koymuştur. Touraine de kamuoyu baskısı sonucunda rapora imza atmak
zorunda kalmıştır.

Stasi Raporu: Düşman Babalar, Kurtarıcı Müşfik Memurlar
Stasi Komisyonu, raporunda kapsamlı bir laisizm tanımı yapar, ardından da okulun laisizm için önemi üzerinde durur. Stasi Komisyonu’nun raporuna göre cumhuriyetin temel taşını oluşturan laisite üç değer üzerine bina edilmiştir: vicdan
özgürlüğü, manevî ve dinî tercihlerin hukukî eşitliği ve siyasî iktidarın tarafsızlığı.80 Ancak raporda devletin tarafsızlığı ilkesi sıklıkla vurgulanmasına rağmen laik yaşam biçimi adına değerlerle donatılmış bir devlet anlayışı öngörülür.
Laikliğin devletin tarafsızlığına indirgenemeyeceği şu ifadelerle dile getirilir:
“Laisite, devletin tarafsızlığına indirgenemez. Saygı, güvence, gereklilik, birlikte
yaşama onun başlıca ilkeleridir; bunlar devlet, ibadetler ve kişiler için bir haklar
ve ödevler bütününü oluştururlar”.81 Dolayısıyla bu anlayışa göre devlet dinî
işlerden elini çekerek kendisini siyasal alanla sınırlandıran bir kurum olamaz.
Devlet, bireyi şekillendirmek, dönüştürmek, kamu düzeninin bir parçası hâline
getirmek, başka bir deyişle medenî toplumun bir neferi (Fransızlaştırmak da denebilir) hâline getirmekle yükümlüdür. Laisiteyi korumak üzere devlete yüklenen misyon şu ifadelerle dile getirilir:
Komisyon, dinlerin kendilerini laik yaşam biçimine uydurma çabası içinde olmaları gerektiğinin altını özenle çizer. Stasi Raporu’na göre, “laisite, bidayette
her dinden bir uyum sağlama çabası bekler. Din evrensel bir hedefe sâhip olduğunda, öte-dünyayı da bu dünya gibi kucakladığında, bu iki âlemin ayrılığını
kabul etmek, onun açısından kolay değildir. Aslında laisite, yalnızca birlikte yaşamayı mümkün kılmak için, dinî dogma ile toplumu yöneten yasaları uzlaştırmak için bir yorumlama çabası talep eder.”82 Komisyon bu yeniden yorumlama
çabasını laisiteden değil, dinlerden beklemektedir. Başka bir deyişle, laisizmin
kendisini yeniden gözden geçirerek farklı inançları yaşanabilir kılması yerine;
komisyon, dinlerin kendilerini laisiteye göre yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini belirtir. Komisyon, laisizmi bir bakıma tüm dinlerin üzerinde yer alan ilkeleri ve değerleriyle geniş kapsamlı bir din gibi takdim eder.
Stasi Raporu, cumhuriyetçi ve laik değerlerin öğrenildiği mekânların okullar
olduğunu, dolayısıyla laik ilkelerin ve değerlerin okullarda etkin biçimde öğrencilerin zihinlerine kazınması gerektiğini özenle belirtir. Okul, yukarıda ifade
80 Gunn, Din Özgürlüğü ve Laisite, s. 75.
81 Turhan Ilgaz, Avrupa’da Laiklik, demokrasi ve İslam Tartışmaları: Fransa’da Laisitenin Uygulanışına İlişkin Stasi Raporu,
(Der. ve Çev. Turhan Ilgaz), Ankara: Paragraf, 2005, s. 41.
82 A.g.e., 46
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edildiği gibi öğrencileri her tür aidiyetten ve farklılıktan sıyırarak “cumhuriyetçi
vatandaş” yetiştiren bir fabrikasyon işlevi görür. Raporda okulların dinler karşısında tarafsız olamayacağı, aksine dinlere karşı eleştirel bir yaklaşım biçimini
geliştirerek bireyleri dogmalardan ve inançlardan kurtaracak bir özgürlük reçetesine dönüşmesi gerektiği ısrarla vurgulanır: “Okulda, dinlerin eleştirel bilgisinin
zenginleşmesine yardım etmek, geleceğin yurttaşlarını entelektüel ve eleştirel
bir formasyonla donatmaya imkân verebilir. Yurttaşlar, böylece, inançların küresinde bir düşünce ve seçiş özgürlüğü uygulayabilirler”.83
Stasi Raporu, başörtüsünü aynı zamanda Fransa’da kamu düzenini bozan bir
tehdit olarak algılamıştır. Nitekim Komisyon raporunun bir yerinde “komisyonumuz bugün için sorunun vicdan özgürlüğü sorunu olmadığını, kamu düzeni sorunu olduğunu düşünmektedir” diyerek başörtüsünün kız çocukları üzerinde bir
baskı aracına, böylece kamu düzenine karşı bir meydan okumaya dönüştüğünü
belirtir.84 Komisyon, kız çocuklarının babalarının, ağabeylerinin ve çevrelerinin
baskısı sonucunda kapandıklarını ileri sürerek devleti, kamu düzeni ve güvenliği
adına bu çocukları babalarından kurtarmaya dâvet etmektedir. Komisyona hâkim
olan anlayışa göre babalar çocuklarının düşmanı, devlet memurları ise çocukları
düşman babalardan kurtaran müşfik insanlardır. Memurlar kız çocuğunu, okul
denen kurum aracılığıyla düşman babanın tahakkümünden kurtaracaktır. Bunu,
babanın aile yaşamı içinde kendisine kazandırdığı kanaatlerden, dogmalardan ve
inançlardan arındırarak yapacaktır.
Okul tüm bunları öğretmenler aracılığıyla yapacaktır. Stasi Komisyonu, buradan hareketle öğretmenlerle göreve başlarken bir laiklik sözleşmesi imzalanması
önerisini getirir. Komisyon biraz daha ileri giderek laiklik sözleşmesinin sâdece
öğretmenlerle sınırlı kalmayıp, tüm kamu kurumlarında çalışanlara, hatta Fransız vatandaşlığına geçen herkese uygulanmasını şart koşan bir öneri geliştirir:
Komisyonumuz, her bireyin haklarını ve mecburiyetlerini tanımlayan bir “laisite
sözleşmesi”nin kabul edilmesini önermektedir. Bu sözleşme, işbu raporda sıralanan ilkelerin tamamını içerebilecektir. Normatif değer taşımayacak olan bu sözleşme metni,
seçmen kartının verilmesi, kamu görevlilerinin başlangıç formasyonları, ders yılı başlangıcı, göçmenlerin kabulü ya da vatandaşlığa geçme gibi vesilelerle dağıtılacak bir
rehber biçimde olacaktır. Komisyonumuz, bu metnin ilgili kamu alanlarında yer almasını da önermektedir.”85

Özgürlüğün, serbest seçimin, düşünce ve inanç hürriyetinin en temel değerler hâline geldiği bir dünyada bu tür önerileri duymak gerçekten insanın kanını
donduruyor. Bu tür önerilerin tüm toplumu bir kışlaya çeviren sosyalist ve faşist
rejimleri çağrıştırdığını söylemek hiç abartı olmayacaktır. Kendisini Batı medeniyetinin kurucu aktörü olarak tanımlayan, devriminin değerlerini bir medeniyet
83 A.g.e, s. 44.
84 Yolande Jansen, “Secularism and Security: France, Islam and Europe”, Comparative Secularisms, 77.
85 Ilgaz, Avrupa’da Laiklik, Demokrasi ve İslam Tartışmaları, s. 96.
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projesi olarak tüm dünyaya yayma misyonunu yüklenen, laikliği bir özgürlük
projesi olarak takdim eden Fransa gibi bir toplumda, devletin en fazla önemsediği
aydın ve akademisyenlerin bu tür bir öneriyi 2000’li yıllarda geliştirmiş olması
son derece düşündürücüdür.
Komisyon 24 maddelik bir öneri listesi geliştirmiştir. Ancak bunlar içinde en
önemlisi, “dikkat çekici dinî simgelerin devlete ait ilk ve orta öğretim kurumlarında yasaklanmasına ilişkin” öneri olmuştur. Geriye kalan önerilerin bir kısmı
Müslümanların mezarlık, helâl gıda, kapalı kurumlardaki ibadet ihtiyaçlarının
giderilmesiyle ilgilidir. Ancak buna benzer öneriler geliştirmesine rağmen Stasi
Raporu, baştan sona başörtüsünün yasaklanmasına meşruiyet sağlayan bir anlayış üzerine bina edilmiştir. Komisyon üyeleri, Fransa’da Katoliklerin lehine olan
uygulamaları, Fransa’nın koskoca bir bölgesi olan Alsace-Moselle bölgesindeki
istisnaları, eğitim kurumlarında Katolik okullara sağlanan imkânları, Fransız laisizmindeki soyut birey ve soyut eşitlikçi politikaların yol açtığı yaygın mağduriyetleri ve kadınların Fransız toplumundaki ikincil konumu gibi sorunların hiçbiri
üzerinde durma ihtiyacı hissetmemiştir. Bu sorunların tümü Fransa’daki laiklik
anlayışıyla yakından bağlantılı olmasına rağmen, Komisyon bu sorunlara karşı
miyop bir tavır sergilemiştir.
Komisyonun raporundaki başörtüsü yasağı önerisi yasa teklifi hâline getirilip 2004 yılının başında Temsilciler Meclisi’ne, ardından da Senato’ya sunularak
ikisinde de birkaç karşı oyun dışında ekseri çoğunlukla kabul edilerek yasalaşmıştır.86 Yasada, “devlete ait ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin dinî
aidiyetlerini gösteren ‘dikkat çekici’ dinî simgeler ve kıyafetler yasaktır” denerek
dikkat çekiciliğe özel vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla diğer dinlere ait dikkat çekici
simgeler de (Yahudilerin kippası, Sihlerin sarığı, Hıristiyanların büyük boyutlu
haçları) yasaklanmıştır. Ancak küçük haçlar, Davut yıldızı ve madalyonlar gibi
küçük simgeler “dikkat çekici” simgelerin dışında tutularak yasağın kapsamına
alınmamıştır. Komisyonun geliştirdiği 24 maddelik öneri listesinden başörtüsü
yasağının dışında bugüne kadar uygulamaya konan başka da öneri olmamıştır.
Yasanın devreye girmesiyle birlikte Müslüman kız öğrencilerin yöneldiği değişik alternatifler oldu. Bunların başında Katolik okullara olan yöneliş geliyor.
Bazı bölgelerde Katolik okullardaki Müslüman öğrenci oranı yüzde 80’lere ulaşmıştır. Yasa özel okulları kapsamadığı ve Katolik okullar bu konuda hassas oldukları için Müslüman öğrencilerin önemli bir kısmı buralara yöneldiler. Önemli
bir kısmı ise okullarından ayrılarak “uzaktan eğitim” yoluyla eğitimlerine devam
ettiler. Bazıları da okul yaşamlarına son verdiler. Bu yasanın mimarlarının özellikle bu soruna cevap vermeleri oldukça güçtür. Zira onlar, okulları öğrenciler
için “özgürleşme” yuvası hâline getirmeyi amaçlamışken, çok sayıda öğrencinin
86 Yasa, Temsilciler Meclisindeki oylamada 494 evet, 36 hayır, 31 kararsız oyla kabul edilirken, Senato’da yapılan
oylamada ise 276 evet, 20 hayır oyuyla kabul edilmiştir.
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bu kurumların dışında kalmasına yol açtılar. Müslüman öğrencilerin yöneldiği
diğer bir alternatif ise Müslümanlar tarafından kurulan okullar oldu. Yasağın
devreye girdiği tarihlerde Müslümanlara ait üç okul vardı. Bu okulların sayısı
2010 yılı itibariyle 10’a çıkmıştır. Fransız eğitim yasasına göre özel bir okul beş
yıl eğitim verdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı’yla bir sözleşme imzalayarak
devletten yardım alabiliyor. Bazı Müslüman okullar da bu aşamaya gelmiş durumdadır. Yasa başörtülü Müslüman öğrencilere karşı yasak getirmeye çalışırken, Müslümanların okullaşmasını da beraberinde getirmiştir.
2010 yılına gelince bu kez başörtüsü yasağı etrafındaki tartışmalar burka etrafında sürmeye başlamıştır. Anayasa Mahkemesi burkayla ilgili düzenlemeyi
nayasaya aykırı bulduğu için düzenleme “güvenlik” gerekçesine dayandırılarak formüle edilmiştir. Hükümet, burkayı yasaklama gerekçesinde, kadınların
tüm vücutlarını burkayla gizleyerek kendilerini görünmez kıldıklarını, bunun
da devlet açısından güvenlik zafiyeti oluşturduğunu ileri sürmüştür.87 Yapılan
araştırmalara göre tüm Fransa’da burka takan kadın sayısının 200 civarında oldu
tahmin edilmektedir. Buna rağmen hükümet bu konuyu ulusal bir sorun hâline
getirerek 200 kişiye yönelik bir yasal düzenleme yapma yoluna gitti. Fransız
Danıştay’ı ile Avrupa Konseyi’nin uyarılarına rağmen Fransız hükümeti sokaklarda burka giyimini yasaklayan yasa teklifini Temmuz 2010’da Meclis’ten, ardından da Senato’dan geçirerek kabul ettirmiştir. Yasa Senato’da kabul edildikten
sonra Anayasa Mahkemesi’ne de intikal etmiştir. Anayasa Mahkemesi güvenlik
gerekçesine dayandırılan yasayı bu kez kabul ederek yürürlüğüne izin vermiştir. Kısaca, okullarda başörtüsüne karşı başlatılan savaş sokaklara yayılarak burkaya karşı savaşa dönüştürüldü. Bundan sonraki adımda Müslüman kadınların
sokaklarda başlarını örtüp örtemeyeceğiyle ilgili uygulamalar devreye girerse
şaşırmamak lâzımdır. Hattı zatında son yirmi yılda başörtüsü etrafında süren
tartışmalar, Fransız toplumunda başörtülü kadınlara karşı derin bir önyargının
ve hatta nefretin oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla yasal düzeyde yasaklar
olmaksızın da, Fransa’da başörtülü Müslüman kadınlar için giderek daha az toleranslı bir toplumsal alanın geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Sonuç Yerine: İslâm Fransa’yı Nereye Götürecek?
Yukarıda analiz edildiği gibi, Fransız Devrimi’nden sonra Fransa, laisizm ile Katolizm değerleri ve politikaları etrafında iki cepheye ayrılmış, uzun süre bu iki
cephenin mücadelesine tanık olmuştu. Fransız toplumundaki inişli çıkışlı uzun
tarihi sürecin sonucunda laik cephe kamusal alan üzerinde hâkimiyet kurarak
Katolik cepheyi kendi alanına çekilmek zorunda bıraktı. Fransa’da kamusal alan,
özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra laik politikaların etkisi altında tek sesli bir görünüm kazandı. Bu tek sesliliği çoğulcu bir yapıya dönüştürmeye zor87 Burada yine Cezayir bağımsızlık savaşı esnasında yaşanan sendromun uyandığı hemen akla gelmektedir. Çünkü
bağımsızlık savaşı esnasında kadınların çarşaflarının içinde silâh taşıdıkları Fransızlar tarafından ileri sürülmüştü.
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layan talepler son yıllarda Müslümanlardan geliyor. Müslümanların varlığı ve
kamusal alandaki talepleri, gerçekten Fransız toplumunda çok yönlü anlamlara
sâhiptir. Bu, bir yandan laiklik adına tek bir yaşam biçimini devlet eliyle tüm topluma dayatmayı öngören vatandaşlık dini anlayışını aşındırmaktır. Bir yandan
da vatandaşlık dini anlayışının mağdur ettiği ve gizlediği bir takim kimliklere,
yeniden gün yüzüne çıkma cesaretini kazandırmaktadır.
Müslümanların bu yönüyle özellikle Katolikler için önemli bir referans oluşturduğunu söyleyebiliriz. Paris’te yaptığımız görüşmeler esnasında bir Fransız
aydını, Müslümanlar bizdeki Katolik kompleksin yıkılmasına yol açtı demiştir.
Çünkü devrim sonrasında devlet, laiklik politikaları adı altında toplumu dini değerlerden arındırmak için dine ve kiliseye karşı öylesine büyük bir mücadele
verdi ve Katolizmi öylesine negatif bir kimlik olarak takdim etti ki, Fransız toplumunda insanların kendilerini Katolik veya dindar bir kimlikle tanıtmaları utanılır
bir şey hâline geldi. Bu bakımdan Fransız toplumunda birçok dindar veya Katolik
kimliğini gizler hâle geldi. Oysa Müslümanlar, kendilerini kamusal alanda övünerek takdim ederken veya Müslüman bir kadın başörtüsünü üzerinde gururla
taşırken Katoliklerdeki sinmişlik ve içe kapanmışlık duygusunu giderecek bir cesarete zemin hazırlamaktadır.
Ancak unutulmamalıdır ki, Müslümanlar, Katolikler için bir cesaret unsuru
ve hatta bir müttefik güç oluşturduğu ölçüde, laik cephenin tepkisini çekmekte, onların hedef tahtası hâline gelmektedir. Bugün Müslümanların, Katoliklerin
devrim sonrasında laik cephe karşısındaki konumuna geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fransız laikçilerinin hasım gücü Fransa’da bugün için İslâm
ve Müslümanlar olmaya başlamıştır. Laik cephe bu kez laisizmi İslâm karşıtlığı
üzerinde konumlandırmaya ve buradan hareketle saldırı pozisyonuna geçmeye
çalışmaktadır. Cumhuriyetçi laikler, Müslümanların kamusal alandaki taleplerini (cami, helâl gıda, kadın erkek ayrı havuzlarda yüzme, İslâma uygun mezarlıklar, başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı vs.) laik değerler üzerine bina edilen
yurttaşlık dinine karşı büyük bir taarruz olarak algılamakta ve deyim yerindeyse
devleti kullanarak bu talepleri geri püskürtmeye çalışmaktadırlar. Fransız toplumunda Müslümanlara karşı yaygınlaşarak gelişen önyargıların, husumetlerin,
düşmanlıkların ve bunlardan beslenen milliyetçiliğin laikçi cephenin işini kolaylaştırdığını unutmamak gerekir. Fransa’da değişik kesim ve aydınlarla yaptığımız
söyleşilerde çoğunun işaret ettiği husus, “medeniyetler çatışması”nın Fransa’nın
içinde yaşanmakta olduğu gerçeği olmuştur. Bu çatışma bundan sonraki yıllarda
şiddetlenerek artma potansiyeline sâhiptir.
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Sorun
Öncelikle din eğitiminin Türkiye’deki durumunu tasvir edeceğim. Ardından bu
tasviri evrensel insan hakları perspektifinden yorumlayacağım. Bu yorumlama
esnasında resimde şu sorunun cevabını arayacağım: Türkiye’de din özgürlüğü
açısından din eğitimi ve Alevîliğin aktarılması konusundaki temel sorunlar nelerdir? Sonuçta Türkiye’de din eğitimi konusunda “iki parçalı genel müfredat” ve
“çoğulcu din eğitimi müfredatı” adını verdiğim iki unsurlu gevşek bir öneri ileri
süreceğim. Tüm bunları yaparken tutarlı kalmamı sağlayacak bir bakış açısına
ihtiyacım vardır. Bu bakış açısı genel anlamda liberal demokrasi, bu konuya özel
olarak da çoğulcu din eğitimidir. Benim sorunu belirleme ve çözüm için hareket
noktam İslâm, Alevîlik ya da Sünnîlik olmayacaktır. Bunun yerine seküler/bilimsel bakış açısı olacaktır.
Türkiye’de din eğitimi konusundaki temel sorunları birkaç başlık altında toplamak mümkündür.

1

1.

Hanefîlik Eğitimi: Sâdece tek bir mezhebe ait, devlet desteği ile kurumsallaşmış bir din eğitimi sisteminin bulunması, en temel sorun olarak karşımızda durmaktadır.

2.

Türkiye’de teknik anlamda bir din eğitimi yoktur: Devlet, kendi uhdesine
almış olduğu mezhep de dâhil olmak üzere din mensuplarının “teknik an-

Hakem incelemesinden geçmiştir.
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lamda” din eğitimi almasını yasaklamaktadır. Teknik anlamda din eğitimi
ebeveynlerin istediği şekil ve koşullardaki din eğitimidir.
3.

Var olan din eğitimi endoktrinasyona dayalıdır: Türkiye’de “teknik anlamda” bir din eğitimi yerine müfredat da dâhil tüm aşamaları devlet memurları/görevlileri tarafından belirlenen propaganda amaçlı, endoktrinasyona dayalı bir eğitim sistemi vardır. Devlet görevlileri, devletin ideolojik
hassasiyetlerine uygun, ayıklanmış, dizayn edilmiş ve resmî ideoloji perspektifiyle ılımlaştırılmış müfredatlar hazırlamaktadır. Örneğin hükümet,
din dersi müfredatına Alevîlikle ilgili konuların girmesini istemekte ve ne
oranda isterse o oranda bu konular müfredata dâhil edilmektedir. Din dersi müfredatı da dâhil olmak üzere tüm müfredat büyük oranda pedagojik
değil ideolojik gerekçelerle hazırlanmaktadır.

4.

Bunun sonucu olarak din eğitimi hiçbir Avrupa ülkesinde hatta birkaç istisna ile hiçbir dünya ülkesinde olmayacak şekilde genel müfredatın bir
parçasıdır. Dolayısıyla matematik, fizik veya coğrafya gibi tek bir müfredat, ülkenin her tarafında herkese aynı şekilde okutulmakta ve özel okullar
da dâhil olmak üzere farklı müfredatların okutulması yasaklanmaktadır.
Sünnîliğin ve Hanefîliğin kendi içindekiler de dâhil olmak üzere dinî çeşitlilik yok sayılmakta ve farklı görüşler “ortak bir müfredat”la tektipleştirilmektedir. Bu tektipleştirme, dinî bir kurum tarafından değil devlet memurları aracılığı ile yapılmaktadır.

5.

Müfredat, çoğulculuğa aykırı olarak mutlak doğruluk iddiasına dayanmaktadır. Bunun altında yatan neden de eğitimin mutlak doğrulara dayandığı zannıdır. Bu anlayış, çoğu zaman çoğulcu bakışa aykırı olarak şu
şekilde ifade edilir: “Bilim doğrulara dayanır, din bilimin konusudur, dine
bilimsel yaklaşım bize dinsel doğruları verir.” Aynı dinî inançlardaki insanların inanma biçimleri arasındaki farklılıklar, muhtemel karmaşa ve
şiddet nedenleri olarak görülür. dinî cemaatlere güvenilmez hatta tehdit
gözüyle bakılır.

6.

Türk millî eğitiminin akıl yapısı, eğitimin çok önemli bir şey olduğu ve
bu nedenle çocuklara yanlış şeylerin verilmemesi, birbiriyle çelişen bilgiler vererek çocukların kafasının karıştırılmaması ve en önemlisi onları
özellikle din eğitimi konusunda “câhil” ebeveynlerin, mektep hocalarının
ve dedelerin eline bırakılmaması gerektiği şeklinde çalışır. Yani eğitimi
tekeline alan kamu otoritesi, ebeveynleri çocuğun maddî sahibi, kendisini
de manevî sahibi olarak kabul eder.

7.

Tüm bunların bir sonucu olarak dizayn edilmiş veya sözde ılımlaştırılmış
hâkim devlet dini/mezhebi dışındaki tüm inançlar, en iyi ihtimâlle yok
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sayılmakta, çoğu zamanda baskı görmektedir. Alevîlik bunlar arasında en
fazla mağdur olanlardan biridir.
8.

Türkiye’de genel eğitim ve din eğitimi sorunu bürokrat, akademisyen ve
uzmanların konuyu sürekli devlet perspektifinden ele almaları nedeniyle
çözüme kavuşturulamamaktadır. Eğitim verme yetkisinin sâdece devlete
ait olduğu şeklinde bir zan vardır. Bu zan, 1925 yılında çıkarılan ve eğitimin tüm aşamalarını devletin uhdesine alan Tevhid-i Tedrisat Kanununa
dayanır. Günün politik koşul ve algılarına göre hazırlanmış, pedagojik değil ideolojik gerekçelere dayanan bu Kanunun 87 yıldır aynı şekilde korunması, Türkiye’de din özgürlüğü ve çoğulculuk bakışına uygun bir yapının
ortaya çıkmasına engeldir.

Din Eğitimi Modelleri
Din eğitimi ile ilgili modelleri birkaç başlıkta sıralamak mümkün:
1.

Devlet kontrolünde din eğitimi: Devlet ya tamamen ya da sınırlı bir şekilde din eğitimi veren okullar açar. Bu okulların bütün finansmanı devlete
aittir. Bazen bu, genel okullarda bir dinin esaslarını içeren dersler verilerek yapıldığı gibi bazen de İngiltere’deki devlete bağlı Kilise okullarında
olduğu gibi ağırlıklı din eğitimi veren okullar şeklinde de olabilmektedir.
Türkiye’de İmam-Hatip Liseleri buna örnektir. Genel müfredatta din dersleri şu üç şekilde verilir:
a) Seçmeli: Hollanda, İtalya
b) Zorunlu: Norveç, Yunanistan
c) Zorunlu seçmeli: Avrupa ülkelerinde en çok uygulanan yöntemdir.
İngiltere’de öğrenci doğal olarak din dersini alır. Din dersi, genel müfredatın bir parçası değildir, uzlaşılmış müfredatlar vardır. Fakat anne-baba,
çocuğunun kaydını din dersinden ve toplu ibadetten sildirebilir. Buna vicdan hükmü (conscience clause) adı verilir.

2.

Devletten bağımsız özel okullarda din eğitimi: Burada müfredat, devlet
tarafından hazırlanmaz. Dünyada en yaygın olan din eğitimi modelidir. Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Ukrayna, İsrail, Malezya, Endonezya, Gana,
Arjantin gibi dünyada birçok ülkede bu model uygulanır.
a. Devletin hazırladığı müfredat: Süreçleri devlet koordine eder ve sonuçta
uzlaşılmış bir müfredat ortaya çıkar.
b. Serbest müfredat: Her dinî grup kendi müfredatını yapar ve uygular.
Devletin eşgüdümü, denetim ve gözetimi yoktur.

3.

Din eğitiminin yasak olduğu yerler.
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4.

Türkiye gibi din eğitiminin sâdece devlet kontrolünde bulunduğu yerlerde
ders seçmeli ya da zorunlu olsun iki farklı tarza sâhiptir.
a) Endoktrinasyona dayalı, ideolojik gerekçelerle şekillenmiş din eğitimi
b) Teknik anlamda din eğitimi: Kamu otoritesinin özel bir din siyaseti veya
propaganda amacı gütmeden bir dinin öğretiminin yapılmasıdır. Din eğitimi, ebeveynlerin veya bireylerin bizzat kendilerinin sâhip olduğu dinî inancın eğitimini almalarıdır. Ebeveynler, çocuklarının nasıl bir din eğitimi alacaklarına, müfredatın içeriğinin nasıl olacağına kendileri karar verirler.

Endoktrinasyona dayalı din eğitimi ise din eğitimini politik tavırları ve siyasî
düşünceleri meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanmayı ifade eder. Propagandaya dayalı din eğitimi ise dinî inançları değiştirme, dönüştürme ve tektipleştirme amaçları güder. Bu nedenle dini kontrol etmek gerekir. Bu tavır da çoğulcu,
demokratik din eğitimi bakış açısı ile uyuşmaz. Millî din oluşturma çabaları da
aynı şekilde ulus devleti güçlendirmenin yolu olarak düşünülmüştür. Dışarı ile
farklılaştıran içeride aynılaştıran bir düşünce yapısı ile dinin etnik yapıya ait
özelliklerinden bahsedilir. Din bir ayrıştırma unsuru olarak kullanılır.
Din eğitimi, din öğretimi ve dinî eğitim terimlerini ben aynı anlamda kullanıyorum. Dinler hakkında eşit oranda bilgiler veren dersler, din eğitiminin parçası olamaz. Bunların adı “din dersi”, din kültürü veya dinler tarihi adını alabilir.
Teknik anlamda din derslerinin İslâm dersi, itikat dersi, Alevîlik dersi, Katoliklik
dersi gibi adlarla zikredilmesi gerekir.

Türkiye’de Din Eğitiminin Yapısı
Türkiye’de sorun sistemden kaynaklandığı kadar zihniyetten de kaynaklanmaktadır. Sistemin müsaade ettiği bazı özgürlüklere zihniyetler müsaade etmemektedir. 2007’deki yeni din dersi müfredatından sonra din dersinde kısmi iyileşmeler
görülmektedir. Hâlâ çok fazla yanlı, eksik ve yanlış bilgi vardır. Örneğin İlköğretim 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi “İlahi Kitaplar” bölümünde yeterli ve
doğru bilgilendirmeler yapılmamaktadır. Tevrat hâlâ sâdece Yahudilerin kutsal
kitabı olarak verilmektedir. İncil başlığında Hıristiyanların da kutsal kitabı olduğunu ima eden cümleler vardır ancak ilâhiyat fakültesinden mezun olan öğrencilerin çoğu bu konuda yetersiz bilgiye sâhip olduğu için yeterli yönlendirmeyi
yapacak durumda değildir. Diğer taraftan Zebur, “Hz. Davud’a indirilmiştir” denmektedir. Bu, öğrenciye tüm dinlerin kabul ettiği bir bilgi gibi verilmektedir.
Bunlar sâdece birkaç örnektir.
Mevcut din dersi müfredatını hazırlayanların resmî ideoloji ve devlet perspektifinden baktıkları açıkça görülmektedir. Ayrıca bu dersleri anlatan öğretmenler
de ya yeterli birikime ya da çoğulcu bir din eğitimi bakış açısına sâhip değiller-
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dir. Çoğulcu bir din eğitimi bu ikisi var olmadan mümkün değildir. Daha önemlisi ise devlet perspektifinden verilen eğitime din eğitimi denemez.
Daha önce bahsedildiği gibi Türkiye’de din eğitimi, cami vaazları, Diyanet
İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesindeki Kuran kurslar, İmam-Hatip liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve zorunlu din dersi yoluyla verilmektedir. Bunlar çoklu bir yapı
gibi görünse de temelde tüm aşamaları kamu görevlileri tarafından belirlenen ve
sâdece tek bir mezhebin görüşleri çerçevesinde şekillendirilen çözüm yollarıdır..
Din eğitiminin genel müfredatın bir parçası olması, Türkiye’de devletin bu dersi
propaganda amaçlı kullanmasına neden olmaktadır. Devlet, bu dersin kendisine
karşı bir propaganda aracı hâline gelmesi endişesi ile ders üzerinde tam kontrol
sağlamak istemektedir. Bu endişe, olgusal karşılığı olmayan bir tehdit algısına dayanmaktadır. Bu korkunun üstesinden gelmek için din eğitimi genel müfredatın
parçası olarak ele alınmakta, mezhepler hatta dinler üstü olma iddiasına dayanılmaktadır. Ancak mevcut müfredata bakıldığında bu iddianın hiç doğru olmadığı
tam tersine devlet gözüyle bir din ve ahlâkın verilmeye çalışıldığı görülür.
Türkiye’de din dersine yüklenen anlamla ilgili ciddî bir kafa karışıklığı vardır.
Ahlâk eğitimi ile din eğitimi birbirinden ayrı şeyler gibi algılanmaktadır. Din
eğitimi bizzat ahlâk eğitimidir. Eğitimin iki türü vardır: birincisi ahlâk eğitimi,
ikincisi ise bilimsel eğitimdir. Dindar bir kişi, çocuğunun ahlâkını dinî inancına
dayalı olarak vermek ister. dinî ve ahlâkî eğitimin meşruiyeti tek başına bu isteğe dayanır. Ancak bunun dışında bir eğitimin gerekli olduğu düşünülürse bu,
“insan hakları” veya “vatandaşlık” gibi genel müfredat içindeki dersler altında
verilebilir.
Türkiye’de din eğitimi bir özgürlük olarak görülmemekte, devlet tarafından
yerine getirilmesi gereken sosyal bir hak olarak görülmektedir. “Ulus devletin
tek bir dini, tek bir bayrağı, tek bir dili, tek bir okulu, ortak bir duygusu ve heyecanı olur” düşüncesinden ilham alarak ortaya çıkan bu yapı, anayasanın 24. maddesinde Hanefîlik eğitimini zımnî bir şekilde teminat altına almış, diğer inançları
yok saymıştır.
Uluslararası mevzuatın öngördüğü şekilde düşünce, vicdan ve din özgürlüğü2
bakış açısına uygun olarak teknik anlamda din eğitiminin iki temel amacı vardır:
1. Bireylerin inandıkları dinin pratiklerini ve bilgilerini asgarî veya ileri derecede
öğrenmesi, 2. Din adamı yetiştirme. Bunlarla birlikte teknik olarak din eğitimi ile
ilgili olmamakla birlikte dinlerle ilgili olan amaçlar vardır. Din üzerine bilimsel
araştırma yani dini bir nesne olarak ele alma, akademik çalışma lisans ve lisan2 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi, “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü”nü düzenler. Bildirgede dinî eğitim,
“düşünce, vicdan ve din özgürlüğü”nün gereği olarak görülür. 1981’de yine Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılan ve
Türkiye’nin de imzaladığı Din ve İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri,
18. maddeyi 1-8 maddelerinde daha geniş olarak açıklmamıştır. Burada çocuğun eğitim alanındaki “sahibi”, devlet değil
ebeveyn kabul edilmiştir. Oysa Türk Millî Eğitimi’nin akıl yapısında çocuk, devletindir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
9. maddesi ve Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 10. maddesinde de Birleşmiş Milletler perspektifi tam olarak benimsenmiştir.
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süstü eğitim çalışmaları ile ilk ve orta öğretim müfredatında dinler hakkında
genel kültür vermeyi amaçlayan uygulamalar, din veya ahlâk eğitiminin değil
genel müfredatın parçasıdır. Bu iki amaç arasında kategorik bir ayrım vardır ve
ikincisi, seküler-bilimsel öğretime dayalı bir pedagoji ile elde edilebilir.
Ancak Türkiye’deki “dini kurumların” bu amaçlardan hangilerinin gerçekleştirmeyi amaçladıklarını tespit etmek imkânsızdır. İmam-Hatip liseleri ve İlahiyat fakülteleri bunlardan hangilerini amaçlamaktadır? Bu amaçların her biri ortak bir
şekilde verilmeye çalışılır. Ancak kişi, din görevlisi olmak istemiyor fakat sâdece
dinî inancı hakkında asgarî bilgi sahibi olmak istiyorsa ne yapacaktır? Ya da kişi
dindar değil ancak dinler hakkında eğitim almayı amaçlıyorsa nasıl bir yol tâkip
edecektir? Türkiye’de bu sorulara cevap olabilecek bir yapı ya da çalışma yoktur.

Mevcut Müfredatta Alevîlik
Öncelikle belirlenmesi gereken şey, çok uzun yıllardan beri kurumsal bir Alevîlik
eğitiminin bulunmamasıdır. Belki de Bektaşî tekkeleri dışında Alevîlik hiçbir zaman okula sâhip olmadı. Bu, gerçekte Alevîlik açısından bir avantaj olmuş olabilir. Bu şekilde otantik hâliyle ve bütün kültürel öğeleri ile varlığını, zor koşullarda da olsa sürdürebilmiştir. Fakat 1950’lerden itibaren kentleşme ile birlikte toplumsal Alevî belleği parçalanmaya başlamış ve Alevîlik bilinci geleneksel
dinî kodlarından uzaklaşarak farklı ideolojik ve kültürel tarzlara bürünmeye başlamıştır. Sürekli siyasî baskılara mâruz kalan Alevîler, egemen kültürlerle baş
etmek ve hayatta kalmak için baskın ideolojik söylemleri, koruyucu kalkan olarak kullanmışlardır. Ancak kendilerini Alevîliğe ait terimlerle ifade etmek yerine sürekli olarak seküler terimlerle ifade etmek zorunda bırakılmaları nedeniyle
Alevîlerin dinî kimlikleri ideolojik kimliklerinin gerisinde kalmıştır. Bunun en
önemli nedenlerinden biri, din eğitimi veren kurumsal yapılarının yüzyıllardır
kapalı ve yasak olmasıdır.
Sünnîlerin din eğitimi devlet uhdesine alınarak tektipleştirilmişken Alevîlerin
din eğitimi tamamen yasaklanmıştır. Alevîlerin sözde din eğitimi, Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesindeki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (DKvAB) maharetiyle
verilmektedir. Ancak mevcut müfredat ve dersin ismi de dâhil olmak üzere bu
dersin tüm yapısı, pedagojik değil ideolojik gerekçelere dayanmaktadır. Bu genel
sorunun yanında daha spesifik olarak müfredat, 2007 yılana kadar Alevîlik ve
Bektaşîlikle ilgili bilgi içermemekteydi.
2007’den itibaren Alevîlik, zorunlu din dersi müfredatının parçası hâline gelmeye başlamıştır. Bu sâdece kendini ilk ve ortaöğretimdeki DKvAB ders kitaplarında göstermektedir. Alevîliğin İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve DİB’ye
bağlı Kuran Kurslarına karşılık gelecek Dede-Zakir Okulu, Dedelik Yüksek Okulu,
Alevîlik Yüksek Okulu ya da Ehlibeyt Yüksek Okulu gibi eğitim kurumları yoktur.
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Alevîlik konusuna mevcut zorunlu DKvAB dersi müfredatında yer verilmiş
olsa da bunların öğretimi, İlahiyat fakültesi mezunu ve Sünnî eğitim almış kişiler tarafından verilmektedir. Mevcut İlahiyat müfredatının hiçbir aşamasında
Alevîlik eğitimi ya da Alevîliğe dâir bilgi yoktur. Sâdece son birkaç yıldan beri
bazı akademisyenlerin özel ilgileri nedeniyle Alevîlikle ilgili bilgiler derslerde
verilmeye başlanmıştır. Ancak bunların sistemli ve yeterli olduğunu söylemek
zordur. Bu durum, Alevîler veya Sünnîler istemediği ya da Milli Eğitim Bakanlığı
istemediği için böyle değildir. Bunun temelinde daha makro bir neden vardır ve
bu da özel olarak Millî eğitimin genel olarak Türkiye’deki egemen politik anlayışın çoğulcu bir din eğitimi perspektifine sâhip olmamasıdır.
Yeni müfredatta Alevîlik yeterince aktarılmakta mıdır? İlköğretim 4 ve 5. sınıflarda Alevîlikle ilgili bilgilere yer verilmemektedir. Bu sınıflarda din dersinin mezhepler üstü olduğu görüntüsü verilmektedir. Çünkü Sünnîlik veya Hanefîlik kelime olarak dâhi geçmemektedir. Her şeye rağmen bir mezhep vurgusu çağrıştıracak
çok az bölüm vardır. 4. sınıf kitabında Hz. Muhammed’in hayatı kısmına “Ehl-i
Beyt” eklenebilir ve bu şekilde Alevîlik konusuna kısmi bir giriş yapılabilirdi.
6. sınıf kitabında “İlahi Kitaplar” bölümü oldukça yetersiz ve yanlış yönlendiricidir. “Namaz İbadeti” başlığı tamamen Hanefîliğe göre anlatılmıştır. “İslamiyet ve Türkler” başlığı altında Alevîlik açısından önemli olan Ahmet Yesevi,
Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli başlıklarına yer verilmiştir. Bu kişiler,
Sünnîler açısından da saygın kabul edildiği için ortak değerlerin seçildiği dikkat
çeker.
7. sınıf oruç ibadeti kısmı, tamamen Sünnî inanca göre düzenlenmiştir. Muharrem orucundan bahsedilmemiştir. 8. sınıf kitabında Alevîlik sâdece “Tasavvufi
Yorumlar” başlığı altında zikredilmiştir. “Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik” başlıkları altında tasavvufî yorumlar açıklanmıştır (s. 82). Ancak
yine ideolojik bir dilin kullanıldığı açıktır. Türkiye’de ve İslâm coğrafyasında en
büyük tasavvufî yorum olan Nakşîlik veya Kadirîlik gibi büyük ekollerden bahsedilmemiştir.
Bunun nedenlerini anlamak zor değildir. Öncelikle kamu otoritesi bu tasavvufî
hareketlerin manevî ve hukukî kişiliğini kabul etmemekte ve daha ileri giderek
çoğu zaman anlaşılması çok güç bir şekilde bunları devletin varlığı için “tehdit”
görmektedir. Oysa müfredatın bir tabu oyunundan çıkarılıp sosyolojik gerçekliğe
uygun bir şekilde yazılması, uluslararası mevzuatın gereğidir. Hatta müfredatın
sâdece Nakşîliği değil bu ekolün Türkiye’deki İskenderpaşa ekolü, İsmailağa ekolü, Erenköy ekolü, Menzil ekolü vs. kollarının isimlerini ve kanaat önderlerini
açıkça yazması, kamu otoritesinin vatandaşlarının aidiyetlerini tanıdığını göstermesi açısından önemlidir. Bu yol tercih edilmek yerine bunlara çağrışım yoluyla yer verilmiş ve bunun için de fiilî varlığı olmayan bir tasavvuf ekolünden
bahsedilmiştir: Yesevîlik.
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İkinci neden, Alevîlerin Nakşîlik, Kadirîlik ve Rufaîlik gibi tasavvufî ekollerle
yan yana zikredilmekten, yine bunların da Alevîlikle yan yana zikredilmekten
duyacağı rahatsızlık gözetilmiştir. Oysa bunun da “tehdit” algısı gibi hatalı bir
hassasiyet olduğu açıktır. Din özgürlüğü ve laiklik bakış açısı temelinde bunların
birlikte zikredilmeleri, toplumsal güvensizliği ve önyargıları ortadan kaldırmanın aracı olacaktır.
Bu kısımlarda dede, şeyh, tarikat, cemaat, tekke, dergah gibi önemli dinî terimlerin kullanılmasından kaçınılmıştır. Alevîlik ve Bektaşîlik, özdeş terimlermiş
gibi alınarak başlık “Alevîlik-Bektaşilik” şeklinde verilmiştir. Oysa bunun yerine Anadolu ve Balkanlardaki Hubyar, Sinemilli, Dedekargın, Ağuçan, Mineyik,
İmam Musa Kazım, Pir Sultan, Kul Himmet, Yanyatır, Üryan Hızır gibi diğer
Alevî ocaklarından kısmen de olsa bahsedilerek çoğulcu bakış açısı ortaya koyulabilirdi. Bunun yerine Alevîlik, Bektaşîlikle özdeşleştirilmiştir. Bu üç neden,
2007’den sonra da Alevîliğin müfredatta yer almasının pedagojik değil ideolojik
bir gerekçeye dayandığını göstermeye yeter.
9. sınıf müfredatı, 6. sınıfın genişletilmiş hâlidir. Ancak laiklik konusu ilâve
edilmiştir. Bu kısım, liberal demokrasi ve çoğulculuk açısından oldukça sorunludur. Örneğin laikliğin amacı, “ruhbanlık anlayışına müsaade etmemek” (s. 87)
olarak verilmiştir. Bu şekilde Katoliklik, Ortodoksluk, Şiîlik, Alevîlik gibi birçok
inanç ve mezhep, laiklik açısından gayrımeşruymuş gibi gösterilmiştir. Oysa
devletin bir dinin yapılanma biçimine müdahale etmesi veya onu gayrimeşru
sayması laiklik açısından anlamsızdır ve aynı zamanda gereksizdir. Liberal bir
perspektiften laiklik, şu üç ilkeyle ifade edilebilir: Devletin bütün dinî inançlara
karşı tarafsız olması, dinî kişiliklerin tanınması ve kamu işlerinin dinî gerekçelere dayandırılmaması. Ayrıca liberal açıdan laiklik, hiçbir şekilde din özgürlüğünü
sınırlayıcı şekilde yorumlanamaz.
10. sınıf kitabında inanç ve ibadet esasları Sünnîlik-Maturîdilik açısından anlatılmıştır. Hz. Muhammed ve Kuran bilgileri, mezhepler üstü bilgilerdir. Kitabın
geri kalan kısmının herhangi bir mezheple ilgisi yoktur; genel ahlâk ve vatandaşlık bilgilerini içerir. 11. sınıf kitabında Alevîlik geçmemektedir. Sâdece Caferilik,
İslâmın ameli yorumlarından biri olarak zikredilmiştir. 12. sınıf kitabında “Tasavvufi Yorumlar” başlığı altında “Yesevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Mevlevilik”
başlıkları tekrar edilmiştir. Ayrıca DKvAB kitaplarında “Dört Kapı Kırk Makam”
ve “Makalat’tan Seçmeler” gibi Alevî literatürüne ait kitaplardan, okuma parçalarına ve Hacı Bektaş Veli gibi Alevî dervişlerinin sözlerine yer verilmiştir.
Alevî açılımı diye ifade edilen sürecin en önemli başlıklarından biri, zorunlu din dersinde Alevîliğe yer verilip verilmemesi konusu olmuştur. Bazı Alevî
temsilciler, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isterken genel eğilim, müfredattaki Alevîlikle ilgili bilgilerin genişletilmesi yönündedir. Müfredatın büyük bir bölümü Alevîliğe ayrılmış olsa bile sorunun çözülmesi mümkün
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değildir. Türkiye’de din derslerinin amacının ne olduğu, onun bilimsel-seküler
bir öğretimi mi yoksa dini-ahlâkî eğitimi mi amaçladığı ve hangi politik bakış
açısına göre düzenlendiği konusunda ciddî belirsizlikler vardır. Bu belirsizliklerin arkasında ise din eğitiminin anayasa ile devletin uhdesine alınması ve dersin
konjektürel ve ideolojik gerekçelerle düzenlemesi yatar. Bu sorunlar, resmî ideoloji eleştirisi yapmadan, soruna devletin gözüyle bakarak çözülemez. Sorunun
çözümü, çoğulcu bir din eğitimi ile mümkündür.

Çoğulcu Din Eğitimi
Din eğitimini iki açıdan ele alabiliriz: Birincisi din özgürlüğü açısından, ikincisi
ise müfredatın hazırlanması açısından.
1. Din özgürlüğü, temel özgürlüklerden birdir ve din eğitimi, din özgürlüğünün ana ilkesidir. Burada esas olan ebeveynlerin dinî inançlarını çocuklarına
uluslararası mevzuatla belirlenen insan haklarına, ahlâkî ve hukukî eşitliğe aykırı olmayacak şekilde öğretmesidir. Ayrıca T.C. 1982 anayasasının 24. maddesinde
ifade edildiğinin aksine “devletin kontrolü dışında” dinî ya da seküler eğitim kurumlarının tesis edilmesine müsaade edilmesidir.
Çoğulcu din eğitimi din özgürlüğünün bir parçasıdır. Ancak 1982 anayasasının
din özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesi, Türkiye’de din özgürlüğünün önünü
kapatmış, tamamen kendi uhdesine alarak bir anlamda yasaklamıştır. Türkiye’de
son birkaç yılda kamu otoritesinde bir algı değişikliği olduğu görülmektedir. Bu
algı değişikliğine bağlı olarak Türkiye’de çoğulculuk esasına dayanan, farklılıkların tanındığı ve uluslararası mevzuata uygun bir anayasa hazırlanması konusunda (sürecin nasıl olması gerektiği ile ilgili tartışmalar olmasına rağmen) toplumsal bir mutabakat görülmektedir. Bu durumda din özgürlüğü kapsamında yeni bir
din eğitimi müfredatının imkânlarını ve alternatiflerini ortaya koymak gerekir.
Yeni bir anayasa hazırlanması durumunda Türkiye’nin önünde din eğitimi ile
ilgili birçok alternatif vardır. Çoğulculuk, bu alternatiflerin sâhip olması gereken
temel bir niteliktir. Çoğulcu din eğitiminin gerekçesi, ahlâkî çoğulculuktur. Aynı
toplumda yaşayan bireyler, farklı amaçlara, farklı iyi hayat biçimlerine sâhip olabilirler. Barış içinde yaşamak için aynı şeylere inanmaya, aynı eğitimi almaya,
aynı dili konuşmaya, aynı şeylere gülmeye gerek yoktur. Barış içinde yaşamanın
varsa asgarî bir koşulu, o da bizimkinden farklı hatta bazılarını tasvip etmediğimiz iyi hayat biçimlerinin var olabileceğini kabul etmektir. Homurdanabiliriz
ama farklı iyi hayat biçimlerini asla yok sayamaz, yok etmeye kalkamayız. Çünkü
kendi özgürlük tecrübemiz, başkalarının da bizim gibi özgür olması gerektiğini
bize öğütler ve bizi onlara karşı sorumlu yapar. Başkalarına karşı sorumluluk
olmadan özgürlükten bahsedilemez. Farklı hayat biçimleri de kendi dinî inançlarının eğitimini alma, verme ve bunun için teşkilâtlanma hakkına sâhiptir. Özetle çoğulcu din öğretiminin gerekçesi, başka dinî inançlar üzerinde herhangi bir
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dezavantaj veya imtiyaz oluşturmadan kendi inançlarımızı öğrenme, öğretme ve
yaymanın ahlâkî ve hukukî bir hak olmasıdır. Zarar ilkesi ihlâl edilmediği sürece
kimse bu haktan mahrum edilemez.
Çoğulcu din eğitiminin yapısına gelince adından da anlaşılacağı gibi bunun
tek bir biçimi yoktur. Üzerinde uzlaşılmış onlarca tarz oluşturulabilir. Çoğulcu
din eğitiminin esası ise mutlak doğruluk iddiasına dayanmayan çoklu müfredattır. Bunun ön koşulu, bir eğitim sistemi içinde farklı müfredatların olabileceğinin
kabul edilmesidir.
2. Din dersleri ve Alevîlikle ilgili Türkiye sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte birçok çoğulcu din eğitimi modeli uygulanabilir. Bir din eğitiminin vazgeçilmez unsuru, müfredatın açık ve şeffaf bir şekilde paydaşlar tarafından hazırlanmasıdır. Bu çerçevede iki örnekten bahsedeceğim. Birincisi, çoğulcu müfredattır.3 Çoğulcu müfredatta dinî ders, ister seçmeli ister zorunlu seçmeli isterse vicdan hükmü kaydıyla zorunlu olsun sâbit bir müfredata sâhip değildir. Hamburg
modeli şeklinde ifade edilen bu yöntemde sınıftaki öğrencilerin dinî eğilimlerine
uygun olarak esnek bir müfredat uygulanır. İkincisi ise çoklu müfredattır. Bu,
her dinî grubun belirli uzlaşılmış yöntemlerle kendi müfredatını hazırlaması ve
bu şekilde birçok uzlaşılmış müfredatın ortaya çıkmasıdır.
Bu iki modelin özelliklerine girmeden çoğulcu din eğitimi için olması gereken
önkoşullara kısaca bakmak gerekir. Bunun için başlangıç noktası, iki parçalı
müfredattır. Bu müfredatın bir tarafında seküler öğretim vardır. Bunun genel
ortak müfredat olması, bilimsel yöntemi esas alması, seküler öğrenim almış öğretmenlerin devlet tarafından atanması, değer yargıları taşımaması ve zorunlu
olması gibi nitelikleri taşıması beklenir. Tüm dinler ve mezhepler hakkında bilgi
veren genel din kültürü veya dinler tarihi dersi, müfredatın bu kısmına aittir.
(Ancak Türkiye’de bu dersi okutabilecek öğretmenler yetiştiren bir kurum yoktur.
İlahiyat Fakültelerinde buna uygun yeni yapılanmalara ihtiyaç vardır.) Müfredatın bu kısmının dayandığı temel politik yaklaşım, devletin tarafsızlığı ilkesine,
çoğulculuğu ve hoşgörüyü geliştirme amacına dayanır. Din özgürlüğü, çoğulculuk ve insan hakları eğitimi de onun bir parçasıdır. Bunlar din eğitiminin parçası
değildir. Bu konuda din eğitiminin temel ilkesi ahlâkî yan-sınırlamadır: Ahlâkî
yan-sınırlama, bireylerin başkalarını kötü duruma düşürecek davranışlardan - ki
bu davranış, dinî inancının gereği de olsa - kaçınılması ya da bu tür ibadetlerin
(geçici olarak) askıya alınmasıdır.
Müfredatın ikinci kısmı, öğrencilere bir dinin pratiğini öğretmeyi, bilincini
ve bilgisini geliştirmeyi amaçlayan teknik anlamda din ve ahlâk eğitimidir. Burada dini-ahlâkî eğitim verilir, teolojik yöntem izlenir, dersi dinî cemaatin seçtiği öğretmenler verir. Onların atanmaları konusunda farklı yöntemler izlenebilir.
3 Çoğulcu din eğitimi ifadesi ile çoğulcu müfredat birbirinden farklıdır. Çoğulcu müfredat, sâdece çoğulcu din eğitiminin
alternatiflerinden biridir.
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Çocukların talepleri de göz önünde bulundurulabilir. Bu dersler, seçmeli veya
vicdan hükmü yürürlükte olması kaydıyla zorunlu seçmelidir.
Bu iki müfredatı bir arada tutacak bazı minimum standartlar olabilir. En önemli konu, müfredatın devlet denetiminde olmasıdır. Ancak devlet, hangi dinin müfredatta yer alacağına karar veremez. Her hangi bir dinî inancı dışlayamaz. Talepleri olduğu gibi kabul eder. Talep olması durumunda Bahaîlik ve Yehova Şâhitleri
dersleri, İslâm dersi gibi eşit erişime sâhip olacaktır. Devlet bu müfredatın içeriğine müdahale edemez. Şiddeti teşvik eden unsurlar varsa ancak bunlara paydaşların da içinde olduğu geçici komisyonlar yoluyla sınırlamalar getirebilir.
Yaratma ve evrim konusu, bu yapı için en uygun örneklerden biridir. Evrim
konusu, biyolojinin konusudur. Bu dersin içeriğinin değer yargıları barındırması,
seküler eğitime aykırıdır. Yaratma, din eğitiminin bir parçası olabilir. Bu şekilde öğrencinin her iki yaklaşıma da eşit erişimi sağlanır. Bunları uzlaştırmaya
çalışmak, çoğulcu bir eğitimin amacı değildir. Bu iki konunun müfredat içinde
yer alması, millî eğitime aykırı değildir. “Öğrencinin kafası karışır” söylemi, kafa
karıştırıcıdır. Farklı yaklaşımların anlatılması, pedagojik olarak öğrenmeye daha
çok sevk eden bir etkendir.
Şimdi iki örneğe geçersek çoğulcu müfredata bir örnek Hamburg modelidir.
Diyaloga dayalı din dersinde farklı dinî inançlara mensup öğrenciler bir araya
gelerek temel dinî bilgilerini birbirlerine anlatmaktadırlar. Farklı sorunlara kendi
inançları açısından cevaplar aramaktadırlar. Bu dersin fikir babaları Martin Buber ve Emmanuel Levinas gibi önemli akademisyenlerdir. Dersin amacı, net bir
dinî kimliğe sâhip olmayan öğrencilere kendi sorularını sorma ve kendi durdukları noktayı anlatma özgürlüğünü vermektir. Hamburg uygulaması bütün dinleri
içermektedir. Bu derslerde farklı dinî inançlardan merak uyandıran materyal ve
konular kullanılmakta ve öğrencilerin şahsî bilgi ve tecrübelerine başvurulmaktadır. Öğrencilerin velileri, seçilen ders konusu hakkında bilgi sahibi olan kişiler,
öğrencilerin devam ettikleri dinî mekânın sorumluları derse çağrılabilmektedir.
Sâbit bir müfredat yoktur, diyaloga dayalı bir öğrenme yöntemi izlenir. İfade
özgürlüğü, bu dersin temel çatısını oluşturur. Bireyler, dinî fikirlerinden dolayı
dışlanmaz, baskı altına alınmaz. Hamburg’da bu dersi sâdece Protestan eğitimi
almış öğretmenlerin vermesine izin verilir.4
Çoklu müfredata gelince bunun bir örneği İngiltere’de uygulanır. İngiltere’de
devlet okullarının hiçbirinde din dersi müfredatı belirli bir mezhebin muhtevası
esas alınarak hazırlanmaz.5 Din derslerinin müfredatı bağımsız din adamlarının
da içinde yer aldığı ve belirleyici olduğu komisyonlar tarafından hazırlanır. Bunlara uzlaşılmış müfredat (agreed syllabus) adı verilir. Devlet bunları denetlemez.
4 Robert Jackson, “Din Eğitiminde Uluslar Arası Eğilim ve Yerel Uygulamalar: İngiltere ve Hamburg’taki Gelişmeler”, çev.:
Halise Kader Zengin, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 18, 2010/2, ss. 213-228.
5

Recep Kaymakcan, Günümüz İngilteresinde Din Eğitimi, DEM Yayınları, İstanbul, 2004, s. 20.
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İngiltere okullarında çoklu müfredatın içinde toplu ibadet de zorunlu seçmeli
olarak uygulanır. Din derslerine ve toplu ibadetlere katılmak istemeyenlere muafiyet (vicdan hükmü) vardır.
Eğitim mekânı okullarla sınırlı değildir. İbadethaneler, evler ve kamusal alanlar ibadet, eğitim ve öğretim mekânı olarak kullanılabilir. Bunlar üzerinde genel hukukî uygulamalar dışında devletin denetimi yoktur. Din eğitiminde yaş
sınırlaması yoktur. (Türkiye’de 12 yaş sınırlaması vardır). İngiltere’deki zorunlu
eğitim veren okulların % 25’i dinî nitelikli okullardır. Bunların bazıları devlet
kontrolündedir ve finansmanı da devlet tarafından sağlanır; diğerleri ise dinî cemaatin finanse ettiği Kilise okullarıdır.
Çoğulcu ve çoklu müfredata dayalı din eğitimi için “mezhepler üstü” ve
“inançlar üstü” nitelemesi doğru değildir. Çoğulcu din eğitimi açısından mezhepler üstü din eğitimi olmaz. Burada “din dersi” ifadesi ile “İslâm dersi”, “Alevîlik
dersi”, Sünnîlik dersi” gibi bir dinî inancın özel isimleriyle ifade edilen dersler
arasında köklü ayrım vardır. “Din dersi” ya da dinler hakkında genel bilgiler veren “dinler tarihi” dersi, seküler/bilimsel müfredatın parçasıdır. Bu, tek bir din de
olsa, farklı dinleri de anlatsa betimlemeye dayalı olacağı için zorunlu müfredatın
bir parçası olabilir. Çünkü bu ders, bir dinin benimsetilmesini esas almadığı için
din eğitiminin değil kültür tarihi veya antropolojinin alanına girer. Din eğitimi
sâdece bilgilendirici değildir aynı zamanda ebeveynlerin beklentileri doğrultusunda bir dini savunma, benimsetme ve ona uygun yaşamayı öğretmeye dayanır.
İngiltere’de 1870’ten sonra din dersi mezhepler üstü kabul edilmiş ve dersler
sâdece İncil’le işlenmiş fakat bundan bugün vazgeçilmiştir.6 Toplu ibadet, bugün
mezhepler üstü olarak Community Schoollarda devam etmektedir. Dinî eğitimin
ağırlıklı olduğu Voluntary Aided Schoollarda mezhep pratikleri yapılır. Devlet bu
okulların finansmanına katkı sağlar.
Çoklu ve çoğulcu müfredata dayalı din eğitiminin dışında en radikal uygulamalardan biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'dedir. ABD'de hiçbir devlet okulunda din dersi yoktur fakat bütün dinî gruplar, kendi din eğitimlerini verme
konusunda özgürdürler.

Sonuç
Türkiye’de hem Alevîlik hem de Sünnîlik için teknik anlamda bir din eğitiminden
bahsedilemez. Sünnîler tekke, zaviye ve medreseler başta olmak üzere inançlarının eğitimini yapan bütün kurumlar 1924’ten itibaren kapatıldığı için kamu otoritesinin kendilerine dinî eğitim kurumları olarak gösterdikleri yerlere paradoksal da olsa sâhip çıkmışlardır. Alevîler ise daha gizli bir şekilde din eğitimlerini
vermek zorunda kalmışlarken Almanya, 1970’lerden sonra çoğulcu sistem içinde
Alevî eğitimi için fırsat olmuştur. Kendi vatanlarında eğitim hakları ellerinden
alınan Alevîler, belki 1514, belki de 1826’dan sonra ilk kez Almanya’da devletin
6

Jackson, agm, s. 218.
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rızası ile çocuklarına din eğitimi verebilecekleri eğitim kurumlarına sâhip olmuşlardır. Bu anlamda Almanya tecrübesi, Türkiye uygulaması için zemin oluşturacaktır.
Türkiye’deki uygulamaya genel olarak baktığımızda mevcut din eğitimi kurumları ve müfredatı, Alevîlerin taleplerine cevap verecek nitelikte değildir.
Hanefîlik eğitimine dayanan mevcut din eğitimi kurumları, özelde Hanefîliği
genelde ise İslâmı homojen bir yapı ve algılama biçimi olarak görmekte ya da
göstermeye çalışmaktadır. Resmî ideolojinin din eğitimi, dinî inancı tarihsel çeşitlilikten arındırarak tektipleştirmeye çalışmakta, dinî kurumlar vasıtasıyla ülke
dışındaki Müslümanlarla farklılaştıran, Türkiye’deki Müslümanları da aynılaştırmaya çalışan bir yapıya sâhiptir. Buna bağlı olarak Türkiye’de devlet politikalarına dinden gelecek eleştirileri engellemek ve bu politikaları dinle pekiştirmek
için Hanefîlik, ideolojik-politik bir aygıt olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de din
eğitimi, topluma belli bir tür dindarlığın empoze edilmesine dayanır.
Mevcut millî eğitim müfredatı, din eğitiminde dinin devlet tarafından kontrol
edilmesi esasına dayanır. Sınırlarını devlet görevlilerinin belirlediği makbul bir
dinî öğreti, resmî din eğitiminin tüm aşamalarına hâkimdir. Bu, konuları millî
laikliğin süzgecinden geçirilmiş bir Hanefîliktir. Bu durum, zorunlu din dersi,
İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümleri ve Diyanet için de böyledir. Eğitim Fakülteleri bünyesindeki
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümü 28 Şubat “post-modern darbe” sürecinde
ideolojik nedenlerle ihdas edilmiştir. Alevîler lehine hiçbir uygulama yoktur. Burada da Alevîler tamamen yok sayılmıştır.
Türkiye’de çoğulcu bir din dersi müfredatının uygulanmasının önündeki en
büyük engel, bu gayri resmî, seçilmiş ve ayıklanmış devlet dininin devasa kurumlarının inşa edilmiş olmasıdır: Örneğin DİB ve bu kurumda istihdam edilmiş
yüz bine yakın memur; İmam-Hatip Liseleri, burada istihdam edilmiş binlerce
öğretmen ve dindar insanların bu okullara dramatik ya da çaresiz bir şekilde
sâhip çıkması. İlâhiyat fakülteleri ve burada dine seküler-bilimsel bakışa dayanan akademik çalışmalar yapma amacı ile din adamı yetiştirme amacının çözülemez ve çözümlenemez bir şekilde iç içe geçmiş olması vb. gibi. Hiçbir eğitim sistemi içine dâhil edilmesi mümkün olmayan, üzerinde çok ciddî çalışmalar
yapsanız dâhi genel niteliklerini asla tespit edemeyeceğiniz bu din eğitimi yapısı, Alevîlerin ve Sünnîlerin sorunlarını çözmesinin önündeki en büyük engeldir.
Hanefî Sünnîliğin devlet tarafından finanse edilen bir mezhep olması, Alevîler
başta olmak üzere diğer dinî bireylerin gözünde Hanefî ve Sünnîlerin itibarını
düşürmektedir. Dinin devlet tarafından desteklendiği ülkelerde din toplumda ca-
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zip bir unsur olarak görülmemektedir. Çünkü devlet yardımı, dini temsil edenlerin geldiği sosyal yapıyı da belirlemektedir. Eğitimin parasız olması ve çabucak
meslek sahibi olunması gibi unsurlar, bu alana dünya görüşü ve psikolojisi uygun olmayanların da yönlenmesine neden olmaktadır.
Sonuç olarak Alevîliğin mevcut müfredat içinde yer alması, ancak geçici bir
çözüm olabilir. Alevî açılımını sürdürenler, öncelikle zorunlu din dersi ısrarından
vazgeçmelidirler. Bu, sorunun çözümü için en büyük adım olacaktır. Çoğulcu
bir müfredat veya çoklu müfredat da bu sorunun çözümü için rehberdir. Genel hukukî yaptırımlar hâriç devlet denetimi dışında din eğitimi veren kurumlara
müsaade edilmesi şartıyla okullarda uygulanabilecek iki parçalı din eğitimini
gösteren bir tabloyu vererek bitiriyorum.
Şekil 1: Çoğulcu eğitim modeli

Eşit erişime açık iki parçalı müfredat
Aynı okul ve farklı müfredat

Din-Ahlâk Eğitimi
Çoklu/Özel Müfredat

Seküler-Bilimsel Eğitim
Genel Müfredat

- Bilimsel Yöntem (değer yargısı içermez)
- Eğitim bakanlığının atadığı öğretmen
- Eğitim bakanlığının hazırladığı müfredat
- Zorunlu (herkes için)

- Dinî yöntem (bireysel değer & normatif)
- Dinî toplumun atadığı din adamı
- Dinî toplumun düzenlediği müfredat
- Seçmeli (aileler tarafından) ya da zorunlu seçmeli

Mutlak doğruluğa dayanamayan
devlet kontrolü (?)
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Sunuş
“Alevî Açılımı”, Türkiye’nin öteden beri çözüm bekleyen, ama sürekli ertelenen
kronik bir sorununu yeniden gündeme getirdi. Gündelik siyasî tartışmalarda her
zaman açıkça yer almasa da, varlığını ve etkisini her zaman hissettiren bu sorunun gündeme getirilmesi, bekleneceği üzere sarsıcı bir etki yaptı. Toplumun hemen her kesiminden, Alevîlerden, Sünnîlerden ve diğer inanç gruplarından gelen
tepkiler, derin bir yaranın üstünün açıldığını çarpıcı bir biçimde gösteriyordu.
Bu yönüyle “Açılım”ın, gelinen aşamada başarılı veya başarısız görünmesinden bağımsız olarak varlığı yeni ve önemliydi. Varlığı bilinen, ama kolektif bir
suskunluk perdesiyle örtülüp ötelenen bir sorunun üstünün açılmış olması ve
tartışılması, Cumhuriyet tarihinde bir ilki ifade ediyordu.
Çözüm girişiminin “müesses nizam”ın resmî ideolojisine mesafeli veya “muhalif” bir siyasî geleneğe sâhip olan ve ağırlıklı olarak Sünnî çoğunluğun oyunu
alan iktidar partisinden gelmesi de ayrıca önemliydi ve sâdece bu yönüyle bile
tarihî bir anlamı vardı.
Ancak bu ümit verici “ilk”lere, gerçekleştirilen bir dizi çalıştaya ve konunun
kamusal müzakereye açılmış olmasına rağmen, çözüm yolunun daha başında olduğumuz açık ve bu yolda ciddî bir mesafe kat edilmiş olduğunu söylemek henüz
mümkün değil. Gerek çalıştaylar ve gerekse sonrasında Hükümetin yayınladığı
rapor da, çözüm konusunda beklentileri karşılamaktan henüz uzak görünüyor.
73
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Bununla beraber, yola çıkılmış olması önemli ve bu girişimin desteklenmesi, bu
ülkedeki adâlet, özgürlük ve barış gibi değerler açısından değerini koruyor.
Bugün, Alevî Sorununun bütün boyutlarıyla ele alınmasına, girişimin muhasebesinin yapılmasına, hataların tekrarlanmamasına, kapsamlı bir çözüm için bir
yol haritasının oluşturulmasına ve bu konuda atılacak adımların desteklenmesine ihtiyaç devam ediyor. Bu çerçevede, Alevî Sorununun ne anlama geldiğini anlamak, “Açılım”ı değerlendirmek, ilgili aktörlerin bu süreçteki rollerini ele almak
ve çözümün ana hatlarını belirginleştirmek yararlı olacaktır.
Bu çalışmanın, çözüme ilişkin hak temelli bir mutabakatın oluşmasına katkı
yapması bu konuda siyasî aktörlere ışık tutması umulur.

Alevî Sorununu Tanımlamak
Alevî Sorunu, Türkiye’deki din ve vicdan özgürlüğü sorununun bir parçası veya
sonucu olarak ele alınabilir. İster bir tarikat olarak tanımlansın, isterse de bir
mezhep, ister İslâm-içi olarak (ortodoks veya heterodoks) tanımlansın, isterse de
İslâm-dışı, Türkiye’de Alevîler, bir inanç grubu1 olarak, din ve vicdan özgürlüğü
sorunu ile karşı karşıyadırlar.
Bu sorun, esas olarak Türkiye’de din-devlet ilişkilerinin insan haklarına dayalı
demokratik bir düzene uygun olmayan niteliğinden, devletin sâhip olduğu ideolojiden ve bu kapsamda onun laiklik anlayışından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de
laiklik, “devletin dinler ve inançlar karşısında tarafsızlığı” anlamını taşımamaktadır. Tersine, devlet inanç alanına müdahale etmekte, onu “düzenlemekte” ve
resmî örgütlenmesi içinde kendi belirlediği esaslara göre topluma yönelik olarak
faaliyet gösteren bir kuruma yer vermektedir.
Türkiye’de devlet, Cumhuriyet’in başlarından itibaren kendine özgü ve anti-demokratik bir laiklik anlayışıyla, tarihsel ve sosyolojik olarak ülkenin gerçekliğini ifade eden bütün cemaat ve tarikatları yasadışı ilân etmiş, tekke ve dergâhları kapatmış,
din eğitimini yasaklayarak, daha sonra onu kendi tekeline almıştır. Bu süreçte diğer
inanç gruplarına ait dergahlar gibi Alevî dergahları da kapatılmıştır. Aynı süreçte,
şeyh, pir, sultan ve abdal gibi kurum ve unvanlar da yasadışı ilân edilmiştir. Alevîlerin
temel inanç önderliğini ifade eden dedelik kurumu da yasak kapsamındadır.
Hiç kuşkusuz, hem Sünnîlere, hem Alevîlere ve hem de diğer inanç gruplarına ait kurumların yasadışı ilân edilmeleri, pratikte bu sosyal kurumları ortadan
kaldırmamış, ancak bütün inanç gruplarına ve özellikle de Alevîlere zarar vermiş,
1 Türkiye’de Alevîlikle ilgili hemen her çalışma, onun niteliğine ilişkin tarihsel, sosyolojik veya teolojik tartışmalarla
başlamaktadır. Çünkü Alevîlerin sâhip olmaları gereken hukukî ve siyasî statü, onların mezhep, tarikat vs. olmasına göre
farklılaştırılmaktadır. Oysa hukuk ve özelde insan hakları perspektifinden bakıldığında, haklar açısından onun bir inanç olarak
niteliğinin ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle, Alevîliğin ne tür bir inanç olduğu tartışmasına girmeden, konumuz
açısından bir “inanç grubu” olarak adlandırılması uygundur.
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yıllar boyunca sürecek olan ve bugün de devam eden bir hukukî meşruluk sorunu
ortaya çıkarmıştır.
Alevîlerin Sünnî çoğunluk tarafından “heterodoks” kabul edilen bir inancın
izleyicisi olarak görülmeleri ve gündelik hayata yansıyan bir farklılık algısının
varlığı, evlilik ve iş ilişkileri gibi konularda zaman zaman dışlayıcı tutumlar ortaya çıkarması, bir dizi önyargının varlığı ise sorunun sosyolojik boyutuna işaret
etmektedir. Sünnî ve Alevî toplum kesimlerinde, birbirleriyle evlilik yapmamaktan alışveriş ilişkisine girmemeye kadar bir dizi dışlayıcı pratik de mevcuttur.
Bununla birlikte, geçmişten günümüze, iki inanç grubunun da genel olarak karşılıklı bir tanıma temelinde barışçı bir beraberliği tesis etmiş oldukları tespiti yapılabilir. Cumhuriyet döneminde iki grup arasında bazı çatışmalar ve trajik olaylar
yaşanmış olmakla birlikte, bu çatışmaların esas olarak inanç farklılığından çok,
Türkiye’deki egemenlik ilişkisini sürdürme arzusunun gerektirdiği mezhep temelli
gerilimi canlı tutmaya yönelik siyasî ayrım ve müdahalelerden doğduğu düşünülebilir. Buradan hareketle, Alevî Sorununun siyasî ve hukukî boyutunun, sosyolojik
boyutundan daha önemli ve öncelikli olduğu sonucuna varılabilir.
Bu çerçevede Alevî Sorunu, genel olarak Türkiye’de devletin din ve vicdan
özgürlüğünü bütün bireyler ve inanç grupları için daraltmasından ve tarafsızlık
ilkesine aykırı kurumsallaşmasından doğan, özel olarak da Alevî dergahlarının
kapatılıp, şeyh, pir, sultan, abdal, dede, baba, musâhip gibi unvanların ve zikir,
cem gibi âyinlerin yasaklanmasıyla, ibadet, eğitim ve kültür alanında bir dizi
hakkın ihlâlini ifade eden ve toplumsal düzeyde ise önyargı ve dışlama gibi bazı
tutumlarla derinleşen bir sorundur. Alevîlik uzunca bir dönem “sakıncalı” olarak görülmüş ve öteden beri kamu bürokrasisinde, terfi ve atama gibi konularda
ayrımcılık şikâyetleri olagelmiştir. Özetle, esas olarak devletten kaynaklanan bu
sorunlara, zaman zaman sivil toplumdan kaynaklanan önyargılı yaklaşımları ve
dışlayıcı tutumları da eklemek mümkündür.
Türkiye hukukî ve siyasî sisteminin dayandığı resmî ideoloji, Alevî Sorununu
üreten bir yapı ve işleyişi de beraberinde getirmiştir. Toplumun “din hizmetleri”ni
karşılamak için devlet tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) da
sâdece Sünnî İslâm inancıyla ilgili “hizmetler” yürütmüş, diğer inanç gruplarını
dışta bırakmıştır. Aslında bu durum, Sünnî İslâmı kayırıcı bir düzenlemeyi değil, devletin en geniş sayıdaki inanç grubunu kendi denetimi altında tutmasını
amaçlayan bir uygulamayı ifade etmesi bakımından, Sünnî çoğunluğun da din ve
vicdan özgürlüğüne yönelik bir ayrımcılığı ifade etmektedir. Yine bu durum, devletin din alanında faaliyet göstermesinden rahatsızlık duymayan ve bunu talep
eden kesimler açısından ise dışlayıcı bir tercihtir. Devletten “din hizmeti” talep
eden Alevîlerin ve aynı talepte olan diğer inanç gruplarının dışlanması anlamını
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taşıyan bu uygulama, aynı zamanda bu devletin sunduğu din hizmetini finanse
etmek istemeyen her inanç grubuna yönelik bir haksızlık anlamını taşımaktadır.2
Aynı durum, devlet tarafından verilen din derslerinin pratikte İslâm ve özelde ise onun Hanefî versiyonunu ifade etmesi bakımından, diğer inanç grupları
gibi Alevîlerde de rahatsızlık doğurmuştur. Son yıllarda din dersi kitaplarında
Alevîlikle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Alevî inançlarının bir şekilde müfredata
girmiş olması, resmî olarak yok sayılan bir inancı tanıma anlamına gelmesi bakımından genellikle olumlu bir adım olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte, söz
konusu bilgilerin içeriği bütün inanç grupları gibi Alevîleri de tatmin etmemiş3,
din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin zorunlu olmasının yanlışlığını ortadan kaldırmamıştır. Bu çerçevede sorun, anayasal bir ilke ve pratik olarak zorunlu din
kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin varlığıdır. Bu dersin zorunlu olması, aslında başka bir din ve vicdan özgürlüğü ihlâlinin -devletin sivil topluma, çocuklarına din
eğitimi verecek okul kurma yasağının- bir sonucu olduğu gibi, sivil topluma din
eğitimini yasaklamış olmanın telâfisi anlamına da gelmemektedir.
Türkiye’de Alevîlik inancı uzun yıllar yok sayılmış ve Alevîler, devletin “kaynaşmış ve bütünleşmiş bir toplum yaratma” ideali doğrultusunda asimile edilmeye çalışılmıştır. Tek parti döneminde sivil alandaki bütün inançların olduğu
gibi Alevîliğin de üstü örtülmüştür. Çok partili hayata dönüşle birlikte yaşanan
demokratikleşme süreçlerinde bu sorunun ağırlığı azalmışsa da, bir devlet politikası olarak Alevîliğin “çevre”den gelen çoğunluğa dayalı siyasî aktörleri dengeleyecek bir siyasî güç olarak yeniden biçimlendirilmesine ilişkin müdahaleler
devam etmiştir. Çorum ve Maraş katliamları, Alevîlerin “geniş toplum”la ve onun
siyasî aktörleriyle birlikte hareket etme kapasitesini ciddî ölçüde tüketmiş ve
sağdaki siyasî partilerin de itmesiyle, “sol”a ve daha özelde ise “devlet partisi”
CHP’ye sığınmaları gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Darbe ve muhtıra dönemlerinde egemen olan gücün tercihlerine bağlı olarak devlet politikası da revize
edilmiş, örneğin 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nden sonra, pek çok Alevî köyüne, onların bir talebi olmaksızın cami inşa edilmiş ve buralara kadrolu imamlar
atanmıştır4.
2 Devletin din alanına müdahalesinin ürettiği adâletsizliğin bir boyutu da, bu müdahalenin maliyetini, din ve vicdan
özgürlüğünden yoksun bırakılanlara yüklenmesidir. Bu iki yönlü bir mağduriyet üretmektedir. Bir yandan, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından belirlenen din görevlilerini, hutbeleri ve ibadete ilişkin diğer belirlemelerden şikâyetçi olan Sünnîlere,
şikâyet ettikleri müdahalenin maliyetini yüklemekte, diğer yandan –eğer bu bir hizmet ise- o hizmetten hiç yararlanmayanları
da bu maliyete ortak etmektedir. Oysa, bölünebilir bir kamu “hizmeti”ni, o hizmetten yararlanmayanlardan alınan vergilerle
finanse etmenin haksızlık olduğu açıktır.
3 Etmesi de mümkün değildir; çünkü homojen bir “Sünnîlik” olmadığı gibi, homojen bir “Alevîlik” de yoktur. Bu ders devlet
tarafından verildiği sürece, bu konudaki tartışmalar da devam edecek, tartışmayı ortadan kaldıracak “objektif” bir din bilgisi
kitabı üzerinde mutabakat sağlanamayacaktır; çünkü böyle bir kitap, hiçbir inanç grubu için mümkün görünmemektedir. Bir
an için, bunun mümkün olduğu varsayılsa ve din kültürü ve ahlâk bilgisi kitaplarının hem Alevîleri, hem de Sünnîleri tatmin
edecek genellikte kaleme alınabileceği düşünülse bile, söz konusu kitabın içeriği sorun olmaya devam edecektir. Çünkü
Türkiye’de mevcut olan dinî inançlar, bu ikisinden ibaret olmayıp, Hıristiyan, Musevî ve diğer inanç gruplarına mensup
bireyler ve onların çocukları da vardır. Ders kitabının içeriği sorununa ek olarak, çocuğuna hiçbir dinî bilgi vermek istemeyen
ailelerin de varlığı göz önüne alındığında, bu dersin kendisinin sorun olduğu görülebilir.
4

Bu durum, bütün Alevîlerin camiyi ibadethane olarak görmedikleri ve istemedikleri şeklinde anlaşılmamalıdır. Yukarıda
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1980’lerin ikinci yarısından itibaren, demokratikleşmeye ve sivil toplumun
belirginleşmesine paralel olarak “Alevî kimliği” de görünürlük kazanmaya başlamış ve alandaki sorunlar da daha net bir biçimde tartışılır olmuştur. Özal dönemi,
pek çok kimliğin olduğu gibi, Alevî kimliğinin de üzerindeki sessizlik perdesini
kaldırmış ve başta “mum söndü” olmak üzere, pek çok önyargının kamusal alanda tartışılmasını ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini mümkün hâle getirmiştir.
Ancak 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı ile Alevîler yeniden Kemalist
otoriteryenizme sığınmak durumunda kalmış veya bırakılmıştır5.
İkibinli yıllarda da Cumhuriyet’in başlangıcından günümüze yürürlükte olan
ve Alevî Sorununu üreten hukukî ve siyasî çerçevede bir değişiklik olmamıştır. Dinin ve toplumun din anlayışının devlet eliyle biçimlendirilmesini öngören resmî laiklik ilkesi ve bu ilkenin somutlaştığı “Devrim Yasaları” başta olmak
üzere, Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerini de içeren mevzuat, diğer inanç
grupları için olduğu gibi Alevîler için de sorun oluşturmaya devam etmektedir.
Bu çerçevede Alevî Sorunu, esas olarak, bu inanç grubuna bağlı bireylerin din ve
vicdan özgürlüğünün devlet tarafından ihlâl edilmesinden kaynaklanan bir özgürlük sorunudur. Söz konusu ihlâller, esas olarak, mevzuata rağmen değil, mevzuat tarafından üretilmektedir. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun,
Alevîliğin din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde tarihsel olarak sâhip olduğu tarikat, tekke, türbe, dergah gibi kurumların hukukî bir güvenceye kavuşturulmasını engellemektedir. Aynı şekilde dedelik veya musâhiplik gibi kurumlar da fiilen
mevcut, ama resmen yasak durumdadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Alevî inançları
doğrultusunda eğitim veren özel okulların kurulmasını yasaklamaktadır. cemevlerinin hukukî statüsü bulunmamakta, tıpkı diğer konularda olduğu gibi, bu konuda
da bu yapılara çoğu kez fiilen göz yumulmaktadır. Bunun bir sonucu olarak cemevleri, diğer ibadet mekânları için sağlanan elektrik ve su harcamalarının devlet
tarafından finanse edilmesi gibi kolaylıklardan da yararlandırılmamaktadır.
Günümüzde Alevîlerin hak taleplerinin daha fazla dile getirildiği, sivil alandaki görünürlüğünün arttığı ve bu inanç grubunun, insan haklarını koruma amaçlı
ulus-üstü mekanizmalardan yararlandığı görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, çocuğunun zorunlu din dersi almasını istemeyen Alevî bir ailenin
başvurusunu haklı bulmuştur. İç hukukta da Danıştay’ın aynı yönde bir kararı
vardır. Bu gelişmeler, artık Alevî Sorununun çözümünde mevcut Anayasa ve yasaların engelleyici niteliğinin değiştirilmesinin gerekliliğini gösteren işaretler
olarak okunmalıdır.

da belirtildiği gibi homojen bir Alevîlik olmadığı için, camiye giden, ender olarak giden veya hiç gitmeyen Alevîler vardır.
Cami yapımı, genel bir uygulamayı ifade etmesi ve talep etmeyenlere de yönelmesi bakımından, devletin “niyeti” konusunda
kuşkular uyandırmıştır.
5 Alevîlerin resmî ideolojiye ve devlete bağlanması sürecini ve bunun sonuçlarını analiz eden önemli bir çalışma için bkz.
Cafer Solgun, Alevilerin Kemalizm’le İmtihanı, İstanbul: Hayy Kitap, 2008.
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İçinde bulunduğumuz zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hükümetinin Alevî Sorununda çözüme yönelik tereddütlü de olsa, ilk kez çözüm yönünde
adımlar atmaya başladığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu girişim veya “Alevî
Açılımı”, bu konuda hem Sünnîlerin, hem Alevîlerin, hem hükümetin ve hem de
muhalefetin sınırlarını da ortaya çıkarmıştır ve güncel olarak bu sınırların, çözümü güçleştirmesi söz konusu olsa bile, sâdece belirginleşmiş olması bile önemli
görülmelidir.

Alevî Sorununun Ekonomi Politiği: “Muhalif” veya “Teminat” Olmak
Türkiye’de Alevîliğin, Sünnîliğin ardından ikinci büyük inanç grubu olması, onun
siyasetteki yerini ve önemini belirleyen bir etkendir. Tek Parti döneminde kapalı bir kutu olarak kalan ve sorunlarını siyaset aracılığıyla gündeme getirmeleri
mümkün olmayan Alevîler, çok partili hayata yeniden geçildiği 1946’dan itibaren, sâhip oldukları oy potansiyelleriyle, varlıklarını ve etkilerini hissettirmeye
başlamışlardır. Alevîler, 1950 seçimlerinde ağırlıklı olarak, Tek Parti döneminde
içinde bulundukları duruma bir tepki olarak Demokrat Parti (DP)’ye oy vermişlerdir. Ancak DP’nin kapatıldığı 1960 sonrasında “çevre”yi temsil eden partilerden
uzaklaşmaya ve o yıllardan itibaren CHP’ye oy vermeye başlamışlardır.
Bu dönüşümün, ülke siyasetini belirlemede etkili güçlerin Alevîleri “devlet
partisi” olan CHP’nin içine almaya ilişkin başarılı “siyasî mühendislik” uygulamalarından, Adalet Partisi’nden itibaren “sağ” partilerin Alevîlere yönelik bir açılım vaat etmemelerine, Alevîlerin “Sünnî devlet” kaygısıyla aslında kendilerini
de mağdur eden mevcut laiklik pratiğine teslim olmalarına kadar çok çeşitli açıklamaları yapılabilir. 1970’li yıllardaki “sağ”-“sol” çatışması, bu çatışmayı üreten
odaklarca bir boyutuyla “mezhep ayrılığı” üzerine de oturtulmaya çalışılmış ve
bunda belirli bir ölçüde başarılı da olunmuştur. Kışkırtılan çatışmalar, Alevîlerin
kendilerini CHP’ye mecbur hissetmelerini sağlamıştır. 1990’larda, sağın ve solun
eski ayrımlara dayalı anlamlarının farklılaşmasına ve siyasetin yeni farklılaşmalar üzerinden şekillenmesine paralel olarak, Alevîlerin oy davranışında da çeşitlenme eğilimi ortaya çıkmaya başlamıştır.
Ancak bu süreç, Sivas Katliamı’yla tekrar kesilmiş ve Alevîler yeniden, kendilerinden oy almasına karşın temel sorunlarını gündeme getirmediğinden şikâyet
ettikleri “devlet partisi”ne dönmüşlerdir. Alevîlerin haklarını koruma amaçlı olarak ortaya çıkan vakıf ve derneklerin işlevi de bu tabloyu değiştirmemektedir.
Genellikle sosyalist bir ideoloji ve jargonla görünürlük kazanan ve Alevîliğin muhalif niteliğinin sürekli altını çizenlerden, Diyanet içinde Alevîlere bir yer açmayı
öngörenlerine kadar bu vakıf ve dernekler, çeşitli versiyonlarıyla Atatürkçülük
ideolojisiyle buluşmakta ve tabanlarına da sıklıkla bu perspektifi sunmaktadır.
Alevîlerin “devletin kurucu ideolojisi”ni temsil eden CHP’ye oy vermeleri,
Türkiye’deki siyaset alanında statükoyu koruyucu bir işlev görmekte ve resmî
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ideolojinin yalnızlaştırılarak tasfiye edilmesini ve demokrasiye geçilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede Alevîlerin “rejimin teminatı” olduğu söylemi, üst
düzey bürokratlar ve siyasetçiler tarafından sürekli olarak yeniden üretilmektedir. Bunun ekonomik ve sınıfsal ilişkiler açısından anlamı, Cumhuriyet’in başlangıcından itibaren zenginleşen ve günümüzde de ayrıcalıklarını koruma mücadelesi veren sınıfın çıkarlarını koruyan hukukî ve siyasî yapının değişime karşı
korunmasıdır. Öyle ki, CHP’den Alevî oylarını çekip aldığınızda, geriye her kentin
en zengin yerleşim birimlerinde yaşayan ve sâhip oldukları konumu bu partiye
borçlu veya bu partiyle sürdürülebilir gören dar bir sınıf (üst ve üst-orta sınıf)
kalacaktır. Kısacası Alevî oyları, sosyal piramidin üstündeki dar bir grubun yalnızlaşmasını önlemekte ve onların ekonomik ve siyasî ayrıcalıklarını temsil eden
resmî ideolojiye taban oluşturmaktadır. Zaman zaman çeşitli “çevre partileri”,
Alevî oylarını alabilmek için Alevî aday göstermek veya bazı dinî törenlere katılmak gibi yakınlaşma girişimlerinde bulunmuşlarsa da, gerek kendi sınırları yüzünden Alevî Sorununun çözümü konusunda somut bir öneri getiremeyişleri ve
seçmeni kucaklayamayışları, gerekse de uzunca bir dönemin ürünü olan kurulu
işleyişi değiştirmeye ve “Devrim Kanunları”nda somutlaşan müesses nizamın sınırlarının belirlediği mayınlı alana girmeye isteksizlikleri nedeniyle, ana kitlenin
CHP’de kalması durumu değişmemiştir. Geçmişten günümüze “çevre partileri”ne
oy veren Alevîler de vardır; ama çoğunluk “merkez”dedir.
Bu durum, AB sürecinin öngördüğü demokratik reformların gerçekleştirilememesinden Kürt Sorununa barışçı çözüm çabalarının mahkum edilmesine, sivil
bir anayasa yapımına kolektif bir destek sağlayamamaktan din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin sorunların çözülememesine kadar bir dizi olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Din ve vicdan özgürlüğü açısından bu durum, Alevîlerin
“şeriat korkusu”yla, aslında başlangıçtan beri kendilerini de mağdur eden antidemokratik nitelikteki resmî ideolojiye destek vermeleri, dolayısıyla modern demokrasilerdeki din ve vicdan özgürlüğüne geçiş çabalarını güçleştiren iradeyle
birlikte hareket etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Buna, 1970’li yıllardakinden
tamamen farklı olarak, Alevîlerin evrenselci dünya görüşlerinden uzaklaşıp Türk
milliyetçiliği çizgisine doğru hareket etmelerinin, bu bağlamda “ulusalcılık” eğiliminin siyasetteki olumsuz etkilerini de ekleyebiliriz.

Alevî Girişimi ve Çalıştaylar
Türkiye siyasetinde “çevre”yi temsil eden ana akım siyasî aktör olan AK Parti
Hükümeti, yapısal ve kronik bir nitelik taşıyan bu sorunu aşmak için bir girişim
başlatan ilk sivil iktidardır. Hükümetin bu yöndeki ilk adımı, 22 Temmuz 2007
seçimlerinden önce aday listelerinde Alevî kesimlerin bazı önemli isimlerine yer
vermek ve seçilmelerini sağlamak olmuştur.
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AK Parti’nin de içinde yer aldığı “Çevre”yi temsil eden siyasî partilerin Alevî
aday göstermeleri yeni bir durum olmamakla birlikte, yeni olan, seçimlerden hemen sonra bu kesimin sorunlarını çözmeye yönelik bir açılımın da gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu partinin Alevî milletvekillerinin çizdiği düşünülen açılımın
yol haritası uyarınca, Hükümet ile Alevîlerin kanaat önderleri bir araya getirilmek istenmiştir. Bu amaçla, tarafları buluşturmayı amaçlayan ilk adım olarak bir
akşam yemeği düzenlenmiş ve bu etkinlik, Şiîler ve Alevîler açısından önemli bir
dönemde, “Muharrem Ayı”nda gerçekleştirilmiştir.
Ancak iktidar partisinin öngörülerinin aksine, Alevî kesiminin önemli sîmaları,
basına “Alevî iftarı” olarak yansıyan bu buluşmaya katılmamış, bazıları ise girişimi protesto etmiştir. Toplantıya katılmayan bazı örgüt veya kişilere göre, “bu
toplantı iyi hazırlanmamıştır”; “Alevî kesimin sorunlarını dinlemek için değil,
onlara hitap etmek için tasarlanmıştır”; “Alevîlikte iftar yoktur”, “dedeleri maaşa
bağlamak istiyorlar”, “AKP’nin niyeti kötüdür”, “Reha Çamuroğlu (AK Parti milletvekili) bu organizasyonu kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiştir”, “önce
zorunlu din dersinin kaldırılması gerekir”. Bu gerekçelerle birtakım Alevî örgütleri, etkinliği protesto etmiştir. Dahası, katılanları da “düşkün ilan etme”ye kadar
varan abartılı tepkiler geliştirmişlerdir.
Bu gerekçelerden, toplantının iyi hazırlanmadığına ilişkin olanında haklılık
payı bulunabilir. Buna karşılık, katılmama gerekçelerinin hiçbirinin, yıllardır örtünün altında kalan Alevî Sorununun çözümü adına önemli olabilecek bir adımı
işlevsiz hâle getirmeyi veya bu toplantıyı sorunları dile getirme fırsatı olarak
kullanmamayı haklılaştıramayacağı saptaması yapılabilir. Ancak görünen odur
ki, bu girişim, Alevî örgütleri için bile âni ve sarsıcı olmuştur6.
Bu buluşmadan beklenen yararın sağlanamamış olmasının, girişimin başlatıcıları açısından cesaret kırıcı olduğunu tahmin etmek güç değildir. Gerçekten de,
aradan geçen aylar içinde, konuyla ilgili başka bir adım atılmamıştır. Bu duraksamayı, ülkenin muhtıralar, parti kapatma davaları ve derin çetelerle ilgili her
an yeni bir durum ortaya çıkaran sıcak gündeminin, sorunların çözümüne ilişkin
öncelikleri değiştirici etkisiyle de açıklamak mümkündür.
Ancak Sorunun ilk kez geniş bir biçimde tartışılmasını sağlamış olması bakımından da önem taşıyan bu girişimin doğurduğu hayâl kırıklığı bir süre sonra
önemli ölçüde telâfi edilmiş ve açılımın daha iyi planlanmış ve sistematik bir
çalışma programı çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir. İşte “Alevî Çalıştayları” böyle bir arkaplana dayanmaktadır.

6
Televizyonda, söz konusu girişimi sert bir biçimde eleştiren Alevî derneklerinden birinin başkanı, neden yemeğe
katılmadıklarına ilişkin soruyu yanıtlarken, “bu ülkede 10 milyon işsiz var. Hükümet önce bu sorunla uğraşsın” diyordu. Alevî
kesimin sorunlarını çözmek için kurulmuş, en azından öyle bilinen bir derneğin başkanının bu sözleri, söz konusu STK’ların
tepkisinin sâdece girişimin tarzına değil kendisine de yönelik olduğuna ilişkin eleştirileri doğrulamaktadır.
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Alevî Sorununun niteliğini belirginleştirmek, sorunun taraflarının, inanç önderlerinin, konuyla ilgili akademisyenlerin, basının ve sivil toplum örgütlerinin
yaklaşımlarını anlamak ve bütün bu etkinliklerin sonucunda bir yol haritası oluşturmak amacıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların koordinatörü
olarak bir devlet bakanı (Faruk Çelik) görevlendirilmiş ve etkinliklerin koordinasyonunda ve sonuçta yol haritasını teşkil edecek olan raporun yazımında ise
bir akademisyen görevlendirilmiştir. Bu çalıştaylar, ilk kez sorunun bütün boyutlarıyla masaya yatırılmasını ve derinlemesine müzakere edilmesini sağlamış ve
katılımcılar tarafından faydalı olduğu konusunda ağırlıklı bir görüş oluşmuştur.
Ancak bütün bu çalıştaylar sürecinin sonunda hazırlanan raporun, ne yazık ki,
sorunun çözümü konusunda hayâl kırıklığı uyandıracak bir nitelik taşıdığı tespitini yapmak mümkündür. Rapor, sorunun önündeki engellerden söz etmekte ve
bu konudaki “İnkılap Kanunları” engelini hatırlatmakta, Diyanet İşleri Başkanlığı
(DİB)'nı tartışmaya açmamakta ve çözüm konusunda da kayda değer bir hukukî
değişiklik önerisi içermemektedir. DİB'nın kaldırılması veya yapısının değiştirilmesi bir yana, zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin kaldırılması dâhi
bir öneri olarak yer almamaktadır7. Görülen odur ki Hükümet, bir yandan kendi
Sünnî sınırlarının, diğer yandan da Kemalist müesses nizamın sınırlarının belirlediği bariyeri aşmayı başaramamıştır8.

Çözümün Çerçevesi ve İmkânları
Alevî Girişimi sürecindeki tartışmalar ve bazı Alevî örgütlerince dile getirilen
sorunlar, somut olarak dört ana başlık altında toplanacak talepleri içeriyor görünmektedir. Bunlardan ilki, zorunlu din derslerinin kaldırılmasıdır. İkincisi, ders
kitaplarındaki Alevîlikle ilgili bilgilerin değiştirilmesidir. Üçüncüsü, cemevlerine hukukî statü sağlanmasıdır ve dördüncüsü ise DİB meselesidir. Bu sonuncusu, DİB’nın yapısının değiştirilmesi ve Kurum’da Alevîlere de bir yer açılmasından, uzun vâdede DİB’nın tamamen kaldırılmasına kadar götürülmektedir. Bazı
Alevîler DİB’nda temsil edilmeyi talep ederken, diğer bazıları kurumun varlığına
karşı görüş belirtmektedirler.

7

TC Devlet Bakanlığı (2010), Alevi Çalıştayları Nihai Raporu, Ankara: Başak Matbaası.

8 Acaba Hükümet her iki sınırı da aşabilmiş olsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Bu soru üstüne kafa yormak, bir
sonraki girişimin önündeki engelleri anlamamızı kolaylaştırması bakımından faydalı olabilir. Kanaatim odur ki, Hükümet bu
engelleri aşmış olsaydı, bu kez de ordudan, Kemalist çevrelerden ve hatta Alevî örgütlerinin büyük bir çoğunluğundan şiddetli
tepki alacaktı. Bu tepkiler bir yandan “Cumhuriyetin temellerini dinamitlemek”, “Atatürk’ün kurduğu düzeni değiştirmek”
gibi suçlamaları içerecek, diğer yandan da pek çok Alevî örgütü, “Sünnî tarikatlara yol açabilmek için Devrim Yasalarını
değiştiriyorlar” veya “Nakşibendîlere de verilecekse bu hakları istemiyoruz” gibi, çalıştaylar sürecinde alçak sesle dile
getirilen tepkiselliği, muhtemelen çok daha yüksek sesle dile getirecekti.
Bütün bu çalıştaylar sürecinden kişisel olarak çıkardığım sonuç, Sünnîlerin, Alevîlerin ve Kemalist çevrelerin sınırları,
statükonun değişmemesi konusunda kimsenin kabul etmek istemediği sessiz bir mutabakatın varlığıdır. Bir yandan Diyanet
sistemi altında “ehlileştirilen”, bu sistemin dışında başka bir durumu tahayyül etme gücü köreltilen ve devasa bir maddî
gücü ifade eden bu kurumdan maddî yarar sağlayan Sünnî kesimin örgütleri, diğer yandan yıllar içinde “laikleş(tiril)en” ve
Alevîliğin inanca ilişkin özünden uzaklaşarak onu sâdece seküler bir kimlik olarak benimseyen Alevî kesimin örgütleri, sorunu
çözmeme ama sorunun varlığından yakınma konusunda uzlaşıyor görünmektedirler.
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Bu taleplerin hepsi, aslında din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almaya kararlı bir siyasî iradenin gerçekleştirmesi gereken meşru taleplerdir. Çünkü,
din ve vicdan özgürlüğü, devletin dinler ve inançlar karşısında tarafsız kalmasını, belirli bir inancı temel alan bir devlet örgütüne genel idare içinde yer verilmemesini, din eğitiminin topluma bırakılmasını ve dolayısıyla kamu okullarında zorunlu din dersine yer verilmemesini ve bireylerin ibadet ettikleri bütün
mekânlara aynı statünün verilmesini gerektirir.
Nihâî olarak ise, bütün inanç grupları ve inanmayanlar için aynı andaâdil, kalıcı ve barışı sağlayıcı bir düzenleme gerekli olup, bunu gerçekleştirecek otorite
ise siyasî iktidardır. Bu düzenlemenin çerçevesi şöyle çizilebilir:
▶▶ Devlet, dinler ve inançlar karşısında gerçekten tarafsız olacaktır; hiçbir
inançtan yana veya ona karşı bir tutum almayacaktır;
▶▶ Her inanç grubunun öngördüğü cemaat, tarikat gibi kurumlar ile cami, kilise, sinagog, tekke, dergah ve cemevi gibi ibadethaneler, o inancın bağlılarınca kurulup işletilecek, bütün âyin ve törenler serbest olacaktır;
▶▶ İbadetler için ihtiyaç duyulan imam, rahip, haham, şeyh, pir ve dede, o inancın bağlılarınca belirlenecek ve ihtiyaç duydukları maddî kaynak yine onlar
tarafından karşılanacaktır;
▶▶ İbadethaneler arasında altyapı ve giderlerin karşılanması gibi konularda
farklı uygulamalara gitmeyecek, herkes kendi giderlerini kendisi karşılayacaktır;
▶▶ DİB tasfiye edilecektir. Devletin genel idare içinde herhangi bir inancı temel alan bir kuruma yer vermemesi, dolayısıyla farklı inanç gruplarından
tek tip bir din hizmetinin karşılanması için vergi almayacak olması, herhangi bir dinî inancı olmayan veya agnostik veya başka bir sebeple bu iş
için para vermek istemeyen bireyler açısından daâdil bir düzenlemeyi ifade
edecektir;
▶▶ Din eğitimi ve din dersi sivil toplum tarafından oluşturulacak okullar tarafından verilecek, bu çerçevede zorunlu din dersi kaldırılacaktır; böylece
Müslümanların Kuran Kursu veya Medreseleri için ayrı, Rum Ortodoksların Heybeliada Ruhban Okulu için ayrı bir düzenlemeye gerek kalmayacak,
bütün inanç grupları kendi din adamlarını yetiştirecek temel eğitim veya
yüksek öğretim kurumlarını serbestçe oluşturabileceklerdir.
Bu düzenlemeler, Türkiye koşullarında ulaşılması güç bir ideal gibi görünse
de, özgür bir toplumun dayanması gereken din ve vicdan özgürlüğünün gerektirdiği hukukî çerçeve bundan başkası değildir.
İşte gerek Hükümetin ve gerekse bu hakları talep eden Alevîlerle, onların taleplerini haklı bulanların zor tercihi de bu noktada belirginleşmektedir. Çünkü aslında
tarafsız devlet ilkesinin ve bu çerçevede evrensel/demokratik anlamıyla laikliğin
bu gereğini uygulamaya kalkışması, paradoksal bir biçimde, “devletin laik niteliğini ortadan kaldırma girişimi” olarak suçlanacak ve konu kolaylıkla bir rejim
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sorunu hâline getirilecektir. Çünkü Türkiye’de Cumhuriyet’in başından bu yana
egemen olan laiklik ilkesi, savunulduğu gibi “din ile devlet işlerinin birbirinden
ayrılması”na değil, “devletin dini kendisine bağlamasına (devlete bağlı din/sezaropapizm)” dayanmaktadır. Dolayısıyla evrensel anlamıyla laiklik ilkesine uygun bir
düzenleme, çok muhtemeldir ki, “bize özgü laiklik” adına mahkum edilecektir. Hükümeti zor bir tercih beklemektedir; çünkü örneğin DİB’nın yapısını veya varlığını
sorgulayacak ölçüde radikal bir karar alması da aynı ölçüde kolay olmayacaktır.
Öte yandan, Alevî Sorununun genel bir din ve vicdan özgürlüğü programı çerçevesinde çözümü, diğer inanç grupları için de hak doğurucu bir nitelik taşıyacağından, örneğin Alevî dergahlarının açılması durumunda aynı talebin Nakşibendî
dergahları için de gündeme getirilebileceği kaygısıyla, din özgürlüğüne ilişkin
hak taleplerine karşı kuşkucu bir yaklaşım içinde olan “devletin kurumları”nın
buna itiraz edeceği düşünülebilir. Sâdece ahlâkî bakımdan değil, hukukî bakımdan da, diğer inanç gruplarını dışta tutarak, spesifik olarak sâdece Alevîlerin sorunlarını çözmeye yönelik bir düzenlemenin güçlüğü açıktır. Bununla birlikte,
zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi bazı talepleri karşılamak daha kolay olacağı gibi, ahlâkî ve hukukî bakımdan bir sorun da oluşturmayacaktır.
Ancak çözüm sürecinde Hükümetin aşması gereken engel, sâdece Müesses Nizam (Establishment) olmayacaktır; din ile ilgili mevcut durumdan memnun olan
Sünnî çoğunluktan da itirazlar gelmesi söz konusu olacaktır. Ama bu süreçte,
“Muharrem ayı iftarı”nın da gösterdiği gibi, yine paradoksal bir biçimde, çözüm
isteyen Alevî kesimlerden de çeşitli engellemeler söz konusu olabilecektir. Bunun başlıca iki nedeni vardır: Öncelikle bu örgütlerden bazıları, aşırı bir mezhepçi önyargıyı taşıdıkları izlenimini vermektedir ve bu durum, çözüm için bile olsa,
kendilerine Sünnîliği, Osmanlı İslâmını veya şeriatçılığı çağrıştıran “öteki”yle
işbirliğini âdeta olanaksız kılmaktadır. Sünnî kesimde olduğu gibi, Alevî kesimde de aşılması gereken derin önyargılar vardır9. İkincisi, bu örgütlerden bazıları, bütün “muhalif” görünümlerine karşın, Hükümet’e karşı, bunu amaçlamamış
olsalar bile, sonuçta “Devlet”in veya bazı bürokratik güçlerin belirlediği ayrımı
sürekli kılacak doğrultuda bir işlev görmektedirler.
Bu çerçevede, Hükümetin bu örgütlerle işbirliği içinde soruna çözüm bulması
güç görünmektedir. Çözüm yolunda onlarla görüşmek ve katkılarını almaya çalışmak önemlidir ve Hükümet, bu süreçte uğradığı hayâl kırıklığına veya ileride karşılaşabileceği bazı olumsuz tutumlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Ancak en
olumsuz durumda bile, din ve vicdan özgürlüğünü sağlayacak bir düzenlemenin
genel çerçevesinin bütün inanç grupları için aynı olduğu göz önüne alınacak
olursa, bu örgütlerin katkısı olmadan da çözümün imkânsız olmadığı sonucuna
varılabilir. Özellikle de bireysel farklılıkları göz ardı eden kurum ve yapılar söz
9 Bu örgütlerden birinin başkanı, söz konusu buluşmayı reddederken, bu buluşma için “Hızır Paşa sofrası” şeklinde bir
nitelemede bulunmuştur. 16. Yüzyıl'da devlet görevini kabul ederek ünlü Alevî ozanı Pir Sultan Abdal’a ihanet eden kişiye
izafeten böyle bir ifadenin kullanılması, bazı Alevîlerin âdeta tarihte yaşadıkları, geçmişin bir trajedisine takılıp kaldıkları
(Freudyen bir ifadeyle sâbitledikleri) ve dolayısıyla yüzlerce yıl öncesini acılarının bugünü belirlemesine engel olamadıkları
şeklinde yorumlanabilir. Bu ruh hâlinin, sorun çözme konusunda her aşamada engel olacağı düşünülebilir. Hükümeti “Hızır
Paşa” olarak gören bir ruh hâli, her tür yakınlaşmayı “ihanet” olarak değerlendirebilecektir.
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konusu ise, çözümü bireysel haklar temelinde somutlaştırmak zorunludur. Dahası, yukarıda dört maddede özetlenen ve kısa vâdede çözüm adına atılacak olumlu
adımlara ilişkin Alevî talepleri de belli olduğuna göre, güven arttırıcı ve nihâî
çözümü kolaylaştırıcı adımların hangi yolu izlemesi gerektiğini saptamak da güç
değildir. Kısacası, söz konusu örgütlerin katkısı aranmalı, ancak bu katkı sağlanamasa da yola devam edilmelidir.
E. Çözüme Yönelik Bir Siyasa Önerisi
Alevî sorununun çözümü, adâlet ilkesinin bir gereği olmasının yanında, Türkiye’de
insan haklarına dayalı demokratik bir düzenin gereklerine ulaşma yolunda önemli
bir engelin aşılmasını ifade edecektir. Evrensel hukukta din ve vicdan özgürlüğüne
ilişkin genel çerçevenin nasıl olması gerektiği açıktır. Bu çerçevenin Türkiye’de
somut olarak hangi düzenlemeleri içermesi gerektiği yukarıda belirtilmiştir ve er
veya geç,âdil bir çözüm için izlenmesi gereken yol budur.
Ancak mevcut şartlar altında bunu gerçekleştirmenin güçlüğü de açıktır. Başka bir ifadeyle, devletin din alanından elini çekmesi, inanç, ibadet, örgütlenme,
âyin ve finansman konularında inisiyatifin topluma bırakması, cemaat, tarikat,
vakıf ve benzeri faaliyetlerde, din ve mezhep ayrımı yapmaksızın eşit mesafede
durması anlamındaki ideal çerçeve bugün için kolay ulaşılabilir bir hedef değildir. Türkiye’deki bürokratik yönetim geleneğinin gücünü, resmî ideolojinin belirleyiciliğini ve demokratik reform yapması beklenen siyasî iradenin hâlihazırdaki
siyasî gücünü göz önüne aldığımızda, bu özgürlükçü modeli her zaman bir hedef
olarak korumak, ama özellikle kısa vâdede daha kolay uygulanabilir bir siyasayı
tercih etmek çözüm açısından daha mâkûl görünmektedir.
Bu çerçevede, sorunu çözmeye kararlı bir siyasî iradenin izlemesi gereken bir
siyasanın ana çerçevesini şöyle ortaya koyabiliriz:
▶▶ Siyasî irade, yaşanan bütün sorunlara karşın çözüm perspektifini sürekli taşımalı, çözülmesi gereken sorunun derin olduğunu unutmamalıdır. Ancak
bunun için çalışırken, kısa vâdede çözüme katkıda bulunacak adımları da
küçümsememelidir. Bu çerçevede zorunlu din derslerinin kaldırılması
ve cemevlerine hukukî statü tanınması gibi adımlar, tarihsel önyargıların giderilmesine ve çözüm açısından elverişli bir iklimin doğmasına katkısı bakımından önemlidir.
▶▶ AK Parti Hükümeti’nin Alevî sorununun çözümü konusundaki adımları, birçok kesimden tepkiler alacaktır. Hükümet, kendi içinden gelecek tepkilere
karşı da hazırlıklı olmalıdır. Özellikle çözümün gerektirdiği bazı adımlar
somutlaştıkça, örneğin zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi adımlar
gündeme geldiğinde, prensip olarak Alevî açılımına karşı olmayanlardan da
itirazlar gelecektir. Bu sorunun çözümünde DİB’ndan alınabilecek katkının
sınırlı olduğu, hatta bu kurumun sorunun çözümüne engel olmak isteyebi-
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leceği, bir başka ifadeyle sorunun bir parçası olan bir kurumdan katkı beklemenin güçlüğü de unutulmamalıdır.
▶▶ Öte yandan bazı Alevî örgütlerinin temsilcilerinde de siyasî, ideolojik ve
inançla ilgili bariyerler vardır. Onlardan bazıları için, en olumsuz değerlerle
özdeşleştirdikleri siyasî aktörler eliyle bulunacak bir çözümdense, sorunun
çözülmemesi tercihe şayandır. Yine de onlarla iletişim için koşullar zorlanmalı, atılacak olumlu adımlarda onların da katkısı aranmalıdır. Ancak
sorunun son tahlilde bir sivil ve siyasî haklar sorunu olduğu göz önüne alınarak, çözüm için gerekirse bu örgütlerin desteği olmaksızın adımlar
atılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, onların katkısı olsun veya olmasın, yapılacak olan düzenleme, sivil ve siyasî haklarla ilgili bir düzenlemedir.

Sonuç
Alevî sorununun çözümü, ahlâkî ve siyasî bakımdan çok önemli bir girişimi ifade
etmektedir. Sorunun çözümü, her şeyden önce, ahlâkî bir ödev olarak görülmeli
ve sonuçlarından bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Alevîlerin bu yapının taşıyıcısı olan siyasî partiye vermek durumunda kaldıkları oy desteğinin ortadan
kalkması, demokratik bir sosyo-politik yapıya geçilmesini de kolaylaştıracaktır.
Bu yönüyle sorunun çözümü, Türkiye’de “demokratik görünümlü oligarşi” olmakla eleştirilen sosyo-politik yapının aşılması bakımından da hayatî bir önem
taşımaktadır.
Öte yandan, ilk kez “çevre”den gelen bir partinin kapsamlı bir çözüm için elini
uzatması da ülkedeki çeşitliliği temsil eden unsurlar arasında karşılıklı tanıma
ve barışın derinleşmesi idealleri açısından çok önemlidir. Bu konuda onun cesaretlendirilmesi ve ilk hayâl kırıklığının etkisiyle kendisine biçilmek istenen
konuma geri dönme ihtimâline karşı girişime devam etmesi yönünde teşvik edilmesi, demokratlar açısından bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu
sorunun çözümü, Türkiye’de siyasetin adâlet, demokrasi ve hoşgörü gibi değerler
çerçevesinde dönüşümü bakımından yeri doldurulamaz bir katkı olacaktır.

"Alevi Çalıştayları Nihai Raporu" Üzerine
Bir Değerlendirme
Şenol Kaluç
LDT Alevî-Bektaşî Araştırmaları Merkezi Direktörü

Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 63, Yaz 2011 s. 87 - 124

“Alevi Çalıştayları Nihai Raporu”1 uzun bir bekleyişin ardından açıklanırken kamuoyunda özellikle Alevîler arasında büyük hayâl kırıklığı yarattı. Rapora tepkilerin bir kısmı -raporun hazırlayıcısı Necdet Subaşı’nın deyimi ile- klişelerden
öteye gitmiyor. Ben de bu makalede klişelere düşmemek için rapor metninin bizi
öncelikle ilgilendiren “Değerlendirmeler ve Öneriler” bölümünü, raporun nihâî
hedef(ler)i ile ilgili niyet okumak yerine, tekrarlara düşme pahasına adım adım
tâkip ederek raporun hangi argümanlara sıkı sıkıya bağlı olduğunu tespite çalışacağım. Bu amaçla metnin tarihsel ve sosyolojik çözümlemelerine fazla yer vermeden mümkün mertebe çözüm arayışında kullandığı argümanları tespit ederek,
liberal bir perspektiften bu argümanların kritiğini yapmaya çalışacağım.
Alevî çalıştaylarının başından beri ilki 3-4 Haziran 2009’da, sonuncusu da 2830 Ocak 2010 tarihlerinde olmak üzere yedi adet Alevî çalıştayı ve ek olarak da
birkaç tane daha geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildi. Rapora göre bu süreci
besleyen ana tema:
“Alevilere gündelik hayatta her zamankinden daha geniş bir yer ve alan açmak değil, kendini
neredeyse rutin bir dışlanmışlıkla, mağduriyet ve mahrumiyetle malul sayan hatta bütün bu
yaşadıklarını bir şekilde kutsallaştıran bir topluluğu diğer vatandaşlarla, olması gerektiği statüde ve ortak bir konumda buluşturarak eşitlemekti. Sonuçta bütün bu niyetler, Alevilerin genel
toplumun esaslı birer parçası olarak bütünlüklü ve iç tutarlılığı sağlam bir vatandaşlıkla bu-

* T.C. Devlet Bakanlığı, Alevi Çalıştayları Nihai Raporu, Ankara, 2010 Not: Sık sık rapora atıfta bulunacağımdan, takibi
kolaylaştırmak için alıntıların sonunda sayfa numaralarını parantez içinde vereceğim.
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luşturulmasına ve bu meyanda, bilişsel ve duygusal yakınlıkların harekete geçirilmesine zemin
hazırla”mak olarak açıklanıyor. (s.13)

Rapor çalıştaylar sürecini devlet ve Sünnî çoğunluk ile Alevîler arasında yeni bir
dil inşa çabası olarak görürken, geçmişte devletin ve de hükümetlerin Alevîlerin
sorunlarına yönelik attıkları adımları ise mevcut durumu kontrol etmek amaçlı
“iyi niyetli birkaç atak” olarak görmektedir. Rapor geçmişte atılan adımların daha
çok güvenlik eksenli olduğunu iddia etmekle beraber yeni sürecin de başlatılması gerekçesinin güvenlik eksenli olduğunu itiraf etmektedir:
“Yeterli özen gösterilmediği takdirde özellikle radikal bir dile tutunmuş Alevilerin, çok boyutlu
bir güvenlik sorununun birer parçası olarak daha keskin tavırlara ilgi duyabileceğini, hatta
genel kitlenin mevcut istikametini bozabilecek girişimlere yönelebileceğini kestirebilmek şimdiden imkân dahilindedir” (s.15).

Nihai Rapor'un ana hedefini Alevî açılımından sorumlu devlet bakanı Sayın
Çelik “Alevilerin sorun ve taleplerinin belirlenip, bu çerçevede atılacak adımların netleştirilmesi” olarak açıklamaktadır. Ancak Raporun mevcut hâli talepleri tespit etmekle beraber atılacak adımlar konusunda net bir tutum sergilememektedir. Bu
da, 12 Haziran seçimlerinin çok yakın olması ile açıklanabilir. Aslında Rapor bu
yönü ile ikinci talihsizliğini yaşamaktadır. Birinci talihsizlik ise Raporun yazıldığı sürecin 12 Eylül Referandumunun hemen öncesine denk gelmesi ve bu nedenle uzun süre ertelenmesiydi.
Raporun ilk dikkat çeken özelliği sorunun sosyolojik bir çalışma hassasiyeti
ile ele alınması ve Alevîlik Sorunu'nun -tarihsel atıflarla birlikte- çalıştaylar sürecinde ortaya çıkan resminin çekilmeye çalışılmasıdır. Rapor tarafsızlık kaygısı ile
bir yandan Alevîlerle empati kurmaya çalışırken, bir yandan da devletin ve genel
Sünnî kamuoyunun Alevîlik algısını güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Raporun
ilk üç bölümü eleştirilebilecek noktalara sâhip olmakla beraber empati çabası
içinde Alevîlerin mağduriyetlerini açık bir dille ifade etmektedir. Çözümlemesini yapmaya çalışacağım “Değerlendirmeler ve Öneriler” bölümünde ise empati
yapan dilin yanında egemen güçlerin (Devlet-Sünnîlik) dilinin etkin bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir.
Raporda konuların işleniş usûlünü ana hatları ile şu şekilde izah edebiliriz;
Önce Alevîlerin beklentileri, bu beklentilerin tarihsel arka planı ve bu taleplerin
nasıl çözülebileceği ile ilgili varsa önerilerinin aktarılması, ardından bu beklentilerin devlet ve Sünnîlik penceresinden ne anlama geldiği ve bu beklentilere
çözüm-çözümsüzlük noktasında ne tür tepkiler verildiği, tarihsel olarak ve varsa
hukukî-siyasî zemini üzerinden tespitlerin yapılması. Ve son olarak çok az olmakla birlikte bu beklentilerin nasıl çözülebileceği ile ilgili somut ve daha çok
soyut adımlara atıflar yapılması.
Rapor dikkatle okunduğunda beklentilerin taraflarca taşıdığı anlamlar açıkça
ifade edilmekle beraber, son tahlilde Alevîlerden çok devlet ve Sünnîlik hassasi-
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yetlerini öncelediği açıkça görülüyor. Raporda gözlemlediğimiz bu durumu yer
yer alıntılarla göstermeye çalışacağım.
Raporun öğretici yönlerinden birisi de devlet ile Sünnîlik arasındaki ilişkinin
boyutları ile ilgili tespitleridir. Devlet ile Sünnî cemaatler arasındaki gerginliğin
28 Şubat sürecinde en üst noktalara kadar taşınmasına rağmen yaşanan sıkıntıların AKP iktidarı ile ciddî bir şekilde tâmir edildiği ve sisteme yeniden entegre
olunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bugün gelinen noktada genel Sünnî kamuoyunun devletin kurucu aklının Sünnî İslâma müdahalesinden eskisi gibi rahatsızlık
duymadığı, tam tersine devlet gücünün daha etkin bir şekilde kullanılmasının
talep edildiği ifade ediliyor. Bu istek çalıştaylar sürecine katılan pek çok Sünnî
isimce talep edilirken, Rapor metninde de açıkça ifade ediliyor.
Rapor nihâî hedefini şu sözlerle açıklıyor:
“Alevilerle devlet arasındaki kanalları genişletmek ve çoğaltmak, kısa vadede atılabilecek
adımların belirlenip bu adımların vakit geçirmeden atılmasına önayak olmak, ilgili kamuoyunun bu konudaki beklentilerini karşılamak, çözüm yollarının sadece Aleviler için değil diğer vatandaşlar için de önemli olduğunun tüm ilgililerce kavranmasına gayret etmek amaçlanmıştır.”

Çalıştaylar sürecinde Alevîlerin haklı olarak
“ ilk kez devletin resmi makamları tarafından muhatap alın”dığı ve “sorunlarını hem devlet hem
de toplum nezdinde ortaya koyarak kendilerini, sorunlarını ve taleplerini ifade (s.82) ettikleri"

vurgulanırken, siyasî erkin rolü yanında toplumsal uzlaşı ve ortak zemin arayışının önemine vurgu yapılıyor:
“Sorunla ilgili çözümlerin öncelikli olarak siyaset erkinin aktif çabasıyla belli bir noktaya getirilebileceği kesinlikle doğru olmakla beraber, bu hedefin bile hazırlık babında bir uzlaşmaya, bir
ortak zemine ihtiyacı olduğu da asla göz ardı edilemezdi” (s.82).

Toplumsal uzlaşı arayışı doğru olmakla beraber, devletin ana görevinin toplumsal bir uzlaşı arayışından çok temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri
kaldırılmak olduğu açıktır. Çünkü toplum bu tür karmaşık sorunların çözümü noktasında belki de hiçbir zaman hazır duruma gelemeyeceği ihtimâl dâhilindedir.
Bu nedenle çözümün böyle bir beklentiye bırakılmasının zaman kaybı ve sorunların derinleşmesinden başka bir şeye hizmet etmeyeceği açıktır.
Rapor, Alevîlerin çok parçalı ve çok-dilli görünümünü bir zaaf olarak göstermekte ve tartışma dillerini de siyasî bulmaktadır (s.83). Bu tespit bir gerçeği yansıtsa
da zafiyet olarak görülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu parçalılığı bahane ederek devletin Alevîliği bir standarda kavuşturmak gibi bir görevi ve beklentisi olmamalıdır. Rapor, ilerleyen satırlarda devletin 1924’den beri Sünnîliği standardize
etme politikalarını Diyanet ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersleri üzerinden meşrulaştırmakta ve övmektedir. Bu tutum, Alevîliğin de benzer bir sürece
dâhil edilerek standardize edilmek istendiği kuşkusuna sebep olmaktadır.
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Alevîlerin bölünmüşlüğüne atıfla “Esasen Aleviler arasındaki sorunlar salt
kendi inisiyatifleriyle çözümlenecek durumda değildir. Grupların birbirlerine
karşı özsaygıları kalmamıştır. Topluluğun birlik ve beraberliğini sağlamak konusunda devletin önayak olması beklenmektedir” (s.84) cümlesi, bu müdahale
arzusunu açıkça göstermektedir. Alevîlerin çoğunluğunun devletten bu yönde bir
beklentileri olmadığı açıktır. Devlet çatısı altına sığınmak isteyen kesimlerin ise
beklentilerinin çok farklı olduğu biliniyor. Bu noktada Alevîlerin temel beklentisi, inançlarını özgürce yaşayabilecekleri hukukî bir zeminin oluşturulmasıdır.
Alevîlik üzerindeki engeller kalktığı takdirde kısa ve orta vâdede yaşanacak
kaosa karşılık; Alevîler uzun vâdede kendi yollarını kendileri çizecektir. Bu noktada devlet müdahalesi hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Süreç sonunda
Alevîlerin bir kısmı sekülerleşirken diğer bir kısmının ise inançlarını revize ederek kendilerini yenileyecekleri kabul edilmelidir. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için devletin, öncelikle Alevîlerin varlıkları için tehdit gördükleri engelleri
temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kaldırması gereklidir. Ancak Rapor, devlete sık sık aslî görevleri dışında müdahaleci bir misyon ve vizyon yüklemektedir.
Rapor –birkaç yerde- Alevîler arasındaki “Aleviliğin İslâm’ın içinde mi yoksa dışında mı olduğu” tartışmasına atıfla, durumu, bir “fitne” ya da “fesat”(s.84)
olarak değerlendiriyor. Bu tür değerlendirmeler devletin vazifeleri arasında sayılamaz ve devlet bu tür teolojik tartışmalarda taraf olmamalıdır. Bu ve benzeri
sorunların çözümü Alevîlerin ve ilgilenenlerin kendi aralarında yapacakları teolojik tartışmalara bırakılmalıdır.
Rapor Alevîlerin talepleri ve sorunları önündeki en büyük engelin devletin kurucu aklı ve uygulamalarından kaynaklandığını belirtiyor. Ancak, Alevîlerin gerek İnkılâp Kanunlarına ve gerekse Türk laikliğinin referans kaynaklarına eleştirel bir yaklaşım getirmedikleri bilinen bir gerçektir. Rapor, bir yönü ile Alevîleri
Sünnîlerle birlikte mevcut laiklik anlayışına ve Cumhuriyet ideolojisinin yarattığı sorunlara karşı üstü örtük bir şekilde mücadeleye çağırıyor. Ancak Alevî ve
Sünnî kamuoylarının beklenti ve sorunlarının farklı niteliği, yine Sünnî kamuoyunun bugüne kadar Alevîlerin sorunlarına gösterdiği kayıtsızlık, bu beklentinin
gerçekleşmesini kısa vâdede mümkün kılmamaktadır.
Alevîler, Türk laikliğini “mahrumiyetlerini pekiştiren bir düzenek olarak görmekte ısrarcı değillerdir. Sıklıkla talep edilen, laiklik uygulamalarındaki çelişkilerden çok Alevilerin maruz kaldığı sorunlardır.” Alevîler daha çok pratikte karşı
karşıya kaldıkları ayrımcılıklara atıfla devleti -tüm laiklik söylemine rağmen“Sünni olarak tanımlanmakta, uygulamalarının son tahlilde Alevi olmayan Müslümanları himaye” (s.85) amacı taşıdığını iddia etmektedir.
Bu nedenle Alevîlerin beklentisi sorunlarının çözümü için devletin tam
anlamıyla laikleşmesidir. Rapor, Alevîlerin bu konuda yalnız olmadıklarını
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“Diyanet’in kaldırılması, din eğitimi ve fetvanın devlet elinden alınması ve artık
dinle ilgilenmemesi” vb. noktalarda “Bazı Sünni dindarlar, ateistler, sosyalistler
ve liberaller”den de açık destek aldıkları (s.86) ve son yıllarda Alevîlerin sorunlarının AB, uluslararası örgüt ve devletlerin de ilgisini çektiği belirtiliyor. Bu
durum bir dış tehdit olarak algılanırken, ülkemizin millî birlik ve bütünlüğüne
yönelik derin kaygılar yarattığı ve bu ilginin Alevî örgütlerince de kullanılmaya
çalışıldığı ima edilmektedir:
“Alevilerin Türkiye içindeki mevcut koşullarının seyriyle ilgili olarak uluslararası ilginin oldukça
yüksek olduğu bilinmektedir. Bazı ülkelerin dikkatlerden kaçmayan ilgileri devlet katında olduğu kadar genel kamuoyunda da endişeye mahal verecek boyutlardadır. Öte yandan Aleviler
arasında da bu ilgi, kullanılmaya müsait bir imkân ve fırsat alanı olarak görülmektedir” (s.86).

Alevîler devleti Sünnî olmakla itham ederken Sünnî kamuoyu da Alevîleri
‘Laik devlet’in müttefiki olarak görmektedir.
“Sünnilere göre devlet laiktir ve dinle irtibatı başından itibaren genellikle sorunludur. Uygulamalar esas alındığında Aleviler, Türk laikliğinin yegâne müttefiki olarak değerlendirilmektedir.
Devlet, Alevilerle her halükarda uzlaşma içindedir, çünkü Türk laikliğinin uygun vasatı ancak
Aleviler aracılığıyla gerçekleştirilebilir” (s.61).

Rapor, ileride de göreceğimiz gibi, Alevîler ve Sünnîler arasındaki gerginlik
alanlarına sık sık atıf yapmaktadır. Burada teolojik tartışmalara girmek istememekle beraber raporun açıkça saptırdığı bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Tevella-teberra geleneği Alevî inancının temel kavramlarından birisidir. Bu
gelenek kısaca “Ehl-i Beyt’i seveni sevmek, sevmeyeni sevmemek” olarak açıklanabilir. Alevîlikteki bu inanç açık bir Sünnîlik düşmanlığı içermez. Eğer böyle bir
durum gerçek olsaydı Alevîler ile Mevlevî, Kadirî, Halvetî vb. tarikatlar arasındaki tarihsel yakınlığın gerçekleşmemiş olması gerekirdi. Ancak rapor bu gerçeği
yok saymaktadır
“Ne var ki Aleviliğin tarihsel süreçte her seferinde Sünnilik karşıtlığı üzerinden kurgulanan
özellikleri (teberrâ ve tevellâ), bugün yekpare bir Aleviliğin oluşmasında olduğu kadar Sünni-Alevi yakınlaşmasının sağlanmasında da önemli ölçüde engel teşkil etmektedir” (s.77-78).

Tanınma ve Tanımlanma
Rapor Alevîlik tartışmalarının teolojik olmaktan çok siyasî veçhesi ile ön plana
çıktığını belirtmekte ve bu durumu bir problem olarak görmektedir:
“Alevi duyarlılığının, hiç de homojen olmayan bir topluluğun yaşadığı sıkıntılar üzerinden kamuda bir karşılık bulması, tartışmaların teolojik değil siyasi bir düzlemde ele alınmasından
kaynaklanmaktadır” (s.89).

Rapor Alevîliğin kayıplarından bahsederken siyasî içerikli bir tanımlama ile
Alevîliği “Anadolu Aleviliği” olarak tanımlamaktadır. (s. 42, 44, 89) bu tanımlama
ile İran’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Alevîliğin Türk-İslâm
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sentezciliğinden mülhem bir düşünce ile daraltılarak Türkiye sınırlarına hapsedilmek istendiği izlenimi doğmaktadır.
Çalıştaylar sürecinde ve bu raporda Alevîliğin nasıl tanımlanacağı konusu
en önemli tartışma noktalarından birisi olmuştur. Sünnî katılımcılar ve devlet,
Alevîlerden açık bir şekilde kendilerini tanımlamalarını istemiştir. Rapor bu çerçevede yapılan tartışmaların bir sonucu olarak Alevîliğin “Hak-Muhammed-Ali
inancı etrafında şekillenen bir inanç olduğu”nun kabul edildiğini ifade ediyor.
Ancak bu tanımlama bugün ideolojik sebeplerle tüm Alevîleri yeterince kucaklayamamaktadır.
Cumhuriyet döneminde yaşanan müdahaleler ve Alevîler arasında yükselen
sol-Kemalist-Marksist eğilimlere bağlı olarak Alevîliğin inanç boyutu zayıflatılırken, siyasî gerekçelerle Alevîliğin içinin yeniden doldurulmaya çalışıldığı bilinen bir durumdur. Bu yeni inşa sürecinde Alevîlik inanç boyutundan çok siyasî
içerikli etnik bir gruba doğru evrilmiştir. Aslında siyasîleşen Alevîler dışında bu
tanıma karşı çıkan kimse yoktur. Bu şekilde sivrilen isimler bile son tahlilde cemaat ile yüzleştiklerinde bu terkibi inkâr edememektedirler.
Raporun bu bölümü bir tavsiye ile sona eriyor:
“Alevi temsil grupları, her şeyden önce “Hak-Muhammed-Ali” çerçevesi içinde birer inanç ve
erkân geleneği olarak tanımlanan Aleviliği net bir şekilde ortaya koymaya gayret etmeli ve bu
bağlamda karşılaşılacak sorunların giderilmesi için de devlet kendilerine sağlam bir güvence
sunmalıdır. İnancın güvence altına alınması her şeyden önce o inanca ilişkin materyallerin güvenli
bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve hayatiyetini sürdürecek ölçüde de kurumsallaşmasını gerektirmektedir” (s.92).

Alevîliğin tanınma ve tanımlanması tartışmasında rapor iki farklı yerde “Devletin böyle bir hakkı ve talebinden söz etmek mümkün olmamakla birlikte” (s.90)
ve “Devletin herhangi bir inanç alanının sınırlarını belirleme ya da içeriğine istediği şekilde müdahale etme hakkı” olmadığı yönünde evrensel bir ilkeye atıfta
bulunmasına rağmen otoriter ya da totaliter bir devlete yakışabilecek bir yaklaşımla “Ancak devlet, vatandaşlarının mensup olduğu inanç ve ritüeller hakkında
net bir şekilde bilgi edinme hakkına sahiptir” (s.89) iddiasında bulunmaktadır.
Devletin bu yönde bir hakkı olduğunun kabulü, açıkça inanç özgürlüğünün
kısıtlanması anlamı taşır ki aslında bu istek mevcut Anayasa’nın 24. maddesine
de açıkça aykırıdır. İnançların temel birtakım doğmaları olsa bile bu doğmaların zamana ve mekâna bağlı olarak şekli değişimlere açık olabileceği malûmdur.
Devletin net bir şekilde bilgi edinme hakkı doğmanın dondurulması anlamına
gelir ki bu da sosyolojik süreçlere aykırıdır.
Demokratik bir devletin temel görevi inanç ve ritüeller hakkında bilgi sâhip
olmayı değil toplumdaki inançların -açıkça suç unsuru içermedikçe- birey hakları
temelli olarak özgürce yaşandığı, aktarıldığı ve yayılabildiği bir özgürlük alanı-
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nın yaratılması olmalıdır. Devlete böyle bir hakkın verilmesi demek devlete farklı
inanç gruplarını açıkça yönlendirme ve sınırlandırma hakkını da vermek anlamına gelir ki bu tutum tarihsel olarak Bizantinizme karşılık gelir. Aslında Cumhuriyetin laiklik uygulamalarına bakıldığında da bu durum özellikle Sünnîlik açısından çok net bir şekilde görülmektedir. İnancın çerçevesinin devletçe çizilmesine
olanak sağlandığında bu çizgi dışına taşan gruplar sapkın-heretik olarak adlandırılacaktır ki bu da yeni bir çatışma alanlarının doğmasına hizmet eder.
“İnancın gerektirdiği muameleler, çeşitli gruplar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, kamusal
alanda cemaati temsil sadedindeki sembol ve işaretlerin statüsü, tezahür edenin anlaşılması
vs. bütün bunlar hakkında devletin her türlü polemikten uzak bir şekilde sağlam ve şeffaf bir bilgiye erişmek istemesinde yadırganacak hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatının belirlenmesinden
inanca ilişkin hizmetlerin gerçekleşmesine kadar hemen her alanda, devletle toplum arasındaki iletişim ve diyalog akışının sürmesi için bilgi talebinde bulunulması olağandır” (s.89-90).

satırları açıkça devletin inançları yönlendirme ve şekillendirme hakkının tanınmasının yumuşak bir dille meşrulaştırılmasından başka bir anlam ifade etmez.
Türkiye’deki inanç özgürlüğü sorunları zaten tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet’in başından beri devlet, inançlara yön verme ve şekillendirme hakkını kendisinde gördüğü için çeşitli inanç grupları ile arasında farklı seviyelerde gerilimler yaşanmaktadır. Olması gereken devletin bu tavrından
vazgeçmesi, bireylerin özgürlük alanlarını garanti altına alarak, cemaatlerin iç
işleyişlerine karışmak yerine sorunlarının çözümünü -açık ihlâller dışında- cemaatlere bırakması gerekir. Ayrıca devletin görevi dinî eğitim vermek değil bu
eğitimin inanç grupları eli ile yürütülmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri
uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerine uygun bir şekilde yerine getirmek olmalıdır. Engeller kaldırıldığı takdirde inanç gruplarının din eğitimi sorununu devletten daha başarılı bir şekilde çözecekleri açıktır.

Ayrımcılık, Kimlik ve Beyan Sorunları
Alevîlerin en temel problemlerinden birisi “kimliklerini açığa vurup beyan etme”
noktasında karşılaştıklarını düşündükleri engellerdir. Bu nedenle “Devlet ve toplum katında karşılaştıkları sorunları, mâruz kaldıkları ayrımcılığın birer ifadesi
olarak gören Aleviler, devletten her alanda kendi koşullarının iyileştirilmesini
beklemektedirler.” Alevîlere göre devlet çeşitli kimlik ve söylemlere karşı “himaye ve tolerans” geliştirirken “Sünni yurttaşlara her zaman daha fazla iltimas
geçmektedir” (s.93). Bu nedenle “Yaygın Alevi perspektifinde Türkiye’de devletin
başından beri Sünni eksenli bir yapılanma içinde olduğu” ve “bu tercihin de ideal
laiklik normlarına aykırı bir şekilde kurumsallaştığı” iddia edilmektedir (s.94).
Bu bağlamda Alevîlerin beklentisi şudur:
“Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, zorunlu DKAB derslerinin anayasal bir mükellefiyetle ihdas edilmesi ve Aleviliğin kamusal alandaki görünürlüğünün sürekli olarak kısıtlanması-
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na ilişkin uygulamalardan hareketle, bu bağlamlardan beslenen ayrımcı uygulamalarına kalıcı
bir şekilde son verilmesidir” (s.94).

Raporda devletin, herhangi bir inanç grubunu şu veya bu nedenle desteklemesi veya engellemesinin “demokratik ve laik bir hukuk devletinin normlarına”
uymadığı ve devletin bu tür ayrımcılıkların sosyal-siyasal ve psikolojik temellerini ortadan kaldırmak için önlemler alması gerektiği; “bu bağlamda ayrımcılığın
belli başlı işaret ve göstergelerinin izlenmesi, önyargı, nefret ve hoşgörüsüzlük
gibi, vatandaşların hem kendi aralarında hem de devletle olan ilişkilerinde ciddî
birer engel teşkil eden davranış ve eylemlerin de ortadan kaldırılması gerek”tiği
ancak bu sorunun, “tek başına hukuki ve adli düzenlemeler”le giderilemeyeceği
belirtilerek “makul bir iyileştirme programında, her şeyden önce insan yetiştirme düzeninin gözden geçirilmesi ve sorgulanması gerektiği” belirtiliyor.
İnsan yetiştirme düzenimizin toplumda yaşanan ayrımcılık sorununda “hem neden hem de sonuç” olduğu belirtilerek “İnsan yetiştirme düzeninin her türden ayrımcılığı besleyen, himâye eden ve meşrulaştıran öğelerine dikkat etmeden, bütün
bunların dayandığı kaynak ve unsurları deşifre etmeden” ve “Bu amaçla başta eğitim müfredatı olmak üzere gündelik hayatın değişik kompartmanlarında yer alan
gizli ya da açık ayrımcılıklara karşı kalıcı bir duyarlılık oluşturmadan” bu konunun
çözümünde ciddî bir mesafe alınamayacağı (s.94); “Bu bağlamda hükümet(in), ayrımcılığın hoşgörüsüzlük, nefret, tehdit ve şiddetle ortaya çıkan temsil ve görünürlüğü karşısında uluslararası standartlara bihakkın uyarak gerekli tüm tedbirleri
alma(sı gerektiği.) Mevzuat, kaynağı nerden gelirse gelsin ayrımcılığı besleyen,
körükleyen ve meşrulaştıran unsurlardan arındırılması.” (s. 94-95) denilerek demokratik bir devletin sâhip olması gereken bir perspektif sunuluyor.
Devlet aygıtının demokratikleşme konusunda bugüne kadar attığı “adımların
yetersiz olduğu iddia edilse bile bu yöndeki niyet ve kararlılığın tartışma
götürmeyecek kadar açık olduğu” vurgulanarak Alevîlerin süreçteki memnuniyetsizlikleri hakkında şu tespit yapılmakta:
“Aleviler arasında yer yer bir ezbere dönüşme eğilimi gösteren «ayrımcılığa maruz kalma
iddialarının derinlemesine incelenmesi ve bu konudaki kabullerin gerçeklik değerinin de soğukkanlılıkla ortaya çıkarılması gerekir. Anayasa’nın herhangi bir gruba diğerlerine göre nispeten
daha yakın durduğu konusundaki analizleri de yeniden müzakere etmek gerekecektir” (s.95).

Rapor, yasal düzenlemelere bakıldığında ayrımcılık iddialarının anayasal bir
dayanağının olmadığını, Anayasa’nın 10. maddesinin “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir” dediği, aynı tema ve vurguların 68. ve 70. maddelerde de yer
aldığını belirtiliyor. Bu noktada “mahalle baskısı” ve “dışlanma”, “ayrımcılık”
gibi iddiaların sâdece Alevîler için geçerli olmadığı bu tür ayrımcılıkların “toplumun diğer kesimleri için de geçerli olduğu” vurgulanarak sorunun genel
bir sorun olduğu sâdece Alevîleri ilgilendirmediğinin altı çiziliyor.
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Alevîlerin açıkça kayırıldığını düşündükleri Sünnîlerin de zaman zaman ayrımcılığa uğradıkları başörtüsü ve imam hatipler üzerinden örneklendiriliyor:
“Kendini Sünni olarak gören Müslümanların, inanç ve düşünce hürriyetinin daha çok metin üzerinde sağladığını düşündükleri hakları kullanma konusunda karşılaştıkları sorunlarının da kamuoyuna mal olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin imam hatip okullarının maruz kaldığı kısıtlamalar, başörtüsünü bir inanç tercihi olarak görenlerin muhatap oldukları örtük ya da fiili ayrımcılık
Sünni Müslümanların sıklıkla dile getirdikleri problemler arasında yer almaktadır” (s.95).

Rapor sıklıkla ayrımcılığın engellenebilmesi ve sürecin başarıya ulaşabilmesi
için toplumsal bütünleşmeye dönük adımların atılması gereğine atıfla “Esasen
toplumsal bütünleşmeye ilişkin düzenlemeler yapılmadan yasalarda bir değişiklik yapmanın da kayda değer bir etkisi olmayacaktır” (s.96). demektedir.
Alevîlerin ayrımcılığa uğradıkları ile ilgili düşüncelerinin “kesin bir inanca
dönüştüğü” ve kullandıkları dil içinde devletin Sünnîlikle özdeşleştirildiği ve
“Alevi kimliğinin yok edilmesi için mevcut kurumların bütünlüklü bir şekilde”
çalıştırıldığı iddia edilmektedir. Alevîler kimliklerini açığa vuramamalarının gerekçesi olarak şu durumları kullandıklarını rapor belirtiyor:
“Kamu alanında gözle görünür bir Alevi varlığının olmaması, özellikle yönetim birimlerinde
Aleviliğiyle bilinen herhangi bir bürokrata görev verilmemesi, okullardaki eğitim müfredatında
Aleviliğin göz ardı edilmesi ya da geçiştirilmesi”.

Alevîlerin bu konuda aşırı derecede hassas olduklarını belirten rapor bu hassasiyeti şu şekilde ifade ediyor:
“Ayrımcılığa yönelik iddialar Aleviler arasında o kadar derin ve yaygındır ki artık pek çok Alevi
bu konudaki mağduriyetini ulusal ve uluslararası düzeydeki mahkemelere taşıma konusunda oldukça kararlı sayılabilecek bir pozisyon sergilemekten kaçınmamaktadır” (s.96).

Alevîlerin bu tür bir yol izlemelerinin devlet ve hükümet çevrelerinde bir rahatsızlık vesilesi olduğu bu tür ifadelerin Rapor içerisinde sık sık kullanılmasından anlaşılmaktadır.

Türk Laikliği
Rapor, bu noktadan itibaren laiklik tartışmalarına girmekte ve “Devletin laik politikalarının bugün yeni kimlik arayışlarıyla buluşan kimi inanç gruplarının kendi
öz çıkarlarını dikkate alacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi” (s.96) gerekliliğini belirterek Türk tipi laikliğin arka planını tahlile çalışmaktadır. “Kuruluş
döneminin hassasiyetleri içinde biçimlenen ve genellikle Türk laikliği şeklinde
tanımlanan bir zihniyetin bugün belli başlı grupların inanca yönelik isteklerini
karşılamada yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir” (s.96-97) tespitinin ardından
bugüne kadar görülen uygulamanın ana hatları şu şekilde özetlenmelidir:
“Devletin laiklik uygulamalarında şimdiye kadar gözlenen temel eğilim, her şeyden önce din
konusunda devlet denetimini güvence altına almakla sınırlı olmamıştır. Geçmişte dinin kontro-
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lüne neden gerek duyulduğu konusunda modern Cumhuriyet’in kuruluş eksenine dikkat etmeden, bugün herhangi bir inanç grubunun devletle olan ilişkisini çözümlemek mümkün değildir.
Laiklik uygulamaları, en azından başlangıç etapları açısından her zaman din alanının kamusal
görünürlüğünü dikkate almak ve gözetlemek üzere inşa edilmiştir. Bunun söz konusu dönemler
için anlaşılabilir yönleri olmakla birlikte bugün erişilen dünya bilgisiyle aynı duyarlılığın sürdürülmesinde ısrar etmek toplumsal barış için hiç de uygun bir tercih olmayacaktır” (s.97).

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi Alevîlerin sorunlarının ana kaynağının devletin kurucu felsefesinin ve bu felsefenin ürettiği “Türk Laikliği” tasavvuru olduğu belirtilirken bu konularda Alevîlerin gerçekçi bir analize sâhip olmadıkları haklı olarak belirtiliyor:
“Alevilerin devlet ve topluma ilişkin değerlendirmelerinde de söz konusu yapılanmanın gerçekçi bir analizinin sürekli olarak ihmal edildiği dikkatlerden kaçmamaktadır.”

Türk laikliği sonuç itibariyle kendisine tehdit gördüğü tüm inançları ve geleneksel kurumları reddederken, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’yla Alevî-Sünnî bütün
tasavvufî ekolleri “gerici” birer unsur ve ilerlemeye engel olarak görmüştür. Devletin İslâmı “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uhdesinde olmak şartıyla” tanırken, bu
uygulamaların sonucu olarak “Alevilik ve Bektaşilik gibi daha çok batini karaktere sâhip mistik geleneklerin varlığını sürdürmesi” zorlaşmıştır.
Diyanetin kuruluş gerekçesi “Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut tüm eğilimlerin
İslâm üst çatısı altında kendi öznel temsillerinden vazgeçmeye dâvet edildiği bir
düzenleme fikri olarak ortaya çıkmıştır. Böylece İslâm’ın Sünnî yorumuna bağlı
mezhepler, tarikat ve diğer cemaat oluşumları, Alevîlik ya da Bektaşîlikte olduğu
gibi gayri hukuki bir fenomen olarak tanımlanmıştır.” (s.97) Bu tahakkümcü ve
Jakoben tavrın sonucu olarak devletin “her türlü inanç grubunu kendi özel tercihlerinden bağımsız olarak İslâm üst başlığı altında yapılanmaya ve yine tüm inanç
gruplarını mezhepler üstü bir şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hizmet almaya mahkûm” ettiği belirtilerek DİB’nın “devletin laiklik ana eksenine bağlı kalmak
koşuluyla dini yeniden tanımlayıp biçimlendirme konusundaki tahayyülünün bir
sonucu” oluşturulan bir kurum olduğu gözler önüne serilmektedir.
DİB’nın kuruluş amacı açıkça izah edilmesine rağmen metnin alt okumalarında bazen açıkça bazen dolaylı yollarla DİB’nın varlığının Sünnî Müslümanlar
nezdinde meşrulaştırılmaya çalışıldığı gözlerden kaçmıyor
“Diyanet yapılanması uzunca bir süre toplumda devletin din alanını kontrol» hatta muhasara»
etmesi şeklinde algılanmış, ancak zamanla bu yaklaşım yerini kuruma yönelik olarak gelişen
güvene bırakmıştır” (s.98).

Cumhuriyet döneminde Sünnî kamuoyu ile devlet arasında yaşanan gelgitlere
rağmen hemen her dönemde Sünnîliğin özgürlük alanının genişletilmesi mümkün olurken, Sünnîler ile devlet arasındaki rabıta hiçbir zaman kopmamıştır. Ezanın tekrar aslına dönmesi, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin açılması, DİB eli ile Sünnî İslâmın ihyası, çeşitli kanunlar ile camilerin yapımı için arazi
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tahsislerinin kolaylaştırılması, Kuran kurslarının yaygınlaştırılması ve yasal olmamakla birlikte Sünnî tarikatların hemen her dönem devlet içindeki bazı görevliler tarafından korunup kollanması vb. uygulamalar devlet ile Sünnîler arasında
zaman zaman gerginleşen ilişkilerin her zaman onarılabilir olmasını sağlamıştır.
Bu karşılıklı ilişkinin sonucu olarak devlet, Sünnîliği dönüştürerek “ahlâk ve ibadet” çerçevesine sıkıştırmıştır.
Bu sıkışmışlık uzun süre Sünnîler arasında problem olarak görülmekle beraber ilginç bir şekilde 28 Şubat süreci sonrası gelinen noktada AKP iktidarı ile
yeni bir döneme girmiştir. Nitekim AKP döneminde devlet ile Sünnî Müslümanlar arasında kurulan derin ilişki çerçevesinde aslî görevi İslâmı kontrol etmek ve
sınırlamak olan DİB Sünnî Müslümanlar nezdinde meşrulaştırılmaya ve bu kurumun devamı konusunda toplumsal bir taban yaratılmaya çalışıldığı gözleniyor.
Alevîlerin Diyanet kurumuna getirdikleri haklı eleştiriler saptırılarak, DİB’nın
İslâmı ve Sünnîliği korumak amaçlı bir kurum olduğu ve bu kurumun lağvedilmesi isteğinin arkasında Sünnîliğin zayıflatılması arzusu yattığı kamuoyunda
köşe yazarları marifeti ile işlenmektedir. Maalesef Raporda da bu tutum açıkça
gözlemlenmekte ve Alevîlerin laiklik beklentilerinin fazla olduğu açıkça ifade
edilmektedir:
“Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet alanlarına ilişkin eleştiriler, kaygı ve itirazlar eksik
değildir, ancak ideal laiklik normları içinde lağvedilmesine ilişkin öneriler, özellikle Alevilerden
gelen bu yöndeki talepler Sünniler tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemekte, hatta makul de
görülmemektedir” (s.97).

Maalesef bu yönelimin arkasında Sünnî çevrelerde devlet erkinin uzun vâdede
ellerinden gitmeyeceği ve her zaman hâkim güç olacakları düşüncesi yatmaktadır. Bu düşünceye göre devlet erkinin kullanım gücü Sünnî muhafazakâr çevrelerde olduğu sürece DİB’nın devlet kontrolünde olması mahzurulu olmadığı gibi
tam tersine çok kullanışlı bir araçtır.
Devlet’in inkarcı politikalarına rağmen Alevîlerin “kendi geleneklerini…
Cumhuriyet’in radikal Batıcı politikalarına paralel bir şekilde, modern yaşam
üniteleriyle ilişkilendirerek sürdürme azminde” (s.98) oldukları belirtilirken, bu
süreçte “Aleviler genellikle sosyalist ve laik kurgular içinde kendilerini genel
toplumun dinsel eğilim ve söylemlerinden görece daha uzak sayılabilecek bir ayrışma çabası içinde” buldukları tespiti yapılıyor. Bu dönüşümün arkasında “Köyden kente göç, kentlileşme, Türk modernleşme projesine gönülden katılım, pozitivist müfredata ikna olma ve küreselleşme gibi unsurlar”ın yattığı, bu dış etkenlerin “Aleviliğin geleneksel şemasını yerle bir” ettiği tespiti yapılmaktadır. (s.99)
Rapor, sonuç itibariyle, Alevîlerin kendi kimliklerini derin bir mağduriyet psikolojisi ile inşa ettikleri ve bu tutumun “toplumsal ilişkilerde yakınlaşma arzusunu” körelttiğinden “Alevilerin hem devlet hem de toplumla derinleşen sorun-
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larının altında karşılıklı güven sorunu”nun yattığı tespitini yapıyor. Bu nedenle
Alevîlerin derin bir kuşkuculukla “sorunun çözümüne yönelik atılan adımları da
“gönül alma” kabilinden Sünnî bir jest olarak gör” dükleri belirtiliyor (s.99).
Rapor, Alevîlerin bu ruh hâlinin Alevî olmayanlar arasında birer histeri olarak görüldüğünü belirtiyor. Bu durumun aşılabilmesi için Alevîler ve Sünnîler
arasında uzun soluklu çalışmaların yapılması ve tarafların birbirleri ile yakınlaşmalarının önemli olduğu ve bu nedenle devlete hakemlik görevi tavsiye ediyor:
“Alevilerle Sünniler arasındaki karşılıklı algı sorunlarının giderilmesi için, devletin tam bir hakemlik rolüyle toplumsal bütünleşmeyi sağlayıcı ve pekiştirici çabalar içine girmesi gerekir.
Bu çerçevede toplumu eşitlikçi bir şekilde kucaklaması gereken devletin, hükümet inisiyatifi
marifetiyle ayrımcılığa mahal veren kimi uygulamalara öncelikle son vermesi ve güven için
iyileştirme koşullarını artırıcı, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmeye yönelik adımlar atmaktan
da kaçınmaması gerekir” (s.99-100).

Raporun bu bölümü iki öneri ile bitmektedir. Burada şahsım adına üzülsem mi
sevinsem mi bilemiyorum ama Aşure gününün resmî tâtil yapılması fikrini 4. çalıştay sırasında “sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi ve hükümetin samimiyetini
kamuoyuna gösterebilmesi için bir samimiyet adımı olarak” ben teklif etmiştim. Maalesef o günden bugüne bu teklifin üzerinden iki Aşure günü geçmesine rağmen
henüz resmî bir adım atıl(a)madı.
“Örneğin Aleviler arasında kutsal olarak bilinen Aşure gününün (10 Muharrem) resmi tatil yapılması, yine Aleviler arasında yüksek düzeyde sembolik değeri haiz Hacıbektaş ilçesinin misyonuna uygun bir şekilde ihya edilmesi ve yine burada aynı adla bir üniversite açılması, kimi
Alevi köy ve mahallelerine konulan örseleyici isimlerin iptal edilmesi yerinde bir düzenleme
olacaktır” (s.100).

Anayasal ve Hukuksal Konular
Bu bölümde Cumhuriyeti kuran kurucu iradeye atıflar yapılarak, özellikleri deşifre ediliyor:
“Eski rejimi, onu besleyen bütün bileşenleriyle birlikte ortadan kaldırma konusunda, radikal
sayılabilecek bir muhayyile, dinle devlet arasındaki sınırları belirleme konusunda oldukça aceleci
sayılabilecek kararlarıyla bugüne kadar varlığını sürdüren derin tartışmaların önünü açmıştır. Yeni
düzenin aktörleri için din, rejim karşıtlarının “istismar”ına karşı yeniden biçimlendirilmek istenmişse de sonuçta tasarlanan hedef, dinin gündelik hayattaki görünürlüğünün ortadan kalkmasıyla sınırlı olmuştur. ...İlerici-gerici retoriği içinde din, eski rejime destek olmanın ötesinde her türden
yeniliğe karşı güçlü bir direnç kaynağı olarak da görülmüştür. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına
yayılan müphemliğin belli başlı nedenlerini yeterince tartışmadan bugün devletle din arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan çelişkileri anlamak kolay olmayacaktır.” (s.100)

Kurucu iradenin bu temel özelliklerine rağmen Alevîler bu politikaların kendileri üzerindeki maliyetleri tartışmaya açma niyetlerinin olmadığı haklı olarak
tespit edilmektedir.
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“Aleviler arasında, kuruluş döneminin yapısal özellikleri hakkında Cumhuriyet’in kurucu iradesine duydukları yakınlığa sıklıkla vurgu yapılmakla birlikte bu süreçte gerçekleştirilen tedbir ve
tasfiyelerin kendi inançları söz konusu olduğunda ne gibi maliyetler ürettiği çok az sorgulanmaktadır.” (s.101)

Alevîlerin kayıplarının temel sebeplerinin bu kurucu iradenin uygulamaları
olduğunun altı çizilirken aynı iradenin Sünnî İslâmı da bir kalıba sokmaya çalıştığı, kontrol altına alarak terbiye etmeye çalıştığı açıklıkla belirtilmesine rağmen DİB’na düzülen övgüleri anlamak gerçekten güçleşmektedir. Kurucu iradenin amacının dinin gündelik hayattaki izlerini yok etmek ve bunu yaparken de
bir boşluğa sebebiyet vermemek için dini yeniden inşa etmek olduğu açıkça izah
edilirken böyle bir yaklaşım sergilenmesi ve Sünnî-muhafazakâr entelektüeller
arasında bu kuruma gelen desteklerin varlığı devletin bu projede ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir.
Anayasal ve hukuksal olarak inanç özgürlüğü önündeki sorunlar ifade edildikten sonra şu konulara değinilmelidir:
“Hâlbuki devlet, Anayasa ve diğer hukuki mevzuatta inanç ve düşünce hürriyetini mütekâmil
anlamda garanti kapsamına almakta, ayrımcılığı bütün yönleriyle reddetmekte ve bu konudaki ihlaller karşısında da ceza kanunlarında yaptırım gücü yüksek ağır müeyyideleri devreye
sokmaktadır. Yanı sıra devlet, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere de uyduğunu her fırsatta
deklare etmektedir. Anayasa’da teminat altına alınmış olmasına rağmen bugün inanç gruplarının devletten yana eleştirel bir tutum içinde olmaları sadece Aleviler için değil tüm toplum
için önemli bir problemdir” (s.103).

Yasal olarak devlet tarafsız ise bu problemlere sebep olan düzenlemelerin atıf
yapılan yasal zeminlere dayandırılarak düzeltilmesi gerekli iken devletin bizzat
altına imza attığı uluslararası metinlere aykırı düzenlemelerin kaldırılması konusunda yıllardır adım at(a)maması düşündürücüdür.
Kâğıt üzerinde yasaların eşitliği vazediyor olmasının Raporun da belirttiği
gibi yeterli olmadığı açıktır ve sâdece Alevîler değil pek çok inanç grubu mevcut
yasal düzenlemelerden rahatsızlık duymaktadır. Bu durumda kanunlar ve yönetmelikler Anayasa'nın 10. maddesinin ruhuna uygun bir şekilde yeniden kurgulanmalıdır.
Laiklik uygulaması ile ilgili olarak “Laiklik konusunda zaman zaman keyfî sayılabilecek değerlendirme ve uygulamalar, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı
güveni sabote etmektedir. Toplumsal ilgi ve farklılaşmaları homojenleştirici laiklik anlayışı, tüm gruplar için inanç hürriyetlerini kısıtlayıcı birer baskıya dönüşme riski taşımaktadır. Bu nedenle her şeyden önce uygulamada bir inanca sâhip
olmayı sorun olarak gören laiklik anlayışlarının terk edilmesi gerekir.” (s.106)
tespitini yapan bir Raporun laikliği tartışmaya açarken bu laikliğin bir sonucu
olarak topluma dayatılan DİB’nı ve zorunlu din derslerinin gerekliliğini ısrarla
savunması ve yapılacak düzenlemelerin bu konulara dokunulmadan yapılmasının istenmesi açıkçası şaşırtıcıdır.
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“Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun”a atıfla Alevîlerin Türk
laikliğinin referansları ile olduğu gibi bu kanunun sebebi hikmetleri ve sonuçları
üzerinde de herhangi bir kritik geliştirmediği vurgulanmaktadır:
“Sorunun doğru bir şekilde anlaşılması ve çözüme kavuşturulması konusunda geçmişte de günümüzde de Aleviler arasında gelişen bir eleştiri-kritikten söz etmek mümkün değildir” (s.107).

Bu noktada Alevîlerinin taleplerinin pek çoğunun Alevîlerin bağlı olmakla
övündükleri İnkılâp Kanunlarının yasaklamalarının ve yeni toplum inşası çabalarının bir sonucu olduğu hatırlatılarak “Alevi sorununun hangi çerçevede çözüme kavuşturulacağı konusu İnkılâp Kanunları dikkate alınmadan ya da göz ardı
edilerek belirlenemez. Bununla birlikte Anayasa’da söz konusu kanunların müzakeresine bile izin verilmediği”(s.109) hatırlatılmaktadır.
Bu sebeple Rapor, bir kısım Alevînin –bence Kemalist grupların- “Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi ve cem
evlerinin birer ibadethane» olarak kabul edilmesine ilişkin önerilerinin
anayasal sistemle doğrudan ilişkili olmadığını aksine bütün bu taleplerinin ilgili yasalarda yapılabilecek basit müdahalelerle pekâlâ gerçekleştirilebileceğini” (s.110) düşündüklerini belirtmektedir.
Alevîlerin “İnkılâp Kanunları’nın bir şekilde sorgulanmasını siyaseten yanlış”
bulduğu ise maalesef doğru bir tespittir. Alevîlerin en büyük handikaplarından
birisi açıkça bu süreci tahlil edememeleri ve ikircikli bir tavır geliştirmeleridir. Ancak tüm bunlara rağmen Devrim Kanunları diyerek Alevîlerin taleplerinin yokuşa sürülmesi gerçekçi bir tutum değildir. Hele mevcut uygulamalarda
Sünnîliğe yapılan hizmetler düşünüldüğünde bu daha da âcil bir mesele olarak
gözükmektedir.
Hacı Bektaş Dergahı’nın devri konusunda haklı eleştiriler getirmekle beraber
“Sorunun devletin temel ilkelerini, belli başlı sınırlarını hiçe saymaksızın, vatandaşların inanç ve düşünce hürriyetlerine de en az devletinki kadar önem atfederek çözüme kavuşturulması gerekir.” (s.112) düşüncesi devlete olduğundan daha
fazla rol biçmektedir. Devlet vatandaş için olmalıdır; yoksa vatandaşın devlet için
olduğu bir düzende zaten inanç özgürlüğünden bahsedemeyiz. Ayrıca haklı olarak belirtildiği gibi Dergâh’ın bir mirasçısı var ise bunun Bektaşîler olması hakkaniyet gereğidir.
Raporda dergâh ile ilgili talebin yerine getirilmesi hâlinde bu durumun yasaklı pek çok inanç grubu için emsâl teşkil edeceğini Alevîlerin bilmesi gerektiği
açıkça ifade ediliyor:
“Dergâh’ın gerçek amacına uygun bir şekilde hizmete açılması diğer benzer mekânların da aynı
şekilde kullanıma açılmasını gerektirir. Alevi vatandaşların din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde dile getirdikleri sorunlarının çözümü Alevi olmayan vatandaşlar için de hak doğuracağı...”
(s.112-113)

"Alevi Çalıştayları Nihai Raporu" Üzerine Bir Değerlendirme | 101

Bu noktada daha önce çeşitli yerlerde de eleştirdiğimiz gibi sorun tek başına
Alevîlik Sorunu değil inanç özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması sorunudur. Süreç içinde yapılacak yasal düzenlemelerin herhangi bir inanç grubuna direkt atıfta bulunmadan genel hatları ile açık ve anlaşılır şekilde yapılması
gerektiği açıktır.
Maalesef Alevî çevreleri Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun yeniden ele alınması
fikrine “Sünnî tarikatların da yararlanacağına ilişkin korkuları” nedeniyle açıkça uzak durmaktadır. Hâlbuki fiiliyatta zaten serbest olan tarikatların yasal zeminde serbest hâle gelmeleri korkuların daha aza inmesine ve Alevîlerinde rahatlamasına yol açacaktır. Yasaklamanın Sünnî tarikatlardan çok Alevîliğe ve de
Bektaşîliğe zarar verdiğini tarihsel pratik açıkça göstermektedir. Bu kaygının
yersizliğinin Alevîlerce âcilen kavranması gerekmektedir.
“Yaygın Alevi perspektifinde Sünni tarikatlarla irticai odaklanmalar arasında kolaycı bir şekilde
bağ kurulması dikkat çekicidir. Cumhuriyet’in kuruluşunda Sünni tarikatların meşruiyetinin ellerinden alınmasının yerinde bir karar olduğunu sıklıkla ifade eden Aleviler, aynı devletin kendilerine ilişkin kurucu düzenlemeleri hakkında ise herhangi bir görüş serdetmemektedirler” (s.113).

Rapor, Alevîleri bu noktada açıkça ve haklı olarak Cumhuriyetin kurucu ideolojisi ile hesaplaşmaya çağırmaktadır
“Aslında Cumhuriyet’in kurucu söylemlerinin ihmal edilmemesi ve İnkılâp Kanunlarının da özensiz bir şekilde tartışılmaması gerektiği konusundaki hassasiyet yerindedir. Ancak kabul etmek
gerekir ki söz konusu dönemden bugüne kalan bakiyeyi tarihsel, teolojik ve kültürel boyutları içinde yeniden ele almayı göze almaksızın da Alevilerin belli başlı çıkarlarını gözetmek
imkânsız olacaktır” (s.113-114).

Alevîler Cumhuriyet ideolojisi ile doğru bir hesaplaşma içerisine girmedikleri
sürece kendi sorunları ile gerçek anlamda yüzleşemeyecekleri çok açıktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Raporun en can alıcı bölümü bu bölümdür ve DİB’nın meşrulaştırılması amacını
taşıdığı izlenimi gizlenemez bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Burada yine ideal laiklik ile Türk laikliği karşılaştırılmaktadır:
“Genel tartışmalar, devlet tarafından güvence altına alınan inanç ve düşünce hürriyetinin kullanımından çok din üzerindeki devlet denetiminin güvenceye alınması doğrultusunda olmuştur.”
...Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştirileri iki temel argüman üzerine kurdukları...”

Alevîlerin ortaya koydukları birinci itirazı laik devlet, din alanında taraf olmamalıdır» ilkesini genel geçer bir itiraz olarak değerlendiren Rapor, Alevîlerin
ikinci itirazını şu şekilde açıklıyor:
“Türkiye’deki uygulamalarda da görüldüğü gibi devlet, inançlar karşısındaki tarafsızlık ilkesini
açıkça çiğnemektedir. Oysa din alanında hizmet talebinde bulunanlar, ideal laiklik normları
içinde, kendi sivil yapılanmalarını sağlamalı, bu çerçevede Sünniler de Aleviler de diğer inanç
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grupları da devletle bağdaşık ilişkiler içine girmeksizin kendi inançlarıyla ilişkilerini özgür bir
şekilde sürdürebilmelidirler.”

Diyanet konusundaki diğer bir itiraz ise şöyledir:
“Kendileriyle Sünni Müslümanları bir arada tutan ve açıkça mezceden bir yaklaşımın sorgulanmasına yöneliktir. Bu eleştiri, Aleviler Diyanet üzerinden hizmet almaya karar verdiklerinde,
devletten alacakları bu hizmetlerin niteliğinin ne olacağıyla ilgilidir. Belli bir kelam (teoloji)
ve fıkıh (hukuk) perspektifiyle Müslümanlara hizmet götürme iddiasındaki bir kurumun, bütün
bu referanslarla arasında ciddi bir mesafe olduğunu belirten Alevilere sunacağı hizmet nasıl
olacaktır?” (s.115).

Alevîlerin Diyanete karşı çekinceleri sıralandıktan sonra Türkiye pratiklerine aykırı bir şekilde devletin “Alevileri her zaman genel İslâm toplumunun bir
parçası olarak gördüğü" ve “tüm vatandaşlarına (Müslüman olmak koşuluyla)
hizmet sunmak üzere ihdas edilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarından
yararlanmaları konusunda şimdiye kadar hiçbir çekinceye sahip olmadığı" iddia
edilmektedir. Ve daha ileri gidilerek “Devletin Alevi algısından hareket edildiğinde Diyanet’in kurumsal varlık ve hizmet alanlarıyla Alevilik arasında hiçbir
çelişkiye rastlanmamaktadır. Nihayet Alevilik de Müslümanlığın bir parçasıdır
ve Diyanet, tüm Müslümanlara olduğu gibi Alevilere de kendi anlayışı içinde
hizmet vermekle yükümlüdür” .(s.116) denmektedir.
Meselenin özü zaten “kendi anlayışı içinde” cümlesinde yatmaktadır.
Devletin yok saydığı Alevîliği kendi anlayışı içinde şartlara göre DİB eli ile
Sünnîleştirme, siyaset yolu ile de laikleştirme politikası yürüttüğünü bilmek
için kâhin olmaya gerek yoktur. Alevîliğin yasal olarak DİB’nın kontrolüne verilmesinin sonunun ne olacağı ise üç aşağı beş yukarı Sünnîliğin hâlinden bellidir. Nitekim bazı Alevîler bu tür bir ilişkiyi devletin kendi Alevîsini yaratma
girişimi olarak görmektedir.
Başlangıçta pragmatik sebeplerle DİB içinde temsil edilmekten rahatsızlık
duymayan Alevîlerin de süreç içerisinde “Diyanet şemsiyesi altında yer alması
talebi”nin kaybolduğu, “kamuoyunda çoğu liberal ya da dindışı ilgileriyle bilinen
yaklaşımlardan” aldıkları kayda değer destek ile “devlet, açıkça Diyanet İşleri
Başkanlığı kurumunu lağvetmeye ve inanç alanlarının yeniden yapılandırılmasına destek vermeye davet edilmektedir.” (s.117) denilmektedir.
Alevîlerin devlet müdahalesinden âzade kalmak ve DİB’a bağlanmak istememeleri, DİB ile ilgili ağır eleştiriler getirmeleri marjinal sayılmakta ve ezbere
dönüştüğü ileri sürülmektedir.
“Gerçekte marjinal sayılabilecek bu politik eleştiriler kayda değer bir rağbet görmeye başlamış, Diyanet’e ilişkin eleştirilerinde tutturdukları dil yer yer bir ezbere dönüşse de artık tüm
Aleviler arasında dolaşıma girmiştir. Bu gelişme, ilgili kurumların sorunu bütünlüklü olarak görme
ve kavrama konusundaki ihmallerinden kaynaklanmaktadır” (s.117-118).
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Hâlbuki rapor DİB’nın tüm Müslümanlara hizmet ettiğinin altını çiziyordu.
Rapor, modern Cumhuriyet döneminde “devletin dinle arasındaki muğlâklığı
Diyanet aracılığıyla aşmaya çalıştığı” ve devletin açık bir şekilde “Türklük ve
Müslümanlığı iç içe” geçirdiği, DİB üzerinden “Anadolu’da Müslümanlık vurgusunda buluşan tüm inançlar, Türklük içinde mezcedilmiş ve bu terkip de, İslâm
üzerinden tüm inanç gruplarının içinde yer aldığı kuşatıcı bir ana kalıp olarak
temsiliyet kazanmıştır” tespiti yapıyor.
Sonuç olarak bu tektipleştirme icraatının ve DİB’nın aslî rolü de şu şekilde
açıklanıyor:
“Bu bağlamda tüm tasavvufi/mistik eğilimler heretik» ve sistem dışı» sayılmış, açıkça belirtilmiş olmasa da yakın zamanlara kadar Diyanet’te, Hanefi fıkhı ve Maturidi kelamı üzerinden
Sünniliğin İslâm’a ilişkin bir hizmet ünitesi olarak faaliyet yürütmesine fırsat verilmiştir.”

DİB’in açık bir şekilde devlet İslâmı yaratmaya çalıştığı ve Türkçülükle karışık mezhepler üstü bir İslâm anlayışının kurumsal bir yapıya kavuşturulduğu
itiraf edilmekte “Böylece reformcu söylemlerin de etkisiyle İslâm’ın gelenekten
ayrıştırılmış modern bir yorumu geliştirilmeye çalışılmış, bu çerçevede mezhepler
üstü bir İslâm anlayışının kurumsal bir yapıda karşılık bulması sağlanmıştır” (s.118)
denilmektedir.
Bu tespitin sâdece Alevîleri değil tüm İslâm mensuplarını açıkça rahatsız etmesi gerektiği ortadadır. Rapor açık bir şekilde DİB’nın bugün topluma vazettiği
İslâmın toplumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak değil tam tersi devlet adına dini
ehlileştirme gayesi ile yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Ve doğru bir tespitle
bugün din ile milliyetçilik (ırkçılık anlamında) arasında açık bir çizginin olmayışının ana sebebini de ortaya koymaktadır.
Bugün gelinen noktada DİB’ın mezhepler üstü olduğu iddiası burada da tekrarlanarak olumlanmaktadır:
“Özellikle son yıllarda ise Diyanet bünyesinde gerçekleştirilen yapılanmaların olumlu bir sonucu olarak kurum, kuruluş gerekçelerine yakınlaşma çabasıyla, mezhep ve cemaat farkındalıklarının dışına çıkmakta ve bir üst İslâm söyleminin takipçisi olmaktadır.”

Alevîler arasında “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güçlü bir Sünnî temel üzerine
İslâm’ın Hanefî ve Maturidî yorumlarına ağırlık verdiğine yönelik bir kanaat”in
yaygın olduğu belirtilmekte ve bu durumun aslında normal görülmesi gerektiği
ifade edilerek “Ancak bu tercih, Türkiye’nin mevcut inanç haritası dikkate alındığında ekstrem bir durum olarak değerlendirilemez” denilerek aslında Alevîlerin
tezi farklı bir şekilde de olsa teyit edilmektedir. Zaten sorun da devletin inançlar
arasında açıkça bir seçimde bulunması ve bunu dayatmasıdır.
Ve yine meşrulaştırıcı yaklaşımla ancak otoriter veya totaliter devletlerde olabilecek bir görev devlete yüklenmektedir:
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“Devlet gerekliliklerinden hareket edildiğinde, genel Sünni toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, devlet geleneği ve din-devlet ilişkilerindeki tecrübeleri açısından pek fazla sorun teşkil
etmemektedir” (s.119).

Rapor her şeye rağmen bu durumun “Burada dikkat çeken husus açıkça sorunlu sayılabilecek bir şekilde aralarında Alevilerin de bulunduğu inanç gruplarının
göz ardı edilmiş olması” gerçeğini değiştirmediğini itiraf etmekte ve Alevîlik
kadar Şafiliğin ve Sünnî tasavvufî akımların da görmezden gelindiğini kabul etmektedir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi dindarlar ile devlet arasında ki gerilim AKP iktidarı sürecinde yerini yumuşamaya bırakmış ve DİB imkânlarını sunduğu veçhile
muteber bir kuruma dönüşmüştür. Bu durum Raporda çeşitli yerlerde açıkça itiraf edilmektedir
“Ancak yaygın izlenim, genel toplumun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerinden hoşnut olduğu yönündedir” (s.120).

Türk modernleşmesinin dine bakış açısı ve DİB’nın varlık sebebi: “Aslında dinin alanı gerçekte Türk modernleşmesi içinde yeniden belirlenmiş ve onun, tâbiri caizse «şeriatsız ve «hilafetsiz bir şekilde devlete dâhil edilmesinde karar kılınmıştır. Devlet, ahlâk ve ibadet alanında yoğunlaşmasını öngördüğü bir dinî hayatı tercih etmiş ve giderek artan bir bütünleşme içinde Diyanet’i devletin tamamlayıcı bir
öğesi olarak tahkim etmiştir” diyerek açıkladıktan sonra bu kurumun tartışılmazlığını deklare etmektedir: “Bu bağlamda kurumun varlığının tartışılması, onun
genel idare hizmetleri içindeki yerinin sorgulanması kabul edilemez” (s.120).
Rapor, Diyanetle ilgili kanunî düzenlemelerle DİB’in hareket alanının sürekli
genişletildiği, dinin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ve yeni bir din anlayışının tanzim edildiğini, “Anayasal ve yasal düzenlemelere dikkat edildiğinde
bu ihdasın İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmenin
yanı sıra, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmeyi de
kapsadığı görülmektedir. Devletin bir yandan dinin gündelik hayattaki siyasal görünürlüğünü kısıtlamaya çalışırken bir yandan da dinin kurumsal varlığını pekiştirmeye
yönelik uygulamalara öncülük etmesi pek çok araştırmacıyı bu bağlamda ortaya
çıkan çelişkileri izah etmekte zorlamıştır. Gerçekte yapılan, eski rejimin bütünleyici
parçaları arasında yer alan “din”i re’sen devre dışı bırakmak, yeni rejimin değerler dünyasını tanzim etmek üzere de kısmen meşrulaştırıcı bir şekilde ondan yararlanmaktır.”
tespiti ile bir kere daha doğrulamaktadır.
Tüm bu açıklamalara rağmen gerçek ve ideal laiklik anlayışına sâhip olanların
bu argümanları reddettiği, devletin kurucu aklı ile ilgilenmediği ileri sürülmekte
ve Türk laikliğinin bu müdahaleleri meşrulaştırdığı gerçeğinin kabullenilemediği vurgulanmaktadır:
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“Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı, devletin laiklik ilkesiyle bütünleştirerek sahiplendiği
kendine özgü bir hizmet alanını göstermektedir. Nitekim Türk laikliğinin en bariz uygulama adımlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin fiili şartları üzerinden meşrulaştırılmıştır.
Ancak laikliği ileri düzeyde idealize eden gruplar, bu gerekçelerle hiçbir şekilde tatmin olmamaktadır” (s.122).

Daha ileri gidilerek kurucu iradenin dine kuşkucu yaklaşımı tekrarlanarak dinin kontrol edilmesinin herkesi memnun edeceği iddiası ortaya konuluyor:
“Oysa dinin, iktidarın da muhalefetin de çıkarlarına alet edilmemesi gereken siyaset üstü bir dil,
söylem ve eylem olarak kabul edilmesi tüm grupları memnun edecektir.”

Alevîlerin inanç yönlü taleplerinin önündeki engelin “Devletin kurucu dikkatinin bugün bile devam ediyor olabilmesini mevcut sosyo-politik değişim süreçleri içinde
anlamlandırmak güçtür.” denilerek mevcut devlet zihniyeti olduğu açıkça belirtiliyor.
Bu sorunların aşılabilmesi için tarafların laiklik anlayışlarını masaya yatırmaları gerekliliği haklı olarak belirtiliyor: “
Bu değişimin sağlanabilmesi için dinle devlet arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması gerekir. Böylece devlet, toplum ve din arasındaki ilişkisellik ne hısımlığa ne de hasımlığa fırsat
verecektir” (s.123).

Türkiye’deki laiklik uygulamasının hukuk devleti normlarına uymadığı belirtildikten sonra “Oysa tüm inanç gruplarının devletten laikliği, hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde icra etmesini talep etmesi gerekir. Laiklik her şeyden
önce din ayrımcılığı yapılmaması ve herkesin kamu düzenine aykırı olmadıkça
inancına göre yaşama hürriyetinin kullanılmasının güvencesidir” tespitinin ardından farklı laiklik uygulamalarına atıfta bulunurken “Buna karşılık kesin ve
sert bir laiklik anlayışında, kaba hatlarıyla devlet ile din örgütleri arasında ilişki kurulması bile reddedilmektedir” denmekte. Seküler laiklik uygulamaları için
“Görece olarak daha esnek sayılabilecek bir sekülarizm anlayışında ise, dinsel
kamu hizmetlerinin örgütleri ile devletin pekâlâ ilgileneceği, bunlarla ilişki kurabileceği kabul edilmektedir.” “...Popüler Türk laikliğinde ise, bunlardan hiçbiriyle özdeşlik kurulamaz” tespiti yapılmaktadır.
Türk tipi laiklik eleştirilerine rağmen Rapor açık bir şekilde DİB’nın meşruiyetini savunmaktadır:
“Kuruluş kanununda da açıkça görüleceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, devlete müteallik işlerin dışında, dine tahsis edilen bir alanda hizmet sunmaktadır. Din işlerinin devlet işlerine karıştırılmaması kadar devletin de din alanına karıştırılmaması gerekir. Uygulamada devlet, dinin
alanını belirlemekle kalmayıp yanı sıra gerçekleştirilmesi gereken hizmetleri bizzat tayin edip
düzenlemekte, bu alanda sorumluluklar üstlenmekte ve sonuçta da dini, devlet yükümlülüklerinin birer parçası olarak görmektedir.”

Rapor, DİB’nın Türkiye’nin vazgeçilmez bir gerçekliği olduğunu bir kere daha
ifade etmektedir:
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"Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’nin fiili bir gerçeğidir ve başta Cumhuriyet’in kurucu iradesiyle
yaşıt olması olmak üzere pek çok nedenle de bugün yokluğu düşünülemez kurumlar arasında yer
almaktadır. Vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede Diyanet, devletin
din alanında yeni bir yorum ya da tarz ihdas etmesinden çok bu alandaki hizmet ünitelerinin
işleyişini sağlaması açısından takdir edilmektedir” (s.125-126).

Tüm eleştirilere rağmen Rapor DİB’nın bir savunusu olarak görülmekte, laiklik anlayışı bu açıdan yorumlamaktadır: “kabul etmek gerekir ki Cumhuriyet’in
tamamına sirayet eden din endeksli tartışma ve çalkantılar içinde Diyanet İşleri
Başkanlığı, genel toplumun her zaman itibar ettiği, hizmetlerini takdirle karşıladığı bir kurum olmayı başarmıştır” denilirken DİB'nın oynadığı başarılı rol itiraf
edilmektedir:
“Burada dikkatlerden kaçmaması gereken husus, bugün toplumun din anlayışının da kayda değer
bir şekilde değişmiş ve farklılaşmış olduğudur.” (s.126)

DİB’in bugün için tartışmasız bir şekilde devletin bir cüzü olduğu belirtilmektedir:
“Dinin yeni bir yoruma tabi kılınması ve Diyanet’in de bu yorum içinde özgün bir hizmet ünitesi
olarak rol üstlenmesi önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bugün artık Diyanet teşkilatı, dini bütün
yönleriyle ele alan, onun her alandaki gereklilikleri etrafında hizmet üreten bir kurum olmaktan çok
devlet ve toplumun değişen din anlayışına paralel olarak, kanunda belirtilen hedefler doğrultusunda faaliyetlerde bulunan bir kurumdur” (s.126).

Cumhuriyetin, dini yeni rejime eklemlerken Türklüğü Batıcılıkla sentezleyerek değiştirdiği ifade etmektedir:“Devletin Türklük, Müslümanlık ve Batılılık değerlerini sentezleyerek biçimlendirdiği yeni vatandaşlık konseptinde, kimliğin
harcı olarak öne çıkarılan öğeler, sonuçta kendi özleriyle ciddî birer kopma yaşamıştır.” Bu kopuşun sonucu olarak “ne Türklük, gerçek anlamda etnisiteye ne
Müslümanlık dinselliğe ne de Batıcılık yeni bir medeniyete gönderme yapmaktadır. Son tahlilde bir potada eritilircesine inşa edilen yeni kimlik, ülkedeki tüm
farklılıkları bu karışıma dâhil olmadıkları sürece reddeden ya da göz ardı eden yeni bir
dikkat üretmiştir.”
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Alevîliğin yaşadığı sorunların temelinde
“kaynaşmış ve bütünleşmiş” toplum iddiasının yattığı ifade ediliyor:
“Mevcut tüm farklılıkları belli bir etnik vurgu üzerinden homojenleştiren bir kimlik tasarımı,
dönemin kendine özgü karakteristikleri, bilumum korku ve kaygılarıyla şekillenmiştir. Devletin
“kaynaşmış ve bütünleşmiş” bir toplum yaratma ideali, Alevileri de bugün bilinen sorunlarıyla
karşı karşıya getirmiştir” (s.127).

Devletin Sünnî toplumla olan ilişkilerindeki gelgitlere Alevîlerin yeterince
duyarlı olmadığı gerekçesi ile DİB’nın savunulması ise oldukça tutarsız bir yaklaşımdır:
“Devletin Sünni Müslümanlarla olan ilişkisindeki tarihsel kimi gelgitlere yeterince dikkat etmeyen bazı Alevi katılımcılar, inanç ve düşünce hürriyetinin kullanımında sadece kendi durumlarına sık sık vurgu yapma gereği duymaktadırlar” (s.127).
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Daha ilginci şudur: Rapor, devlet tarafından toplumun “kaynaşmış ve bütünleşmiş” yekpare bir bütüne dönüştürülmeye çalışıldığını tekrar tekrar itiraf
etmesine rağmen Alevîliğin asimilasyona uğratılması ile ilgili elde yeterli veri
olmadığını iddia ediyor:
“Alevilerin bir erimeye maruz kaldığı yadsınamaz. Ancak bu erimenin kaynağı hususunda
daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Cumhuriyet döneminde söz konusu iddiaları
doğrulayacak bir şekilde Alevi muhitlerinde Sünnileşme yönünde ne tür farklılaşmalar olduğu
bilinmemektedir” (s.128).

Alevîlerin kendileri için sorun olarak gördükleri DKAB dersleri ve DİB konusunda Rapor, pek çok yerde tipik devlet refleksini ve Sünnî kamuoyunun tepkilerini açıkça yansıtıyor. Alevîlerin tüm söylem farklılıklarına rağmen DİB’nın
lağvedilmesi konusunda bir fikir birliğine sâhip olduklarını belirten Rapor, buna
karşılık Alevîlerin “kurumun ihdasına ilişkin kuruluş muhayyilesiyle hiçbir şekilde tartışma ve polemiğe girmemek” (s.130) eğilimine sâhip olduklarını ifade
ediyor. Tüm eleştirilere rağmen bu kurumunun öneminin hiçbir şekilde inkâr edilemeyeceği “çalıştaylarda Cumhuriyet’le yaşıt olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
önemi hiç kimse tarafından göz ardı edilmemiştir.” (s.131) tespiti ile kurum bir
kere daha taltif edilmektedir.
Avrupa’daki bazı uygulamalara yapılan atıfların ardından devletin geleneksel
yaklaşımı son noktada yeniden dile getirilmekte ve kamuoyu nezdinde Din işleri
ile ilgilenmenin devletin görevlerinin bir parçası olduğu düşüncesinin Alevîlerin
itirazına rağmen genel bir kabul olduğu ileri sürülüyor:
“Türk laikliğinde ise devletle Müslümanlar arasında bir sözleşme söz konusu olmamakla beraber, dini hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dinle devlet arasındaki ilişkilerin tarihsel, kültürel ve stratejik ortaklığı kamuoyu nezdinde bu hizmetlerin devletin
esas görevi olduğu noktasında genel kabul oluşturmuştur. Ancak bu kanaate Alevilerin rağbet
gösterdiği söylenemez” (s.132).

Din Eğitimi ve Öğretimi
Din kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) derslerinin gerek zorunlu olması ve gerekse
veriliş tarzı Alevîler için her zaman sorun olmuştur. DKAB derslerinde Alevîler
gerek eğitimciler ve gerekse Sünnî kökenli arkadaşlarından çekindikleri için ya
kendilerini gizlemiş ya da gizleyemedikleri yerlerde çoğu kez açıkça tahkir edilme durumu ile karşılaşmışlardır. Elbette ki bütün eğitimcilerin aynı olduğunu
söylemek aşırı bir iddia olsa da maalesef pek çok DKAB öğretmeni geçmişte çoğunlukta olmanın verdiği özgüvenle Alevîleri rahatsız eden görüşleri rahatlıkla
dillendirmiştir. Eğitimciler arasındaki bu rahatlık sâdece DKAB öğretmenlerinde
değil Sünnî kökenli öğretmenlerin önemli bir kısmında mevcuttur.
Alevîlere yönelik ayrımcı tavırlar eğitimciler tarafından dikkate alınmamakta ve çoğu kez farkına varılmadığı için normal bir durum olarak görülmektedir.
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Aynı durum yer yer Türk kökenli öğretmenlerde Kürtlere karşı da gözlenmektedir. Durum sanıldığından da vahimdir, Alevî kökenli öğretmenlerin büyük çoğunluğu kendilerini çalıştıkları ortamlarda açıkça ifade edememektedir. Alevî
kökenli eğitimcilerin bile kendilerini ifade de zorlandıkları bir ortamda öğrencilerin yaşayacağı psikolojik durumun yaratacağı yıkıcı yük maalesef hükümet ve
Sünnî çoğunluk tarafından yeterince anlaşılamamaktadır.
Okullardaki mevcut hâli ile DKAB dersi Sünnî İslâm-dışında kalan öğrenciler
için ciddî sorunlar yaratırken ikinci bir dersin hayata geçirilmek istenmesi, Hükümetin iyi niyeti konusunda derin şüpheler uyandırmaktadır.
Raporun ilgili bölümü laik devletlere atıfla başlıyor:
“Bugün laik uygulamalarıyla bilinen pek çok ülkede devlet, din öğretimini kendi kontrolünde gerçekleştirmekte, vatandaşlarının bu yöndeki isteklerini bizzat kendisi karşılamaktadır. Dersin zorunlu, isteğe bağlı ya da muafiyete izin veren tarzdaki uygulamalarındaki farklılık ülkeden
ülkeye çeşitlilik arz etse bile din öğretimi alanının herhangi bir şekilde boş bırakılması söz
konusu bile değildir” (s.133).

Bu tespit bir yönü ile doğru olmakla birlikte atıf yapılan ülkelerdeki uygulamaların bizdeki ile ortak bir yanının olmadığı açıktır. Laik devletlerin çoğunda
din eğitimi olmasına rağmen bu derslerin içeriğine devlet müdahale etmemekte,
ettiği ülkelerde de bu içerik yine cemaatler içinden ya da bağımsız kimselere hazırlatılmaktadır. Bizdeki durum ise müfredatın içeriğine, amaç ve kazanımlarına
tamamen Talim ve Terbiye Kurulu memurları karar vermektedir. Burada bu iş
için Diyanete danışılıyor denmesi de önemli değildir. Sonuçta Diyanet çalışanlarının tümü devletin memurudur ve görevleri Anayasa’da yazıldığı gibi laikliği
korumaktır. DKAB dersi kitapları dışarıdan kimselere hazırlatılsa bile çizilen çerçevenin dışına çıkılamamaktadır.
Din öğretimi alanının bir şekilde boş bırakılamayacağı iddiası ise tam anlamıyla aşırı bir iddiadır. Bu baştan beri şikâyet edilen kurucu iradenin dayatmaları
ile işimize gelen noktada ortaklık kurma anlamından başka bir şey ifade etmez.
Üzülerek görmekteyiz ki, Rapor, sâdece Sünnîleri rahatlattığı ölçüde çıkmaktadır.
Avrupa’da zorunlu din derslerinin olduğu ülkelerin hemen hiçbirinde bize benzer bir uygulama yoktur. Daha önemlisi bu ülkelerde bizdekine benzer bir sosyal
ve psikolojik ortam da söz konusu değildir. Bu ülkelerde en sorunlu kesimler
Müslümanlar olmakla birlikte, bu devletler laikliğin bir gereği olarak İslâm dininin temsili konusunda gerekli düzenlemeleri yapma konusunda Türkiye’den
daha cesur adımlar atmaktadır.
Ancak rapor AB ülkeleri üzerinden DKAB derslerini meşrulaştırma gayreti
gütmektedir. DİB’nın mevcudiyetinin gerekçeleri ile bu dersin zorunlu hâle getirilmesi arasında çok bir farkın olmadığı açıktır:
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“Avrupa Konseyi’ne bağlı 47 ülkeden 43’ünde din dersi bizzat devlet okullarında verilmektedir.
Bu ülkelerden 25’inde ise din eğitimi zorunlu ders statüsünde yer almaktadır. Hatta kimi ülkelerde bu derslere katılmak, Türkiye’de olduğu gibi mutlak zorunluluk ifade etmektedir. Buna
karşılık 10 ülkede de öğrencilerin, belli şartlarla bu derslerden muaf tutulmalarına izin verilmektedir. Uygulamada farklılıklar taşısa da 21 ülke de öğrenciler, bu dersi almakla yükümlü
değildirler”

Rapor DKAB derslerinin Türkiye’deki tarihsel arka planını şu şekilde izah etmektedir:
“Türkiye’de din dersleri, başından beri milli devlet politikasının bir parçası olarak yer almış
ve kronolojik açıdan da hemen her zaman tartışmalı bir seyir izlemiştir. Nitekim bu derslerin
tarihsel seyri dikkate alınarak da devletin inisiyatifini hangi yönlerde kullandığını gözlemlemek
mümkündür. Nihayet çoklukla evham, kaygı ve tereddütlerle şekillenen resmi din eğitim ve öğretim stratejisi, bu derslerin uygulamadaki sonuçlarına da yön vermiştir. Özellikle tek partili siyasal
hayat tecrübesinde devletin, sadece din derslerinin verilişiyle sınırlı kalmaksızın, bizzat din
karşısındaki tutumunda da açıkça bir mesafeden söz etmek mümkündür. Öte yandan yeni
rejimin modern, laik ve ilerici temalar içinde yerleştirmeye çalıştığı yapının, giderek,
politik hareketlilik ve demokratikleşmenin bir sonucu olarak da değişime açık hale geldiği
söylenebilir” (s.134-135).

DKAB derslerinin meşruiyetini Anayasa'nın 24. maddesinden aldığı vurgulanmaktadır:
“Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi 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.”

14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun 16 Haziran 1983’de yeniden düzenlenen 12. maddesiyle: “Türk milli eğitiminde laiklik
esastır. Din Kültürü ve Ahlâk öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” hükmü getirilerek ilgili mevzuatın tamamlandığı ifade edilmektedir.
Anayasa'da yer alan hükme göre “ayrıca isteğe bağlı din eğitim ve öğretimine
de fırsat tanınmaktadır” (s.136) iddiasının pratikte hiçbir gerçekliğinin olmadığı
çok açıktır. Kâğıt üzerinde böyle bir hak olsa bile pratikte yasal olarak ülkemizde
Sünnî teolojinin öğretimi için yine devlete doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlı
kurumlar dışında bir din eğitiminden söz etmek mümkün değildir. Var olanların
tümü kanunlara göre yasadışıdır ve söz konusu kurumları işletenler ve çalışanları bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilmektedirler.
Raporun buradaki çözümleme mantığı aslında Hükümetin işinin iddia ettiğinden daha kolay olduğunu göstermektedir. Yapılacak çok basit birkaç düzenleme
ile bu dersler zorunlu olmaktan çıkarılabilir ve yine yönetmeliklerde yapılacak
düzenlemeler ile Anayasa'nın ebeveynlere tanıdığı isteğe bağlı din eğitimi ve
öğretimi hakkına işlerlik kazandırılabilir.
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Alevîlerin iddia ettiği gibi bu derslerin amacının DİB gibi toplumu dizayn
etme amacı taşıdığını Anayasa Mahkemesi'nin 16 Eylül 1998 tarih ve 52 numaralı kararı açıkça beyan etmektedir:
“…Din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının nedeni,
maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye
kullanılmasını engellemektir…” (s.136)

Türkiye’deki problem tam da bu noktada, bu kötüye kullanma işinin bizzat
devlet tarafından yapılıyor olmasıdır. Doğal olarak egemen güçler tarafından hazırlanan metinler egemen sınıfların dilini yansıtmaktadır. Bu dilin azınlıkta kalan
inançlara karşı bir hassasiyet gösterme inceliği ve zarafeti taşımadığı açıktır. Bugün AİHM kararına göre düzeltildiği iddia edilen ders kitaplarında bile rahatlıkla
azınlık inançlarına karşı aşağılayıcı ve küçültücü ifadeleri görebiliyoruz.
Bugün AB ülkelerinin çoğunda din dersleri devlet okullarında verilmektedir
ancak tümünde devlet okulları dışında her türlü din eğitiminin bizzat inanç grupları tarafından verilmesinin önünde hiçbir yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu
tür eğitim veren kurumların müfredatları da devletten neredeyse tamamen bağısız olarak hazırlanmaktadır.
Anayasa Mahkemesi kararına göre Türkiye’deki DKAB dersleri Alevîlerin iddia
ettiği gibi Sünnîliği dayatmadığı çünkü bu derslerin adından da anlaşılacağı gibi
“din kültürü” dersi olduğu belirtmekte, bu dersin zorunlu olmasının sebebi ve
amacı ise şu şekilde açıklanmaktadır:
“Din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının nedeni,
maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye
kullanılmasını engellemektir. Dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlâki değerleri
benimsetmek amacıyla din kültürü ve ahlâk öğretimi dersleri ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasına alınmıştır. Din eğitimi yerine «din kültürü dersinden söz edilmesi de
bu amacı açıkça ortaya koymaktadır.”

İlginç bir şekilde Anayasa Mahkemesi kanunen devlet dışında din eğitiminin
yasak olduğunu bilmezmiş gibi şu tespiti yapmaktadır:
“Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin iznine bağlı tutulmuştur” (s.137).

Bu gerekçeyi okuyan bir yabancı rahatlıkla, Türkiye’de din eğitiminin serbest
olduğunu düşüncesine rahatlıkla kapılabilir. Kanunî temsilcilerin izni ile din eğitimi anayasal bir hak olarak görülmekte ise de bu iznin işlerlik kazanabileceği
mekânların olmadığı çok açıktır.
Alevîler DKAB derslerinin ya tamamen kaldırılmasını ya da kaldırılmıyorsa
bile isteyenlere AB ülkelerinin çoğunun tanıdığı gibi muafiyet hakkının getirilmesini istiyor. Birinci istek baştan reddilmekle beraber ikinci istek: “Aslında muafiyet mekânizmasının kullanımı her şeyden önce vatandaşları, kendi inançlarını

"Alevi Çalıştayları Nihai Raporu" Üzerine Bir Değerlendirme | 111

açıklamaya zorlamakta” (s.138) olduğu ve bununda anayasal bir suç olacağı iddiası ile açıkça reddediliyor. Anayasa'ya göre bu dersten muafiyetin sâdece Lozan’a
göre azınlık statüsüne sâhip gayrimüslimler için geçerli olduğu, Alevîlerin de
azınlık olmamaları nedeniyle böyle bir haklarının olamayacağı iddia ediliyor.
Raporun kendi içindeki açık tezatlarından birisi bu konuda kendisini açıkça
göstermektedir. Azınlıklar dışındaki Türk vatandaşlarının inançlarını açıklamaya
zorlanamayacağı ve Anayasa'nın bunu yasakladığı belirtilirken; AİHM’nin 2 Şubat 2010’da nüfus cüzdanlarında din hanesinin kaldırılması yönünde aldığı tavsiye kararına da atıfta bulunarak vatandaşların inançlarını açıklamaya zorlanamayacağı belirtiliyor (s.139). Bu noktada bir kez daha açık bir iyi niyet sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu kararın gereği yapılmamış iken sanki yapılmış gibi Alevîlerin
muaf olma isteğinin karşısında bu kararın bir argüman olarak kullanılması hoş
bir durum değil.
Burada açıkça bir kere daha AKP hükümetinin kendisi için engel olarak gördüğü durumlarda AİHM kararları ve AB kriterlerini dikkate aldığı, aksi durumlarda
ise görmezden geldiği iddiaları maalesef doğrulanmaktadır. Bu karara gerçekte
atıf yapıldığı kadar değer verilmiş olsa idi bugüne kadar geçen süre içerisinde
nüfus cüzdanlarından din hanelerinin kaldırılması yönünde yasal adımların atılmış olması gerekirdi.
Rapor, çalıştaylar sürecinde taraflar arasında DKAB derslerinin zorunlu olarak
devamı hâlinde bu derslerin “Alevilerin inanç ve ritüellerini de kapsayacak şekilde yeniden ele alınması” ve “herhangi bir inanç grubuna doğrudan ya da dolaylı
bir yakınlık içinde olunmaması ve ulusal ve uluslararası teamüllere aykırı bir
şekilde düzenlenmemesi” (s.139) konusunda bir uzlaşının olduğu iddia ediyor.
Aslında bu konuda böyle bir uzlaşının olduğu iddiası doğru değil çünkü hükümet adına işi yürüten Sayın Bakan Çelik bu konuda baştan beri emrivâki bir
tutumla DKAB derslerinin kaldırılması yönlü talepleri reddetmiş ve ancak bu
derslerde Alevîliğe de yer ayrılabileceğini belirterek konunun tartışılmasını engelleyici bir tutum takınmıştır. Sonuç itibariyle Alevî temsilcilerinin bir kısmı
hükümetin bu derslere dokunmaya niyetinin olmadığını anladıkları için hiç olmazsa müfredata Alevîlik de girsin noktasına razı olmuşlardır.
DİB gibi DKAB dersleri de benzer bir mantıkla meşrulaştırılmaya çalışılmakta.
Çalıştaylar sürecinde “…devlet-millet kaynaşmasının emsalsiz örneklerinden biri
olarak Türkiye’de, vatandaşların din alanındaki bilgi eksikliklerinin görmezlikten gelinmesinin kabul edilemez olduğu vurgulan”dığı söylenerek 19. Yüzyıl'da
gözden düşen dinin bugün için çok önemli bir referans kaynağı olduğu bu alanın
bugün için boş bırakılamayacağı ve devlet tarafından doldurulması gerektiği ileri sürülüyor:
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“Bu nedenle devletin din alanına karşı mesafeli olması hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Aynı
şekilde devletin de vatandaşlarının din alanındaki taleplerini yerine getirmesinin anlaşılamaz
bir tarafı yoktur” (s.139).

DKAB derslerinden geçmiş uygulamalar dikkate alındığında sâdece Alevîlerin
rahatsız olmadığı bu durumdan Sünnî vatandaşların da zaman zaman rahatsızlık
duydukları belirtiliyor. Ancak bu rahatsızlığın sebebinin Sünnîliğin öğretilmemesi değil Sünnîlik yansımalarının istenen düzeyde olmaması olduğu da itiraf
ediliyor. Kısacası Alevîlerin itirazı ile Sünnîlerin itirazı arasında ortak bir noktanın olmadığı çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
“Sünni vatandaşlar da bu derslerin içeriğinin zayıflığından yakınmakta, pratiğe yansıyan kimi
bölümlerinin uygulamalı olarak da öğretilmesini istemekte ve özellikle müfredatın İslâm’ın temel esaslarına tam bir uygunluk içinde yeniden ele alınarak hazırlanmasını temenni etmektedirler” (s.141-142)

Bu açıklamaları müteakiben Alevîler uzlaşmaz olmakla itham edilirken, Sünnî
kamuoyunun devletle hep uzlaşı arayışı içinde olduğu iddia ediliyor. Nitekim bu
tarz ifadeler raporun pek çok noktasında geçmekte ve “Bununla birlikte bu derslere yönelik itirazları değerlendirildiğinde (Sünnilerin) tepkilerinin, hiçbir zaman
Alevilerinki kadar köklü, şiddetli ve uzlaşmasız olduğu söylenemez” (s.142) denerek Sünnî kamuoyunun bu tavrı açıkça övülmektedir.
Burada tekrarlamakta fayda var; Sünnî çoğunluk devletle arasındaki tüm gerginliklere rağmen onunla uzlaşacak ortak bir zemin bulabildiği için devletin uygulamalarına aşırı tepki vermek yerine sorunlarının çözümünü zamana yayabilmektedir. Nasıl olsa bir gün amacımıza ulaşırız beklentisi her zaman hâkimdir.
Bu durum Alevîler gibi kendilerini azınlıkta ve güçsüz gören kitleler için geçerli
değildir.
Sünnî kamuoyunun bu tutumu Raporda şu satırlarda açık ifadesini bulmaktadır:
“Devletin öteden beri karmaşık ve yer yer çelişkilerle ifade edilebilecek gerçekliğinde, laikliğin
Sünni vatandaşları tatmin ettiği de söylenemez. Laik devletin din alanındaki tercih ve uygulamaları, Sünni kamuoyu tarafından genellikle kuşkuyla karşılansa da sonuçta bu durumun ilerde tüm toplumu rahatlatacak bir şekilde, yeni bir düzene kavuşabileceği konusundaki genel iyimserliği ortadan
kaldırmaya yetmediği görülmektedir. Bu beklenti, devletle toplum arasındaki karmaşık özdeşliğin,
hiçbir şekilde parçalanmamış olduğunu göstermektedir... Geleneksel birlik ve bütünlük siyaseti içinde devletin tercihlerini her zaman makuliyet zemininde kabullenmeye hazır görünen bu zihniyet,
devletin “yüksek çıkar”ını yani “hikmet-i hükümet”i hiçbir şekilde göz ardı etmemektedir. Bu perspektif, devlete ilişkin eleştirilerinde ne kadar ileri giderse gitsin, sonuçta mevcut sorunlarının çözüme
açık olduğu kanaatinden asla vazgeçmemiştir. Aslında Sünni vatandaşlar, bu derslerin zaman içinde
olması gereken seviyeye kavuşacağını ummakta, palyatif düzeydeki iyileştirmelerin bile göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu tarz bir iyimserlik teolojik bir tasavvurdan kaynaklanan,
uzlaşmadan yana bir tavırdır. Devletin her zaman temel belirleyici olduğu kabullenilirken, ihtilafların derinleştirilmemesi için adil ve dengeli arayışlara zaman tanınmaktadır.” (s.142)

Sünnîlerin genel tutumunun “hikmet-i hükümet” inancı çerçevesinde uygulamalardan rahatsız olsalar bile sonuç itibariyle uzun veya kısa vâdede sorunları-
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nın çözümü için bir umut beslediklerinden uzlaşmacı tavır sergiledikleri açıkça
vurgulanırken; sanki bugüne kadar devletin Alevîlerle arasında böyle bir ilişki
varmış da Alevîler kullanmamış gibi sunulması gerçekten rahatsız edicidir.
Sünnîlerin tavrı övülürken, Alevîlerin sorunlarının çözümü için mahkeme kanallarını kullanmaları dolaylı bir biçimde de olsa açıkça eleştirilmektedir:
“Ancak (Sünni çevreler) bu değerlendirme ve kritiklerde, DKAB derslerine ilişkin tartışmaların
her zaman teorik düzeyde tutulmasıyla yetinilmiş; söz konusu programlara yönelik somut bir
tepki ortaya konulmadığı gibi bu programları alıp almama konusu da hiçbir şekilde hukuki bir
mecraya taşınmamıştır. Devletin mevcut müfredatla dini, kendine özgü bir laiklik anlayışına
dahil ederek devletleştirdiğinin vurgulandığı bu eleştirilerde, şimdiye kadar hukuki bir başvuruya
ihtiyaç duyulmamış olması, bu zihniyetin yaslandığı arka planla ancak açıklanabilir. Öte yandan
da devletin öteden beri bilinen radikalizmini gevşetmesi ve din alanındaki çekince ve tereddütlerinden süreç içinde kademeli olarak vazgeçmesi de Sünni kamuoyunda hissedilir bir ferahlık
sağlamaya yetmiştir” (s.143).

DKAB derslerini eleştiren kesimlerin DİB’nı eleştiren kesimlerle aynı olduğu
da bir kere daha vurgulanıyor:
“Bu bağlamda sosyalist, komünist ya da liberal gerekçelerle din derslerini eleştirenlerle Alevileri aynı kategoride değerlendirmek uygun olacaktır” (s.143).

Rapor, Alevî taleplerine karşı sürekli olarak kurucu iradenin refleksleri ile bazen açık bazen üstü örtük bir şekilde karşı çıkmaktadır. Rapor geleneksel devlet
zihniyetine açık eleştiriler ve tespitler getirmesine rağmen üç temel sorunda –
DİB, DKAB dersleri ve cemevlerinin ibadethane olması konusu– devlet zihniyetinden ayrılmamaktadır.
Alevîlerin kendi inançlarını yaşama, yaşatma ve aktarma konusundaki kaygılarının anlaşılması ve bu sorunlarının aşılması gerektiği belirtilmekle beraber;
bu isteklerin toplumun birlik ve beraberliğini zedeleyici olmaması gereği vurgulanırken devletin klasik reflekslerine atıfla bir kere daha DİB ve DKAB derslerinin
gereği üzerinde duruluyor.
Reel-politikten bahseden rapor reel uygulamalardan kopuk bir iddia ile mevcut uygulamalar ile devletin DİB ve zorunlu din dersleri ile sâdece Sünnîleri değil Alevîleri de kucakladığı iddiasını ortaya koyuyor. Buna göre:
“Bu ihtiyacın ülke çıkarları açısından sorgulanıp tartışılması ayrı bir husus olmakla beraber,
söz konusu talepleri değerlendirirken, reel-politiğin de hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekir. Devlet başından beri kimlik ve beyan sorunlarının aşılması için, İslâm üst başlığı altında
tüm Müslümanları bir arada tutan yeni bir temsile ihtiyaç duymuştur. Bu meyanda ne Diyanet
ne de DKAB dersi uygulamaları, doğrudan herhangi bir mezhep ya da eğilim muhatap alınarak oluşturulmuştur. Devlet, vatandaşlarını, Müslüman oldukları takdirde İslâm’ın genel ve ortak
prensipleri içinde kabul etmektedir. Bu meyanda, Alevileri de Sünnileri de ortak bir kimlik çatısı
altında makul birer vatandaş olarak tanımlayarak, gerçekte hem kendini hem de inanç gruplarını
olası toplumsal kargaşa ve gerilimler karşısında güvence altına almaktadır. Aynı zamanda devlet,
kuruluş yıllarına yayılan bir hassasiyetle Türk kimliğini belli başlı bileşenler üzerinde inşa etmiş
ve bu terkip içinde de meşrulaştırmıştır. Etnik, dinsel ve kültürel öğelerin bileşkesi olarak öne
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çıkan bu kimlik, son tahlilde Türklük, İslâmlık ve modernlik ana kalıplarından oluşan üçlü bir
referans ağında buluşturulmuştur.” (s.145)

Bu çözümleme aynı zamanda neden bugün bu ülkeyi yönetenlerin güya laik
bir devlet olmamıza rağmen “yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülke” tanımlamasını nasıl bu kadar rahat yapabildiklerini de göstermesi açısından da çok
önemlidir.
DKAB dersinin içeriği ve veriliş tarzı ile ilgili endişelerin çözümü için ortaya
atılan teklif açık bir tezat ortaya koymaktadır. Daha birkaç sayfa önce DKAB derslerinden muafiyet isteğinin yaratacağı sorunlardan bahseden rapor, Anayasa'nın
resmen tanıdığı ama fiilen uygulanmasına izin verilmeyen ikinci kısmına atıfla
isteğe bağlı ikinci bir din dersi ihdas edilmesini öneriyor.
“Öte yandan Anayasa’da yeri olmakla birlikte bugüne kadar değişik mülahazalarla uygulanmamış
bir imkânın da artık hayata geçirilmesi, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Anayasa’da,
zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki tür din eğitim ve öğretimine yer verilmektedir. İlkinde aslolan
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimidir. Bu uygulama zaten mevcuttur ve bu dersler ilk ve orta
öğretim kurumlarında diğer zorunlu derslerle aynı statüde verilmektedir. Bu çerçevede özen gösterilmesi gereken asıl nokta müfredatın yeniden yapılandırılmasıdır” (s.158).

İkinci bir dersin ihdasının yine MEB içinde üretilmek istendiği açıktır. Bu durumda muafiyet isteği ile seçmeli din dersi arasında hiçbir fark olmayacağı ortadadır. Bu dersin konulması raporun mantığı açısından açıkça Anayasa'nın 24.
maddesine aykırıdır ancak baştan beri kanunlar ve mevcut uygulamalar maalesef işe yararlığı ölçüsünde dikkate alınmaktadır. Nitekim bu keyfe keder tutum
cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilip edilmemesi noktasında da kendisini
gösterecektir.
“(A)slolan Alevi ya da Sünni vatandaşın kendi kimliğini beyan ederek bu derslerden birini alması değildir.” denilerek ikinci ders savunulmaktadır. Bu işin nasıl olacağının da açıklanması gerekirdi. Alevîlik, Sünnîlik vb. dersler olacak ve
öğrenciler bu derslere girerek kimlik beyanında bulunmayacaklar. Bulunmasalar
bile bu derslerden birinin seçilmesinin zımnen kimlik beyanı olacağı çok açıktır.
Bu durumda DKAB derslerinin seçmeli olmasının Anayasa'ya aykırı bulunmasının tamamen taktiksel bir hareket olduğu ortaya çıkmaktadır. Rapora göre:
“Aksine olması gereken her vatandaşın bu programlardan herhangi birini istemesi ve tercihine
bağlı olarak almasıdır. Dolayısıyla Alevi bir öğrenci isteğe bağlı olarak Alevilikle ilgili ders alıp
bilgi ve tecrübesini artıracağı gibi bunun tersi de söz konusu olabilir” (s.160)

Cemevleri, İnanç Rehberleri ve Yeniden Yapılanma
Bu bölümde Rapor, cemevleri ile “dede”lerin hukukî açıdan nasıl tanınabileceği
sorunu ele alınıyor. Bu iki sorununda ana kaynağının Cumhuriyetin ilk yıllarına
kadar gittiği belirtilerek Alevîlerin kurucu iradenin ideolojisi ve onun bugün devamı durumundaki İnkılâp Kanunları ile ilişkisini bir kere daha sorgulamaktadır:
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Alevîliğin yaşadığı dönüşümlere atıfla “Kentleşme, göç ve hızlı toplumsal değişme dinamikleri, Alevilerin modern yaşam kalıpları içinde kendilerini yeniden nasıl var edecekleri konusundaki kaygılarını çoğaltmıştır. Buna, Cumhuriyet
kurulurken uygulamaya konulan ve doğrudan tüm tarikat ve mistik hareketleri
hedef alan Tekke ve Zaviyeler Kanunu ve diğer Devrim Kanunları da eklendiğinde, sonuçta Alevilik, kendine özgü inanç ve geleneklerinin pek çoğuyla irtibatını
kaybetmek zorunda kalmıştır” (s.163) tespiti yapılıyor. Bu bağlamlarda kurumsal
yapılaşma eksikliğinin Dede’lik makamının zamanla otoritesinin azalmasına ve
yeni nesil Alevîler üzerinde etkisinin kaybolmasına yol açtığı belirtiliyor.
Alevî uyanışının bir sembolü olarak cemevlerinin tanınması Alevîler için bugün en temel hedeftir: “90’lı yıllardan itibaren artan bir hızla çoğalan cem evleri,
içerik ve fonksiyonlarından daha çok, taşıdığı temsili ağırlıkla dikkat çekmiştir.
Artık bir cem evi her şeyden önce tanınma, kabul görme ve Aleviliğin görünürlük
kazanması” olarak görmektedir. Rapor, yasal düzenlemeler henüz gerçekleştirilmese de “Halen ülke genelinde meşruluğu hiçbir yasal dayanağa dayanmıyor
olsa da cem evleri(nin) fiili bir durum olarak (de facto) varlığını sürdürdüğü”nü
kabul etmektedir (s.164).
Rapor cemevlerinin de facto olarak varlığının teyidinin yanında bu gerçeğin
Sünnî tarikatlar için de geçerli olduğu ve çözüm yolları için birlikte hareket edilmesi gerektiğine atıfla belirtmektedir:
“Bu bağlamda cem evlerini ve ilgili diğer kurumları, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nu görmezlikten
gelerek ele almak yerine sorunu bütün evsafıyla birlikte tartışmak ve çözüm yolunda, sonuç
alınabilir adımların takipçisi olmak gerekir.”

Ancak bu yaklaşımın Alevîler tarafından olumlu karşılanmayacağı açıktır. Bunun temel sebebi bugün Alevîlerin büyük çoğunluğunun tarikatlara bakış açısının ideolojik devletle hemen hemen örtüşüyor olması gerçeğidir. Bu noktada bir
diğer çarpıcı gerçek bu Kanunu Sünnî tarikatlarca çeşitli yollarla çok rahat bir
şekilde camiler üzerinden delerken Alevîlere karşı bu Kanunun kullanılması hakkaniyetli bir davranış değildir.
Bu noktada Rapor, ısrarla cemevlerinin bir ibadethane değil modernleşme sürecinin yani kentleşmenin bir dayatması olarak ortaya çıktığını sürekli olarak tekrarlayarak ibadethane olarak kabulünü sorunlu görmektedir. Ve yine Alevîlerin
cemevlerinin hukuken tanınması yönündeki taleplerinin önündeki en büyük engelin “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun” olduğu ısrarla belirterek, Alevîlerin bu Kanunu görmezlikten gelme yerine, tartışmaya açmalarını
teklif etmektedir.
Gerçekte Alevîler, Sünnîler gibi bu Kanun ile ilgili herhangi bir talepleri bulunmamakta ve sorunlarının bu düzenlemelerle ilgili olmadığını düşünmekte-
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dirler. Alevîler mevcut kanunlara yapılacak küçük eklemelerle fiilî durumlarının
düzeltilebileceği konusunda iyimserdirler.
“Çalıştaylarda özellikle Sünni katılımcılar, cemevlerinin statü kazanabilmesi için Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun gözden geçirilmesinin şart olduğunu vurgulamışlardır. Ancak Alevi katılımcılar sorunlarının çözümünde bu derecede derinlikli bir müdahaleye hiçbir şekilde ihtiyaçları
olmadığını, ilgili kanun maddelerine fiili durumlarını açıklayıcı bir ibarenin konulmasının kendileri için yeterli olacağını ifade etmişlerdir” (s.164-164).

Aslında bu tespit haklı gibi görünmekle beraber Türkiye’de Sünnî İslâmın kazanımlarına bakıldığında bu iddianın geçerli olmadığı açıktır. 1923-1945 arası
politikalarının daha CHP iktidarı bitmeden değişmeye ve değiştirilmeye başlandığı bilinmektedir. 1950’den bugüne çeşitli gerginliklere rağmen Sünnîliğin sorunlarının bazen yasal bazen de de facto olarak çözüldüğü ya da çözülmeye çalışıldığı bir gerçektir. Bugün kanunlarca yapılan pek çok düzenlemenin açıkça
İnkılâp Kanunlarına aykırı olduğu iddia edilebilir ancak devletin Sünnîlikle kurduğu rabıtanın bu noktalarda sükûta sebep olduğu açıktır.
Rapor, Alevîlerin cemevlerinin hukukî statüye kazandırılması düşüncelerinin
oldukça yeni olduğunu ifade ediyor:
“Alevilerin cemevleriyle ilgili olarak şimdiye kadar devletten bekledikleri, genellikle maddi konularla sınırlı olmuştur. Nitekim arazi tahsisi, kurum giderlerinin (elektrik, su, yakıt, vs) karşılanması ya da başta dedeler olmak üzere cemevlerinin değişik birimlerinde hizmet verenlere
maaş verilmesi gibi taleplerle sorunun hafifletilebileceği düşünülmüştür. Cemevlerinin hukuki
statüye kavuşturulması isteği bir hayli yenidir ve bu çerçevede istenen, devletin her şeyden
önce Aleviliği dikkate almasıdır.”

Çalıştaylar sürecinde cemevlerinin hukukî statüsünün kabulü konusunda taraflar arasında bir mutabakat olduğunu fakat tartışmaların “bu mekânların bir
ibadethane sayılıp sayılmayacağıyla ilgili hususlarda yoğunlaştığı” belirtiliyor
(s.165).
Bugün için Dede’lik kurumu ile Alevîler arasında meydana gelen kopmalara
atıfla geleneksel yapının yeniden ihyası karşısında ki sorunlara değinilerek ve
bunun sanıldığı kadar kolay olmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle “Dedelerin fiili
durumlarının ve değişen statülerinin analiz edilmesi” gerektiği belirtilmekte ve yaşanan sorunların çözümünün kolay olmadığı vurgulanıyor. Ancak
yine bu noktada raporun pek çok yerinde olduğu gibi devletin üzerine vazife
olmaması gereken konulara girdiği görülüyor. Bu tür meselelerin Alevîlerce çözülmesi gerekliliği açıktır.
“Aleviler, inanç ve düşünce hürriyetinin kullanımında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak
otantik gelenekle yeni irtibat noktaları bulmaya başlamış olsalar bile, bugün için dedelerin,
topluluğun diğer “yeni aktör”leriyle temsiliyet sorunu etrafında yaşadıkları derin huzursuzlukları aşmaları zor görünmektedir. Bu nedenle artık dedelerin geçmişte kullanabildikleri otoritelerini aynı form ve yetkiyle sürdürebileceklerinden söz etmek imkânsızdır” (s.166-167).
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Dedelik kurumunun tarihsel özellikleri ile Sünnî ulemadan ayrıldığını belirten Rapor, devletle kurulan ilişkinin niteliğinin ne kadar önemli olduğuna da
vurgu yapmaktadır. Devlet ile Alevîler arasındaki ilişkide görülen sakatlık açık
bir şekilde ortaya konulurken, haksız bir şekilde Sünnîlerin devletle daha uyumlu
oldukları ima ediliyor. Buradaki sorunun Alevîlerin uyumsuzluğunun olmadığı,
devletin Sünnîlerle olan tüm problemlerine karşılık Sünnîliği koruma, kollama
ve şekillendirme hakkını kendisinde görmesi ve bu bağlamda Alevîliği hiçbir şekilde kabul etmemesinin yattığı çok açıktır.
“Aleviliğin olmazsa olmazını oluşturan dedeliğin kurumsal yapı ve iletişim ağları, Türk modernleşmesinin taşraya kadar uzanan radikalizmiyle yoğun bir şekilde aşındırılmış ve Sünni-İslâmcı
görünürlüklere karşı gösterilen laik tepki, giderek Alevi temsillerini de içine alacak şekilde
genişletilmiştir. Bu müdahalelerin kayda değer bir sonucu, orta yaşın altındaki Alevilerin çoğunlukla kendi öğretilerinden bile tamamen habersiz bir duruma gelmiş olmalarıdır. Bunda
Sünnilerin devletle organik bütünlüğünü pekiştirme yönündeki yakınlıklarına karşılık Alevilerin her
zaman devletle mesafeli olmasının yarattığı sonuçlar da etkili olmalıdır..” (s.168).

Devlet bugüne kadar fiilî olarak Alevîlere dönük bir yakınlaşma içinde olmadığı ortada iken bu iddia havada kalmaktadır.
Alevîler arasındaki farklılaşmalardan bahsederken Dedelik misyonunun tüm
Alevîler için aynı olmadığı vurgulanmakta ve bu çerçevede “Bu kargaşaya birbirinden farklılaşmış gelenekli Alevilerin yanı sıra artık dedenin otoritesinden
bağımsız bir şekilde yapılanan ve onun yorum ve önderlik tekelini kırarak kendi
başına gelişmek isteyen pek çok sayıdaki yeni Alevilikler de eklenmiştir.” (s. 169)
tespiti yapmaktadır. Bu durumun modernleşme sürecinin ve devletin açık müdahalelerinin bir ürünü olduğu bilinmelidir.
Rapor, Dedelerin bilinen hâlleri ile “bilumum rol ve statü kullanımlarının”
Kanun’la reddedildiğine vurgu yaparak şu tespitte bulunuyor:
“Bugün dedenin bu rol ve statüleri yeniden canlandırmadan, Aleviliğin bütünlüklü bir şekilde
varlığını sürdürmesini beklemek sadece hayal olacaktır. Aleviliğin yeniden hayatiyet kazanması, başta referans çözümlemesi olmak üzere, geleneğin yeniden gözden geçirilmesini, dedelerin bilinen rollerinin teyit edilmesini ve ritüellerin ihmal edilmemesini gerektirmektedir.”

Bu tespitin devamında bunun için mevcut kanunlarda düzenlemeler yapılması
gerekliliği kabul edilmekte ve konu Tekke ve Zaviyeler Hakkında Kanuna getirilerek sorunun çözümünde devlet ve toplum katmanları arasında ortak bir mutabakat gerekliliği öne çıkarılmaktadır:
“Bu gerekliliklerin pek çoğunun mevcut kanunlarda bir düzenleme gerektirdiğinde şüphe yoktur. Bu bağlamda devletle toplum arasında ortak bir kanaate, konsensüs, rıza ve kontrata ihtiyaç
duyulmaktadır. Tekke ve Zaviyeler Kanunu gibi devletin tartışılmaz temel hassasiyetleri arasında yer alan kimi sınırların bugün yeniden ele alınması devletle toplum arasındaki bütünleşme
arzusunu daha da artıracaktır. “...Ancak bu konuda kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı
takdirde bile, Aleviliğin öz çıkarlarını göz ardı eden yeni ihmallere fırsat verilmemesi ve topluluğun inançsal çıkarlarının gerçekleşmesi için uygun yeni yolların aranmasından vazgeçmemek
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gerekir.” “...Bu da her şeyden önce devletle Alevi ve Sünni toplum arasındaki karşılıklı ilişki ve
yakınlaşmalara daha çok ağırlık vermeyi gerektirmektedir” (s.169).

Dedelikle ilgili tartışmalarda otaya atılan tekliflerden birisi de “Dedelere maaş
bağlanması” konusudur. Ancak Alevîlerin bu konuda ikiye bölündüğü bir gerçektir. Alevîlerin bir bölümü “devletin dedelere maaş vermesi”ni “Aleviliğin devletleştirilmesi” şeklinde yorumlarken, diğer bir bölümü “mevcut koşulların iyileştirilmesinin son derece olumlu bir adım olduğunu ifade etmektedir (s.170).
Rapor, cemevlerinin kabulü ve dedelerin hukukî bir statüye kavuşturulmaları durumunda Dedelerin eğitilmesi için birtakım eğitim programlarının olması
gerektiğini belirtiyor. Bu konu çok önemli olmakla birlikte, dedelik kurumunun
kendine has yapısı nedeniyle, sorunun çözümü tamamen Alevîlere bırakılmak
durumundadır. Bu konuda karar mercii Alevîlerin bizzat kendileri olmalıdır.
“Dedeliğin misyonunu modern bilgi ve kültür kalıpları içinde karşılama konusunda da güçlükler
vardır. İnanç önderi ya da rehberi olarak bilinen dedelerin, modern eğitimle hangi yollarla buluşturulacağı hala önemli bir sorundur.” “...Bu bağlamda üzerinde durulması ve çözümlenmesi
gereken asıl sorun liyakatin esas alındığı modern kurumsal yapılanmalarda karizmanın nasıl
korunacağıdır. Bu sorunun cevabını her şeyden önce Alevi toplumunun vermesi gerekmektedir.
Bunun bir sonucu olarak da dedeliği, mevcut koşulları da dikkate alan yeni bir düzenek içinde
Aleviliğin merkezine taşıyacak bir düzenleme için gerekli alt yapı hazırlıklarının bir an önce
başlatılması gerekir” (s.170).

Alevîliğin ihyası için eğitim kurumlarının yapılandırılması yanında Alevî bilgi ve külliyatının derlenmesinin de önemine vurgu yapılmaktadır:
“Alevi toplumunun rızasına bağlı olarak, inanç ve kültürün yeniden yapılandırılmasını gerektirecektir. Bu çerçevede eğitim kurumları yeniden tasarlanmalı, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni birtakım kurumlar ihdas edilmelidir. Nihayet dedeliğin ihyası çerçevesinde Alevî bilgi ve külliyatının derlenip korunması amacıyla çok boyutlu bir araştırma merkezinin kurulması ve bu bağlamda AlevîSünni ortak tarih bilincine yönelik çalışmaların da ihmal edilmemesi gerekmektedir” (s.171).

Bu tespitin özellikle eğitim kısmının Alevîlerin kendi inisiyatifleri ile çözülmesi gereken bir sorun olduğu açıktır. “Bu çerçevede eğitim kurumları yeniden
tasarlanmalı, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni birtakım kurumlar ihdas edilmelidir” cümlesi oluşturulmak istenen kurumun devlet tekeline verilmesinin önünü
açmamalıdır. Bu tip bir öneri, Raporun da belirttiği Alevîlik içindeki farklı renklerin yok edilmesinden başka bir amaca hizmet etmez ve kurumun ölü doğmasına
yol açabilir.
Rapor, “Çalıştaylarda cemevlerine bir statü verilmesinin gerekliliğinde hiçbir
sorun yaşanmamıştır” tespitine rağmen cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasında, Alevîlerin hassasiyetlerine vurgu yapmakla birlikte, Sünnî Müslümanların
hassasiyetleri ön plana çıkarılmaktadır. Raporda Sünnî çevrelerin cemevlerinin
ibadethane olarak tanınması hâlinde İslâmın bölüneceği yönündeki korku ve endişelerin devletçe de paylaşıldığı görülmektedir (s.172). Cemevlerinin modern
zamanlarda ortaya çıkmış olması ve tarihte bu şekilde adlandırılan bir mekânın
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bulunmaması, bulunsa bile bunların eski dönemlerde tekke olarak adlandırıldığı
belirtilerek cemevi adı altında bir formülasyonun ibadethane olmasından açıkça
rahatsızlık duyulmaktadır.
Alevîler “Cemlerini ibadet olarak takdim ederken cem evlerini de ibadethane
olarak görmektedirler. Bugün Alevîler arasında genel kabul gören bu yaklaşım
cem evlerinde gerçekleştirilen ritüellerin Alevî ibadetlerinin esaslı bir parçası olduğunda oldukça kararlıdır. Oysa bu oldukça yeni bir durumdur ve mevcut kabullerin
her türlü duygusallığın ötesinde nesnel bir yaklaşımla ve soğukkanlılıkla incelenmesi
gerekir.” yaklaşımı, Raporun genel Sünnî kamuoyunun Alevîliğe bakışını içselleştirdiğini de göstermekte ve Alevî ritüellerine karşı duyulan derin kuşkuyu açıkça
ortaya koymaktadır.
Bu tartışmanın muhatabı hiçbir şekilde Sünnîler değilken ve Alevîlik genel
Sünnî kamuoyunca ve de devletçe sapkın sayılırken bu konuda nesnel ve soğukkanlı bir incelemenin mümkün olamayacağı açıktır.
Bugün için Alevîlerin tartışmasız bir şekilde ibadethane olarak gördükleri bu
mekânların ibadethane olup olmadığına karar verebilmek için “Bu amaçla da teologlara, tarafların saygı duydukları bilim adamlarının görüşlerine duyulan ihtiyaç
izahtan varestedir” denilerek konunun bu kesimlere bırakılması salık verilmektedir. Hâlbuki bu istek çok saçmadır. Bugün Alevîliğin İslâm-içi mi yoksa dışı mı
olduğu vb. tartışmalar Alevîliğin kendisinden değil dışından dile getirilmiş ve doğruluğu geçerli bir tezmiş gibi teologlar ve bilim adamlarınca toplumsal hâfızaya
kazınmıştır. Bu gerçek ortada iken bu tartışmanın bu gruplara havale edilmesinin
yeni sorunların ortaya çıkmasından başka bir işe yaramayacağı açıktır.
Ve ileri bir iddia ile Rapor, devlet adına kararını açıkça vermektedir: “Cemevi
ibadethane değildir”:
“Bütün bu beklentiler bir tarafa, cemevlerinin gerçekte ibadethane olup olmadığı, teolojik-dinsel kriterler içinde ele alındığında, Alevîliğin bilinen tarihi içinde genellikle tasavvufi-mistik bir
seyir izlediğinden hareketle, mevcut yapısının bir ibadethane olarak görülmesine de izin vermediğini göstermektedir” (s.172).

Dün zorunluluktan ve yoksulluktan hemen her mekânı cem âyini için kullanabilen bir inancın şartların zorlaması ile olsa bile sâbit bir mekâna sâhip olmak
istemesinin yadırgatıcı bir tarafı olmamalıdır. Modern süreçlerin bunu dayattığı
doğru olmakla birlikte, tarihsel olarak Alevîlerin sâbit mekânlarının çok az olmasının sebebi siyasal yapıların Alevîlik karşısında aldığı dışlayıcı tavırdır. Ve
bahsedilen geçmiş dönemlerde her şeye rağmen Alevîlere ait çok sayıda tekke ve
zaviyenin olduğu ve bu mekânlarda cem âyinlerinin ifa edildiği bilinmektedir.
Bir yerin ibadethane olup olmaması devletin karar vereceği bir mesele değildir. Alevîler inançlı-inançsız fark etmeden bir mekânı ibadethane olarak görüyor
ise orasının ibadethane olduğu gerçeğini -devlet ister tanısın ister tanımasın- hiç
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kimsenin değiştiremeyeceği açıktır. Geçmişte Tekke kültürü vasıtası ile bu sorunun giderildiği bir gerçektir. Bugün tekkeler yasaksa buraların kanunen ibadethane olarak görülmesinden başka çare yoktur.
Bu noktada geçmişte olmamasına atıfla çarpıcı bir örnek vererek bu iddianın
saçmalığı üzerinde durmak istiyorum. Düne kadar bu ülkede Sünnî gelenek içerisinde “Kutlu Doğum Haftası” diye bir uygulama yokken Raporun çok sevdiği DİB
tarafından böyle bir hafta icat edilmiş ve topluma bizzat devlet tarafından kabul
ettirilmeye çalışılmaktadır. Raporun mantığı ile yaklaşırsak böyle bir haftanın
kutlanılması girişimlerine şiddetle karşı çıkmamız gerekir.
Sünnî kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratan cami-cemevi karşıtlığı ise
Alevîlerce üretilen bir kavram olmayıp bizzat Sünnî yazar-çizerler tarafından
gündeme getirilmiştir. Alevîler arasındaki tarihsel tartışmalara bakıldığında bu
durum açıkça görülür. Alevîler camilere gitmeseler bile buraların İslâm dininin
ibadethaneleri olup olmadığı noktasında bir şüpheleri olmamış ve kendi cemevlerini de hiçbir zaman caminin bir alternatifi olarak sunmak akıllarına gelmemiştir; ta ki Sünnî yazarçizerlerin bu iddiayla ortalığı velveleye vermelerine kadar.
Bu tartışma özellikle Alevîliği İslâm-dışı gören çevrelerce kullanılabilir bir argüman olarak görüldüğü için kıymet kazanmıştır.
İşin ilginç yanı geçmişten günümüze devlet uygulamaları sayesinde Alevîliği
sapkın ve din dışı gören Sünnî çoğunluğun Alevîlerin başka bir mekâna yönelmelerinden rahatsızlık duymaları ise kendi içinde büyük bir çelişki taşımaktadır.
Hem sapkın sayacaksın hem de sokulmak istenmeyen camiye mahkum edeceksin. Belki yüz sene önce bir camide cem âyini yapmak bir Mevlevî âyini yapmak
gibi sorun olarak görülmeyebilirdi ancak raporunda sık sık vurguladığı gibi Türk
modernleşmesi bu esnekliğin tamamen yok edilmesine sebep olmuştur. Eğer gönül rahatlığı ile bir camide cem âyini yapılabilir cevabını verebiliyor olsaydık
Sünnîlerin ve raporun bu noktada samimî olduğunu kabul edebilirdik.
“Konu Sünni kamuoyunda İslâm’ın bölünme tehlikesi yaşaması olarak algılanmıştır. Bu
mekânların birer ibadethane olarak kabul edilmesinin cemevi-cami/mescid ayrışmasıyla sınırlı
kalmaksızın dinde ayrışma ve bölünmeye yol açacağı ve bunun da toplumsal birlik ve beraberliği sabote edeceği... (s.172).

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına karşı çıkan Sünnîlerin bu noktada geleneksel devlet refleksini açıkça paylaştıkları görülüyor. Devletin tek millet,
tek bayrak ilkesinin yanında tek inanç ilkesini de toplumun zihniyetine dayattığını açıkça görülüyor “Sünni katılımcılara göre bu anlayış içinde cem evlerinin
ibadethane olmasına destek olmak, ilerde Bahailik gibi yeni bir dinin doğmasına
yardımcı olmak demektir” (s.172). Bahaîliğin din olup olmadığı konusu ayrı bir
konu gibi dursa da egemen sınıfların azınlıktaki gruplara karşı cüretkarlığını göstermesi açısından oldukça rahatsız edicidir.
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Rapor, Alevîler arasındaki farklı eğilimleri sergileyerek çözüm için “Sünni katılımcıların kaygı ve tereddütlerini de dikkate almak yerinde olacaktır” tespiti
ile Alevîlik adına atılması gereken adımların atılabilmesinde Sünnîlerin ikna
edilmesi ve hassasiyetlerinin açıkça gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu küçük
cümle bize kendisini devletin ve dinin sahibi olarak gören Sünnîlerin kırılmamasının çok önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Sünnîlerin kaygılarını Alevîlerin
nasıl gidereceği ise meçhuldür! Bugün ortalama bir Sünnî için Alevîlerin Müslümanlığı tartışmalı iken “Sünni katılımcılara göre camiyi cemeviyle eşitleme,
hatta birbirleriyle kıyas ya da takas etme çabası hem Alevîlik için hem de İslâmiçin yıkıcı bir talep” (s.172) olarak görülmektedir iddiası kaba bir retorikten öteye
gitmemektedir.
Rapor, cemevlerini bir ibadethane olarak görmek yerine işlevsel birer mekân
olarak algıladığını açıkça belirtmekte ve yapılacak düzenlemeler noktasında belki de tek haklı olduğu noktayı beyan ederek konuyu kapatmaktadır. Bu noktanın
Alevîler içinde büyük bir samimiyet noktası olduğu ise açıktır. Yapılacak düzenlemenin Alevîler kadar Sünnî tasavvufî ekolleri de ilgilendirdiği noktasıdır:
“Bu bağlamda cemevlerini birer ibadethane olarak tanımlamak yerine işlevselliğinin sürdürülmesi için çaba sarf etmek gerekir. Böylece Alevîler kendi inançlarını her koşulda ve her yerde
sürdürebilme hak ve olanağına sahip olacaklardır. Bu bağlamda Alevilerin de Mevlevi, Kadiri
ya da Nakşibendilerin de eşitliğe uygun bir şekilde bu imkânlardan yararlanabilme hak ve taleplerinin ortaya çıkacağı ihtimaline de açık olmaları gerekir” (s.174).

Ancak bugün Alevîler arasında söz sahibi görülen kesimlerin hemen hemen
tamamı bu noktada ikircikli durmakta ve yapılacak düzenlemenin sâdece kendileri ile sınırlı tutulmasını açıkça istemektedirler. Yapılacak düzenleme ile Sünnî
tarikatların önünün açılması düşüncesi bile Alevîlerin önder kadrolarının tüylerini ürpertmeye yetmektedir.
Rapor, Alevîlerin taleplerinin gerçekleştirilmesinin önündeki temel sorunun
laik devlet refleksi olduğunu bir kere daha vurgulamakla beraber tarikatların fiiliyatta varlıklarını sürdürdüğü belirtiyor. Aslında bu noktada Alevîlerin temel
yanılgısına tekrar işaret etmekte fayda var. Alevîlerin çok önemli bir kısmı hâlâ
İnkılâp Kanunlarının Sünnî tarikatların gücünü törpülediğini düşünmektedirler:
“Bugün Alevîlik ya da diğer tarikatlar söz konusu olduğunda devlet nezdinde ortaya çıkan refleksler asla göz ardı edilmemelidir. Her şeye rağmen Sünni tarikat mensupları gibi Alevîler de
kendi inançlarını yeniden canlandırma konusunda karmaşık yol ve stratejiler deneyerek, kamusal alanda yer almaya çalışmaktadırlar. Hukuken gayri meşru sayılan gruplar, ayin ve zikirlerini
fiilen icra etmekte, kanunla yasaklanmış olmasına rağmen hem dergâhlar hem de cemevleri
ülkenin her yanında faaliyetlerini sürdürmektedirler” (s.175).

Hâlbuki pratikte ve uygulamada bu kanunlar bugün için yalnızca Alevîlik gibi
heretik kabul edilen inançların önünde ciddî bir problem olarak durmaktadır.
Ülke genelinde pek çok cami bugün için tarikatlarca kullanılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında bu yapıların serbestiyet kazanarak meşru zemine çıkmaları
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Alevîleri ve de pür laik çevreleri rahatlatacak bir adım olacağı bilinmelidir. Ancak önyargıların aşırı derecede yüksek olması bu pratik sonucun kavranmasını
engelliyor. Yasal düzlemde tarikatların hukuken kontrol edilebilirliği ile yasadışı
kabulleri durumunda kontrollerinin aynı olmayacağı açıktır.
Rapor Alevîlerin talepleri olmakla birlikte bu taleplerin nasıl karşılanacağı
noktasında ortaya konulmuş modelleri olmadığını belirtiyor. Bu durum Alevîler
açısından ciddî bir eksikliktir:
“Öte yandan devlet tarafından statüye kavuşturulması olumlanmakla birlikte bu yapının nasıl
işleyeceği konusunda Alevî katılımcılar arasında yeni bir model önerisi sunulmamıştır.”

Ancak bu noktada Alevîlerden istenen şeyin açıkça devlet kontrolüne imkân
verecek bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır:
“Farklı cem evi yapılanmalarından söz edilebilir ancak devlet nezdinde cem evlerinin hukuki bir
statüye kavuşturulduktan sonra, yapılandırılması, denetlenmesi, bütçesinin tanzim ve tazmini ve
bütün bunların hangi prosedürler içinde gerçekleştirileceği hiçbir şekilde açık değildir. Bu müphemliğin giderilmesi için hem Alevîlerin hem de hükümetin ortaklaşa çalışmalar yapmasına
ihtiyaç duyulmaktadır” (s.176).

Yasal düzenlemeler çerçevesinde mesele yine DİB’na getirilerek bu kurumun
meşruiyet sahasının genişletilmeye çalışıldığı görülüyor:
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm Müslüman vatandaşlara hizmet vermek üzere belli bir yasal
çerçeve içinde yapılandırıldığı gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerek(i)r” (s.177).

Hâlbuki Alevîlerin ezici çoğunluğunun DİB ile bir bağlantı kurulmasını istemediği biliniyor. DİB’nın kanunlara göre mezhepler üstü olduğu iddiasının
inandırıcı olmadığı bizzat Rapor içerisinde yer alan Türk modernleşme ve laiklik anlayışının çözümlemelerinde ortaya konmaktadır. Böylesine mezhepler
üstü olmaktan çok ideolojik, milliyetçi ve tektipçi bir geleneğe sâhip bir kuruma
Alevîlerin güvenmesini istemek doğru bir davranış değildir.
Sonuç olarak cemevlerine bir statü kazandırılması gerekliliği kabul edilmekle birlikte bunun nasıl yapılması gerekli olduğu konusunda hükümetin zımnen
DİB’nı hedef göstermekten başka bir planının olmadığı görülüyor.

Madımak Olayı
Çalıştaylar sürecinin en büyük kazanımı Madımak konusunun toplumsal zeminde ortak bir mutabakata ulaşmış görünmesidir. Bugün aklı başında herkesim bu
acının unutturulması yerine toplumsal belleği sağaltmak adına unutturulmaması ve tamamı olmasa bile en azından bir kısmının müze olarak tanzim edilebileceği konusunda hemfikirdir.
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Rapor bu olayın iç yüzünün araştırılması kadar bu tür süreçlere meydan veren
insan yetiştirme sistemimizinde sorgulanması gerektiği haklı olarak belirtmektedir:
“Nitekim olayın gerçekleşme biçimi ve beklenen sonuçları her şeyden önce “insan yetiştirme
düzeni”nin sorunlu yapısını açığa çıkarmıştır. Bu bağlamda mevcut yapının nasıl olup da provokasyonlara açık bir özellik taşıdığı bilhassa üzerinde durulması gereken bir konudur. Eğitimden
hukuka, siyasetten teolojiye kadar hemen her alanda kendini yansıtan bir ayrıştırma çabasına
karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek gerekir” (s.180).

Rapor olayın bir Alevî-Sünnî çatışmasının ötesinde bir anlam taşıdığını da belirtmektedir. Raporun yenilenmediği konusundaki eleştirimizin ne kadar haklı olduğu bu bölümde açıkça görülmektedir. Madımak Oteli kamulaştırılmasına rağmen Rapor da,“Bu çerçevede otelin kamulaştırılma işleminin kısa bir süre
içinde tamamlanacağı tahmin edilmektedir” cümlesi dikkat çekmektedir.
Madımak konusunda eleştirilecek yerler olmakla birlikte bu konunun tartışılması Alevîlerin taleplerinin gerçekleşmesi açısından ikincil sorun olduğu için
sözlerimi burada bitirmeyi tercih ediyorum.

Sonuç
Yukarıda, resmen 3 Haziran 2009 günü başlayan Alevî Açılımı sürecinin geldiği
noktayı “Alevi Çalıştayları Nihai Raporu” üzerinden değerlendirmeye çalıştım.
Raporu değerlendirirken elimden geldiğince objektif bir yaklaşımla önce Raporun ne demek istediğini ve hangi tezleri ileri sürdüğünü tespit etmeye, ardından
ortaya çıkan verileri ise liberal değerler açısından kritik etmeye çalıştım.
Sonuç itibariyle Rapor’un içeriğini iki kısma ayırmanın gerekliliğini gördüm.
Birinci olarak ve önemsediğim nokta, bu rapor devlet adına ilk kez açık ve net bir
şekilde Alevîlere yapılan haksız uygulamaları tespit etmekte ve kabul etmektedir.
Bunu yaparken empatiye dayanan bir dil inşa edilmeye çalışılmış ve Alevîlerin
mağduriyetleri açıkça gözler önüne serilmiştir. Rapor sâdece bu yönü ile bile bir
kazanımı ifade etmektedir. Ancak tüm bu güzelliklere karşılık Rapor yine açık
ve net bir şekilde devlet ve Sünnîlik dilini öncelemekte ve sorunun çözümüne
giden yolları bu çerçevede ele almaktadır. Devlet ile Sünnîlik arasında ayrılmaz
bir bağın olduğunu, iki tarafın birbirini sâhiplendiğini itiraf etmektedir. Mağduriyetin sahibi Alevîleri, mağduriyetin sebebi durumundaki devleti ve kendisini
bu devletin sahibi olarak gören Sünnî kamuoyunu rahatsız etmeyecek yollarla
ikna etmeye çağırması oldukça yanlış bir tutumdur. Bu yönü ile Rapor Alevîlik
Sorunu'nu selefleri gibi bir güvenlik meselesi, birlik ve bütünlük sorunu olarak
görmektedir. Demokratik bir toplum inşası ve bir arada yaşama kültürünün zenginleştirilmesi hedefleri bu endişenin arkasında kaybolmaktadır.
Rapor, Türk Laikliği ve Devrim kanunları ile ilgili çarpıcı tahliller yapmaktadır. Buna rağmen, Sünnîlik açısından bu uygulamaların kazanımlarına aşırı
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vurgu yaparak, bu uygulamaların Sünnî kamuoyu ve devlet tarafından uzlaşı ile
kabullenildiği izlenimi vermekte ve ortaya çıkan çarpıklıklar savunulmaktadır.
Alevîler haklı olarak Devrim Kanunları ve Türk laikliği ile hesaplaşmaya çağırılmaktadır ancak bu hesaplaşma çağrısının Sünnîliğin kazanımı şeklinde görülen
alanlardan itina ile uzak tutulmak istendiği görülmektedir.
Rapor bu hâli ile Alevîlerin sorunlarını tespit etmekle beraber, çözüm noktasında Sünnî kamuoyunu memnun edecek ve yönlendirecek yaklaşımlar sergilemekte ve eleştirdiği Türk laikliğinin çarpık uygulamalarının meşrulaştırılmasına
zemin hazırlamaktadır. Rapor, Türk laikliğinin dini kontrol hevesi ile oluşturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve yine toplumu terbiye aracı olarak gördüğü Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerini şiddetle savunmakta ve Alevîlere de bu konulara dokunmamaları gerektiğini salık vermektedir.
Üzülerek söylemeliyim ki Rapor bu hâli ile Alevîlerden çok Sünnî kamuoyuna
hitap etmektedir. Sünnî kamuoyuna mevcut düzenin getirdiği olanaklar güzel bir
paket içerisine sokularak sunulmakta ve artık bu kurumların ve uygulamaların
felsefî arka planının geçmişte kaldığı hatırlatılarak bu kurumlara ve uygulamalara sâhip çıkılması yönünde çağrı yapılmaktadır.
Raporun ilk açıklandığı günlerde Yeni Şafak gazetesine yazdığım yorumda
“Raporun toplumun gerisinde kaldığını” iddia etmiştim. Raporun tamamını kritik
ettiğimde ilk tahlilimin isabetli olduğunu üzülerek görmekteyim. Empati diline
sonuna kadar destek verilmesi gerektiğine gönülden inanmaktayım ancak, bu
dilin çözümün önüne geçmesine ve atılması gereken adımların atılmasına engel
olmaması gerekir.
Tüm olumsuzluklara rağmen bir fırsat yakalanmıştır ve yeni dönemde yarıda
kalan bu mesele Türkiye’nin iyiliği için AB ve uluslararası kriterler çerçevesinde
çözülmelidir.

Türkiye’nin Genel Geçmez Sorunları
Harun Kaban
Liberal Düşünce Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 63, Yaz 2011 s. 125 - 128

Türkiye son yirmi yılda aynı şeyleri tartışıyor, bazı dönemlerde bir arpa boyu yol
alıyor ama sonrasında hızlı bir restorasyon ile elde edilen kazanımların epey gerisine tekrar dönülüyor. Öyle ki, bu restorasyon süreçlerindeki tahribat, sorunları
daha girift hâle getiriyor, çözümü daha da zorlaştırıyor.
Galiba bizim “genel geçmez sorunlarımız” var: Temelinde ideolojik tabuların, politik dokunulmazların ve derin önyargıların yattığı, aslında bir “zihniyet
sorunu”ndan kaynaklanan bu problemlerden, çözülmesi en zor olan üçü Kürt Sorunu, Başörtüsü Sorunu ve Ermeni Sorunu… Bu sorunların çözümü için harcanan
emek ve boşa giden çabalar, denenmemiş yol kalmamasına rağmen mesafe alınamaması, artık sorunların nasıl çözüleceğine yönelik fikir geliştirmeyi manâsız kılıyor çünkü en basit ifadesi ile bu sorunlar çözülmek istenmiyor. Çözüme yönelik
bir irade olmadığı için, iyi niyetli de olsa bütün çabalar, ya samimiyetsiz oluyor
ya da çözüme gitmek için zayıf kalıyor.
Türkiye’nin nispeten yeniden kendini tanımladığı son yıllarda, bu üç sorunu
telâfisi çok zor, meseleleri çözümsüzlüğe saplayan kilit hâdiseler de yaşandı. Bu
hâdiseler, zaten girilmesi dahi cesaret isteyen olan konularda çözümsüzlük isteyen tarafların eline çok iyi kozlar verdi ve sonrasında atılması gereken adımları
daha radikal ve zor adımlar hâline getirdi.

O Hanıma Haddi Bildirildi
Başörtüsü Sorunu başlığının temelinde, din özgürlüğü ve çarpık laiklik anlayışı vardır. Sorunun temelinde yatan, aleviler, tarikatlar, cemaatlerin durumu ve
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diyanetin varlığı; din ve ibadet özgürlüğünün kısıtlanması, “ideal din”in devlet
tarafından tanımlanması ve onun hâricîndeki inanışların dışlanması hatta yasaklanması gibi, temel bir totaliter zihniyet meselesidir. Ancak sorunun adının
bu başlıkta toplanmasının nedeni, en mücessem vakaların bu başlıkta olmasıdır.
Başörtüsü, bu çarpışmanın en çetin cephesi, en net saflaşmaların yaşandığı tartışma ve en şiddetli kavgaların yapıldığı meydandır. Başörtüsü Sorunu'nun çözümü,
Türkiye’de din ve ibadet hürriyetinin sağlıklı bir şekilde yaşanabilmesinin, devletin toplumla barışmasının öncelikli şartlarından birisidir.
Fakat Başörtüsü Sorunu'nun çözümü giderek zorlaşıyor. Yaşanan saflaşmalar, inatlaşmalar ve kavgalar, telâfisi çok zor kırgınlıklara, geri dönüşü mümkün
olmayan adımların atılmasına neden oluyor. Merve Kavakçı’nın, TBMM’ye yemin için girmesi sırasındaki protestolar ve Ecevit’in Meclis kürsüsünden “biri
bu hanıma haddini bildirsin” narası, sonrasında Kavakçı’nın milletvekili yeminini edemeden TBMM’den ayrılması, Başörtüsü Sorunu'nun dönüm noktasıydı.
O günden sonra artık TBMM başörtülü birinin asla giremeyeceği bir yer olarak
hâfızalarımızda kodlandı. Çankaya’da eşi başörtülü bir Cumhurbaşkanı’nın olması, eş kontenjanından sorunu çözmüyor. Bir başörtülü, birinin eşi olarak değil birey olarak, bizzat kendisi TBMM’ye giremediği sürece, başörtülü kadınların parti
yönetimlerinde olması, karar organlarında önemli görevler alması sâdece “sus
payı” olabilir, çözüm ya da çözüm yolunda atılan bir adım sayılamaz.
Meclise başörtülü vekillerin girebilmesi için yapılan iyi niyetli çalışmalar, yemin töreninde yeni bir Kavakçı vakası doğurmazsa sorunun çözülebilmesi için
umut doğabilir. En azından konu tartışılabilir hâle gelir. Ancak barajı aşacağı
düşünülen partiler bu riske girmedi ve seçilecek yerlerden başörtülü aday göstermedi, aday gösterilen adaylar da meclise girdikleri takdirde başlarını açacaklarını
beyan ettiler.
Muhtemelen meclise başörtülü bir aday girmeyecek1 ve bu sorun entelektüel
arenada beyin jimnastiği, gazetelerde köşe kotarmaca, televizyonlarda çok bağrışmalı kısır tartışmaların uzun yıllar malzemesi olarak kalacak.

Habur’da Kapanan Kapı ve Plastik Kelepçeler
Kürt Sorunu bir azınlık ya da etnik kimlik sorunu değildir. Kürt Sorunu temelinde bir “vatandaşlık” sorunudur. Çok-uluslu bir coğrafyada, bir “ulus-devlet” ütopyasında bütün ulusları eritmeyi ve tek bir ulus yaratmayı amaçlayan totaliter bir
zihniyet problemidir.
Türkiye tarihi boyunca Kürt Sorunu hep var olmuş ama dönem dönem format değiştirmiştir. Son 30 yılda ise -ne demekse- “düşük yoğunluklu çatışma”
hâlinde, bir silâhlı mücadele söz konusu. Çatışmalı süreç, sorunun varlığını orta1

Nitekim öyle oldu (Editörün Notu)
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ya koymaktan ziyâde, artık yürütülemez, bastırılamaz ve görmezden gelinemez
olduğunu anlamamız açısından dikkat çekiyor. Yoksa bu sorun, çatışmalı süreçle
başlamadığı gibi çatışmaların bitmesiyle de bitmeyecek. Çözülmesi gereken zihniyet problemi hâlledilmediği sürece sorunda değişen tek şey, yöntem olacaktır.
(Çatışmaların bitmesi, ilk etapta sağlıklı bir tartışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur ki, çözüm yolunda adım atabilmek için ilk ve en gerekli şart budur.)
Kürt Sorunu'nun en büyük handikabı, sorunun mağdurlarının da mücadele
ettiği zihniyetin dilini kullanmasıdır. Totaliter bir zihniyetle mücadele ederken
karşı tarafla aynı yöntemi kullanmak, zamanla mücadele eden tarafları her açıdan
birbirlerine benzeştirmeye başlıyor. Kürt Sorunu'nda da, Kürt tarafının mücadele
ettiği Kemalizm ile benzeşmesi giderek daha görünür hâle gelmektedir.
Kürt Sorunu'nun çözülememesinin temelinde yatan nedenlerden biri Türk
Resmî İdeolojisi’nin oluşturduğu algıdır. “Türkiye Türklerindir” zihniyetinin idealindeki devlette herkes Türk olmak zorundadır ve Türkçe konuşmalıdır. Ancak
pratikte bu toprakların sahibi insanların önemli bir kısmı Türk değil ve başka bir
dil konuşuyor. Türk Resmî İdeolojisi bunu kabul etmiyor ve “ya sev ya terk et”
gibi bir çözüm üretiyor, bunu da “ya Türksün ya da ona hizmetkâr” düsturuyla
haklılaştırıyor. Sorunun çözümüne yönelik çabalar, kendi gibi olmayanı kabul
etmeyen bu zihniyetin baskıcılığı yüzünden tıkanıyor.
Fakat biz şunu gördük ki, resmî ideoloji sâdece Türklerin sorunu değil, tersinden bir Kürt resmî ideolojisi de var ve çözümün önündeki en büyük engellerden
biri de bu. Öyle ki, Habur karşılamalarından sonra sorunun çözümsüzlüğünde artık Kürtler de Türkler kadar bu konuda vebal sahibi. Habur bir tepe noktaydı, Habur’daki karşılamadan sonra Kürt Sorunu da çözülemez bir şekilde dönüştü. Bu
noktadan sonra sorunu çözmek için çok daha ciddî çabalar, çok daha radikal adımlar gerekli ancak o adımların atılması pek mümkün görünmüyor yakın gelecekte.
Kürt resmî ideolojisi de, kendi gibi düşünmeyeni meşru saymıyor, Türk resmî
ideolojisi ile birçok konuda uzlaşıyor ve aynadaki aksi gibi hamleler yapıyor. İki
resmî ideoloji birbirini besliyor ve sorunu giderek daha girift ve çözülemez hâle
getiriyor. Nitekim Habur’daki inadın intikamı, stadyumda plastik kelepçeler ile
alındı. İki taraf için de hâfızalarda unutulamayacak bir görüntü var artık ve bu
görüntüler, sorunun çözümünü engelleyecek inadı beslemek için gayet elverişli
malzemeler maalesef.

Hrant Düştüğü Yerden Kalkmalı
Toplumda var olan “içimizdeki düşman” algısı, devletin birçok politikasına dayanak oluşturuyor. Düşman işgâline uğramamış ilçeleri “temsilî Ermeni komitacılarından kurtarma” müsamereleri, bir türlü durulmayan kinin bir göstergesi.
Toplum olarak o kadar da mâsum değiliz. Pazara giderken evimizi, çocuklarımızı
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emanet ettiğimiz Ermeni komşumuzu, ilk kışkırtmada, ilk nümayişte boğazlayacak kadar pamuk ipliğiyle bağlı vicdanımız.
Ermeni Sorunu özelinde etnik azınlıklar ve gayrimüslim vatandaşlarımıza
reva gördüğümüz ve en iyi hâli “onlar bize emanet” gibi hastalıklı psikolojik durumlar, çözüm için atılan adımları boşa çıkarıyor. Annesi Sivas Gürünlü, babası
Malatyalı ve kendi İstanbul’da büyümüş, burada evlenmiş çoluk çocuğa karışmış, torun torba sahibi olmuş; “git yoksa ölürsün” denildiğinde “ne işim var elin
memleketinde, kendi memleketimde ölürüm öleceksem, gitmem” diyecek kadar
bu toprakların sahibi bir adama “o bize emanet” diyecek kadar bu memleketin
sahibi olduğunu düşünen zihniyet ya zorbadır ya da hastalıklı, başka bir açıklaması olamaz. Hrant Dink’in deyimiyle, bu bir hastalık, bizler hasta toplumlarız.
Bu hastalığın tedavisi zor, çok zor. İyileşmeye yüz tuttuğunda en ufak mikrobun
yeniden azdırabildiği bir hastalık. Hrant Dink, bu hastalığı teşhis eden ve tedavisi için en çok çaba harcayanlardan biriydi. Arada bir kan davası varsa bile bunun
arabuluculuğunu yapabilecek en güzel isimdi, her iki tarafı da sarmalayan, inadında ısrar edeni hatırıyla iş yaptıran bir Anadolu insanı prototipiydi. İki tarafın
da çözümsüzlük lobisinin hedefiydi, sevilmiyordu. Ermeni Sorunu da, Hrant Dink
Agos’un önünde kaldırıma düştüğünde düğümlendi.

Zihniyet ile Hesaplaşmak Gerek
Bu üç sorunun da temelinde yatan zihniyet problemini hâlletmeden harcayacağımız çabaların boşa gitmesi artık bir tahmin değil, bunca tecrübeden sonra yapılan bir durum tespitidir. Öncelikle temel bir zihniyet değişime ihtiyacımız var.
Son on yılda kendini yeniden tanımlayan ve demokratikleşme yolunda önemli
adımlar atan Türkiye, artık bu zihniyet değişimini erteleyemez.
Kürt Sorunu’nu bir vatandaşlık sorunu, Başörtüsü Sorunu’nu bir din ve vicdan
hürriyeti sorunu ve Ermeni Sorunu’nu bir hastalığın tedavi süreci olarak görmemiz gerekiyor. Çözüm ve normalleşme için atılması gereken adımların sekteye
uğramaması için “eski Türkiye”nin reflekslerinden kurtulup, daha komplekssiz ve
cesur adımlar atmamız gerekiyor. Bu adımların ilki sivil ve özgürlükçü bir anayasadır. Böylece bürokratik kurumların işgüzarlığına dayanak bırakmadan, çözüm
için atılan adımların sabote edilmesine fırsat verilmeden yola devam etmenin
önündeki engelleri kaldırmaktır. Bürokratik kurumların eski devlet refleksinden
kurtulursak, zihniyet dönüşümü de daha hızlı olur. Aksi hâlde, çözümsüz sorunlarımızla uzun bir süre daha boğuşmamız gerekir.

Salt Korkular Üzerine Sözleşme
Yöntemiyle Demokratik Bir Anayasa İnşa
Edilemez1
Adnan Küçük
Yrd. Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 63, Yaz 2011 s. 129 - 140

Giriş
Ülkemizde yapılan Anayasaların hiçbirisi demokratik usûllerle yapılmadı; hiçbirisinde mecaz manâda da olsa “toplumsal sözleşme” özelliğini yansıtacak yöntem izlenmedi. Geniş ve serbest tartışma, toplumsal katılım ve mutabakat hiçbirisinde mevcut değildir. Bu metinler içerisinde en anti-demokratik olanı ise
1982 Anayasası'dır. Toplumda, 12 Haziran 2011 günü yapılacak genel seçimlerle
Meclisin yeniden teşekkül etmesini takiben yeni demokratik sivil bir Anayasanın
yapması konusunda beklentiye girildi. Şu anda çok sayıda sivil toplum örgütü
yeni Anayasa yapımına yönelik hummalı çalışmalar yürütmektedir. Bu amaca
yönelik olarak bazı siyasî partilerin de hazırlıklar içerisinde oldukları kamuoyuna yansımaktadır. Esasen bütün siyasî partilerin 12 Haziran Seçimleri öncesi
dönemde mutlaka yapılması düşünülen yeni Anayasa konusundaki hazırlıklarını
yapmaları, bu metinde bulunmasını lüzumlu gördükleri hususlarda kamuoyuna
yönelik mesajlarını vermeleri, seçmenlerden almış oldukları oylarla kendilerini
yeni Meclise hazırlamaları gerekmektedir. Çünkü Anayasa yapımının en aktif
unsurları siyasî partilerdir.

1

Hakem incelemesinden geçmiştir.
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Türkiye’de toplumun ve siyasî aktörlerin tamamının iştirakinin sağlanması
neticesinde, hukuk devleti ve demokrasi açığının giderildiği, her türlü ayrıcalıklara son veren, çoğulcu zemin üzerine yerleşen, insan odaklı, hak ve hürriyetleri devlete karşı teminat altına alan yeni garantist2 bir Anayasa yapımına ihtiyaç vardır. Bu Anayasa, her şeyden önce, vatandaşların farklılıklarıyla bir arada yaşama iradesini temsil eden “toplumsal sözleşme” niteliğini haiz bir metin olmalıdır. Katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçle hazırlanacak bu Anayasanın,
Türkiye’nin gerçek ihtiyaçlarına lâyıkı veçhiyle cevap verebilmesi için, siyasî
ve toplumsal bölünmelerin kaynağı görülen sorunları, “birleştiren” unsurlar
hâline dönüştürmeye hizmet etmesi de gerekir3. Bütün bunların gerçekleşmesi,
alaturka laiklik terk edilerek, Batı tipi demokratik laikliğin benimsenmesine,
demokrasinin çoğulculuk unsuru ile tahkim edilmesine, mevcut eğitim sisteminde köklü dönüşümün yapılmasına, asker/bürokrasi-siyaset ilişkilerinde inisiyatifin seçilmişler lehine çevrilmesine, yerel demokrasinin mümkün olduğu
kadarıyla güçlendirilmesine, Anayasanın ideolojik tarafsızlığının sağlanmasına, vatandaşlık bağının, devlet ile birey arasındaki anayasal bir ilişki olarak
tanımlanmasına bağlı bulunmaktadır.
Burada, yapılması yönünde beklentiye girilen, sözü edilen özellikleri haiz yeni
bir Anayasanın yapılmasının ne ölçüde mümkün ve muhtemel olduğu, yapılmasını zorlaştıran temel unsurların neler olduğu ve yapılacaksa nasıl yapılması gerektiği meselesi gündeme gelmektedir. Burada yapılacak Anayasanın demokratik sivil bir Anayasa olması gerektiği söylenebilir ise de, bunun gerçekleşmesi
için hemen her türlü konunun serbestçe konuşulup tartışılabildiği bir ortamın
mevcut olmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında toplumsal sözleşme manâsının

2
Karl Loewenstein’e göre, Bir sistemin karakterini belirleyen, Anayasanın içeriğinden çok, iktidar sürecinin fiilî
işleyişi ve onun Anayasal normlarla uyumudur. Bu açıdan Anayasa veya anayasal düzen, “Anayasa” adlı yazılı bir hukukî
belgenin varlığını değil, fakat daha ziyâde onun pratikte dönüştüğü siyasal sürecin niteliğini ifade eder. Karl Loewensteın,
Political Power and Governmental Process, The University of Chicago Press, Chicago, 1957, s. 147-150’den nakleden:
Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion y., 6. B., Ankara, 2011, s. 36. Sartori ise Anayasacılığın temel düşüncesinin
“garanticilik” olduğunu vurgulamıştır. Yazar garanticiliği, kısaca, devlet iktidarının birey haklarıyla sınırlanması olarak
tanımlamaktadır. Çünkü ona göre de, anayasacılığın başlangıcından beri “Anayasa” terimi “sınırlı devlet”i gerçekleştiren
ve keyfî iktidarı sınırlayan kurumsal düzenlemeleri, bunların altında yatan temel ilkeleri ve yasayı ifade eder. Giovanni
Sartorı, “Constitutuonalism”, American Political Science Review, 1965’den nakleden: ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, s. 36.
Hem resmî Anayasa siyasal iktidarın keyfî kullanımını sınırlayarak bireysel özgürlükleri güvence altına almaktadır, hem de
siyasal sürecin gerçek işleyişi ile anayasal normlar arasında uyum vardır. Loewenstein, bu ikinci noktayı, anayasal normların
gerçek siyasal sürece hâkim olması veya siyasal sürecin anayasal normlara göre işlemesi olarak ifade etmektedir. bu
durumda Anayasa ölü metinler değildir, o “yaşayan bir Anayasa”dır. Buna, Sartori’nin terimini benimseyerek “garantist
(güvence sağlayan)” Anayasa diyebiliriz. ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, s. 36. Garantist Anayasaya Loewenstein, “normatif”
Anayasa demektedir. Loewenstein’in yaşayan Anaysalar olarak nitelendirdiği garantist Anayasalar, bir kez ulus tarafından
kabul edildikten sonra hukuksal açıdan geçerli değil, aynı zamanda hem yöneticilerin hem de yönetilenlerin, kurallarına
sadâkatle uygun davrandıkları gerçek Anayasalardır. Bu tür Anayasalarda, “Anayasa” sözcüğü içinde saklı, iktidarı sınırlama
özelliği vardır. Anayasanın kuralları, siyasal süreci yönetir veya siyasal süreç kendini bu kurallara uydurur. Loewenstein’in
benzetmesiyle bu Anayasa kişinin üzerine uyan ve kullanılan bir elbiseye benzer. Karl Loewenstein, Political Power and
Governmental Process, The University of Chicago Press, Chicago, 1965, s. 147-150’den nakleden: Mehmet Turhan, Anayasal
Devlet, 4. B., Naturel y., Ankara, 2005, s. 76-77.
3 “TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Açılış Konuşması”, http://www.
tusiad.org/komisyonlar/ekonomik-ve-mali-isler-komisyonu/konusma/tusiad-yonetim-kurulu-baskani-umit-boynerin-yuksekistisare-konseyi-toplantisi-acilis-konusmasi/, (28.04.2011).
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tahakkuk edebilmesi için sözleşmeci unsurlar arasında bir araya gelip Anayasa
yapmayı mümkün kılacak ortamın oluşması gerekmektedir.
Burada özellikle dokunulmaz ilân edilen maddelerle alâkalı tartışmalar ve bu
zeminde üretilen korkular, yapılacak başarılı bir Anayasa için en büyük handikapı
teşkil etmektedir. Nitekim yakın geçmişte TÜSİAD tarafından 1982 Anayasasındaki dokunulması yasak maddelerin kapsamının daraltılması yönündeki öneriler4
derhâl bazı siyasî çevrelerde korku temelli tavır almalara sebep olmuştur. AK Partili, MHP’li ve CHP’li yöneticiler, yaptıkları açıklamalarla ilk üç maddeye dokunulmasına ve bu maddelerin tartışılmasına kapalı olduklarını belirttiler. Bu öneriye
en olumlu yaklaşan parti BDP oldu5. Korku merkezli reflektif tepkiler veren bazı
çevreler, bu öneriye şiddetle karşı çıkarak, “bu maddelere dokunulursa laik Cumhuriyet elden gider, ülke bölünür” söylemiyle ortalığı ayağa kaldırma huylarını
sürdürmeye devam etmektedirler. Bu metinde, hem anayasal demokrasiyi6 (Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk Devletidir), hem de
militan demokrasi ve ideolojik bir anayasayı (“Başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan” ifadesinin yer aldığı Anayasanın 2. maddesi ile Başlangıç Kısmında Ana4 “Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu”, , http://www.tesev.org.tr/UD_
OBJS/Turkiyenin%20Yeni%20Anayasasina%20Dogru.pdf, (28.04.2011).
5 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ın yeni anayasa taslağında yer alan, “Devletin yönetim şekli ‘cumhuriyet’ dışında,
değiştirilemez maddeler olmamalı” önerisine karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ın önerileriyle ilgili olarak, “Anayasanın
değiştirilemez maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu idaresidir, o iradeye de hepimizin saygı duyması gerekir.
Anayasanın değiştirilemez maddelerinin (ilk 3 madde) değiştirilebileceğini düşünmüyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz” dedi.
“CHP’den TÜSİAD’a: Anayasanın İlk Üç Maddesi Değiştirilemez”, Zaman Gazetesi, 24.03.2011. MHP Grup Başkanvekili Oktay
Vural, TÜSİAD’ın Anayasa önerisine karşı şu tepkiyi vermiştir: “Oturmuşlar orada ısmarlama anayasa yapıyorlar. Böyle bir
şey olabilir mi? Bu Anayasanın, Erdoğan’ın hazırladığı Anayasadan ne farkı var? Ergun Özbudun baş rollerde. Ne sıkıntıları
varsa değişmez maddeler. Neymiş bu ülkenin birlik ve bütünlüğü, bölünmezliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğinin
değişmezliği. Efendim bunlar değiştirilebilirmiş. İstiklâl Marşı değiştirilebilirmiş, başkent Ankara değiştirilebilirmiş”.
“TÜSİAD’ın Önerisine Kırmızı Işık”, Sabah Gazetesi, 24.03.2011. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü
Cemil Çiçek, TÜSİAD’ın önerisiyle ilgili olarak: “‘Esas olan; ilk üç maddede değişmez olarak ifade edilen maddelerin varlığını
korumasıdır. Anayasanın ilk 3 hatta 5 maddesiyle ilgili bir değişiklik düşünmedik, düşünmüyoruz” dedi. “TÜSİAD’a Anayasa
Şoku”, Bugün Gazetesi, 24.03.2011. AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, TÜSİAD’ın hazırladığı anayasa taslağında yer alan
“ilk üç madde de tartışılabilir” önerisine, "Siz eğer çıkar, Anayasanın ilk 3 maddesini tartışmaya açık hâle getirirseniz; bu
Anayasanın diğer maddelerinde vaat ettiğiniz demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları
büyük ölçüde gölgede bırakacaktır’” sözleriyle yanıt verdi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan TÜSAİD’ın hazırladığı
anayasa taslağı konusunda, “Anayasalar kutsal kitap değil, vahiyle inmiyor toplumsal sözleşmelerdir. Ortaklaşa seçime hazır
bir taslakla ne düşündüğümüz ifade ederek çalışmalarımızı tamamladık. TÜSİAD’ın bu çalışmasını önemsiyoruz” diyerek
taslağa destek verdi. “TÜSİAD Anayasasına Karşı ‘İlk Üç Madde’ İttifakı”, Birgün Gazetesi, 23.04.2011.
6 Devletin hukukla sınırlandırılması esasına “anayasacılık” ya da “anayasal devlet” de diyebiliriz. Anayasacılık yaklaşımı
keyfî yönetimin zıddıdır. Bu anlayışın temel hedefi, siyasî yönetimin hukukî kurallarla kayıtlanmasıdır. Diğer bir ifade ile,
anayasacılık, liberalizmin işlevsel hâle getirilmesi, yani sınırlı devlet ilkesinin hayata geçirilmesidir. Liberalizmin, siyasî
yönetimin sınırlı olması ve kurallarla bağlanması hedefini hayata aktaran araçlardan birisi ve belki de en önemli olanı
“anayasacılık”tır. Tarihî gelişim içinde, demokrasi ile anayasacılık arasındaki bu vazgeçilmez birliktelik sebebiyle, liberal
demokrasiye “anayasal demokrasi” de denilmektedir. Atilla Yayla, Siyaset Teorisine Giriş, 3. B., Liberte Yayınları, Ankara,
2003, s. 131; Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, 3. B., Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999. “Anayasal demokrasi”, “anayasal
devlet”le “demokratik devlet”in bir sentezidir. Bu kavram, “mutlak ya da sınırsız demokrasi”den “anayasal demokrasi”ye geçişi
ifade eder. Erdoğan, Anayasal Demokrasi, s. 76; Bakır Çağlar, “Hukukla Kavranan Demokrasi Ya da ‘Anayasal Demokrasi’”,
Anayasa Yargısı, C. 10, AYM Yay., Ankara, 1993, s. 242, 247, 258; Adnan Küçük, “Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve
Hürriyetlerin Güvencelenmesi”, Liberal Düşünce Dergisi, S. 35, Yıl, 9, Yaz 2004, s. 213. Kısaca, Anayasal demokrasinin amacını,
siyasî özgürlüğü garanti etmek üzere, demokratik devleti anayasayla ve anayasacılığın klasik teknikleriyle sınırlandırılması
şeklinde özetleyebiliriz. Erdoğan, Anayasa Hukuku, s. 116. Anayasal demokrasinin bir başka ifade şekilleri de, “demokratik
hukuk devleti”, “sürekli demokrasi”, “hukuk devleti demokrasisi”, “hukukla kavranan demokrasi” ya da “hukuk yoluyla
demokrasi”dir. Erdoğan, Anayasa Hukuku, s. 117; Anayasal Demokrasi, s. 76; Çağlar, Hukukla Kavranan Demokrasi Ya da
“Anayasal Demokrasi”, s. 238-239; İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İmge y., Ankara, 1994, s. 169-170; Küçük, Hukuk
Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi, s. 214.
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yasanın resmî ideolojisi ortaya konulmaktadır) öneren hükümler aynı anda bir arada bulunmaktadır. Bu inanılmaz bir çelişkidir. Diğer yandan 3. madde bağlamında
resmî dil temelli çok yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. “Bütün bunları konuşmayarak, tartışmayarak, bu sorunlu alanların üzeri örtülerek yeni bir anayasanın nasıl
yapılacağı”? sorusu zihinleri meşgul etmektedir.

Korkuların Üç Kaynağı
Türkiye’de oldum olası üç tür korku kaynağının mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi laikliği yıkmaya yönelik irticai faaliyetler, İkincisi ülkenin ve milletin bölünmesi, üçüncüsü şimdilik büyük oranda etkisini yitirmiş
gibi görünen komünizm ya da bir diğer ifadeyle sol franksiyonlardır. Osmanlı
Devleti’nin yıkılması döneminde yaşanan ve bu devletin parçalanması ile neticelenen hâdiselerle, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk yıllarında
ortaya çıkan etnik temelli ayaklanmaların tetiklemesi ile ortaya çıkan “ülkenin
ve milletin bölünmesi”, 20. Yüzyıl'ın başlarında yeni kurulan Devletin, dinî referansları dışlayan, din ve vicdan hürriyetinin alanını alabildiğine daraltan laiklik,
pozitivizm, aydınlanma ve modernleşme temelli olarak inşa edilmesi projesine
karşı en büyük tehdit ve tehlike olarak görülen “dini temelli irticai faaliyetler”,
Cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren, özellikle de soğuk savaş döneminde şiddetini artıran “Komünizm’e karşı duyulan şiddetli korku”lar, ülkemizdeki başta
anayasa olmak üzere hukukî rejimin ve uygulamaların en etkili belirleyicileri
olmuştur. Daha önceki yıllarda yapılan anayasalarda ve diğer hukukî düzenlemelerde büyük oranda bu korkuların belirleyici oldukları görülmektedir.
“Laiklik elden gider ha!” şeklindeki korkularla Batılı anlam ve içerikte demokratik bir Anayasa yapılamaz. “Bize özgü laiklik” diye dayatılan, kısaca laisizm
ya da laikçilik7 olarak da ifade edilen ve din ve vicdan hürriyetinin alanını özünü zedeleyecek şekilde daraltarak büyük ölçüde anlamsızlaştıran “otoriter” ya da
“militan” laikliktir. Bu anlayışın günümüz ileri demokrasilerinde emsâl bir uygulaması mevcut değildir.
Yine “ülke ve millet bölünür” bağlamında meydana getirilen korkuların gölgesinde yapılacak bir anayasayla çoğulcu zeminde farklılıklarla bir arada yaşamayı
mümkün kılan çözümlere ulaşabilmek, imkânsızı mümkün görmek gibi bir şeydir. Çünkü korkular yasaklamaları, hak ve hürriyetlerin alanının daraltılmasını
tetikler. Hak ve hürriyetlerin alanı daraltıldıkça, bu bağlamda kişiler yasaklama
7 Devlet ve din ayrımı ilkesinden yola çıkılır. Ancak ayrımın kapsam ve derecesini devlet belirlediğinden, devlet, dini
çoğu kez toplumdan dışlar ya da onu güdümler. Dini devletleştiren bu sistemin adı, laiklik (laicité) değil, laikçilik (laicisme,
laisizm)’tir. Şovenizm, nasıl ulusçuluğun yozlaşmış, hastalıklı biçimiyse, laikçilik de bir bakıma laikliğin yozlaşmış, hastalıklı
biçimidir. Laisizm, “rejime göre din” ister; dinin rejime zarar vermeyecek şekilde bir içeriğe büründürülmesi istikametinde
merkezî politikalar tatbik eder; bu politikalar çerçevesinde din üzerinde etkin bir şekilde belirleyici işlev görür ve onu
güdümler. Sami Selçuk, Özlenen Demokratik Türkiye 2000-2001 Adli Yıl Açış Konuşması, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2000, s.
79; Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 188; Levent Köker, Modernleşme,
Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yay., İstanbul, 1990, s. 115.
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kırbaçlarına mâruz bırakıldıkça, karşı tepkiler ortaya çıkar. Bu tepkiler bazen şiddeti de içerebilecek düzeye gelebilmektedir. Yasakların sert tepkileri, bazı durumlarda şiddeti de içerecek düzeydeki sert tepkilerin yeni yasakları tetiklemesi
şeklinde birbirlerini besleyen bir girdaba girilir.
Ülkemizde geçmiş yıllarda sol franksiyonlara yönelik çok şiddetli önlemler
alındı. Bu bağlamda çıkarılan kanunî düzenlemeler çok katı bir şekilde tatbik
edildi. Çok sayıda kişi düşüncelerinden dolayı hak mahrumiyetlerine ve şiddetli
yaptırımlara mâruz bırakıldı. Özellikle soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte bu
korku kaynağının büyük oranda tasfiye olduğu söylenebilir.
Artık günümüz Türkiye’sinde bir sol ya da komünist tehlikeden söz edenlere
pek rastlanmamaktadır. Ama gerek irticai faaliyetler, gerekse bölünme temelli
tehlike ve korkuların hâlâ canlı bir şekilde varlığını sürdürmekte olduğu görülmektedir.
Özellikle bu üç düşmanı bertaraf etmek üzere 1982 anayasasına konulan önlemlerin başında, Anayasanın ilk üç maddesine yönelik koruyucu hükümler gelmektedir. Bu üç maddedeki hükümlerin değiştirilmesi kesin kes menedilerek üç
korku kaynağına karşı anayasal zırh oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Korkuların Tasfiye Edilmesi İhtiyacı
Toplumsal sözleşme metni niteliğinde bir anayasanın yapılabilmesi için, her şeyden önce, toplumda, yapılacak yeni anayasada yer alacak temel ilke ve kurumlar
üzerinde asgarî düzeyde de olsa bir mutabakatın bulunması; tarafların birbirlerine korku ve şüphe ile bakmaması; art niyetlerin olduğu yönünde tereddüt ya da
endişelerin bulunmaması; kendisi gibi olmayanların da en az kendileri kadar anayasal haklara sâhip olduğu konusunda bir inanca sâhip olunması gerekmektedir.
Bir kesim, korku ve endişe içinde ise, sürekli bu yönde çok yönlü (siyasî, sosyal,
akademik, kurumsal vb.) yoğun bir tahşidat söz konusu ise; korku ve vehmin prim
yaptığı ve bundan nemalanıldığı bir siyasî ve toplumsal ortam mevcut ise; bir
kesim diğerini siyasî muhalif olarak değil de, kendisini yok etmeye çalışan bir
“iç düşman” olarak görüyorsa, orada konsensüse dayalı sözleşmeci bir yöntemle,
sorunsuz bir şekilde uygulanabilir demokratik sivil bir Anayasa yapılamaz. Yapılabilmesi, her şeyden önce bu eşiğin aşılmış olunmasına bağlı bulunmaktadır8.
2007 yılında AK Parti’nin önerisi üzerine Anayasa Taslağını hazırlayan Bilim
Kurulu, yapılacak yeni anayasa taslağının önyargılardan, korku ve vehimlerden
uzak bir şekilde tartışılmasını istemiştir. Bu Kurulun başkanı konumunda olan
Prof. Dr. Ergun Özbudun da, “çalışmaların panik havasında ve bir ideolojik savaş

8 Adnan Küçük, “Türkiye’de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapımında Aşılması Gerekli Bazı Eşikler”, Marmara Üniversitesi
Hukuk fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi., C. 14, S. 3, Yıl: 2008, s. 34.
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ortamında değil, yapıcı bir ruhla değerlendirilmesi halinde” uzlaşma sağlanabileceğini söylemiştir9.
Özellikle CHP’de, çeşitli çevrelerin de desteklemesi ile AK Parti’ye karşı ciddî
manâda bir güvensizlik ve yeni anayasanın yapımında AK Parti’nin belirleyiciliğine karşı şiddetli tepki söz konusudur. Bu güvensizlik ve tepkilerin kaynağını,
AK Parti’li üyelerin çoğunluğa sâhip olduğu bir Meclis tarafından kabul edilecek
anayasa ile Atatürkçülüğün törpülenip törpülenmeyeceği; Anayasadaki “Türklük” tanımı ve millet anlayışının neden değiştirilmek istendiği; yeni anayasada
laiklik ilkesinin içinin boşaltılıp boşaltılmayacağı; anadilde eğitim düzenlemesi
hâlinde ulusal birliğin nasıl sağlanacağı; Kürtçe ya da bir başka dilin eğitim dili
olarak kabul edilip edilmeyeceği; mevcut Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi
edilemeyen ilk üç maddesi ile Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Atatürk milliyetçiliğine dayanan Başlangıç Kısmının değiştirilip değiştirilmeyeceği10 gibi hususlardaki derin kaygılar oluşturmaktadır.
Anayasa taslağının 2007 yılında Bilim Kurulu tarafından hazırlanıp, AK Parti
tarafından Taslak hâline getirilmeye çalışıldığı günlerde, dönemin CHP lideri Deniz Baykal şu tepkiyi vermişti: “AK Partinin Anayasa yapımı ile niyeti, 1921’den
bu yana, 1924, 1961 birikimlerini tümüyle ortadan kaldırmak, ülkenin tüm çizgisini değiştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin bütün anayasal birikimini sıfırlamak.
Anayasa tartışması, sıradan bir tartışma değildir; Devlet yapısını kökten değiştirme girişimidir. AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı yeni Anayasa Taslağı
laiklik, yargı bağımsızlığı ve üniter devlet alanlarında kırılma yaratacaktır”11.
Diğer yandan bir partinin lüzumlu gördüğü bazı değişiklikler diğer bazı partiler tarafından en büyük korku kaynağı olarak görülmekte idi. Meselâ DTP’li Aysel
Tuğluk, Kürt sorununun nihâî çözümünün anayasal düzenleme yoluyla olacağını
belirtirken12 diğer bir kesim, bunun bölücülük olduğunu belirtmektedir. Necla
Arat, Taslakta yer alan, “Devlet, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerini yerine
getirirken, anne babanın, dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına riayet eder” hükmü13 ile eğitimin İslâmîleşeceği, laik eğitim sisteminden
uzaklaşılacağı, dindeki bazı hükümler yerine getirilmiyor diye, bazı insanların
anayasal haklarını aramaya kalkışabilecekleri14 şeklindeki mülâhazalarla şiddetli
endişelerini ortaya koymaya çalışırken, bu taslağı savunanlar, Arat’ın kaygılarını
yersiz görerek, Taslakta önerilenleri demokratik laikliğin bir gereği olarak değerlendirmektedirler.
9

Ergun Özbudun, “Korkulardan Sıyrılırsak Uzlaşabiliriz”, Zaman Gazetesi, 24.09.2007.

10 Fikret Bila, “Yeni Anayasa Tartışmaları”, Milliyet Gazetesi, 07.09.2007.
11 Mustafa Balbay, “Anayasa Krizi Yılı”, Cumhuriyet Gazetesi, 02.02.2008.
12 “DTP’li Aysel Tuğluk: Anayasa’da ‘Kürt’ Sözcüğüne Gerek Yok”, Zaman Gazetesi, 29.09.2007.
13 Bu hükmün bir benzeri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Birinci Ek Protokolünün 2. maddesi ile 1982 Anayasasının
24/4. fıkrasında da yer almaktadır.
14 “Bu Anayasayla Eğitim İslamileşir”, (Röportajı Yapan: Neşe Düzel), Radikal Gazetesi, 24.09.2007.
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Yakın geçmişe kadar, başta TSK olmak üzere, Yargıtay, Danıştay, YÖK ve diğer kamu kurumları ile bazı sivil oluşumlar, yapmış oldukları çeşitli uyarı ve
beyanlarında, sürekli Anayasanın Başlangıç kısmı, Cumhuriyetin temel ilkeleri,
üniter yapı, Atatürk ilke ve inkılâpları, yargı bağımsızlığı vb. ilkelerde geriye
gidişin kabul edilemeyeceğini belirterek, derin kaygı ve hassasiyetler sergileyen
güvensizlik temelli tepkiler vermekte idiler15. Bir taraf “laiklik elden gidiyor”;
“AK Parti’nin amacı, yeni bir Anayasanın yapılmasıyla dinî bir devletin kurulmasına bir adım daha yaklaşarak laikliğin içini boşaltmaktır. Bu, Cumhuriyetin
kazanımlarının elden gitmesi anlamına gelmektedir” derken, yeni bir Anayasanın yapılmasını savunanlar da, bu türden endişelerin yersiz olduğunu; hatta yeni
Anayasa ile laiklik ve Cumhuriyetin çok daha güçlü bir şekilde korunmakta olduğunu belirtiyorlar.
Burada gerek AK Partinin önerisi üzerine hazırlanan Anayasa Taslağında, gerekse AK Parti’nin tüzük, program, seçim beyannamesi ve partililerin söylemlerinde, laiklik, üniter devlet, Cumhuriyet vb. temel ilkeler ekseninde verilen tepkileri haklı çıkaracak ifadeler yer almamaktadır. Bu metinlerde de Cumhuriyetin
temel niteliklerinden söz edilmektedir. Bütün bunlara rağmen, yine de korku ve
vehim temelli bir güvensizlik havası mevcuttur.

Korku ve Vehimleri Besleyen Temeller
Burada sözü edilen sorunların kaynağını, farklı zihniyet yapılanması oluşturmaktadır. Genel olarak Türkiye’de, siyasî, kültürel, toplumsal vb. alanlarda gen
uyuşmazlıklarının kaynağını teşkil eden bir zihniyet farklılığı vardır. Bir yanda,
“aydın, her yönü itibarıyla doğru ve hak olanı bilen; Türk toplumunu, onlar istemese de selâmete kavuşturmak isteyen, bu amaca erişmek için Cumhuriyet ve
laiklik kurumlarına dört elle sarılan, Jakobenizm ve pozitivist düşünce zemininde yer alan militan/mücadeleci bir laiklik ve Cumhuriyet düşüncesini benimseyen” bir kesim yer almaktadır. Bu kesim, militan demokrasi adına aslında mevcut otoriter düzenin sürdürülmesi için mücadele etmektedir. Bunların en büyük
silâhları, düşman olarak bildikleri kesimleri, yasaklarla, ayrımcı uygulamalarla
etkisizleştirmektir.
Diğer yanda ise “çoğulcu demokrasi zemininde yer alan; laiklik ve Cumhuriyete bu eksende anlam yükleyen; demokrasi, insan hakları, halkın belirleyici olması, seçilmişlerin üstünlüğü gibi argümanlara öncelik veren, bunları hedeflerken
de Cumhuriyet ve laiklik enstrümanlarını kullanma konusunda pek başarılı olamayan; bunlardan istifade etmek istediklerinde diğer kesimleri ikna edemeyen
liberal ve muhafazakâr kesim” yer almaktadır16.
15 “Anayasaya Gözaltı!”, Milliyet Gzt., 29.09.2007; “Danıştay’dan Yargıtay’a ‘Tam Destek’ Bildirisi”, Milliyet Gazetesi,
22.05.2008; “TÜSİAD’dan Anayasa Eleştirisi”, Yeni Şafak Gazetesi, 21.09.2007.
16

Adnan Küçük, “Bunun Adı Bir Zihniyet Mücadelesidir”, Zaman Gazetesi, 02.07.2008.
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Elbette her toplumda farklılıklar vardır ve bundan tabiî bir şey de olamaz.
Fakat bizdeki bu esaslı farklılıklar, beraberinde ciddî kutuplaşma ve çatışmaları
getirmiştir. Ülkemiz açısından ciddî sorunlara sebep olan hususu, bu çatışmacı
pozisyon teşkil etmektedir. Bu iki kesimin zihniyet dünyaları çok farklıdır. Haklılıklarını ortaya koymak için çoğu kereler başvurdukları kavram ve kurumlar aynı
olmakla birlikte kastettikleri birbirinden çok farklıdır. Meselâ her iki kesim de
demokrasiden söz eder. Ama birinci kesim, demokrasiye “militan” ya da “mücadeleci” nitelemesi ekleyerek, ona belli bir içerik kazandırmaya çalışır. Diğer kesim
ise demokrasiye eklenen “mücadeleci/militan” nitelemelerini kabul etmeyerek,
bunun, aslında demokrasinin demokrasi olmaktan çıkarılması anlamına geldiğini
belirtir. Bunlara göre, demokrasilerde militanlık/mücadelecilik adına halkla ya da
halkın belli bir kesimi ile varlık-yokluk mücadelesi yapılamaz. Kendisini sistemin gerçek sahibi ve koruyucusu, Anayasayı da bu misyonu sürdürmenin aracı
olarak gören, kendi gücüne ve misyonuna inandığı ölçüde, muhafazakâr kimliği
daha önde olan halkın çoğunluğuna karşı güvensizlik besleyen, halka, aydınlanıp
modernist değerlerle bütünleşinceye kadar vesayet altında tutulması gerekli bir
yığın nazarıyla bakan17 birinci kesim, ikinci kesime karşı büyük bir güvensizlik
taşımaktadır.
Birinci kesim, “militan” nitelemelerini laiklik ve Cumhuriyet için de yapınca,
“militan demokrasi”, “militan laiklik” ve “militan Cumhuriyet” bütünleşmesi ile
şekillenen marazi bir zihni yapılanma ortaya çıkmıştır. Diğer kesim ise demokrasi yanında, laiklik ve Cumhuriyetin de militan olamayacağını belirtir. Bunlara
göre demokrasi; laiklik ve Cumhuriyetle, hak ve hürriyetler ve hukuk devleti zemininde buluşur18.
Birinci kesim, devletin kurucu felsefesinin en önemli ayağını teşkil eden laikliği, bir toplumsal proje olarak algılamaktadır. Bunlara göre, laik devletin toplum
ve bireyleri, aydın ve modern olmalıdır. Kısaca laiklik, çağdaş bir hayat tarzını
öngören bir toplumsal proje olarak görülür19. Bu anlayışta din ve vicdan hürriyetinin alanı alabildiğine daraltılmıştır. Bunlara göre din ve vicdan hürriyetinin alanının genişletilmesine yönelik her bir açılım, toplumsal proje ile çeliştiği
oranda laikliği ihlâl etmiş olur. Bu kesime göre, laik sistem, belli bir inanca sâhip
olanlar ve olmayanlar diye herhangi bir fark gözetilmeksizin, hür ve serbest bir
etkileşime ve kendiliğinden ilişkilere müsaade edecek şekilde herkese açık bıra17

Şükrü Karatepe, Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme, 3. B., İz Yay., İstanbul, 1999, s. 300.

18

Adnan Küçük, "Türkiye’de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapımında Aşılması Gerekli Bazı Eşikler", s. 38.

19 Bazılarına göre aydınlanma geleneğinin bir ürünü olan laiklik, aklın, bütün mistik unsurların anası gördükleri dinin
tesirinden kurtularak özgürleşmesini ve belli bir hayat tarzını öngören, toplum açısından model oluşturacak bir kurumdur.
Atilla Yayla, “İslam, Laiklik ve Demokrasi”, Yeni Türkiye, Yay. 3, S. 17, Eylül-Ekim 1997, s. 146. Saylan’a göre laiklik, “Türkiye
için, kamusal ve siyasal yaşamda din kurallarından arınmış, insanların eşitliğini, akıl ve bilimi temel almış bir yaşam
biçimidir”. Türkan Saylan, “‘Laiklik ve Demokrasi’ Kolokyumu”, Laiklik ve Demokrasi, (Der.: İbrahim Ö. Kaboğlu), İmge Kitabevi,
1. B., Ankara, 2001, s. 10-11. Bizzat dinin kendisine karşı olan laisizm anlayışında, devlet çoğu kereler zora müracaat etmek
suretiyle bireysel baskıda yoğunlaşarak, sosyal ve ahlâkî hayatı, Tanrı düşüncesinden bağımsız olarak örgütlemeyi amaçlar.
Laisizm’e göre kilise ya da din, bir ortak değil, kendisinden korkulan tehlikeli bir rakiptir. Selçuk, Özlenen Demokratik Türkiye
2000-2001 Adli Yıl Açış Konuşması, s. 81.
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kılmamaktadır. Toplumun sekülerleştirilmesi zemininde tümden bir homojenlik
arzu edilmektedir. Ghannoushi, bu tarz bağnaz laikliği, “baş aşağı duran din”e
benzetmektedir20. Diğer kesime göre ise din ve vicdan hürriyetinin, inanç boyutu
kadar, ifade, ibadet ve dinî gereklerin lâyıkı veçhiyle yerine getirilmesi boyutu da
birinci derecede önemlidir. Laiklik, merkezî bir otorite tarafından belirlenen ve
mutlaka gerçekleştirilmesi gerekli olan bir “toplumsal proje” olarak görülmediği
için, din ve vicdan hürriyetinin alanını genişletmeye yönelik açılımlar, sırf birinci kesimin öngördüğü merkezî toplumsal proje ile çeliştiği için sınırlandırılamaz;
din ve vicdan hürriyeti de, diğer hak ve hürriyetler gibi, onu sınırlandırmayı haklı kılan meşru sebeplerin varlığı hâlinde ancak sınırlanabilir21.
Burada çoğulcu temele oturan anayasal demokrasi ile çoğunlukçu, bazen de
azınlıkçı bürokratik elitist tahakküme dayanan militan demokrasi, militan Cumhuriyet ve militan laiklik zemininde ciddî bir çatışma söz konusudur.
1982 Anayasası, her ne kadar yukarıda sözü edildiği üzere 2. maddesinde anayasal demokrasini formüllerini barındırmakta imiş gibi görünse de, uygulama ile
bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde bu Anayasanın “militan demokratik laik
bir Cumhuriyet”i öngörmekte olduğu görülmektedir. Aslında Ülkemizde çoğulculuk ve hukuk devleti temelli “anayasal demokrasi” hiç olmamıştır. Cumhuriyetin
başlangıcından bu yana, belli kesimlerce çeşitli dönemlerde değişik oranlarda
hep anayasal demokrasiye şüphe ile bakılmış; demokrasi tarafında görünmek için
de militan ya da illiberal demokrasi safında yer alma yeğlenmiştir. Cumhuriyetin
kuruluş dönemine özgü otoriter laiklik uygulamaları tabulaştırılarak, değişen gelişmelere paralel anayasal demokratikleşme yönündeki açılımlar, “laik Cumhuriyetten uzaklaşma” olarak algılanmıştır. Laiklik, otoriter ve totaliter rejimlerden,
demokrasiye kadar çeşitli uygulamaları olan bir kurum olduğu, hatta demokratik
ülkelerde bile tek tip uygulaması bulunmadığı hâlde22, ülkemizde, yargı bürokrasisi tarafından Türkiye’ye özgü tanımı yapılan ve 1982 Anayasası tarafından
da öngörüldüğü düşünülen otoriter, militan laiklik anlayışı neticesinde, bu anlayışı eleştirerek, demokrasi içinde daha değişik laiklik önerilerinde bulunabilme
imkânları ortadan kaldırılmıştır. Yargı bürokrasisinin geliştirmiş olduğu laikliğin
otoriter ve baskıcı yorumu, bir nevi yargısal kararlara dayalı olarak değişmezlik
20

Soumaya Ghannoushı, “The Militant Secularists’ Inverted Religion”, The Guardian, c. 149, 01.08.2008.

21

Adnan Küçük, Türkiye’de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapımında Aşılması Gerekli Bazı Eşikler, s. 38.

22 ABD’nin tarafsız, yumuşak laikliği ve daha belirsiz olan Britanya’nınki, Stalinci Sovyetler Birliği’nin radikal militan laikliği
ya da Arnavutluk’taki Enver Hoca’nın, Kemalist Türkiye’nin veya Fransa’nın laikliğiyle aynı değil. Bazıları hoşgörülü, esnek ve
pragmatik, diğerleri fanatik, dışlayıcı ve baskıcı. Türkiye’deki laiklik, ne acıdır ki birinci değil ikinci gruba ait. Ghannoushi, The
Militant Secularists’ İnverted Religion. Tarihî miras (geçmiş yıllarda, din ile devlet; belli bir din ile bütünleşen devlet ile diğer
din ya da mezhepler; belli bir din ile seküler düşünceler arasında yaşanan çatışmalar), kültürel değerler, ulusal durumların
çeşitliliği (bir ya da birkaç dinin tarihsel mevcudiyeti ya da aksine bir tek baskın dinin var olması) benimsenen yönetimin
demokratik ya da baskıcı olması, ülke içerisinde, laik ahlâka dayalı bir toplum kurmayı amaçlayan “Cumhuriyetçi doktrin” ile
plüralizm ve din ve vicdan hürriyetinin de içinde yer aldığı hürriyetlere değer veren ve laik devletin her şeyden önce tarafsız
olduğuna inanan “liberal demokratik doktrin”den birisinin tercih edilmesine göre değişkenlik arz etmektedir. Jean-Michel
Belorgey, “Laiklik ve Demokrasi Açık Bir Toplumda Laiklik”, Laiklik ve Demokrasi, (Der.: İbrahim Ö. Kaboğlu), İmge Kitabevi,
1. B., Ankara, 2001, s. 36; Alain Bockel, “Laiklik ve Anayasa”, Laiklik ve Demokrasi, (Der.: İbrahim Ö. Kaboğlu), İmge Kitabevi,
1. B., Ankara, 2001, s. 50.
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teşkil eden bir resmî ideolojiye dönüştürülmüştür. Bu yorumlanandan farklı bir
laiklik telâkkisinin Anayasal çerçevede savunulması imkânsız hâle getirilmiştir.
Bu telâkki ile çeliştiği varsayılan Anayasa değişikliği iptal olunduğu gibi, çok
sayıda siyasî parti kapatılmış, birçok kişi kâr yaptırıma mâruz bırakılmıştır. Toplumun geniş bir kesimi, birinci kesimin savunduğu bu tür laikliğin, demokratik
hukuk devleti ile barışık olmadığını ileri sürmektedir23.
Anayasal demokrasilerde de temel esas laikliktir. Fakat burada laiklik, yasaklama ve resmî ideolojik uygulamalarla değil, demokrasi içinde farklı seçenekler
sunarak, bu konuda geniş ifade ve uygulama hürriyetine imkânlar sağlanarak
varlığını sürdürür. Hiçbir kimse, mevcut laiklik telâkkisinden farklı bir öneride
bulunduğu için yaptırıma ya da çeşitli hak mahrumiyetlerine mâruz bırakılmaz.
Bunun aksine bir düşüncenin savunulması, demokrasinin çıkmaz sokağa girmesi
olarak değerlendirilir.
Birinci kesim, Anayasayı, “laiklik, ulus devlet, Atatürk ilke ve inkılâpları” ekseninde belli bir ideolojinin koruyucu aracı olarak gördüğü için, laikliğin içini
boşaltacağı konusunda derin kaygılar taşıdıkları AK Parti’nin siyasî olarak belirleyici bir üstünlüğe sâhip olduğu yasama organının yeni bir Anayasa yapma çabası içinde bulunmasını, bu anayasal resmî ideoloji için tehlike olarak görmekte;
bu sebeple de yeni Anayasa yapma çabalarına ciddî bir güvensizlik duymakta,
bunu da şiddetli tepki vererek ortaya koymaktadır. Ortada ciddî manâda bir ortak
paydada buluşamama ve korku temelli güven sorunu bulunmaktadır.
Korkulara karşı kale oluşturmak üzere Anayasal zeminde öngörülen yasaklamalardan birisi de Anayasanın ilk üç maddesi için öngörülen değiştirme yasaklarıdır. Bu yasaklarla belli ilke ve ideolojik değerler anayasal kutsallık zırhına büründürülmüştür. Oysa çoğulcu bir demokraside ilk üç maddenin değişebilirliğini
savunmak demokratik bir haktır. Demokrasinin câri olduğu ülkemizde de halk,
kendi hür iradesi ile konuşarak, tartışarak belli bir mutabakata varmak suretiyle
bu maddeleri değiştirebilir. Diğer yandan, demokrasi halkın yönetimde etkili olması ise, hiçbir anti-demokratik güç, aslî kurucu iktidar zırhına bürünerek, geleceğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek halkın demokratik iradesini bağlayamaz.
Bu bağlamda bir hususa burada özellikle vurgu yapmak gerekir. Anayasadaki
bu üç maddenin değiştirilebilirliğini savunmak ile ülkenin bölünmesini, laikliğin
yok edilmesini, Cumhuriyet yerine monarşinin getirilmesini, demokratik hukuk
devletine son verilmesini savunmak farklı şeylerdir. Burada savunulan düşünce,
yapılacak en geniş tartışmalar neticesinde Anayasanın Başlangıç kısmı ile bütünlük içerisinde bu maddelerin değiştirilmesi ile Cumhuriyetin anayasal demokrasi
ile taçlandırılmasıdır. Bunun anlamı Anayasanın ideolojik kimliğine son vererek
anayasal demokrasinin, kurum ve ilkeleri ile tesis edilmesidir.
23

Adnan Küçük, Türkiye’de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapımında Aşılması Gerekli Bazı Eşikler, s. 38.
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İşte yukarıda sözü edilen bu çatışmacı zeminden uzaklaşılarak birtakım asgarî
müşterekler üzerinde mutabakat sağlanamadığı; toplumun ciddî bir kesiminde
hep demokrasi feda edilerek otoriter nitelikte laik Cumhuriyet vurgularının yapıldığı ülkemizde konsensüsün sağlanması epeyce meşakkatli görünmektedir.
Anayasa yapımında ortaya çıkan en muhataralı ve sorunlu eşiği bu oluşturmaktadır. Sürekli korkuların hâkim olduğu; korku ve dehşet salınarak insanların diken üzerinde yaşamak durumunda bırakıldığı, karşılıklı ciddî güven zafiyetinin
var olduğu bir ortamda, tarafların karşılıklı güvenle bir toplumsal sözleşme yapmaları zor görülmektedir. Salt korkular üzerine yapılacak tartışma ortamında
toplumsal mutabakata varılamaz. “Onu konuşma, bunu tartışma, şunu değiştirme, bunlara kesinkes dokunma” şeklinde ortaya çıkan yasakçı bir ortamda ne
toplumsal sözleşme niteliğinde bir Anayasa yapılabilir, ne de anayasa yapıcı aktörler bir araya gelebilirler. Bu ortamda olsa olsa körler ve sağırlar diyalogu ya
da çatışması ortaya çıkar.

Sonuç Yerine, Yapılması Gerekenlere Yönelik Değerlendirmeler
Bir kez daha ifade etmek gerekirse, Türkiye’de geniş halk kesimleri, 12 Haziran
2011 seçimleri neticesinde oluşacak Meclisin yeni bir Anayasa yapması yönünde
ciddî bir beklenti içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu Meclisin yeni bir Anayasa
yapabilmesi, bu Anayasanın demokratik ve sivil bir kimliğe bürünebilmesi için,
şu gereklerin mevcut olması gerekir:
▶▶ Hemen her konunun tartışılabildiği geniş bir ifade hürriyetinin mevcut olması gerekir. Bunun yanında, Meclisin mümkün olan en geniş temsil kabiliyetine sâhip olması lâzımdır.24
▶▶ Seçim döneminde siyasî partiler birbirlerine karşı ne kadar sert olurlarsa
olsunlar, o tartışma ve çekişmeleri seçim döneminde bırakıp, seçim sonrasında farklı bir dili kullanmaları gerekir. Bu dil yeni Anayasa yapımı için
uzlaşma dili olmalıdır.
▶▶ Artık korkularla, güvensizliklerle bir yere varılamaz. Türkiye, diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman demokrasi kültürü ve geleneği bayağı yerleşmiş
bir ülkedir. Özellikle çeşitli toplumsal kesimlerin de zorlamaları ile bu korkuların aşılması gerekmektedir. Birbirlerinden korkan ve birbirlerine düşman olarak bakan kesimler, bin sene de yaşasalar, düşmanlık ve çatışmadan
başka bir şey üretemezler. Toplumsal ve siyasî barış, bu zemin üzerinde
demokratik sivil bir Anayasanın inşa edilmesi, diyalogu, korku ve düşmanlıkların bitirilmesini lüzumlu kılmaktadır. Şunu hiç unutmayalım ki, korkulara esaret, sert kutuplaşma ve düşmanlıkları, düşmanlıklar çatışmayı,
devlet merkezli olarak düşman kabul edilenlerin bazı haklardan mahrum
bırakılmalarını ve yasaklanmalarını, bütün bunlar yabancılaşmayı beraberinde getirir. Bu ortam barış içinde bir arada yaşama ortamı değil, çatışma

24 İkinci cümledeki gerekliliğin büyük ölçüde sağlandığı söylenebilir (Editörün notu)
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ve savaş ortamıdır. İnsanlar savaşarak değil ancak barış içinde bir arada yaşayabilir; toplumsal sözleşme, ancak barış dili ile mümkündür.
▶▶ Ülkemizde yaşanan temel sorunların kaynaklarından bir kısmını, korkular
üzerine inşa edilmiş olan Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesine
yönelik yasaklar oluşturmaktadır. Anayasada meşru olan-olmayan düşünce
ayrımı yapılarak meşru görülen düşünce resmî bir ideolojiye dönüştürülmemeli, Başlangıç ile bütünlük içerisinde bu maddeler yeni bir içeriğe kavuşturularak Anayasa ideolojik deli gülmeğinden kurtarılmalı, demokrasi,
çoğulcu zeminde anayasal demokrasinin cihazları ile donatılmalıdır. (Barış
içinde bir arada yaşamanın özünü, resmî ideolojilerin mevcut olmadığı, çoğulcu zemine yerleşen Anayasalar oluşturur.)
▶▶ Anayasa yapılırken herkes, din, ırk, renk, mezhep, tarikat vb. kimlikler dikkate alınmaksızın eşit vatandaşlar olarak görülmeli, imtiyaz taleplerinden
vazgeçilmeli, devletin sâdece belli bir kesime ya da kuruma değil, bütün
halka ait olduğu kabul edilmeli, demokratik devletin ve Cumhuriyetin, kurumlardan ziyâde, demokratik usûllere uygun bir şekilde halk tarafından
korunabileceği yönündeki düşünceler hemen her kesim tarafından içselleştirilerek hazmedilmelidir. (TSK, yargı ya da bir başka kamusal kurumun koruyuculuğunda olan bir Cumhuriyetin demokratikleşip halk iradesine yaslanabilmesi pek mümkün ve muhtemel görünmemektedir. Halka yaslanmayan ve güvenmeyen, hatta ondan korkan bir Cumhuriyet olsa olsa, otoriter
ya da totaliter bir Cumhuriyet olur, asla demokratik Cumhuriyet olamaz.)
▶▶ Yeni Anayasada, ideolojik ayrışmaları körükleyecek tabiata sâhip milliyetçiliğe yer verilmemeli, farklı kimliklere hak ve hürriyet temelli yaklaşılarak,
çoğulculuğu kuracak temel unsurlara yer verilmeli. Vatandaşlığın tanımlanmasında “Türklük” vb. herhangi bir etnik kavrama yer verilmemeli, vatandaşlık, devlet ile vatandaş arasında tesis edilen anayasal bir ilişki olarak
tanımlanmalıdır. (Bu yöndeki bir tanımlama, toplumun bütün renk ve desenlerini kapsayıcı bir özelliğe sâhip olacaktır. Bu şekilde devlet, belli bir
etnik kesimin değil, bütün vatandaşların devleti kimliğine bürünecektir.)
▶▶ Anayasanın “toplumsal sözleşme” kimliğine büründürülmesi, hemen her
kesimin Anayasa yapım sürecine katılmaları yolunun açılması ile mümkündür. Bu süreçten dışlanacak her bir kesim, Anayasanın sözleşme kimliğini
zayıflatacak, belki de baltalayacaktır. Bu vesileyle 12 Haziran seçimleri neticesinde teşekkül edecek Mecliste AK Parti’den CHP’ye, MHP’den BDP’ye
varıncaya kadar bütün kesimlerin temsili sağlanmalıdır.25 Bu kesimler konuşarak, tartışarak, uzlaşma çabası içerisine girerek asgarî müştereklerde
buluşabilirler. Üzerinde uzlaşılamayan konular, Anayasal düzenleme dışında tutularak kanun koyucunun inisiyatifine bırakılmalıdır. Her konuda anlaşmaya çalışmak, anlaşamamak demektir. Bu vesileyle her konuda değil,
üzerinde uzlaşılması mümkün olan konularda uzlaşma sağlayarak; bu yönde çaba sarf edilerek yeni Anayasayı yapma çabası içerisine girmek gerekir.

25 Bugünkü Meclis, dört partiyi de ihtiva etmektedir (Editörün notu).
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Kürt meselesinin, Türkiye’nin en temel meselelerinden biri olduğu saptaması
hemen herkes tarafından paylaşılan ortak bir görüştür. Hatta kimi yazarlar tarafından “sorunların anası” olarak değerlendirilir.1 Sorunların anası olan Kürt
sorununun anası (kalbi) ise, “dil sorunu”dur. Kürt meselesinin ortaya çıkışında
Kürt dili üzerinde uygulanan baskı ve yasakların tâyin edici bir role sâhip olduğu
dikkate alındığında, dil sorununun ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Hâl
böyle olmakla birlikte, dil sorunu, hiçbir zaman -bütün yönleriyle birlikte- Kürt
meselesi etrafında yaşanan tartışmalarda odak olma özelliğine sâhip olmadı ve
hak ettiği ilgiyi görmedi.
Dil sorununa ilişkin hâfızalar zorlandığında, sâdece çocuklara Kürtçe isim
koyulması, yerleşim yerlerinin eski isimlerinin iade edilmesi, üniversitelerde
seçimlik ders olarak Kürtçenin okutulması ve çiftdilli belediyecilik hizmeti verilmesi gibi talep ve tartışma başlıkları akla gelir. Anadil(in) eğitimi, anadilde
eğitim, eğitimde anadilin kullanılması ya da çiftdilli eğitim gibi kavram ve taleplerin hâfızalarda belirgin bir yeri yoktur. Bu kavramlaştırmalar ve onların arkasındaki talepler, ağırlıklı olarak son bir yıldır gündemimize girdiler. Başbakan
Erdoğan’ın, Almanya’daki Türklerin Türkçe eğitim görmeleri için Türk kolejleri
ve Türk üniversitesi kurulma talebinde bulunması, Kürt Dili ve Eğitim Hareketi (TZP-Kurdi)’nin “anadilde eğitim” talebiyle okulları boykot kararı alması ve
1

Bkz. Ruşen Çakır: “Kürt sorununun kalbi ‘dil sorunu’ ”, Vatan, 18 Aralık 2010.
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BDP’nin çiftdilli eğitim talebini dillendirmesiyle birlikte ilk kez dil sorunu, eğitime ilişkin boyutuyla ciddî bir şekilde tartışılmaya başlandı.
Eğitimde anadilin kullanılması ve çiftdilli eğitim gibi kavram ve taleplerin
dolaşıma girmesiyle birlikte, siyasîler arasında çok sert tartışmalar ve karşılıklı
restleşmeler yaşandı. Siyasîler bir tarafa, siyaset dışı kurumlar da mutat olduğu
veçhile tartışmaya müdâhil oldu. Genelkurmay Başkanlığı, gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı, 17 Aralık 2010 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşma
yoluna gitti.2 Beş maddelik basın bildirisinin son maddesinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri; Devletin, Anayasamızda yer alan, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma görevi
kapsamında; Ulus devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman
taraf olmuş ve olmaya devam edecektir” diyerek, her zamanki gibi, durumdan
vazife çıkarma yoluna gitti. Bu yetmiyormuş gibi, MGK’nin 2010 yılı son toplantısından da benzeri doğrultuda bir uyarı geldi.3 Toplantı sonrası yayınlanan
basın bildirisinde şu ifadeler kullanıldı: “(…) toplumda infial yaratabilecek ve demokrasiye, kişisel hak ve özgürlüklerin gelişimine, toplumsal barışa ve kardeşlik
duygusuna zarar verecek yaklaşımlardan kaçınılmasının ve herkesin sorumluluk
içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilmiştir. Bu bağlamda, ‘tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet’ anlayışını ve önde gelen ortak
paydalarımızdan birini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dilinin Türkçe
olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin
bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir”.
Siyasîlerin, özellikle de iktidar partisinin bu talepleri kategorik olarak reddetmesi, siyaset dışı kurumların ise üstü kapalı tehditlerde bulunmasıyla,
Türkiye’nin geleceği açısından fevkalâde önem taşıyan bir sorun alanının sağlıklı bir zeminde, bütün yönleriyle birlikte konuşulmasının, tartışılmasının ve
toplumsal mutabakat temelinde mâkûl bir çözüme kavuşturulmasının önünü tıkanmış oldu. Başka alanlarda olduğu gibi bu sorun alanında da çözüm takvimi ertelenmiş oldu. Oysa, bir taraftan Kürt kimliğinin tanınması ve Kürt meselesinin
çözüm yoluna koyulması, diğer taraftan da temel bir insanî talebin karşılanması
ve bu alanda yaşanan insanî dramın sonlandırılmasında önem taşıyan bu sorun
alanı, her zamandan daha çok konuşulması, tartışılması ve çözümü için çaba sarf
edilmesi gereken bir sorundur.

Kürt Meselesi ve Kürt Dili
Kürt meselesi; Kürt kimliğinin yok sayılması, bastırılması, Türk etnik kimliği
içerisinde eritilmeye ve asimile edilmeye çalışılmasının bir neticesi olarak or2 Genelkurmay Başkanlığı’nın 17 Aralık 2010 tarih ve BA-03/10 nolu basın açıklaması için bkz. http://www.tsk.tr/10_
ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2010/BA_03.htm (Erişim tarihi, 18 Aralık 2010).
3 Milli Güvenlik Kurulu’nun 29 Aralık 2010 tarihli toplantısı sonrasında yayınladığı basın bildirisi için bkz.
http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2010/29aralik2010.html (Erişim tarihi, 10 Mart 2011).

Kürt Meselesinin Çözümünde Anadilin Eğitimde Kullanılmasını Konuşmak | 143

taya çıkmış çok yönlü ve çok aktörlü bir etno-politik meseledir. Çok yönlüdür;
çünkü özünde etno-politik bir mesele olmasına karşın, sosyal ve ekonomik boyutları da olan bir meseledir. Çok aktörlüdür; çünkü, yerel, ulusal ve ulusalüstü
mekânlardaki birçok aktör, meselenin şekillenmesinde ve gelişiminde olduğu kadar, çözümünde de tâyin edici role sâhiptir.
Kürt kimliğinin uzunca bir süre tanınmamasının, Kürt kimliğinin tanınmasına
yönelik demokratik ve legal oluşumların şiddetle bastırılmasının, meşru çerçevede demokratik hak taleplerini dile getirenlerin insanlık dışı ağır işkence ve kötü
muamelelere mâruz bırakılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan silâhlı şiddet,
Türkiye toplumunda çok ağır tahribatlara ve travmalara yol açtı. Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün yol açtığı şiddet olgusu, can almaya, can yakmaya ve
insanları acılara boğmaya başladı. Böylece Kürt meselesi, şiddetle birlikte anılan bir mesele olarak ortaya çıkmış oldu. Meselenin gerçek boyutlarını örten bu
şiddet olgusu, devletin izlediği güvenlikçi politikalar nedeniyle yaygınlaşarak,
bölgede düşük yoğunluklu bir savaşın yaşanmasına neden oldu.
Siyasî iradenin askerî iradeye ram olduğu ve/veya askerî irade karşısında hiçbir varlık gösteremediği savaş ortamı, Kürt meselesinin demokratik bir ortamda
tartışılmasını imkânsız kıldı. Bütün toplumsal sorunların çözümünde olduğu gibi
etnik sorunların çözümünde de demokratik siyasetin öngördüğü özgür tartışma,
diyalog ve müzakere zemini oluşturulamadı. Şiddetin, karşı şiddeti besleyerek
yaygınlaşması, Kürt meselesinin şiddet sarmalına kapılması sonucunu doğurdu.
Buna paralel olarak, ülkede etnik gerilim artmaya ve etnik ayrışma eğilimleri
belirmeye başladı. Böylece Kürt meselesi, toplumsal hayatın hemen her alanında
yaşanan olumsuzlukların kaynağı olarak algılanan bir mesele hâline gelmiş oldu.
Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün yarattığı tahribatın Türkiye toplumu açısından maliyeti çok yüksek oldu. Gerçekten de Kürt kimliğine ilişkin haklı taleplerin karşılanmaması ve sorunun çözümünün ötelenmesi insanî, sosyal, siyasî,
iktisadî, hukukî ve idarî boyutta büyük maliyet yarattı. Bunların ötesinde tabiatın tahrip edilmesinden kaynaklanan bir maliyeti de oldu. Söz konusu alanlara
ilişkin maliyet, bu sorun çözümsüz kaldıkça artarak devam edecektir. Bütün bu
nedenlerden ötürü Kürt meselesi, Türkiye’nin âcil çözüm bekleyen sorunlar sıralamasının başında yer almaktadır. Açıkçası, Kürt meselesi, çözümü âciliyet kesbetmiş bir mesele olarak karşımızda durmaktadır.
Son on yıl içinde yaşanan birtakım olumlu gelişmelerle birlikte Kürt meselesinin ateşi kısmen söndürüldü. AB’ye tam üyelik yolunda gerçekleştirilen reformlarla birlikte demokratikleşme ve özgürleşme doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Bundan, bütün Türkiye gibi, bunun bir parçası olan Kürtler de nasibini aldı.
OHAL kaldırıldı ve bölge giderek normalleşmeye başladı. Bölge halkına yönelik
idarî pratikte gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Kürt kimliğinin tanınmasına
yönelik sembolik de olsa kimi ilerlemeler sağlandı. Bütün eksikliklerine rağmen
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demokratik açılım süreci, ilk kez Kürt meselesinin korkusuz ve sansürsüz bir
ortamda özgürce, bütün tarafları ve aktörleriyle birlikte konuşulmasını ve tartışılmasını sağladı.
Ancak bütün bu olumlu gelişmelerin, Kürt meselesinin kalıcı çözümünde yetersiz olduğunu ifade etmek gerekir. Kürt meselesinin eşit ve özgür vatandaşlık
temelinde çözüme kavuşturulabilmesi için, başka adımların yanı sıra, Kürt kimliğinin kurucu unsuru olan “Kürt dili” üzerindeki kimi yasakların da kaldırılması
lâzımdır. Bu yasaklar; kamu makamlarıyla ilişkilerde, mahkemelerde ve eğitim
alanında uygulanan yasaklardır. Bunlardan en önemlisi, Kürtçenin eğitim dili
olarak kullanılmasının önündeki anayasal ve yasal engellerdir.
Kürt meselesinin çözümü Kürt kimliğinin tanınmasına, Kürt kimliğinin tanınması ise Kürt dilinin hayatın her alanında kullanılmasına bağlı olduğuna göre,
Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesi, Kürt meselesinin çözümünde kritik
bir önemi haiz olacaktır. Farklı bir anlatımla, Kürt meselesi özünde bir kimlik
meselesi olduğundan ve bu kimliğin en önemli unsuru Kürt dili olduğundan,
Kürt diline biçilecek statü, Kürt meselesinin çözümünde ya da çözümsüzlüğünde
tâyin edici bir rol oynayacaktır. Zira, Kürt dilinin kaderi, Kürt halkının kaderiyle,
Kürtlerin kendi kimlikleriyle Türkiye toplumunun eşit ve özgür vatandaşları olarak var oluşlarıyla doğrudan ilintilidir.
Kürt dilinin eğitim dili olarak kullanılmasının Kürt kültürel kimliği açısından
taşıdığı önemden daha da mühimi, bir insanın en tabiî hakkı olan kendi anadilini
eğitim dili olarak kullanabilmesidir. Böylesi bir talep insanî ve ahlâkî bir talep olduğundan, her türlü mülâhazanın fevkindedir. Dolayısıyla, bu talebin haklılığını/
meşruluğunu ortaya koymada öncelikle yapılması gereken şey, bu talebin insanî
boyutuna işaret etmek olmalıdır.

Dil, Anadil ve Eğitimde Anadilin Kullanılmasının Önemi
Dil, insanî var oluşun vazgeçilmez bir unsurudur. İnsanın mümeyyiz vasfı olan
düşünme yetisi, kendisini dille somutlaştırır. Bu anlamda dil ile düşünce arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Düşünce olmadan dil olamayacağı gibi, dil olmadan da düşünce olamaz. Her ne kadar dil; harflerin, hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin anlamlı bir şekilde bir araya geldiği semboller bütünü olarak düşüncenin
sesli aktarımı/aracı olsa da, bu durum onun basit bir araç olarak kabul edilmesi
anlamına gelmez. Dil, düşüncenin basit bir ifade aracı ya da ortamı olmanın ötesinde, ifadenin içeriğini ve anlamını zenginleştiren, insanın varlık âlemine ilişkin tasavvurunu ve algısını biçimlendiren bir unsurdur. Düşünce ile olan bu sıkı
karşılıklı bağımlılık ilişkisi sebebiyledir ki, ünlü Alman düşünürü Wittgenstein,
“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır” ifadesini kullanır.
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Düşünce ve dil, içinde bulunduğu tarih ve toplum tarafından şekillendirilir.
Aynı zamanda bu ikili, tarihi ve toplumu etkiler, tarihin ve toplumun seyrinde
tâyin edici bir rol oynar. Dolayısıyla hem düşünce-dil ve hem de tarih-toplum
ikilisi karşılıklı olarak birbirini besleyerek, değişim ve dönüşümü sağlarlar. Bu
anlamda aralarında tekabüliyetçi bir ilişki biçimi vardır. Her ikili, hem belirleyen
ve hem de belirlenen pozisyonundadır. İnsana ait kavramlar, algılar, kurallar ve
kurumlar hep bu çerçevede oluşur ve gelişim gösterirler. Bilim, kültür, gelenek,
sanat ve medeniyet gibi kavram ve olgular, bu konteks içerisinde ortaya çıkar,
değişir ve gelişirler.
Bu çerçevede düşünüldüğünde dil’in bir inşa ürünü olmadığını, tam tersine onda tabiîliğin (fıtriliğin) ve kendiliğindenliğin var olduğunu söylemek
mümkündür. Fıtriliğin ve kendiliğindenliğin hâkim olduğu bu alana dışarıdan
müdahâle edildiğinde, bir yandan dil-düşünce ikilisindeki bütünsellik, diğer yandan da dil-düşünce ikilisi ile tarih-toplum ikilisi arasındaki karşılıklı etkileşim
bozulur. Tabiî bir düzen içerisinde âhenkli bir biçimde işleyen sistem parçalanmaya ve çatırdamaya başlar. Bu durum, insanî var oluş bakımından sayısız rahatsızlıklara neden olur.
Anadil üzerinden ifade edilecek olursa, kişinin doğduğu andan itibaren annesinden dinlediği ninniyle başlayan süreç içerisinde doğal çevresinden öğrendiği
anadilinin yasaklanması ya da anadilinde eğitim görmesinin engellenmesi, o kişi
üzerinde çok ciddî boyutta travmalara yol açar. Başta ebeveyni olmak üzere tabiî
çevresiyle duygu ve düşüncelerini paylaştığı, onlarla iletişime girdiği, kendisini
ve evreni anlamlandırdığı, hayata ilişkin algı ve tasavvurlarını oluşturduğu anadiliyle olan bağının kesilmesi demek, bütün bu alanlara ilişkin bilgi ve birikiminin sıfırlanması demektir.
Okul çağına gelinceye kadar çocuklar, anadilleriyle, nesneler ve kişiler hakkında bağlantı kurmaya ve bilgi üretmeye başlar. Bu şekilde duygu ve düşünce
kapasitelerini genişletir, bağlantı kurduğu nesne ve kişilere ilişkin kendilerince
ve kendileri için bir bilgi dağarcığı oluşturur. Bu yolla oluşan “iç dil”, çocukların
okula başladıklarında hiç bilmedikleri bir dille karşı karşıya kalmaları hâlinde
yitirilir, içsel diyalogları sona erer ve çöküntü yaşarlar. 4
Çocukların anadilleriyle eğitim yapmalarının yasaklanması, çocuğun eğitim
çağına erişinceye kadar doğal çevresinden öğrendikleriyle oluşturduğu iç dilin
yıkıma uğratılması anlamına gelir. Çocuğun o ana kadarki kelime dağarcığı, duygu, düşünce, kavram ve imge dünyası ve soyutlama becerisi tümüyle silinmiş
olur. Bundan, çocuğun zihinsel gelişimi olduğu kadar, öğrenme yeteneği de ciddî
anlamda zarar görür. Çocuğun, kendi anadilinde karşılığını bulan fikrî kapasitesi,
zihinsel birikimi ve evren tasavvuru yok edilip tamamen bilmediği bir dilde eğitime tâbi tutulması, onun bütün bu alanlarla olan ilişkisinin koparılması demek4

Doğu Ergil: “Anadilde eğitim üzerine”, Taraf, 17 Aralık 2010.
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tir. Hiç bilmediği ya da çok az bilgi sahibi olup yeni öğrenmeye çalıştığı yabancı
bir dille eğitime tâbi tutulan bir çocuğun istenilen düzeyde bir eğitim alması ve
başarı göstermesi mümkün değildir.
Nitekim, dilbilimcileri, eğitimciler, psikologlar ve pedagoglar tarafından gerçekleştirilen güncel araştırmalar ile bu alana ilişkin ulusal ve ulusalüstü ölçekte
hazırlanan raporlar, anadilin dışındaki bir dille yapılan eğitimin zorluklarını ve
öğrenciler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları ortaya koymaktadır. Aynı sonuçlar, meseleyi tersinden ele alan araştırma ve raporlarca da tespit edilmektedir.
Bu araştırma ve raporlar, anadilde yapılan eğitimin çocuklar üzerindeki pozitif
etkisine vurgu yapmaktadır. 5
UNESCO’nun çok erken bir dönemde (1953) gerçekleştirdiği “Yerel Dillerin
Eğitimde Kullanılması” başlıklı çok hacimli bir çalışmada şu değerlendirmeye
yer verilir:
“Çocuğun eğitimi için en uygun aracın onun anadili olduğu, tartışma götürmez bir gerçektir.
Psikolojik olarak anadil, kendini ifade etme ve anlamada, çocuğun zihninde otomatik olarak
işleyen anlamlı semboller sistemidir. Eğitim açısından çocuk, anadiliyle, aşina olmadığı bir
başka dilsel araca oranla daha hızlı öğrenir.”6

Senegal’in başkenti Dakar’da toplanan (Nisan 2000) Dünya Eğitim Forumu’nda
sunulan bir rapordaki şu tespitler çarpıcıdır:
“Son kırk yıldır, öğrencilere anlamadıkları bir dilde eğitim vermenin pek de verimli olmadığı ve
yüksek oranda sınıfta kalma ve terk örneklerine sebep olduğunu gösteren veriler edinilmiştir.
Bunun eğitime erişimi etkilediği şüphesizdir: Ebeveynlerin öğrenme kapasitesi bulunmadığını
düşündükleri çocukları okuldan aldıkları bilinen bir gerçektir.”7

SİDA tarafından hazırlanan “Çiftdilli Eğitim Üzerine Nihai Rapor” (Nisan
2001), anadilin eğitimde kullanılmasının gerekliliğini, pedagojik, bilişsel, kültürel, kimliksel, bireysel ve insan hakları açılarından ayrıntılı bir şekilde ortaya
koyuyor. Raporda ayrıca, çiftdilli eğitim karşıtı argümanlar ile bunlara verilecek
cevaplara ilişkin tatmin edici değerlendirmeler yer alıyor.8
UNESCO’nun “Herkes İçin Eğitim” programı çerçevesinde yayınladığı 2010
raporunda, eğitim sistemi içinde çocukların marjinalize olmasına yol açan nedenlerden biri olarak anadillerinde eğitim görmemeleri gösteriliyor. 9 Buna bir de
yoksulluk ve toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık eklenince, eğitimde geri kalma

5 Bkz. Carolyn Benson: “The importance of mother tongue-based schooling for educational quality”, http://mlephil.
wordpress.com/2009/09/26/the-importance-of-mother-tongue-based-schooling-for-educational-quality/ (Erişim tarihi, 6
Mart 2011); Institute of Development Stadies: Insights Education (September 2006), (http://www.multiculturas.com/textos/
insightsEdn5_Mother_tongue_first_2006.pdf (Erişim tarihi, 6 Mart 2011).
6

UNESCO: The Use of Vernacular Languages in Education, France/Paris, 1953, s. 11.

7

Aktaran, Sami Tam: “Dil ve Eğitim-1”, Günlük, 18 Nisan 2009.

8

Carolyn Benson: Final Report on Bilingual Education, Stocholm, 2001, s. 22-28.

9

Rapor için bkz. EFA Global Monitoring Report: Reaching the Marginalized, UNESCO Publishing, France/Paris, 2010.
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riskinin daha da büyüdüğü ifade ediliyor. Raporun “Eğitimde Marjinalleşmeyi
Ölçmek” başlıklı üçüncü bölümünde şu değerlendirmeye yer veriliyor:
“Evde konuşulan dilin sınav sonuçları üzerinde önemli bir etkisi vardır. 2007 TIMSS10 değerlendirme verileri kullanılarak yapılan araştırma, öğrencilerin en düşük uluslararası kriterlerin altında başarı ortaya koyması ile, evde konuşulan dil ve sınav dilinin farklı olması arasında güçlü
bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de, sınav dilini genellikle ya da sürekli olarak
evde konuştuğunu ifade eden 8. sınıf öğrencilerinin, sınav dilini evde bazen ya da hiç konuşmadığını söyleyen öğrencilere oranla, uluslararası matematik kriterlerinin altında puan alma
ihtimali %30 daha düşüktür. Keza, PASEC11 ve SACMEQ12 verileri de evde konuşulan dil ile
eğitim dili arasında sınav sonuçlarını etkilemede güçlü bir ilişkinin var olduğunu gösteriyor.”13

Türkiye’de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma bulguları da, anadili Türkçe’den başka bir
dil olan çocukların eğitim sürecinde yaşadıkları sorunları gözler önüne seriyor.
Eğitim Reformu Girişimi adına hazırlanan ve İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa,
Mardin, Erzurum ve Konya illerinde yapılan alan araştırmasına dayanan bir rapor, evde Türkçe konuşulma oranı ile okula devam eden çocukların oranı ve evde
Türkçe dışında bir dilin konuşulma oranı ile okulu terk eden çocukların oranı
arasında doğrusal bir ilişkinin varlığını ortaya koyuyor. 14 Raporda, okulu terk
eden çocukların evinde Türkçe konuşulma oranının % 48, okula devam eden çocukların ise evlerinde Türkçe konuşulma oranının % 65 olduğu ifade ediliyor.
Evde Türkçe’den başka dil konuşan çocukların, okulu terk eden çocuklar içindeki
oranının %52 olduğu belirtiliyor.
Yine Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan “Çiftdillilik ve Eğitim”
başlıklı raporda, bu konuya ilişkin yapılmış çalışmalardan çıkardığı sonucu şu
şekilde özetliyor:
“Türkiye’de örgün eğitime başlayan çocukların önemli bir bölümü okula başlarken Türkçe dışında bir dil bilmektedir. Bunun yanı sıra Türkçe ile sorun yaşamakta ve bu durum gelecekteki
eğitim başarılarını etkilemektedir.”15

Benzer bir değerlendirmeye, “Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir
Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar” adlı çalışmada da yer veriliyor.16

10

Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması.

11

Eğitim Sistemi Analiz Programı.

12

Doğu ve Güney Afrika Eğitim Kalitesini İzleme Konsorsiyumu.

13

EFA Global Monitoring Report, s. 154.

14 Fatoş Gökçen, Zeynep Gürlesel, Can Fuat: Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine
Yönelik Politikalar. İstanbul, 2008.
15

Müge Ceyhan, Dilara Koçbaş: Çiftdillilik ve Eğitim, İstanbul, 2009, s. 8.

16 Eğitim Reformu Girişimi: Türkiye’de Çiftçillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar, İstanbul,
2010, s. 5.
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından PISA17 2006 verilerinden hareketle hazırlanan bir araştırma, Kürt nüfusun
yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmanın eğitimde başarı açısından olumsuz bir etkiye sâhip olduğunu gösteriyor.18 Her yıl Türkiye
genelinde yapılan yükseköğretime giriş sınavlarındaki illerin başarı sıralamasına
bakıldığında da, yaklaşık olarak aynı tabloyla karşı karşıya olduğumuz görülür.19
Bu alana ilişkin, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
adına gerçekleştirilmiş “Dil Yarası (Kula Ziman)” başlıklı kapsamlı çalışma,
Türkiye’de eğitimde anadilinin kullanılmamasının yarattığı problemleri ve Kürt
öğrencilerin deneyimlerini konu ediniyor. 20 Başka bir ifadeyle, Kürt meselesinin
bir parçası olan Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmemesinin Kürt çocukları
üzerinde yarattığı negatif etkiler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin tanıklıklarıyla çıplak bir şekilde ortaya konuyor. Eğitim süreçlerinde anadilin kullanılmamasının, anadilleri Kürtçe olan öğrenciler açısından yarattığı psikolojik,
eğitimsel, dilsel ve toplumsal sorunların araştırıldığı bu çalışmada tespit edilen
şu sorunlara yer veriliyor: Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişimsizlik,
okula ve hayata “1-0 yenik başlama” (geç kalma veya geriden başlama), sınıfta kalma ve okulu terk etme, damgalanma (peşmerge ve terörist gibi isimlerle
çağrılma), yabancılaştırıcı şiddete mâruz kalma, okulun ilk yıllarında Türkçe bilmedikleri için susma ve zilin çalmasını bekleme ve son olarak muhbirlik yapma
veya ihbar edilme.21
Bu ve benzeri amaçla gerçekleştirilen araştırmalarda elde edilen bulguları ve
tespitleri teyit edebilmek için, anadili Kürtçe olup okul çağına gelinceye kadar
hiç Türkçe bilmeyen sokaktaki herhangi bir Kürt insanıyla yapılacak derinlemesine mülâkat ya da sohbet yeterli olacaktır. Bu mülâkat veya sohbette, okulda ve
okul dışında Kürtçe konuştuğu için dayak yiyen, okuma-yazmayı geç öğrenen,
kendisine ve çevresine yabancılaşan, ailesinden utanan, resmî dili konuşanlara
karşı şüpheyle bakan ve kimi zaman nefret duyan, hırçınlaşan veya azınlık psikolojisi içinde eziklik duyan bir Kürt çocuğunun, Kürtçenin yasaklı olduğu bir eğitim sistemiyle kurduğu travmatik ilişkilerin öyküsünü dinlemek mümkündür.22

17

Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı.

18

Mehmet Dinçer, Alper Kolaşin, Gökçe Uysal: Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri, İstanbul, 2009, s. 13-14.

19 2010-İllere Göre LYS Sınav Başarıları için bkz. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-55970/h/2010lysilbasarisirasi.pdf
(Erişim tarihi, 8 Mart 2011).
20 Vahap Coşkun, M. Şerif Derince, Nesrin Uçarlar: Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt
Öğrencilerin Deneyimler, DİSA Yayınları, Diyarbakır, 2010.
21

Coşkun/ Derince /Uçarlar: s. 76-82.

22 Bu öyküler için bkz. Muhsin Kızılkaya: “Kürtçe hasret yasaktı!”, Star Açık Görüş, 6 Eylül 2009; İNAL, Kemal: “İki dilden
bir evlilik çıkar elbet”, Radikal, 22 Aralık 2010; Yasin Ceylan: “Kürt dilinde eğitim”, Radikal İki, 3 Ekim 2010; Mine Şenocaklı:
“Vahap Coşkun’la söyleşi”, Vatan, 20 Aralık 2010.
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Anadilleri Kürtçe olan Kürt çocuklarının karşı karşıya kaldıkları bu sorunlar
yumağını ve yaşadıkları travmaları Dilek Kurban şiirsel bir üslûpla şu şekilde
dile getiriyor:
“İlk öğrendikleri Türkçe kelime ‘sus’ olan Kürt çocuklarının, öğretmenlerini anlayamadıkça;
anlamadıkları için öğretmenleri tarafından azarlandıkça, dövüldükçe; sınıftaki memur çocuğu Türk arkadaşlarının ne kadar güzel Türkçe konuştuklarını ve derslerinde ne kadar başarılı
olduklarını görerek kendilerini onlardan aşağı hissettikçe; ‘başka bir halkın diline imrendikçe’;
ezildikçe, utandıkça sustuklarına dair anlatıları. Susarmış bu çocuklar, susarak beklerlermiş.
Dersin, sonraları teneffüslerde de Kürtçe konuşmanın yasaklanması üzerine, okulun ‘bir an
önce bitmesini’ beklerlermiş. ‘Kaçıp’ eve dönmek, özgür olmak için.”23

Kurban’ın bu özet anlatımı, nasıl bir insanî dramla karşı karşıya olduğumuzu
çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu dram, dünyaya gelmeden önce annesinden dinlediği Kürtçe ninninin tınısıyla başlayan, dünyaya teşrif ettikten sonra
evde ebeveyni ve kardeşlerinden, sokakta arkadaşlarından işiterek ve konuşarak
devam eden öğrenme ve kimliğini oluşturma sürecinin, okula başlamasıyla kesintiye uğrayan bir çocuğun dramıdır. Kürtçe sözcük ve kavramlarla düşünen,
kendisini ifade eden, başkalarıyla iletişime giren, hayatı ve evreni anlamlandıran,
soyutlama yeteneğini geliştiren bir çocuğun, hiç bilmediği veya çok az bildiği bir
dille karşılaşmasının onda yaratacağı zihinsel alt-üst oluşları anlamaya çalışmadan, sorunu kavrayabilmek mümkün değildir. Böylesi bir çaba için eğitimci, dil
bilimci, pedagog ya da psikolog olmaya gerek yoktur. Samimiyetle yapılacak bir
empati, bu insanî dramı kavramada yeterli olacaktır.
Açıkça ifade etmek gerekir ki, hiçbir mülâhaza, bu insanî dram karşısında en
ufak bir haklılığa ya da meşruiyete sâhip olamaz. Bu mülâhaza ister milliyetçilik, ister üniter devlet, ister ulus-devlet, isterse de devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü olsun, her ne olursa olsun, bunlardan hiçbirinin insanı
eksen alan bir düşünce ve kaygı karşısında geçerliliği yoktur. Kaldı ki bu tür
mülâhazalar, artık eski anlam ve değerini yitirmiş durumdalar. 19. Yüzyıl ve 20.
Yüzyıl'ın ilk yarısına kadar hâkim ve tartışılmaz örgütlenme modeli olan ulusdevlet paradigmasının “tek devlet, tek millet ve tek dil” ideolojisi sorgulanıyor;
hayatın her alanında “tekçilik” karşında “çoğulculuk” yükselen ve yaygın kabul
gören bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeye paralel olarak, ulus-devletlerin geçmişte uyguladıkları dayatmacı dil politikaları da değişmeye başlıyor.
Çoğulculuğun bir parçası olarak gelişen çokkültürlülük anlayışı, çokdilli eğitim anlayışının önünü açıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çokdilli ya da çiftdilli eğitim modelleri geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılıyor.24 Gerçekten, eğitim sorunu ile azınlıklar sorununun bir alt başlığı olarak ulusal ve ulusalüstü
mekânlarda dile getirilen ve tartışılan “anadilde eğitim sorunu”nun çözümüne
23

Dilek Kurban: “İlk öğrendikleri kelime ‘sus’ olan çocuklar”, Radikal, 23 Ekim 2010.

24 Bkz. Elif Özerman: “Avrupa’da Dil Hakları Genel Bir Çerçeve Raporu”, Toplum ve Hukuk Sayı 8, Kış 2003, s. 100-109;
Coşkun/ Derince /Uçarlar: s. 101-117; Emrah Keskin: “Dünyada da resmi dil, anadillere karşı”, Radikal, 8 Kasım 2010, Zekine
Türkeri: “Bölmeyen anadil modelleri”, Radikal İki, 24 Ekim 2010.
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yönelik alternatif modellerin önerildiği ve bu modellerin dünyanın birçok ülkesinde uygulama alanına kavuştuğu biliniyor. Bırakın demokratik devletleri,
otoriter devletlerde dahi çiftdilli eğitime ilişkin çeşitli modeller uygulanmaya
konuluyor.
Otoriter devletlerde bile bu türden olumlu gelişmeler yaşanırken, Türkiye hâlâ
19. Yüzyıl'dan kalma katı ulus-devlet modelindeki ısrarını koruyarak, anadilin
eğitimde kullanılması gibi bir insanî talep karşısındaki katı tutumunu devam ettiriyor. Bir insanlık suçu olan asimilasyoncu politikalarda ısrar ediyor. Kendisi bu
politikalarda ısrarcı olmaya devam ederken, başka ülkeleri asimilasyonculukla
suçlayarak kendi içinde çok büyük bir tutarsızlık örneği sergiliyor. Yabancı ülkelerde göçmen işçi sıfatıyla bulunan ve bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
dahi olmayan Türkler için istediği hakkı, kendi öz vatandaşları olan Kürtlerden
esirgeyebiliyor.
Tek kültürlü, tek kimlikli, ve tek dilli bir yapıdan, çok-kültürlü, çok kimlikli ve
çok-dilli bir yapıya doğru evrilen Türkiye toplumunun gelişim dinamiklerinin
çok gerisinde kalan bu katı tutum, Türkiye’yi tarih dışı (anakronik) bir pozisyona
itiyor. Türkiye’yi tarihin içine çekebilmenin, zamanın ruhuyla ve kendi vatandaşlarıyla barıştırabilmenin gereklerinden biri de, anadilin eğitim alanında kullanılmasına imkân tanımaktır.
Özetle ifade etmek gerekirse; Kürt meselesinin özünün Kürtçe üzerinde uygulanan yasaklar olduğu, yasakların de şiddeti beslediği, bütünleşmeye değil ayrışmaya hizmet ettiği gerçeği dikkate alındığında, yapılması gerekenin, Kürtçenin
her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılmasının önünü açmak olduğu
anlaşılır.

Sonuç Yerine Çözüm Önerileri
1. Hukukî Öneriler
a) 1982 Anayasası’nın 42. maddesinin son fıkrasında yer alan, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmü kaldırılmalı; eğitimde anadilin kullanılması hakkı anayasal teminat altına alınmalıdır.
b) Anayasa’nın 42. maddesindeki yasaklayıcı hükme paralel bir düzenleme içeren “2923 Sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı
Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Kanun”un 2. maddesi ilga edilmelidir.
Ayrıca, 1739 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun okul öncesi eğitimde anadilin kullanılmasına engel teşkil eden 7 ve 20. maddeleri değiştirilerek, anadili
Türkçe olmayan çocukların ilköğretim öncesi eğitimlerini anadillerinde yapabilmelerine imkân sağlanmalıdır.
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c) Türkiye, imzalayıp onayladığı uluslararası sözleşmelerdeki dilsel haklar ile
eğitimde anadilin kullanılmasını öngören maddelere koyduğu çekinceleri kaldırmalıdır. Bu sözleşmeler ve çekincenin konulduğu maddeler şunlardır:
- BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m.27).
- BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m.13/4).
- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m. 29, 30).
d) Türkiye, Avrupa Konseyi’ne ait aşağıdaki belgeleri imzalayıp onaylamalıdır:
- AK Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme.
- AK Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı.
2. Hukuk Ötesi Öneriler
a) Eğitimde anadilin kullanılmaması sorunu, pedagojik, sosyal ve dil bilimsel boyutları olan siyasî bir sorundur ve bu sorun demokratik siyasetin bağlamı
içinde yer alır. Bu tespitte herhangi bir şüphe yoktur. Ancak, bu sorunun çözümü doğrultusunda mesafe kat edebilmek; yani, önce sorun hakkında toplumsal
farkındalığı oluşturmak ve bunu toplumsal talebe dönüştürebilmek için, olabildiğince gündelik kısır politik tartışmaların malzemesi hâline getirmekten kaçınmak gerekir. Bunun yerine sorunun pedagojik, sosyal ve dil bilimsel yönleri üzerine yoğunlaşılmalı ve tartışmalar bu açılardan yapılmalıdır.
b) Eğitim-Sen tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen ve 26 ili kapsayan araştırma verilerine göre, nüfusun % 69’u “anadilini öğrenmeyi, konuşmayı ve başkasına öğretmeyi, kayıtsız-şartsız doğal bir hak olarak görüyor”. Nüfusun % 48’i
ise, anadilinde eğitim konusuna olumlu bakıyor. Karşı çıkanları oranı ise % 27’de
kalıyor25. Bu veriler olumlu olmakla birlikte, konuya ilişkin yetersiz olan toplumsal farkındalığı ve ilgiyi arttırmak için çok yönlü bir çaba içine girilmelidir. Bu
bağlamda üniversitelerin konuyla ilgili araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve özellikle de eğitim sendikaları, tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerini
yaygınlaştırmalı; broşürler hazırlanmalı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmelidir.
c) Üniversiteler, insan hakları kuruluşları ve eğitim sendikaların, anadilinde
eğitim alamayan çocukların karşılaştıkları sorunlar, çiftdilli eğitimin kabul edildiği ülkelerdeki uygulamalar, Türkiye’de uygulanabilecek modeller üzerine derinlemesine araştırma yapmaları projelerle desteklenmelidir.
d) Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde oluşturacağı bir birimle anadilin eğitimde kullanılmasına ilişkin hazırlık çalışmalarına başlamalı ve söz konusu çalışmalara konuyla ilgili akademisyenler, dilbilimcileri, pedagoglar ve eğitim sen25 EĞİTİM-SEN: Eğitim-Sen Anadili Araştırması Türkiye Taraması 2010, Ankara, 2010, s. 6.
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dikaları temsilcileri de dâhil etmelidir. Bu çalışmalar neticesinde hazırlanan ve
Türkiye’de uygulama kabiliyeti olan modellere ilişkin görüş ve önerileri de içerecek olan raporlar, Milli Eğitim Şurası’nda müzakere edilip karara bağlandıktan
sonra bir âcil eylem planı hazırlanmalıdır. Sorunun çözümüne yönelik atılacak
adımların bir takvime bağlandığı bu eylem planı, uygulamada karşılaşılacak olan
problemler ya da aksaklıklar dikkate alınarak güncelleştirilmelidir.
e) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere; Kürtçeyi ikinci dil olarak öğretme becerileri kazandırılmalı, başta Kürtçe olmak üzere
Türkiye’de konuşulan farklı dilleri öğrenme imkânı sağlanmalı ve Türkiye’deki
farklı dilsel ve kültürel yapılar konusunda donanım kazandırılmalıdır.26
f) Bugünden yarına hemencecik hayata geçirilmesi çok güç olan eğitimde
anadilin kullanılmasını, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirebilmek için
ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumlarında ilgili bölümlerin açılması hızlandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Uzunca bir süre yaşanan duraksama ya da dirençten sonra, YÖK’ün, Mardin Artuklu
Üniversitesi’nde lisans eğitimi verecek olan Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
açılmasına karar vermiş olması sevindiricidir. Ancak bunun yeterli olmadığını
ifade etmek gerekir. Bu tür bölümlerin sâdece Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyelerinde değil, Eğitim Fakülteleri bünyelerinde de açılması ve tek bir üniversiteyle
sınırlı olmaması, diğer üniversitelerde de suratla bu bölümlerin açılması yoluna
gidilmelidir.
g) Kürt dilinde ve Türkiye’de konuşulan diğer farklı dillerde lisans eğitimi
verecek olan bölümlerde oluşacak öğretim elemanı sıkıntısını aşmak amacıyla,
yurt içinde veya yurt dışında yaşayan ve bu dillerde uzmanlaşmış olan kişilerden
yararlanılabilinir. Bu çerçevede, uzun yıllardır bu alanlarda çalışan, bilgi ve deneyim sahibi olan uzmanlar, “uzman öğretici” ya da “okutman” kadrolarına atanarak, bu alanda oluşacak muhtemel boşluğun doldurulması yoluna gidilebilir27.

26

Eğitim Reformu Girişimi: s. 12.

27

Benzeri bir öneri için bkz. TEMO, Selim: “Anadilde eğitim için bir model”, Radikal İki, 10 Ekim 2010.
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Merkez sağ tarihi, Türkiye’nin yakın tarihini incelemek, toplumun ana eğilimlerini saptamak isteyen herkesin dikkatle incelemesi gereken konuların başında
gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasındaki iki ana akımdan biri
olan merkez sağın kökleri 1946’da Demokrat Parti (DP)’nin kuruluşundan çok
öncelere dayanmaktadır. Sırasıyla Osmanlı Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka’nın temsil ettiği akımın
devamı niteliğindeki DP, Dörtlü Takrir olarak geçen bildiri ile tarih sahnesine
çıkmıştır. Kurulduğu günden bu yana diğer ana akım olan İttihat ve Terakki geleneğine muhalefetin sesi olan DP geleneği, her zaman halktan önemli bir karşılık
bulmuştur.
Uzun yıllar yapılan çeşitli hataların birikimi 1990’larda ortaya çıkmış, merkez
sağ geleneği büyük bir krizin içine girmiştir. 2002 yılında baraj altında kalan
merkez sağın iki büyük partisi, 2007 seçimleri öncesi birleşme projesiyle tekrar
umutlanırken, birleşme projesinin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından son şansını da yitirmiştir. 2007 seçimlerinde DP’nin oyları %5’lere gerilerken, Anavatan
Partisi (ANAP) seçimlere dahi katılamamıştır.
Merkez sağ partilerinin %50’lik oy oranlarından bugünlere nasıl geldiği muhakkak cevaplanması gereken bir sorudur. Şüphesiz ki bu başarısızlığın arkasında birden çok neden yatmaktadır. Bu makalenin amacı bir taraftan merkez sağın
1

Hakem denetiminden geçmiştir.
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tarihî misyonundan yola çıkarak bugünkü başarısızlığının ortaya konması, diğer
taraftan ise Türkiye’deki sosyolojik değişim ile dünyadaki küresel dönüşümün
Türkiye siyasetindeki etkilerinin merkez sağ üzerinden okunmasıdır.

Merkez Sağ’ın Geleneksel Konumu
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana toplumda karşılık bulan iki ana akımdan
biri olan merkez sağın varlık sebebini anlamak için, merkez sağdan ne anlaşıldığının ortaya konulması ve merkez sağı ana hatlarıyla ortaya koyan bir tanım
yapılması gerekmektedir.
Çavuşoğlu, merkez sağı, toplumun büyük çoğunluğunun inanç, değer yargıları
ve yaşayış biçimlerinin siyasi temsili olarak tanımlamakta ve merkez sağın toplumun inanç, değer yargıları ve yaşayış biçimleri ile liberal ekonomik politikaların ve modernleşmenin kaynaşmasından meydana geldiğini ifade etmektedir. 2
Mert de benzer bir şekilde merkez sağı “…geniş kitlelerin inanç, değer ve hayat
tarzının siyasi temsili, liberal ekonomik politikalar ve bunlar üzerinden yürüyen
bir modernleşmeyle harmanlanmış…”3 bir siyasal hareket olarak tanımlamaktadır.
Biz merkez sağı “sosyal hayatta muhafazakâr değerleri savunan, ekonomik
anlamda serbest piyasa ekonomisi anlayışını ön planda tutan, bununla birlikte
sınırlı da olsa bazı alanlarda devlet müdahalesini meşru gören, belirli birtakım
temel ihtiyaçlara odaklanmış bir sosyal devlet anlayışıyla hareket eden; tepeden
inmeci modernleşmeye karşı toplumun onayının alınmasına dayalı yeni bir modernleşme anlayışı geliştiren bir siyasi eğilim” şeklinde tanımlayacağız.
Merkez sağ partileri diğer sağ partilerden ayıran en temel özellik, merkez
sağ partilerin her türlü aşırılığa mesafeli durması, diğer sağ partilerin ise belirli
oranlarda aşırılıklar muhteva etmesidir4.

Merkez Sağ Geleneğinin Tarihsel Seyri
Merkez sağ geleneğinin var oluş sebebini anlamak için, Osmanlı modernleşmesinden başlayıp Türkiye modernleşmesiyle devam eden sürecin iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Son iki yüz yıl incelendiğinde modernleşme olgusunun büyük
oranda kendine özgülükler ile gerçekleştiği ve söz konusu modernleşme sürecinin, siyaset mekanizması ile askerî ve bürokratik oligarşi arasında hâlâ sonuçlanmamış bir mücadeleyle kimi zaman ağır aksak, kimi zaman vura kıra devam
ettiği görülecektir.

2 Hüseyin Çavuşoğlu, Türk Merkez Sağ Tarihinde Merkez Sağ Çizgisinin Tarihi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt: 19, Sayı:2, s.266
3

Nuray Mert, DP’den AKP’ye Merkez Sağın Kısa Tarihi, Radikal Gazetesi, 16.06.2007

4

Hüseyin Çavuşoğlu, a.g.m., s.265
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Osmanlı Devleti’nde bürokrasi hep özel bir konuma sâhip olmuş ve devlet giderek bürokrasi tarafından ele geçirilmiştir. Siyaset kurumunun bürokrasi tarafından bütünüyle ele geçirilmesi, siyaset kurumunu halkın kontrolünden tamamen çıkarmış ve siyaset ile bürokrasi bir anlamda özdeşleşmiştir.5 İmparatorluktan Cumhuriyet rejimine geçiş sürecinde de bu bürokratizasyonun bir kopuştan
ziyâde süreklilik gösterdiğini söylemek mümkündür. Cumhuriyetin kuruluş döneminde de tıpkı Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gibi bürokrasinin siyaset kurumu
üzerindeki hegemonyası sürmüş, çoğunlukla köylülerden meydana gelen bir sosyolojik yapıya sâhip Anadolu insanının siyaset mekanizmasını etkileme gücü yok
denecek kadar az bir seviyede kalmıştır. Mahçupyan’ın da belirttiği gibi;
“Türkiye ise modernlikten sadece dinin geriletilmesini ve otoriter zihniyetin toplumu pozitivist
bir mecrada medeniyete sürüklemesini anladı. Bu anlayışın içinde ne birey ne de doğal olarak
onun hak ve özgürlükleri vardı. İnsana uygun düşen tek kalıp, kendisini devlete göre şekillendiren bir ‘vatandaşlık’ haliydi. Bunun Batılı modernlikten farklı olduğu ilk günden beri açıktı ve
nitekim bu durum ‘bizim bize özgü’ olmamızla, bütün dünyanın bize düşman olmasıyla gerekçelendirildi. Böylece Türkiye ‘çağdaş’ oldu, ulus-devleti kutsadı, ama ‘modern’ olamadı, kendi
içindeki farklılıkları bile ezip yok etmeye çalıştı.” 6

Modernleşme sürecinde edilgen bir konumda bulunan halk ile modernleşme
sürecinin lokomotifi olan askerî ve bürokratik oligarşi arasındaki kimi zaman
örtülü, kimi zaman alenî mücadele, Tek Parti döneminin ana karakteristiğini
meydana getirmiştir. Geniş halk kitlelerinin modernleşme sürecinde kendilerine
biçilen edilgen pozisyona itiraz etmeleri ile Tek Parti iktidarı sarsılmış, 1950 seçimleri ile de bu iktidar yerini DP iktidarına bırakmıştır.

İki Temel Siyasî Akım
Türkiye tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DP olmak üzere temel iki temel siyasî akım ortaya çıkmıştır7. Bu geleneğin bir tarafında rejimin kurucusu ve
koruyucusu konumundaki CHP yer almaktadır. Rejimi koruyucu konumu CHP’yi
büyük oranda otoriter bir parti hüviyetine sokmuş, bu otoriterlik ise geniş halk
kitlelerinin CHP idaresine karşı olumsuz bir tavır alması ile sonuçlanmıştır. Bu
süreçte yeni rejimin getirdiği radikal değişikliklerin tartışılmasına bile izin verilmemiş, modernleşme biçimine yönelik her türlü muhalefet büyük oranda bastırılmıştır. Sunar’ın da belirttiği gibi “…Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı temelde
kitle desteğine değil, bürokratik elitlerin hâkimiyetine ve bir ölçüde bu elit kesimin yerel seçkinlerle kurduğu örtük uzlaşmaya dayanmıştır”8. Diğer bir ifadeyle
CHP, gücünü halktan değil, modernleşme sürecinin lokomotifi olan askerî ve bürokratik oligarşiden alan bir parti hüviyetinden kurtulamamıştır.
5

Vedat Bilgin, “Toplumsal Değişme Sürecinde Siyaset Kurumu”, Almila, Kış-Bahar 2009, Sayı: 15-16, s.26-27

6

Etyen Mahçupyan, “Çağdaşlığın Çöküşü”, Zaman Gazetesi, 06.11.2010

7

Hüseyin Çavuşoğlu, a.g.m., s. 266

8

İlkay Sunar, Demokrat Parti ve Popülizm. Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, s.2081
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Yine bu dönemde sivil toplumun büyük oranda bastırılmasından dolayı sivil
bir muhalefetin oluşamaması, halkın Tek Parti yönetimi uygulamalarına zorunlu olarak boyun eğmesi sonucunu doğurmuştur9. CHP’nin savunduğu “halkçılık”
ideolojisi halkın desteğine dayanmak yerine, geleneksel yaşayış tarzına sâhip
halkı reformlar kanalıyla dönüştürmeye yöneliktir ve bu nedenle halkçılık, toplumsal talepleri yansıtan bir söylemi değil, toplumun gerçekliklerini elitist bir
tarihsel proje çerçevesinde dönüştürmeyi hedefleyen ileriye dönük bir ideolojiyi
ifade etmiştir. 10
CHP’nin karşısında alternatif akım olarak önce Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, daha sonra Serbest Fırka kurulmuş, her ikisi de siyasî arenada uzun süre boy
gösteremeden irticai faaliyetlere karıştığı gerekçesiyle kapatılmıştır. Bu ikinci
akımın ilk sürekli partisi 1946’da kurulan Demokrat Parti olmuştur. Mert’in de
belirttiği gibi “DP hareketi, demokrasi kavramıyla tanışık olmayan bir toplumu,
tek parti çizgisinin ötesinde demokratik siyasetle tanıştırma misyonuyla yola
çıkmıştır”.11 Bürokratik merkezin halkla arasına çektiği Osmanlı’nın son dönemlerinden beri halk kitleleri ile devlet aygıtı arasında ayraç vazifesi gören duvarı
yıkma işi, DP’ye kalmıştır. Bu süreçte DP, bir yandan siyasî süreçlerden dışlanan
geniş halk kitlelerinin politik sürece dâhil olması için çaba göstermiş, diğer taraftan halkın Tek Parti dönemi politikalarından yaşadığı hoşnutsuzluğa karşı alternatif bir pozisyonda konumlanmıştır. Kırsal kesimden gelen vatandaşların sırf
giyim kuşamlarından dolayı Tek Parti döneminin Ankara Vâlisi Nevzat Tandoğan
tarafından Çankaya ilçesine sokulmadığı düşünülürse, DP’nin iktidara gelişinin
ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır. DP ile başlayan süreçte merkez sağ
partileri, çevrenin ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda merkeze taşınmasına
yönelik politikalar yürütmüşler ve Türkiye sosyolojisinin dönüşümüne büyük
katkılarda bulunmuşlardır.12
Toplumsal taleplerin devlet idaresini etkileyebilecek bir kanal bulmasını sağlayan merkez sağ geleneği, CHP tipi halkı tepeden dönüştürmeci bir pozisyondan ziyâde yönetilenlerle yönetenlerin arasındaki mesafeyi azaltıcı bir misyon
edinmiş, radikal bir dönüşüm yerine halkın onayı ile ilerleyen bir modernleşme
modelini esas almıştır.

Merkez Sağda DYP ve ANAP’a Yeni Rakip
2000’li yıllarda merkez sağın karşısında tam da aynı hareket alanında konumlanmış yeni bir rakip ortaya çıkmıştır. Bu rakip, kurulduğu günden itibaren merkez
sağın geleneksel tanımına uygun bir şekilde partiyi konumlandırabilen, kapatı9 Vedat Bilgin, a.g.m., s.28.
10 İlkay Sunar, a.g.e., s.2081.
11 Nuray Mert, a.g.m.
12 Hatem Ete, 28 Şubat Bin Yıl mı Sürecekti, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=6498 , 01.03.2009.
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lan Fazilet Partisi (FP)’nin yenilikçi kanadını meydana getiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) olmuştur. AK Parti’nin merkez sağın geleneksel pozisyonunda konumlanma çabaları merkez sağın hareket alanını büyük ölçüde kısıtlamış; geleneksel konumun AK Parti’ye kaptırıldığı fikri merkez sağda görülecek
büyük eksen kaymasının fitilini ateşlemiştir.
AK Parti’nin merkez sağ partisi olup olmadığı özellikle 2007 seçimleri sonrası
dönemde uzunca bir süre tartışılmıştır. Bir yandan AK Parti’nin millî görüş geleneğini hâlâ temsil ettiği görüşü ortaya atılırken, diğer yandan da AK Parti’nin
merkez sağın geleneksel pozisyonuna konumlandığı görüşü dillendirilmiştir.
AK Parti’yi Millî Görüş geleneğinden ayıran en önemli özellik, bu partinin ekonomik anlamda serbest piyasacı oluşudur. Necmettin Erbakan’ın “millî ekonomi”
anlayışından farklı olarak AK Parti küresel ekonomiye entegrasyonu ön plana almıştır. Avrupa Birliği (AB) sürecine yönelik destek ise, AB’yi bir “Hıristiyan Kulübü” olarak gören Millî Görüş kökeninden tam bir kopuşu ifade etmektedir. Hatta
Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan’ın AB politikasını “Bu adam ‘AB’ye
gireceğim’ diyor, İslam âleminden Hıristiyan âlemine girmek istiyor”.13 sözleriyle eleştirmiştir. AK Parti’nin konumlandığı yer, merkez sağ partilerin öteden beri
konumlandığı yerle birebir örtüşmektedir ve merkez sağın iki partisi ANAP ve
DYP için sorun tam da bu noktada belirmiştir. Merkez sağın alanı, 1990’lar boyunca bu iki partiye bile dar gelirken, bir anda üçüncü bir rakip ortaya çıkmıştır.
Üstelik bu rakip merkez sağın gevşek tabanının yanında, Millî Görüş geleneğinin
oldukça disiplinli tabanını da etki alanına katabilme yeteneğine sâhiptir. 2002
seçimlerinde AK Parti %35 oy elde etmiştir14. Bu oyların büyük çoğunluğunun
merkez sağın geleneksel iki partisinden kopan oylar olduğu ortadadır.
Yine bu dönemde, merkez sağ açısından tarihî öneme sâhip iki önemli figür
olan Adnan Menderes ve Turgut Özal’a yeterince vurgu yapılamaması da seçmen
kitlesinin DP ve ANAP’tan AK Parti’ye kayışını hızlandıran faktörler arasındadır.
Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemlerinde gerek DP, gerekse ANAP’ın sâhip
olduğu en önemli unsurlardan olan muhafazakâr duruşun, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller dönemlerinde kaybedildiğini iddia etmek mümkündür.15 İlerleyen dönemlerde bu iki figürün meydana getirdiği düşünce yapısının, merkez sağın evrildiği yeni paradigmadan tamamen dışlandığı görülmektedir.
1990’lı yıllarda Refah Partisi (RP) ve Siyasal İslâmın hızlı yükselişi karşısında DYP ve ANAP muhafazakâr tabandan hızla uzaklaşmıştır. 2000’lerden sonra
ise merkez sağın en büyük destekçilerinden olan muhafazakâr tabanın desteğini,
merkez sağın devamı olduğu iddiasındaki AK Parti kazanmayı başarmıştır. Üstelik Necmettin Erbakan’ın ekonomik açıdan devletçi, küresel sermâyeden uzak
13

"Erbakan’dan AK Partiye isyan", Radikal Gazetesi, 18.11.2010
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Ayrıntılı bilgi için bkz. www.ysk.gov.tr
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Fehmi Koru, "Merkez Sağ ve İnşa Faaliyeti", Yeni Şafak, 06.11.2002
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duran ve Avrupa Birliği’nin karşısında yer alan duruşu16 dikkate alındığında AK
Parti, kendisiyle aynı dönemde kurulan Saadet Partisi’nin aksine Millî Görüş
çizgisinin savunduğu değerlerden hızla uzaklaşmış; Avrupa Birliği üyeliğini ve
küresel dünyaya entegrasyonu destekleyen nispeten daha liberal bir pozisyona
oturmuştur. 2007 genel seçimleri öncesi yürütülen reklam kampanyalarında, AK
Parti’nin yaratmaya çalıştığı “AK Parti Adnan Menderes ve Turgut Özal çizgisinin
devamıdır.” algısı, seçim sonuçlarından da anlaşılacağı üzere halktan büyük oranda karşılık bulmuştur. Nitekim Kahraman, AK Parti’nin merkez sağda konumlanıp konumlanamayacağı tartışmalarına şu şekilde bir açıklama getirmektedir:
“Türkiye’de sağın tarihsel dönüşümü AKP’nin ortaya çıkmasıyladır. Elbette Milli Görüş ve Büyük
Doğu gelenekleri var o partinin arkasında. Elbette daha İslami bir ideolojiye yakınlık ve özlem
duyanlar mevcut. Elbette 2002’de kurulduğunda çok daha radikal ideolojik bir tavır içindeydi
ama bunların hiçbirisi AKP’nin son kertede değişmeci- modernleşmeci merkez sağ geleneğin
dışında kaldığı anlamına gelmiyordu.”17

2007 genel seçimlerinde AK Parti %46,58’lik bir oranı elde etmiştir18. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi AK Parti, merkez sağın tüm seçmeninin oylarını
toplamayı başarmıştır ve muhafazakâr unsurlardan hızla uzaklaşan ANAP ve
Doğru Yol Partisi (DYP)’nin karşısında Türkiye’nin geniş muhafazakâr kitlelerinin de desteğini alarak çok güçlü bir rakip hâline gelmiştir.

Değişen Seçmen Eğilimleri
Demokratik sistemlerin en temel öğelerinden olan seçimler, seçmen tercihlerinin en belirgin biçimde ifade edildiği araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasî
partiler seçim yarışından galip gelme amacıyla parti politikalarına seçmen eğilimleri paralelinde yön verme eğilimindedirler. Bununla birlikte seçmen tercihleri hiçbir zaman, hiçbir ülkede sâbit değil, tam aksine değişen konjonktüre, ülkenin geçirdiği deneyimlere, sosyolojik yapıda meydana gelen kırılmalara göre
sürekli bir değişim içindedir. Türkiye’deki seçmen tercihlerinin değişmesinde ve
politik desteğe yön veren güdülerin geçmiş ile farklılaşmasında, hem Türkiye’nin
geçirdiği sosyolojik dönüşüm gibi iç faktörlerin, hem de Soğuk Savaş döneminin
sona ermesi, post-endüstriyel süreçle birlikte gelişmiş ülkelerde yeni politika anlayışlarının ortaya çıkması gibi dış faktörlerin etkili olduğu söylenebilir.
1950’li yıllara kadar nüfusunun büyük çoğunluğu kırsalda yaşayan bir ülke
olan Türkiye’nin kentsel nüfusunun, hızlı şehirleşme neticesinde hızla artması, buna paralel olarak kırsal nüfus oranının hızla azalması, köyden kente hızlı
göçün yarattığı sosyal travmalar ve kentsel mekânlarda ortaya çıkan varoşların seçimlerde önemli bir değişken hâline gelmesi seçmen eğilimlerini değişti16 Emre Aköz, "28 Şubat Darbesinin Tek İyi Yanı", 28 Şubat-Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey Yayınları,
İstanbul, 2007, s.196
17

Hasan Bülent Kahraman, "DP ile Kargaları Güldürmek", Sabah Gazetesi, 11.05.2009
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ren önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz
gibi, karar alma mekanizmalarının başında askerî ve bürokratik oligarşinin yer
alması, toplumun geniş kesimlerinin ise askerî ve bürokratik oligarşinin çizdiği sınırlar içinde ve gösterilen istikamete doğru dönüştürülmeye çalışılması,
Türkiye’nin Tek Parti iktidarı boyunca görülen genel tablosunu oluşturmuştur.
Kırsal çoğunluk, modernizasyon sürecinin pasif aktörleri olarak kalmıştır. Bu dönem için özenle üzerinde durulması gereken noktalardan biri de kentsel ve kırsal
mekânların, muhafazakâr yaşam tarzı ile Batılı seküler hayatı birbirinden ayırması olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin muhafazakâr çoğunluğu kırsalda yaşarken; askeriyeye, akademiye, bürokrasiye ve özellikle üst gelir grubuna mensup
olan küçük bir kitle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi belirli şehirlerde yaşamıştır.
Modernleşme sürecinde şehirler aktif bir rol oynarken, kırsal kesim toplum mühendisliği projeleriyle dönüştürülmeye çalışılan taraf olmaktan kurtulamamıştır. Mekânsal farklılıktan dolayı muhafazakâr hayat tarzına sâhip insanlar, Batılı
seküler bir yaşam tarzına sâhip insanlarla günlük hayatta pek fazla karşılaşamamışlardır. Diğer bir ifadeyle herkesin sınırları çizilmiş ve her kesim kendi yaşam
alanında hayatını sürdürmüştür. 1950 sonrası dönemde DP iktidarı ile büyük şehirlere göç hızla artmış, bir zamanlar yaşam alanları farklı olan bu iki yaşam tarzı
kentsel mekânlarda birbirleriyle karşılaşmaya ve çarpışmaya başlamıştır.
1950 seçimlerine kadar CHP yönetimi tarafından çok da dikkate alınmamış,
karar alma mekanizmalarına dâhil edilmemiş ve hatta hemen hiçbir konuda fikri
bile sorulmamış kasabalı ve köylü “çarıklı kesim”, DP’nin iktidara gelme olasılığı
karşısında büyük bir heyecan yaşamıştır19. O dönemdeki destekçi kompozisyonuna bakıldığında, askerî ve bürokratik oligarşinin ve kentli elitlerin desteklediği
CHP’nin aksine DP’nin büyük oranda taşralılara dayalı bir seçmen profiline sâhip
olduğu rahatlıkla görülecektir.
Hızlı kentleşme ve yoğun iç göç neticesinde, şehirli-taşralı oranı büyük oranda değişmiş, özellikle 1980’lerden itibaren şehirlerde yaşayan insanların oranı
taşrada yaşayan insanlara göre çok büyük oranda artmıştır. Türkiye’deki bu sosyolojik değişme 1990’lardan itibaren merkez sağın aleyhine bir durumun ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Akyol’un da belirtiği gibi “şehirleşme oranındaki artış, DP-AP çizgisinin dayandığı ve ideolojik olarak bütünleştiği kasketli, şalvarlı,
poturlu kitlelerin erimesi demektir. Bu çizgi kendi eseri olan şehirlerde sıkıntıya
girmiştir.”20
Hızlı şehirleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olan gecekondulaşma ve şehir hayatına tutunmayı başaramayan insanların varlığı (socially excluded people) büyük sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır. Köylerden büyük şehirlerin varoşlarına yerleşen
insanlar, bir yandan buralarda ağır ekonomik koşullarla karşılaşmış, diğer yandan
19

Necati Özkan, Seçim Kazandıran Kampanyalar, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2007, s.30.

20

Taha Akyol, DP-AP-DYP, Türk Basınında Demokrasi, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara, 1991, s.184.
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da yerleşik kent kültürü ile kültürel ve sosyal anlamda çarpışmalar yaşamıştır.
Kent yaşamı bu insanlar için daha önce hiç karşılaşmadıkları ve kente ait olan yeni
sorunlar ortaya çıkarmış, bu sorunların çözümü için eskinin taşra desteğine dayalı
siyasî söylemlerinin yerine yeni paradigmalar gerekli hâle gelmiştir.
Kırsalda kendi içinde bir sosyal dayanışma mekanizması geliştirmiş olan kitleler, şehirlerde bu mekanizmayı tümüyle kaybetmiştir. Varoşlara yerleşmiş insanlar niteliksiz işgücü arzında âni artışlara sebep olmuş, niteliksiz işgücündeki arz
fazlası ise şehirlerde işsiz orduları meydana getirmiştir. İşsizliğin sebep olduğu
yoksulluk ise bu kitleleri ya hemşehri dernekleri altında zorunlu bir dayanışmaya itmiş ya da belediyelerin yapacağı sosyal yardımlarla geçinmeye mahkûm etmiştir. Belediyeler devletin sosyal politikalarının uygulayıcısı konumuna gelmiş,
kırsaldan gelen yoksul kitlelerin belediye imkânlarına yönelik ihtiyacı, bu kitlelerin politik tercihlerinin de belirleyicisi olmuştur. Bu dönemde Siyasal İslâmın
temsilcisi RP’nin belediye imkânlarını bu kitlelere açması, Siyasal İslâmın yükselişinin en büyük sebeplerinden biri olmuştur.
Gecekondu semtlerindeki kitlelerin yerleşik kent kültürü ile yaşadığı çarpışmalar aynı zamanda ekonomi dışı birtakım taleplerin de ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Merkez sağın yaşadığı çöküşün en önemli etkenlerinden biri tam da
bu noktada, yani ekonomik taleplerin yanında sosyal ve kültürel talepler noktasında ortaya çıkmaktadır. Özkan’ın da belirttiği gibi “Merkez partilerinin yaşadığı çöküşün temel nedeni, sosyo-ekonomik eşitsizliklerle birlikte temsil ettikleri seçmen tabakalarının ekonomik, kültürel ya da sosyal taleplerine yanıt
vermeyişleridir.”21 1990’larda RP, FP; 2000’lerde ise AK Parti, belediyeler vasıtasıyla yürütülen az önce belirttiğimiz ekonomik desteklerin yanında, sosyal ve
kültürel talepleri de çok iyi görebilmiş ve özellikle büyükşehir belediyelerinde
kazanılan seçimlerle varoşların oylarını âdeta tekellerine almışlardır. Kırsaldaki
muhafazakârlığını aynen kent yaşamında da sürdüren bu kesimler, kent hayatının getirdiği yeni kültürü kabul etmek yerine kırsaldaki kültürel tüm öğelerini
aynen kente taşıma yoluna gitmişlerdir. Yavuz’un da belittiği gibi “Refah Partisi taraftarlarındaki yayılma, İstanbul’un kenar semtlerinde de belirgindir. İslam
sekülerleştirici emirler yoluyla kamusal alandan çıkmaya zorlandığında, taşrada
bulunan, kapitalist merkeze henüz tamamen entegre olamamış insanlar, kendi
sosyal yaşam, mekân ve zamanlarını İslami ritimlere göre düzenlemeye devam
ettiler”22. Bu noktada gecekondu semtlerini “kentsel mekândaki kırsal adacıklar”
şeklinde tanımlamak son derece yerinde olacaktır. Kent hayatını ve yerleşik kentlileri kendi yaşam tarzları için tehdit olarak gören bu kesimlerin Siyasal İslâma
destek vermesi de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde yerleşik kentli orta ve üst sınıfların da kırsal kesimlerden gelen kitleleri birer tehdit
olarak görüp, politik tercihlerini bu tehdit algılaması üzerine inşa ettikleri iddia
21
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edilebilir. Karşılıklı gelişen bu tehdit algılamalarına dayalı politik tercihler merkez sağı hızla eritirken, kimlik siyasetini öne çıkaran partileri hızla yükseltmiştir.
Bu noktadan hareketle yerelde kazanılan seçimler, RP geleneği için genel seçimlerdeki zaferlerin alt yapısını oluşturmuştur. Kırsalın erimesi ile yok olma sürecine giren merkez sağın yerel seçimlerdeki başarısızlıkları, bu siyasal hareketin
kentlerle olan bağını gitgide yok etmiştir. Merkez sağın yereldeki başarısızlıkları
ise genel seçimdeki başarısızlıklara âdeta dâvetiye çıkarmıştır.
Merkez sağın erimesinde sâdece iç dinamiklerin değil, aynı zamanda dış dinamiklerin ve küresel akımların da etkisi olmuştur. Bir yandan Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, diğer yandan post-endüstriyalizm
süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seçmen eğilimlerindeki değişimin
önemli bir sebebini ise oluşturmuştur. Hem post-endüstriyalizmin hem de Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ortak sonucu ise, eskinin ekonomik mesele
odaklı siyasî hareketlerinin yerini, yeni toplumsal hareketlerin gündeme getirdiği yeni politik ajandanın almış olmasıdır.
1970’lerden sonra ortaya çıkan ekoloji hareketi, feminist hareketi, nükleer
enerji karşıtı hareketi, barış hareketleri, azınlık hareketleri ve yerel özerklik hareketleri yeni toplumsal hareketler olarak nitelendirilmektedir. Bu yeni toplumsal
hareketler ile ileri sanayi toplumları yeni bir gündeme sâhip olmuşlardır.23 Bu
yeni gündem, siyasî partilerin politikalarına da önemli ölçüde yön vermiş, hatta
bu post-endüstriyel toplumsal hareketler, yeni siyasî partilerin kuruluşuna bile
önayak olabilmiştir. Her ne kadar Türkiye için endüstri-sonrası toplum nitelemesi yapılamayacak olsa da, dünyadaki bu eğilimin Türkiye’yi hiç etkilemediğini
iddia etmek de mümkün değildir. İletişim teknolojilerinin bireylerde yarattığı
farkındalık ve bilginin ülke sınırlarını aşarak serbest dolaşabilmesi dünya üzerindeki farklı politik taleplerin tüm ülkelerin vatandaşları tarafından talep edilir
olmasını sağlamıştır. Diğer taraftan merkez sağın en önemli özelliklerinden biri
pragmatist olması ve ekonomiye öncelik vermesidir24. Ekonomik meseleleri temel gündem maddesi olarak belirleyen ve “hizmet siyaseti” adı altındaki sınırları
ve içeriği belli olmayan bir dizi politikalarla seçmen desteği kazanmaya çalışan
merkez sağ, post-endüstriyalizmin getirdiği ekonomi dışı konulara genellikle kayıtsız kalmıştır. Oysa yeni toplumsal hareketler Önder’in de belirttiği gibi “bölüşüm sorunuyla, ekonomik ve siyasi iktidarla ilgili olmaktan çok, ileri sanayi
toplumlarındaki hayatın niteliğine ilişkin sorunlara vurgu yapmaktadırlar” 25.
Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve daha sonraki süreçte Sovyetler
Birliği’nin dağılması, tüm dünyada önemli sonuçlar doğuran bir gelişme olarak
karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş dönemindeki güvenliği ön plana alan siyaset ikliminin yerini özgürlük taleplerine bırakması, liberalizmin tüm dünyada
yükselen eğilim olması, bir zamanlar toplumdan dışlanan marjinal grupların
23
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kendilerini topluma kabul ettirmeye başlaması 1990’lı yıllardaki değişimin ana
yörüngesini meydana getirmiştir. Kapitalizmin tek rakibi olan sosyalist Doğu
Bloku’nun çökmesi, kapitalizmi alternatifsiz hâle getirmiş, bu sayede ekonomi
alanındaki özgürlükler siyasal alandaki özgürlüklerin de önünü açmıştır. Bu süreç doğal olarak Türkiye’de de önemli sonuçlar doğurmuş, güvenlik siyaseti sırasında bastırılan İslâmcı, Kürt, Alevi v.b. kimlik talepleri de siyasal sahnede belirleyici olmaya başlamıştır26.
1980 sonrası dönemde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Turgut Özal’ın
söylemlerinin alışılmış merkez sağ popülizminden farklı olduğunu iddia etmek
mümkündür. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra muhafazakâr kitlelerin çevreden
merkeze en rahat hareket edebildiği dönem Özal dönemi olmuştur. Bu dönemde
dinî grupların faaliyet alanı genişlemiş, o zamana kadar gizli yapılan pek çok faaliyet açıkça yapılabilme olanağı bulmuştur ve bu gruplar ekonomik, sosyal ve siyasal alanda boy göstermeye başlamıştır27. Kürt sorununu yıllar öncesinde kabul
etmiş bir siyasetçi olan Özal’ın şu sözleri, o dönemde Kürtçe’nin serbest olmasına
verdiği desteğin en büyük kanıtı niteliğindedir: “GAP televizyonumuzda Kürtçe
yayın yapılması, mesela Kürtçe müzik, haber ve benzeri yayınlara izin verilmesi,
Kürt kökenli vatandaşlarımızın, milletimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu da
gösterecektir.”28 Dönemin başbakanı Süleyman Demirel ise Özal’a “Kürtçe yayın
Anayasa’ya aykırı” sözleri ile karşı çıkmış ve merkez sağın kronik “çağı okuyamama” hastalığını bir kez daha nüksettirmiştir. Merkez sağın “çizginin dışındaki” partisi ANAP, Özal’ın vefatından sonra bu “çizginin dışında”ki pozisyonunu
kaybetmiş, çevrenin taleplerini bir kenara bırakarak devletçi reflekslere sâhip bir
parti hâline dönüşmüş ve hızla düşüşe geçmiştir.
1990 sonrası dönemde merkez sağ, değişen seçmen taleplerini ya görmemiş, ya
da görse bile basit bir popülizm uğruna bu talepleri görmezden gelmiştir. DP’nin
demokrasi söylemi yalnızca Adnan Menderes’in idamına karşı geliştirilen duygusal tepkilerden ve 27 Mayıs Darbesi'ne yönelik bu darbenin ideolojik arka planını
eleştirmeden yapılan yüzeysel eleştirilerden ibaret olmuştur. Bu söylemler; Kürt
sorunu, Alevilik sorunu, başörtüsü sorunu, azınlıklar sorunu gibi hiçbir temel demokrasi sorununa el atmayan ve hiçbir derinliği olmayan, soyut, havada bir demokrasi söylemi olmaktan öteye geçememiştir. Bayramoğlu’nun da belirttiği gibi;
“Türkiye’de önemli çatışmalar her zaman inanç, yaşam biçimi, kimlikler bazında ortaya çıkan
kültürel nitelikli çatışmalar olmasına rağmen, merkez sağ ve sol partiler uzun süre Kürtler ve
İslamcılar başta olmak üzere farklı grupların taleplerini genelde ekonomik talepler olarak tanımlamış, sisteme böyle yansıtmıştı… 1990’ların en önemli verisi, toplumun değişme eğilimi
karşısında merkez siyasi partilerin, özellikle merkez sağın eski dilini koruması, daha da öte
alarm düğmesine basarak yeni taleplerle çatışma içine girmesidir.”29
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27 Muhittin Ataman, "Özal ve İslam Dünyası: İnanç ve Pragmatizm", Kim Bu Özal, Ed. İhsan Sezal, İhsan Dağı, Boyut
Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.359.
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Kürtçe TV Kavgası, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1992/04/22, 22.04.1992.
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Ali Bayramoğlu, "Eski Merkez Hortlar mı?", Aksiyon Dergisi, Sayı: 837, 20-26.12.2010.

Krizdeki Merkez Sağ - Yeniden Konumlanma Bunalımı | 163

Diğer Partilere Kayan Seçmen
1990’lar sonrası süreçte ne muhafazakârların, ne Kürtlerin, ne azınlıkların, ne de
Alevilerin sorunlarıyla ilgilenebilen merkez sağ, seçmen desteğini büyük oranda
diğer partilere kaptırmıştır.
Başörtüsü sorunu, meslek liselilerindeki katsayı sorunu gibi konulara yeterince eğilinememesi, muhafazakâr seçmenin RP, FP gibi Siyasal İslâmı temsil eden
partilere yönelmesine sebep olmuştur. Benzer şekilde, PKK terörünü de besleyen
ve Türkiye’nin en temel demokrasi meselelerinden biri olan Kürt Sorunu’nun
görmezden gelinmesi, Kürt vatandaşların tercihlerini DEP, HADEP, DEHAP, DTP
ve BDP gibi Kürt siyasetini ön plana çıkaran partilerden yana kullanmalarıyla
sonuçlanmıştır. Öte yandan Alevi sorununa yeterince eğilemeyen merkez sağ,
yıllardır CHP’yi destekleyen Alevi vatandaşların da oyunu kendi tarafına çekmeyi
başaramamıştır. Bu süreçte PKK terörünün eylemlerini sıklaştırdığı dönemlerde
yükselen milliyetçi oylar ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ne yönelmiştir.
Tüm kimlikler kendilerine yeni bir yol haritası belirlemiş, merkez sağ ise hiçbir kimliğin yol haritasında kendisine yer bulamamıştır. Merkez sağın popülist
bir “hizmet siyaseti” söylemi dışında herhangi bir şey vaat etmemesi ve sistemden kaynaklanan tarihsel ve yapısal sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım
atmaması sonucu hiçbir kesim tarafından kabul görmeyen ve hiçbir varlık nedeni
kalmayan bir siyasal hareket ortaya çıkmıştır. Daha net bir ifadeyle hiçbir kesimi
karşısına almamak adına yürütülen aşırı pragmatist ve oportünist siyaset, hiçbir
kesimin desteğini alamama neticesinde duvara toslamıştır.
Sonuç olarak çevrenin taleplerinin temsilcisi olma misyonuyla yola çıkan
merkez sağ, 1990’lı yıllardan başlayarak çevrenin taleplerini bir kenara bırakmış, Hüsamettin Cindoruk döneminde daha da ileri giderek devlet partisi olma
refleksleriyle hareket etmeye başlamıştır. Türkiye’deki değişen toplumsal talepleri görmezden gelen merkez sağ, çevreyi merkeze taşıyan parti olma konumunu AK Parti’ye kaptırmıştır. 2002 yılında kurulan AK Parti, Türkiye’nin değişen
sosyolojisini çok iyi okumuş ve değişen seçmen talepleri ile partinin muhalif
duruşunu aynı potada birleştirmiştir. Diğer taraftan Kürt vatandaşların kimlik
taleplerinin temsilcisi konumuna gelen BDP geleneği de hem büyük şehirlerde
hem de Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde önemli bir desteği arkasına almıştır. Son dönemlerdeki seçim haritaları incelendiğinde kıyıdaki
birkaç il hâriç Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde AK Parti ile BDP geleneğinin başı çektiğini görülecektir. Buradan da merkez sağın toplumdaki postendüstriyel hareketleri ve Soğuk Savaş sonrası kimlik taleplerini görmezden gelmesinin kendisini gün gün erittiği ve bu talepleri ön plana alan yeni bir paradigma geliştirmesinin ne kadar gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
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Sermâye Kesiminde Kayma
Merkez sağın çöküş sürecini irdelerken dikkatle üzerinde durulması gereken konulardan biri de, özellikle DP ve Adalet Partisi (AP)’nin elde ettiği sermâye desteğinin, bu geleneğin tâkipçileri olan 1990’lar sonrasının ANAP ve DYP’si tarafından sürdürülememesi sorunudur. Kuruluşundan itibaren gerek DP döneminde,
gerekse AP döneminde sanayiciler ile sürekli bir ilişki kurulmuş, DP’nin kuruluş
sürecinde Anadolu’daki toprak sâhipleri partinin sermâye gücünün en önemli
kaynağı olmuştur.
AP, farklı sermâye kesimlerinden oluşmuş bir koalisyon tabanına sâhip parti
olmuştur. Ticaret burjuvazisi, büyük toprak sâhipleri, esnaf ve küçük zanaatkârlar
bu koalisyon içinde oldukça etkili olmuş ve bu koalisyon içinde sanayicilerin
ağırlığı sürekli olarak artmıştır30. 1980 sonrasının Özal’lı yıllarında girişimciliği teşvik eden ve ekonomiyi dışa açan politikalar sayesinde 1990’lardan itibaren Anadolu sermâyesi olarak anılan ve devletten nispeten bağımsız olan bir
iktisadî gücün ortaya çıkması kolaylaşmıştır31. Devlet destekli büyüyen İstanbul
sermâyesine rakip olan bu Anadolu sermâyesi, Özal döneminde devletin İstanbul
sermâyesini koruyup kollama misyonundan vazgeçmesi ile rahat bir nefes almış,
İstanbul sermâyesi ile rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemde İstanbul sermâyesi, Özal’ın dışa açılma politikalarına karşı şiddetli bir muhalefet
kampanyası başlatmış, serbest ticaretin getirdiği küresel rekabet ortamına karşı
eski ayrıcalıklı konumunu koruma refleksiyle politik tercihlerini belirlemiştir.
Tarihsel merkez sağ – CHP ayrımı bu kez sermâye kesimleri arasında ortaya çıkmış, bir tarafta Tek Parti döneminin yarattığı İstanbul sermâyesi, diğer tarafta da
merkez sağın liberal politikaları ile gelişme fırsatı bulmuş Anadolu sermâyesi
sınıfsal çıkar mücadelesine girişmiştir.
1980’lerle birlikte Anadolu sermâyesinin bir alt kolu olan, muhafazakâr yönleri ile öne çıkan ve “Yeşil Sermâye” olarak da adlandırılan bir sermâye grubu
ortaya çıkmış, 1990’lı yıllarda Siyasal İslâmın sermâye destekçisi hâline gelmiştir. Refahyol hükümeti döneminde iyice güçlenen “Yeşil Sermâye”nin Anadolu
sermâyesi içindeki payı hızla artmış, 2000’li yıllarda ise bu destek, RP’ye göre
serbest piyasa ekonomisi ilkelerine daha sıkı sıkıya bağlı, küreselleşme sürecini
daha fazla destekleyen AK Parti’ye yönelmiştir.
Anadolu sermâyesinin desteğini büyük oranda AK Parti’ye kaptıran merkez
sağın geleneksel partileri, yalnızca partinin finansmanı sorunuyla karşılaşmamış, aynı zamanda sermâyenin medya desteği gibi çok önemli bir unsurundan da
mahrum kalmıştır. Gerek ANAP, gerekse DP 2000’li yıllarda ekonomik anlamda
büyük bir zorluklar çekmiş, özellikle partilerin baraj altında kalması hazine yardımından yararlanma imkânını da ortadan kaldırmıştır. Medya grubuna sâhip
30

Tevfik Çavdar, "Adalet Partisi", Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 8. Cilt, 1985, s.2093.

31 Mustafa Erdoğan, "28 Şubat Darbesi", 28 Şubat-Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey Yayınları,
İstanbul, 2007, s.25.
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sermâye kesimlerinin desteğinin CHP ve AK Parti arasında paylaşılması sonucu,
ANAP ve DP medyada yer bulamaz olmuştur. Dolayısıyla sermâye desteği kaybı,
merkez sağın geleneksel partilerinin rekabet gücünü büyük oranda azaltmış, bu
partileri Anadolu sermâyesinin neredeyse tüm desteğine tek başına sâhip olan
AK Parti ve İstanbul sermâyesinin büyük çoğunluğunun desteklediği CHP karşısında rekabet edemez hâle getirmiştir.
Belediye seçimleri de merkez sağın çöküşüne yönelik ekonomik temelli açıklamalar bağlamında önemli ipuçları vermektedir. Kitlelerin desteğinden güç alan
DP 1950’lerde bürokratik-idarî kurumlar yerine, gayri-resmî patronaj ilişkilerine
yaslanmıştır.32 Başka bir ifadeyle, Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP, hegemonyasının sürekliliğini bürokratik merkezle kurduğu ilişkiye dayandırırken, DP ve
bu geleneğin devamı niteliğindeki partiler bu sürekliliği doğrudan geniş halk
kitleleri ile kurduğu patronaj ilişkilerine dayandırmıştır. Bu patronaj ilişkilerinin
kurulması için ise belediyeler kilit bir rol oynamıştır. Belediyeler hükümetin bir
hizmet kanalı olarak görülmüş, belediye başkanı iktidar partisine mensup olan
yerel yönetimler hükümetin hibelerinden, sübvansiyonlarından, teşviklerinden
ve yatırımlarından büyük ölçüde yararlanmıştır. Hükümetin bu imkânlarından
yararlanan yerel yönetimler ise, politik destek karşılığında hükümetten aldıkları
destekleri bölge insanına aktararak bir anlamda hükümet ile bölge halkı arasında
köprü vazifesi görmüştür. Ancak 1990’lı yıllarda başta İstanbul ve Ankara gibi
toplam nüfusu neredeyse Türkiye’nin dörtte birine eşit iki büyük il olmak üzere
birçok il belediyesinin RP’ye geçmesi, merkez sağın sözünü ettiğimiz patronaj
kanalının ânîden kesilmesine sebep olmuştur. Belediyesiz kalan merkez sağ partileri bu tarihlerden itibaren yerelle bağlantıyı bir türlü kurmayı başaramamış ve
yerelin gündeminde yer bulamaz olmuştur.
RP, FP ve 2002 yılında kurulan AK Parti; daha önce belirttiğimiz anlamda kimliksel temelli taleplerin yanında, belediyeler tarafından yapılan hibe, yatırım gibi
doğrudan yardımlar vasıtasıyla “hizmet siyaseti” kavramını somutlaştırmış; böylece
geniş halk kitlelerinin hem ekonomik anlamda, hem de kimliksel anlamda tek temsilcisi konumuna gelmişlerdir. Böyle bir gelişmenin doğal sonucu olarak merkez sağ
belki de elinde kalan son kozu, yani “hizmet siyaseti” kozunu da kaybetmiştir.

Patolojik AK Parti Karşıtlığı ve Muhalefet Adına Geçmişe Yabancılaşma
Merkez sağın parti mensuplarında görülen “merkez sağ tarihine yabancılaşma”,
merkez sağın 2002 sonrasında AK Parti’ye karşı yürütülen muhalefet anlaşının
bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir sorundur. Bunun en büyük sebebi, kurulduğu
2002 yılından bu yana merkez sağın gerek tanımına, gerek tarihî misyonuna son
derece başarılı bir biçimde konumlanan ve merkez sağın geleneksel tabanının
desteğini kazanan AK Parti’nin, DYP ve ANAP’ın hareket alanını tamamen daraltmasıdır. Bu aşamadan sonra hareket alanı daralan merkez sağın karşısına iki
32

İlkay Sunar, a.g.e, s.2083.
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seçenek çıkmıştır: Ya geleneksel konumu AK Parti’nin elinden yeniden almak, ya
da yeni bir konum belirlemek. İşte merkez sağın bugün siyaset sahnesinden silinmesine neden olan süreç, ikinci yolun seçilmesi ile hız kazanmıştır.
Patolojik bir AK Parti karşıtlığı, 2000’ler sonrası dönemde merkez sağ adına
en çok üzerinde durulması gereken konulardan birini oluşturmuştur. Söz konusu karşıtlık öyle noktalara varmıştır ki, ANAP’ın, DYP’nin ve sonraki dönemde
DYP’den evirilen DP’nin ilkeleriyle ve geleneksel refleksleriyle yüzde yüz örtüşen
meselelerde bile hükümet eleştirilir olmuş, üstelik bu eleştirilerin ardından ortaya konulan çözüm önerileri CHP’nin çözüm önerileri ile birebir benzerlik gösterir
olmuştur. Sözgelimi, 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı iken Türk
Telekom özelleştirmesi için bizzat çaba gösteren Ufuk Söylemez’in, hükümetin
özelleştirme politikaları sert bir dille eleştirmesi, üzerinde durulması gereken bir
konudur. AB yolunda en büyük adımlardan biri olarak nitelendirilebilecek Gümrük Birliği’ne Türkiye’nin katılımını33 sağlayan DYP, AK Parti hükümetine muhalefet etmek adına, tamamen Avrupa Birliği karşıtı bir noktaya gelmiş, hatta hükümetin AB’ye üyelik yolunda attığı adımları “ihanet” olarak değerlendirebilmiştir.
Türkiye’de sistematik bir özelleştirme hamlesi başlatan ANAP’ın mensupları,
hükümetin özelleştirme politikalarını “ülkeyi satmak” olarak yorumlayabilecek
noktaya gelmiştir. Nitekim Dağı, ANAP’ın AK Parti karşıtlığı noktasından hareketle yaşadığı eksen kaymasını şu sözleriyle dile getirmiştir:
“Yenilik, yabancı sermaye, özelleştirme ve küreselleşme konularında bir devrim yapan Turgut
Özal’ın kurduğu partinin ‘ulusalcı’ bir çizgiye çekilmesi. Ancak, böyle bir siyaset anlayışıyla
‘merkez sağ’ın AK Parti’ye alternatif olması beklenebilir mi? ‘Alternatif siyaset’le Mumcu, içe
kapanmacı, özelleştirme karşıtı, korunmacı bir siyaset dili olan ‘ulusalcılık’a yaslanıyor. Etrafta
bu işi yeterince yapan yok mu?”34

1989’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde dönemin Sosyaldemokrat Halkçı Parti
(SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü “1989 Eylül’ünde erken seçim yapılmaması durumunda Kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğiz.”35
sözleri ile yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğini dile getirmiştir. Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı seçimine yapılan itirazların hemen
hemen aynısı, benzer gerekçelerle 2007 yılında bu kez Abdullah Gül’e yöneltilmiştir. Kendi genel başkanlarına 18 yıl önce yapılanların aynısının Abdullah
Gül’e yapılması karşısında ANAP mensuplarının meclisteki cumhurbaşkanlığı
oylamasına katılması yönünde bir kamuoyu beklentisi hâkimken, tam aksine bu
oylamanın hem Anavatan Partililer, hem de DYP’liler tarafından boykot edilmesi,
merkez sağ tabanında âdeta infial yaratmıştır.

33
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35 T.C. Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmî İnternet Sitesi, http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/
ayintarihi/1989/haziran1989.htm
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Gerek ANAP, gerek DYP ve gerekse bu partinin devamı olan DP laiklik konusunda benzer söylemler içine girmiş, AK Parti’nin laikliği tehlikeye düşürdüğünü
iddia etmiş, CHP ile benzer rejim tartışmalarını gündeme getirmiştir. Oysa 27
Mayıs Darbesi'nin en önemli gerekçelerinden biri DP’nin bir “karşıdevrim hareketi” olduğu ve rejimin bekâsını tehlikeye soktuğu iddiasıydı. Benzer şekilde,
ekonomik liberalizm ile sosyal muhafazakârlık Özal’ın yeni sağ politikalarının
temelini oluşturmaktaydı.36 Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes merkez sağın 1990’lı yıllardan sonra düşen başarı grafiğinin sebebini RP’ye benzeme korkusuyla millî ve manevî değerlere bağlılıktan kopma ile açıklamıştır.37
Öte yandan, 1950’den 90’ların ortasına kadar halkın büyük bir kesiminin desteğini alan merkez sağ partililerinin, 2000’lerdeki seçim yenilgilerinden sonra
halkı câhil olmakla suçlamaları, merkez sağ geleneğine yabancılaşmanın en net
görüldüğü örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 1950’lerde DP’ye oy
verenleri “Hasolar, Memolar” şeklinde tanımlayan kesimlerle birlikte bugün AK
Parti’ye oy verenleri “göbeğini kaşıyan adamlar” şeklinde tanımlama noktasında
ortak hareket etmeye başlayan merkez sağın yaşadığı bu eksen kayması, DP’nin
varlık nedenini ortadan kaldırmış ve parti âdeta amaçsız bir noktaya gelmiştir.
Hüsamettin Cindoruk’un “Ortadoğu projesi ne? Siz son çıkan belgelere baktığınızda bir İslam devletine mi çevirmek istiyorsunuz cumhuriyeti. Ben sizden
korkuyorum, kuşku duyuyorum. Sizin söylemlerinizden kuşku duyuyorum.”38
sözlerinden de anlaşılacağı gibi DP’nin gerek refleksler, gerekse konumlanma anlamında CHP’nin geleneksel pozisyonundan hiçbir farkı kalmamış, 12 Eylül 2010
tarihinde yapılan anayasa referandumunda da görüldüğü gibi bu konumlanma ve
refleks birlikteliği, eylemsel birliktelikle perçinlenmiştir. DP Eski Genel Başkanı
Süleyman Soylu DP’nin CHP ile benzeşmesini şu şekilde eleştirmiştir: “Sürekli
darbelerin mağduru olmuş bir davanın bugünkü bir kısım temsilcilerinin 28 Şubat sürecinde yaptıkları gibi darbecilerle kol kola girmesi, misyonunu yok etmek
isteyenlere tabi olması, akıl almaz bir davranıştır.”39

DP’nin Yanlış Konumlanma Stratejisi
DP çatısı altında birleşmiş merkez sağın, geleneksel DP ile isim benzerliği dışında hiçbir ortak yönü kalmamıştır. Kökleri Osmanlı Ahrar Fırkası ile Hürriyet ve
İtilaf Fırkası’na dayanan DP, kökleri İttihat ve Terakki Partisi’ne dayanan CHP ile
aynı çizgiye gelmiş ve tarihî pozisyonuna tamamen zıt bir noktada konumlanma
yoluna gitmiştir. Diğer yandan AK Parti gerek parti politikaları, gerek söylemleri ile Hürriyet ve İhtilaf geleneğinin devamı olacak şeklinde konumlanmış, bu
36 Ayşe Güneş Ayata, Sencer Ayata, "Turkey’s Mainstream Political Parties on Centre-Right and Centre-Left", Turkey Since
1970: Politics, Economics on Society, ed. D.Lovatt, New York, Palgrave, 2001, s.94
37 Aydın Menderes, “Merkez Sağ Kendisini Yeniden Kurmalıdır”, http://www.aydinmenderes.com/index.php?kategori=me
nderesten&id=187
38
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39 Süleyman Soylu’nun, İhracına ilişkin Trabzon’da yaptığı Konuşma, http://www.suleymansoylu.com/suleyman-soylununihracina-iliskin-trabzonda-yaptigi-konusma.html
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konumlanma iddiası merkez sağ seçmeni tarafından tasdik edilmiştir. Bunun en
önemli kanıtı ise AK Parti’nin %50’ye yaklaşan oy oranıdır ki bu oy merkez sağ
geleneğindeki partilerin 2000’ler öncesi dönemde aldıkları oy toplamına eşittir.
İttihat ve Terakki Partisi ve CHP geleneğinin Türkiye seçmeni nezdindeki karşılığı %30’lar seviyesini aşamamaktadır. 2000’lerde ise bu seviye %20’ler civarındadır. CHP ile aynı pozisyonda konumlanan merkez sağ, CHP ile aynı kitleye hitap eder olmuş, yani %20’lik kitlenin oylarını CHP ile bölüşme noktasına
gelmiştir. Tabiî ki bu kitlenin de öncelikli tercihini CHP’den yana kullanacağı
düşünülürse DP’nin potansiyel seçmen yüzdesinin %2’lere kadar düştüğü görülecektir. Diğer tarafta ise AK Parti, söylem olarak %50’ye yakın bir kitleye âdeta
tek başına hitap etmektedir. AK Parti ile aynı noktada konumlanan bir partinin
bulunmaması AK Parti’yi alternatifsiz hâle getirmektedir. Diğer bir ifade ile
CHP’nin pozisyonuna yakın bir konumlanma stratejisi yalnızca CHP tabanından
getiri sağlayabilirken, AK Parti tabanından herhangi bir getiri sağlamayacaktır.
Bu durum ise iki ana akım arasındaki güç dengesinde, bir tarafta AK Parti’yi
alternatifsiz bırakırken, diğer taraftaki partileri, tabanlar arasındaki kaymanın
neticesinde daha da ufaltmaktadır. Dolayısıyla DP’nin CHP’lileşen söylemler ile
AK Parti’nin tabanından oy kazanamayacağını görmesi, belirlediği konumlanma
stratejisi ile başarılı olmasının imkânsız olduğunu kabul etmesi ve merkez sağın
geleneksel duruşu noktasında rekabet içine girmesi gerekmektedir.

Sonuç Olarak
Sonuç olarak merkez sağ, geleneksel tabanını AK Parti başta olmak üzere çeşitli
partilere kaptırmıştır. Bunun başlıca sebeplerini geleneksel değer ve politikalardan hızla uzaklaşılması, mevcut konjonktüre uyum sağlayacak politik dönüşümün sağlanamaması, Türkiye’nin değişen sosyolojik yapısının iyi okunamaması
ve ortaya çıkan yeni taleplerin görmezden gelinerek içi boş bir “hizmet siyaseti” söyleminden öteye geçilememesi şeklinde özetlemek mümkündür. Patolojik
AK Parti karşıtlığının, merkez sağın geleneksel konumuna tamamen zıt ulusalcı
söylemlerle pekiştirilmesi ve CHP geleneği ile hem söylemsel hem de eylemsel
birlik içine girilmesi DP’nin seçmen gözündeki kredisini tamamen tüketmiştir.
Merkez sağın geleneksel partisi DP’nin ve kendini feshedip DP’ye katılan
ANAP’ın iktidar alternatifi olması, AK Parti’den daha reformist, daha özgürlükçü, daha yenilikçi bir çizginin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu süreçte Türkiye’nin ve dünyanın değişen konjonktürü dikkatle izlenmeli, postendüstriyalizm ve küreselleşme süreci veri alınmalı, Türkiye’nin değişen sosyolojik yapısına uyumlu, kimlik taleplerini dikkate alan, ifade hürriyetini alabildiğine genişletmeyi hedefleyen, askeri ve bürokratik vesayete meydan okuyabilen bir
pozisyon benimsenmelidir. Bu noktadan sonra küresel dünyaya entegre olmuş,
dışa açık, komşuları ile problemsiz bir Türkiye, merkez sağın vizyonu haline gelmelidir. Aksi takdirde merkez sağ için eski günlere dönmek imkânsız olacaktır.
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Giriş
Tarihimizde, anayasa değişikliklerine dâir kanunlar bakımından denetim sürecinin ilk önce siyasal denetim şeklinde işlemeye başladığını söyleyebiliriz. Bu
çerçevede, 1876 Kanun-ı Esasi’sinde, çıkarılan kanunların din kurallarına uygunluğunu pâdişah adına denetlemekle görevli Heyeti Âyan'ın siyasal denetim mahiyetinde bir denetimi söz konusuydu.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ise siyasal denetimi karşılayan bir mekanizma dahi yoktu. Bu durum, 1876 Anayasasının resmen ortadan kaldırılmamış
olması, 1921 Anayasasıyla getirilen düzenlemelere aykırı olmayan hükümlerinin
geçerli olması, dolayısıyla siyasal denetimin bu kapsamda işeyebileceği gibi donelerle izah edilebilir. 1924 Anayasası’nda, bir nevi siyasal denetim mahiyetinde,
yasama organının kendi çıkardığı kanunlardan ne anlaşılması gerektiğini açıklayan ve bağlayıcılığı olan “yasama yorumları”ından söz edilebilir.
1961 ve 1982 Anayasaları, birazdan ele alınacak olan siyasal denetim mekanizmalarının yanı sıra, ilk kez 1961 Anayasasıyla kurulması öngörülen ve 1982
Anayasası’nda da muhafaza edilen Anayasa Mahkemesine yer vermiş olmakla,âdi
kanunlar ve anayasa değişikliklerine dâir kanunlar bakımından yargısal denetim
mekanizmasını da benimsemişlerdir.
1

Hakem incelemesinden geçmiştir.
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Anayasa değişikliklerine dâir kanunların, değişiklik teklifinin verilmesi aşamasına gelinmeden önce, teklifte imzası bulunanların, her ne kadar pozitif değeri
olmasa da göz ardı edilemeyecek ölçüde önemi olan vicdani denetim süzgecinden
geçerek teklife konu olduğunu belirtmek gerekir. Bu denetimi, Meclis Başkanlığının Anayasa Komisyonuna göndermeden önceki ön denetimi izlemektedir.
Anayasa Komisyonuna gelen teklif, Komisyon tarafından Anayasaya uygun olup
olmadığı dikkate alınmak suretiyle denetlenmekte ve Anayasaya aykırı bulunması halinde reddedilebilmektedir. Komisyondan geçerek Genel Kurula gelen anayasa değişikliği teklifi, Genel Kurulda artık her maddesiyle, deyim yerindeyse,
didik didik edilerek, aslında sâdece kabulle ilgili usûlün tahakkuk ettirilmesinin
yanı sıra denetimden de geçirilmektedir. Önleyici denetim aşamaları olarak kabul edilebilecek bu aşamalar, Cumhurbaşkanının onayı aşamasıyla son bulmaktadır. Siyasal denetim kabilinden olmak üzere işletilen bu mekanizmalar yoluyla
anayasa değişikliklerine dâir kanunların ciddî bir denetim süzgecinden geçirildiği söylenebilir.
Denetim mekanizmaları arasına, değişikliklerin yapılması sürecindeki bilimsel değerlendirmeleri, kamuoyu baskılarını ve bunların dillendirildiği medyayı
da ilâve etmek gerekir. Hiç de azımsanamayacak bu denetim mekanizmalarından geçerek kanunlaşan bir anayasa değişikliği bakımından, Anayasa Mahkemesi
kanalıyla yargı denetimi yapılmasının gerekliliği tartışması bir yana, Anayasa
değişikliğine dâir kanunun, Cumhurbaşkanınca referandum yolunun işletilmesi
suretiyle yetkinin gerçek sahibinin takdirine sunulması halinde Anayasa Mahkemesinin denetim yapma yetkisinin olup olmayacağı hususunun ciddî tartışma
götürür olduğu bir gerçektir.

Yasal Çerçeve
Anayasa
Anayasa’nın 148. maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesindeki düzenleme uyarınca;
“Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sâdece şekil bakımından inceler
ve denetler”. İkici fıkrasındaki düzenlemeye göre ise; “Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı;
Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır”.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 36
ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki düzenleme göre; “Şekil bakımından denetim; Anayasa değişikliklerinde teklif çoğunluğuna, oylama çoğunlu-
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ğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı; kanunların ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün son oylamasının öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; kanun hükmünde kararnamelerin ise yetki kanununda öngörülen süre içinde çıkarılıp çıkarılmadığı ile Cumhurbaşkanı ve Bakanlar
Kurulu üyelerinin imzalarının bulunup bulunmadığı hususlarıyla sınırlıdır”.
“Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bakımından aykırılık
iddiası ile açılabilir”.
Anayasa Değişikliklerine Dâir Kanunlar Bakımından Anayasa Mahkemesinin
Denetiminde Sınırlar
Yukarıda aktarılan hem Anayasanın ilgili maddesi, hem de anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usûlleri Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi uyarınca
anayasa değişikliğine dâir kanunlar sâdece şekil denetimine tabidir2. Her iki düzenlemede de “sâdece” ifadesine yer verilmiş olmakla, anayasa değişikliğine dâir
kanunlarının, ancak şekil denetimine tâbi olduğu kesin bir hükme bağlanmış, ifadenin aksiyle kanıtından hareketle, esas denetimin söz konusu olmayacağı mutlak surette engellenmek istenmiştir. Hatta esas denetiminin yapılmasının önüne
kesin bir şekilde geçmek amacıyla, şekil denetimin de her tür şekil eksikliğini
kapsayıcı mahiyette olamayacağı, bu denetimin ancak teklif, ivedilikle görüşülme ve son oylamanın gerekli çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususlarıyla sınırlı olmak üzere3, tahdidi bir biçimde sayılması suretiyle ayrıca vurgulanmıştır.
Can’ın ifadesiyle; “Anayasa değişikliklerine yönelik denetimin ancak istisnai ve
tüketici (numerus clausus) olarak sayılmış olması, bu denetimin kapsamının yorum yoluyla genişletilemeyeceğini göstermektedir”4.
1961 Anayasası döneminde, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerine
dâir kanunları, esas bakımında da denetlemeye tâbi tutması üzerine5, 12 Mart
1971 Muhtırası sonrasında Anayasada yapılan değişiklikler arasında, anayasa
değişiklikleri kanunlarının şekil denetimine6 tâbi olduğu yönündeki hükme yer
verilerek bir sınır çizilmiştir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerine dâir kanunları esas bakımından denetlemesi mümkün değildir7.
2

Anayasa değişikliklerine dâir kanunların esas denetimine de tâbi olması gerektiğini savunan görüş için bkz. Serozan,
Rona: “Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları”, İÜHFM, C. XXXVII, S. 1-4, s.140, 141.

3 Aydın, Mesut: “1982 Anayasasına Göre Anayasa Değişikliklerinin Şekil Bakımından Denetimi”, Gazi Ü. HFD, C. XIV, S. 1,
s.216; Aynı yönde Anayasa Mahkemesi’nin kararı için bkz. 7/7/2010 tarihli ve E. 2010/049, K.. 2010/087.
4 Can, Osman: “Anayasa Yargısında Yokluk”, Yetkin Yayınları, Armağan (Prof. Dr. Ergun Özbudun’a,), C. 2, Ankara 2008, s.
205; Can, Osman: “Anayasayı Değiştirme ve İktidarı Denetim Sorunu”, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, S. 62, C. 3, s.112;
Tanör, Bülent - Yüzbaşıoğlu, Necmi: Türk Anayasa Hukuku, Y.K.Y., 2. Baskı, İstanbul 2001, s. 465; Selçuk, Sami: “Ardışık Hukuk
Yanılgılarının Tarihe Not Düşen Örneği: AYM’nin 367 Kararı”, Prof Dr. Ergun Özbudun’a, C. 2, Turhan Kitabevi: Ankara 2008, s.
587; Atar, Yavuz: “Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, S. 25,
Ankara 2008, s.106.
5

E. 1964/38, K. 1965/59, AMKD., S. 3, s. 283; E. 1970/1, K. 1970/31, T. 16.06.1970, AMKD., S. 8, s. 323.

6

20.09.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla 1961 Anayasasının 147 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle,
anayasa değişikliklerinin şekil denetimine tâbi olduğu ifadesine anayasada açıkça yer verilmiştir.

7

Anayurt, Ömer: “Referandumlar Üzerinde Anayasallık Denetimi Sorunu”, Yetkin Yayınları, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a
Armağan, C. 2, Turhan Kitabevi: Ankara 2008, s. 26; Gözübüyük A., Şeref: Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş
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Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerine dâir kanunlar üzerinde esas denetimi sürdürerek iptal kararlarını vermeye devam etmiştir8. Anayasa değişikliklerine dâir kanunların sâdece şekil denetimine tâbi olduğu, bir nevi
Anayasa Mahkemesinin esas bakımından denetim yapma yetkisini kendisinde
görmesine tepki mahiyetinde olmak üzere9, 1982 Anayasasında, şekil denetiminin hangi şekil eksiklikleri bakımından geçeli olacağının açıkça sayılmış olmasına suretiyle hükme bağlanmış olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi, farklı
gerekçelerle esas denetimi yapmaya yine devam etmiştir. Oysa 1982 Anayasasının hazırlanmasında katkısı olan Kemal Dal’a göre dahi, Anayasa Mahkemesinde anayasa değişikliğine dâir kanunlar için esas denetimi talebiyle iptal davası
dahi açılamaz10. Buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin dolaylı yollarlardan esas
denetimi yapma yetkisini kendisinde görmesi, bizim hukuk sistemimizde kabul
edilmeyen, uyuşmazlığa Mahkemece doğrudan el atma anlamına gelecektir. Böylece, Anayasa Mahkemesi, her bir usûl hukuku dalı bakımından geçerli olan11,
“taleple bağlılık ilkesi”ne ihlâl etmiş olmaktadır. Oysa taleple bağlılığın Anayasa
Mahkemesi bakımından da geçerli olduğu kuşkusuzdur12. Anayasa Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareket ederek, sergilediği yaklaşımlar bakımından Anayasanın 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Anayasa Mahkemesi bir kanun
veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken,
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez”. Buna rağmen, kabulü asla mümkün olmayan yerindelik denetimi13
boyutlarında Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisini genişleterek kullanması
ise ayrıca düşündürücüdür.
Anayasa değişikliklerine dâir kanunların esas denetimine tâbi tutulmasında
dayanak olarak alınan madde, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini düzenleyen Anayasanın dördüncü maddesidir. Anayasanın 4 üncü maddesine göre; “Anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü
14. Bası, Ankara 2006, s. 57; Erdoğan, Mustafa: Anayasa Hukuku, Orion Yayınevi, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2005,s.
309. Aksi yöndeki görüş için bkz. Serozan: s. 140, 141.
8
9
10

Özbudun, Ergun: “Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve Siyasal Elitlerin Tepkisi”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, S. 62-3, s. 260.
Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ankara 2008, s. 261.
Dal, Kemal: Türk Esas Teşkilat Hukuku, Bilim Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1986, s. 290.

11 1086 sayılı Hukuku Usulü Muhakemeleri Kanununun 74'üncü maddesine göre; “Medeni ile muayyen hükümler mahfuz
olmak üzere hâkim her iki tarafın iddia ve müdafaalarıyla mukayyet olup ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm
veremez. Tahakkuk edecek hale göre talepten noksan ile hüküm caizdir”. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanununun
225 inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fâili hakkında
verilir”. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda bu yönde açık bir düzenleme yer almamakla beraber müstakâr Danıştay
İçtihatlarına göre, idarî yargılama alanında taleple bağlılık ilkesi geçerlidir. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; “Mahkemenin, kanunların, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ileri sürülen gerekçelere
dayanma zorunluluğu yoktur. Mahkeme, taleple bağlı kalmak şartıyla başka gerekçeyle de Anayasaya aykırılık kararı verebilir.”
12

Boyacıoğlu, Ahmet H.: “Anayasa Mahkemesinin Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetiminde İstemin Konusuyla
Bağlı Tutulması”, Ord. Prof. Dr. Sıdık Sami Onar’a Armağan, Fakülteler Matbaası: İstanbul 1977, s. 165-170.

13

Tunç, Hasan: Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı ve Organları), Yetkin Yayınları, Ankara 1997, s. 162.
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maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez”. Hemen belirtmek gerekir ki, söz konusu değiştirilmezlik yasağı, bu maddelere hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceği anlamına gelmez14. Bu nedenle, değiştirilmezlik
kapsamındaki maddelere müdahale yasağı, daha ziyâde manevî bağlayıcılık, ya
da temenni mahiyetinde bir düzenleme olarak düşünülmesi gerekir15. O zaman
bu maddelerin, anayasa değişikliklerine dâir kanunlar bakımından şekil denetiminin bir kriteri olarak mesnet alınması, yapılacak değişiklikleri hukuk zemininde engellemenin mümkün olmadığı hallerde, bir parça manevî anlamda medet
kabilinden devreye sokulan ve sığınılacak son liman olmaktan öte bir anlam ifade
etmeyen hukuka uygun olmayan bir yaklaşım tarzı olarak kabul edilmesi gerekir.
Hâlbuki doktrinde de haklı olarak ifade edildiği üzere, hukukun genel ilkeleri,
milletlerarası antlaşmalar16 gibi ölçütler getirmek suretiyle de dahi bir anayasallık bloğu oluşturulması gereksizliği17, karşısında bahse konu yaklaşım tarzının
savunulması mümkün görünmemektedir.
Kanaatimizce özellikle anayasa değişikliklerine dâir kanunlar için geçerli olmak üzere, başlangıç metninin ve değiştirilemez maddelerin şekil kriteri olarak
anayasa değişikliklerinin denetiminde yeni bir anayasallık bloğu şeklinde sunulma çabası anlamsızdır ve pozitif dayanaktan yoksundur18. Aksi halde, topluma
yön veren temel metin niteliğindeki anayasaların değiştirilmesi, sert anayasacılık anlayışının zorlukları bir yana, imkânsızlaştırılarak anayasalar atıl, işe yaramaz ve toplumsal gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayamaz metinler
haline gelmiş olacaktır ki, bunun kabulü mümkün değildir.
Bu çerçevede, Anayasanın 4 üncü maddesinde geçen “teklif edilemez”, ifadesi, Anayasanın 148 inci maddesinin ikici fıkrasındaki “Anayasa değişikliklerinde
ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır” hükmünde geçen “teklif” ifadesiyle aynı
anlamda kullanıldığını savunmak, ancak çok zorlama bir yaklaşımın ürünü olabilir19. Şöyle ki, Anayasanın dördüncü maddesinde geçen teklif ibaresi, anayasa
değişikliği sürecinin de bir kanun değişikliği önergesiyle başlatılacak olması hasebiyle, tasarıya zaten mümkün olmamak üzere, teklife dahi konu olamayacağını belirtmeye matuf bir ifadedir. Oysa Anayasanın 148 inci maddesindeki teklif
14

Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, 5. Baskı, Bursa 2008, s. 594, 595.

15

Anayurt (2008): s. 27.

16 Gözler, Kemal: “Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloğu Kavramına İhtiyaç Var mıdır?”, Ankara Üniversitesi S.B.F.
Dergisi, S. 55, C. 3, s. 99. Aksi yöndeki görüş için bkz. Yüzbaşıoğlu, Necmi: Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İ.Ü.
Basımevi, İstanbul 1993, s. 337, 338; Tanör - Yüzbaşıoğlu: s. 467- 487.
17 Ancak, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle Anayasanın 90'ıncı maddesine ilâve edilen son
cümleye göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır”.
Dolayısıyla, Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlerle alâkalı uluslararası antlaşmalar, pozitif dayanaklı bir denetim
kriteri haline getirilmiştir.
18 Turhan, Mehmet: “Anayasaya Aykırı Anayasa Değişiklikleri”, Ankara Ü.H.F.D., C. 33, S. 1- 4, s. 68; Turhan, Mehmet: “Halk
Egemenliği ve Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi”, Liberal Düşünce Dergisi, S. 57-58, s. 73.
19

Ilıcak, Nazlı: “Şekilden Esasa Nasıl Girildi?”, Sabah Gazetesi, 16.06.2010.
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ifadesiyle kastedilen, anayasa değişiklileri bakımında bulunması gereken teklif
yetersayısının var olup olmadığına işaret etmek içindir.
Kaldı ki, Anayasanın 4 üncü maddesiyle değiştirilemeyeceği belirtilen ilk üç
maddede sayılan halleri şekil kriteri olarak kabul ettiğimiz takdirde20, artık anayasa değişikliklerine dâir kanunlar için mutlak manâda esas denetimi yolunun
açılmış olması dolaylı olarak yasal dayanağa bağlanmış olacaktır21. Çünkü, örneğin ilk üç maddede, hukuk devleti, sosyal devlet, insan haklarına saygılı devlet,
laik devlet gibi çok genel kavramlarının bulunduğu dikkate alınınca, bu genel
kavramlarla bağlantısı kurulamayacak bir düzenleme zaten mümkün olamayacağı için, Anayasa Mahkemesi bu yorumla her tür anayasa değişikliğini esas bakımından denetleme yetkisini kendisinde görebilecektir22. Dolayısıyla, meselâ
ailenin korunmasını düzenleyen maddedeki anayasa değişikliğini sosyal devlet
ilkesine, seyahat özgürlüğünü düzenleyen maddedeki değişikliği insan haklarına saygılı devlet ilkesine aykırı görerek iptal edebilecektir. Bu tür bir yaklaşım
hem çok sübjektif, daha vahimi de, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucu
iktidar olma yetkisinin gaspı anlamına gelecektir23 ki, bütün bunlar hukukî izahı
mümkün olmayan yaklaşımlardır.
Tüm bu söylenenlere ilâve olarak, anayasada yer alan maddeler arasında pozitif dayanaklı bir hiyerarşi ilişkisinin olmadığı doktrinde haklı olarak ifade edilmiştir.24 Bu çerçevede ilk üç maddeyi ve başlangıç metnini anayasa maddelerine
20 İlk üç maddeyi şekil kriteri olarak savunan ve kanaatimizce pozitif dayanaktan yoksun ve sübjektif nitelikli olarak
kabul ettiğimiz görüş sâhipleri olarak bkz. Yayla, Yıldızhan: Anayasa Hukuku Ders Notları, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2.
Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1986, s.158, 159; Eroğul, Cem: “Anayasa Değişikliği Önerisinde Değişiklik Yapılması”, Ankara
Üniversitesi S.B.F. Dergisi, S. 64, C. I, s. 101; Kulak, Sercan Coşkun: “Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi”, TBB. S. 87,
s. 260, 261.
21 Bunun yanı sıra doktrinde, ilk üç madde anayasa değişikliği teklifinin verilemeyeceği, verilmesi halindeyse TBMM
başkanının bunu işleme koyamaması gerektiği, ancak değiştirilmezlik yasağı ihtiva etmeyen 4'üncü maddenin değiştirilmesi
suretiyle ilk üç madde bakımından söz konusu olan yasağın ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. Bkz Onar, Erdal: 1982
Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1993, s. 28, 29. Lafzî yorum yapıldığında, biraz önce ifade edildiği
üzere, anayasanın dördüncü maddesinin değiştirilmesi suretiyle acaba gerçekten ilk üç maddenin değiştirilmesinin önündeki
bütün engeller kalkmış olacak mıdır? Anayasanın lafzıyla ve ruhuyla bir bütün olduğu dikkate alındığı takdirde, elbette ki,
kurucu iktidar tarafından değiştirilmesi güçlük arz eden, örneğin devlet şeklinin değiştirilmesi gibi bir tasarrufta bulunmak,
tali kurucu iktidar için, belki dördüncü maddenin değiştirilmesi suretiyle teknik olarak mümkün olmakla birlikte gerçekte
mümkün görünmemektedir. O zaman, Anayasanın dördüncü maddesinde geçen “teklif ” ifadesi, anayasanın değiştiriliş
usûlünü düzenleyen 175'inci maddedeki “teklif” ifadesiyle aynı anlama gelmez. Aksi halde, meselâ 4'üncü maddenin
değiştirilmesini Anayasanın 175'inci maddesine göre 184 milletvekili teklif ederse bu teklif anayasaya göre geçerli bir teklif
olarak dikkate alınarak ve 4'üncü maddedeki teklif ifadesinin “ileri” sürülemez şekilde değiştirilmesi şeklinde sonuçlanırsa,
artık ilk üç madde şekil kriteri olarak dikkate alınamaz hale getirilebilecektir. Daha ihtimâlleri çoğaltmak mümkündür.
Dolayısıyla Anayasanın 4'üncü maddesindeki “teklif edilemez” ifadesinin; üzerinde tasarrufta bulunulamaz, muhtevasına
dokunulamaz ve daha karşılayıcı bir ifade olarak, geçersiz kılınamaz anlamında olduğu, oysa 175'inci maddedeki teklif
ifadesinin ise, önerilemez anlamında olduğu ifade edilebilir. Kısaca, Anayasanın 4'üncü maddesindeki teklif ifadesinin,
anayasa değişikliklerine dâir kanunlar bakımından bir şekil kriteri olarak dikkate alınması, hem kanuna karşı hile, hem de bu
yolla fonksiyon gaspı suretiyle izahı kabil olmayan esas denetimi anlamına gelecektir. Kaldı ki, doktrinde de ifade edildiği
üzere, toplumsal gelişmeler sebebiyle anayasanın değiştirilemez maddelilerinin değiştirilmesi gerekebilir. Aldıkaçtı, Orhan:
Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1982, s. 361.
22 Aynı yöndeki görüş için bkz. Dursun, Hasan: “Anayasa Değişiklikleri Esas Bakımından Denetlenebilir mi?”, Terazi Hukuk
Dergisi, S. 47, s. 63-65; Aydın: s. 323.
23 Turhan, Mehmet: “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı”, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, S. 62, C. 3,
s. 382; Can, Osman: “Meclis, Anayasa’yı Mahkemeye Karşı Korumalı”, (Yıldıray Oğur ile röportaj), Taraf Gazetesi, 12.06.2010.
Aldıkaçtı: s. 261.
24

Turhan, Mehmet: “Anayasaya Aykırı Anayasa Değişiklikleri”, Ankara Ü.H.F.D., C. 33, S. 1-4, s. 68.
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üstün kabul ederek bu yolla anayasa değişikliklerine dâir kanunlara karşı esas
denetimi yapmayı hukukî bir dayanağa kavuşturmak yanlıştır.25 Kaldı ki, usûlüne
uygun olarak kabul edilen bir anayasa değişikliğinin anayasada yer almakta olan
eşdeğer başka bir anayasa hükmüne aykırılığı yönünden denetlenmesi kabul edilemez26.
Ne var ki, Anayasa Mahkemesi, 2010 Anayasa değişikliği paketiyle ilgili denetiminde, verdiği karardaki çelişkili yaklaşımları27 bir yana, Anayasanın ilk üç
maddesini şekil kriteri olarak kabul etme anlayışını devam ettirmiştir28. Anayasa
Mahkemesinin bu tutumu, doktrinde de haklı olarak ifade edildiği üzere29, Anayasanın başlangıç metnin dördüncü paragrafında ifade edilen; “Kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli
devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî
bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu…” hükmüne de aykırıdır. Ayrıca, hiçbir demokratik Avrupa ülkesinde
anayasa değişikliklerine dâir kanunların esas denetimine tâbi tutulduğuna dâir
bir örnek bulunmamaktadır30.
Sonuç olarak, anayasa yargısı bakımından Anayasa Mahkemesinin yargısal
denetimi sınırsız değildir31. Hele hele, Anayasa Mahkemesinin, karar verirken
kanun koyucu gibi hareket etme yetkisini kendisinde görmesi asla kabul edilemez32. Aksine bir yaklaşım, daha öncede ifade edildiği üzere Anayasanın 153
üncü maddesinin ikinci fıkrasında ihlâli anlamına gelir. Buna ilâve olarak belir25 Aldıkaçtı: s. 362; Özbudun (2008): s. 260; Özbudun (2008): s. 172. Anayasa normları arasında bir hiyerarşik yapılanmanın
olduğunu, dolayısıyla hiyerarşik yapıda altta yer alan normların üstte yer alan normlara aykırı olmayacağını, aykırılık halinde
denetimin kabil olduğunu savunan görüş için bkz. San, Coşkun: Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara 1981, s.117, 118; Yayla: s. 44.
26

Gören, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, İzmir 1999, s. 353.

27 Anayasa Mahkemesi 2010 Anayasa değişikliği paketiyle ilgili verdiği kararda, bir yandan anayasa değişikliklerini havi
kanunların sâdece şekil denetimine tâbi olduğunu ve bu denetimin de Anayasada sayılan kriterler kapsamından geçerli
olduğunu ifade etmiş olmasının yanı sıra aynı kararında esas bakımından denetleme yetkisinin olmadığını da belirtirken,
öte yandan Anayasanın ilk üç maddesinin, özellikle ikinci maddede sayılan Cumhuriyetin niteliklerini, kanaatimizce bir
parça kanuna karşı hile mahiyetindeki yorumuyla şekil kriteri olarak kabul etmek suretiyle esas denetimi yapma yetkisini
kendisinde görmesi göz ardı edilemeyecek çelişkilerdir. Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 7/7/2010 tarihli ve E. 2010/049, K..
2010/087 sayılı kararına.
28 Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 7/7/2010 tarihli ve E. 2010/049, K.. 2010/087 sayılı kararı.
29 Tunç, Hasan: “Anayasa Mahkemesinin Siyasi Yapısı”, Selçuk ÜHFD, (Prof. Dr. Coşkun Üçok’a armağan), .C. 2, S. Konya
1989, s. 211.
30

Can (2007): s. 111.

31 Hakyemez, Yusuf Şevki: “Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi ve Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya Aykırı
İçtihadı”, Liberal Düşünce Dergisi, S. 57-58; s. 87; San: s. 119.
32
Doktrinde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının zorunlu olarak bir hukuksal duruma sebebiyet verdiği, bu
nedenle aslında Anayasa Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareket ettiği sonucuna ulaşılamayacağı ifade edilmiştir. Bkz.
Kanadoğlu, Korkut: “Yeni Anayasa Arayışları ve Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Yargısı,
Anayasa Mahkemesi Yayınları, S. 25, Ankara 2008, s. 63. Ancak, örneğin, Anayasa Mahkemesinin, yasal dayanağı olmadığı
halde yürürlüğün durdurulmasına karar verme yetkisini kendisinde görmesi, 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçimlerinde krize
neden olan toplantı ve karar yetersayılarıyla ilgili yaklaşımları, Anayasa değişiklikleri bakımından esas denetimi yapma
yetkisi olmadığı halde dolaylı yollardan bu yetkiye kendisini sâhip görmesi gibi hususlar dikkate alındığında, Anayasa
Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareket ettiği, dolayısıyla Mahkemenin verdiği kararlar bakımından sâdece yeni hukuksal
sonuçlar doğurmaya matuf çerçevede kalmadığı ifade edilebilir. Daha ayrıntılı ve fazla örnek için bkz. Atar, Yavuz: “Anayasa
Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, S. 25, Ankara 2008, s. 107-112.
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tilmelidir ki, Anayasa Mahkemesinin bu tutumu, Anayasanın 11 inci maddesinde ifade edilen; “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır”
şeklindeki Anayasanın üstünlüğü ilkesinin hem yasama hem yürütme, hem de
yargı bakımından ifade ettiği anlama aykırılık teşkil edecektir. Oysa doktrinde,
herkesin üzerinde ittifak ettiği husus, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığının
yasama ve yürütmenin yanı sıra yargı bakımından da geçerli olduğudur33. Anayasanın 138 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan; “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre
hüküm verirler” hükmüyle aynı durum teyit edilmiştir.

Sonuç
Anayasanın ikinci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında, demokratik
devletten de söz edilmektedir. Değiştirilemez maddeler arasında da yer almakta
olan demokratik devletin asgarî gereklerinden biri olan serbest seçimler34 (halkoyu da bu anlamda bir tercihte bulunma şansının halka sunulması bağlamında,
gerçek anlamda bir seçim olmamakla beraber evet ya da hayır oyu kullanmak suretiyle halkın yönetime iştirakidir) olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa Mahkemesi bunu engellemek ya da bunu göz ardı etmek suretiyle söz konusu değiştirilemez maddeyi çiğnemiş olmayacak mıdır? Bir taraftan, etrafından
dolanmak suretiyle değiştirilemez ilk üç maddeyi şekil kriteri olarak kabul edip,
diğer taraftan da değiştirilemez maddeler arasında yer almakta olan biraz önce
ifade ettiğimiz demokratik devleti hiçe saymak pek yaman bir çelişki olmayacak
mıdır? Böyle bir yaklaşım, herkes gibi, Anayasaya uymak zorunda olan Anayasa Mahkemesinin Anayasayı kendine uydurması anlamına gelmez mi? Halbuki
Anayasa hükümlerinin Anayasa Mahkemesi bakımından da sonuç doğuracağı,
Mahkemenin, karar verirken Anayasayla çizilen çerçevenin dışına çıkmaması gerektiği herkesin haklı ve ortak bir beklentisidir35.
Yine, Anayasanın 6. maddesinin ilk fıkrasına göre; “Egemenlik, kayıtsız şartsız
Milletindir”. İlk kez 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununda yer alan ve Anayasanın en devrimci maddesi olarak doktrinde ittifak halinde kabul gören bu madde,
egemenliğin aslî sahibi olan halka sorulmak üzere, Anayasa değişikliğine dâir
kanunun referanduma sunulduğu halde, Anayasa Mahkemesince denetim talebinin kabul edilmesi suretiyle engellenerek ihlâl edilmiş olmayacak mıdır?36 Eğer
böyle ise Anayasa Mahkemesi karşı bir devrim gayreti vermiş olmak bir yana,
33 Kubalı, Hüseyin Nail: Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, İstanbul 1971, s. 95; Dal: s. 148;
Aldıkaçtı: s. 194.
34 Demirci, Fatih: “1982 Anayasası’nda Demokratik Devlet İlkesi: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz Denemesi”, Gazi
Üniversitesi HFD, C. XII, S. 1-2, s. 651.
35

Tunç: s. 229, 230; Hakyemez: s. 88.

36

Anayurt (2008): s. 22, 23.
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TBMM’nin kurucu iktidar olma yetkisini elinden alarak aynı zamanda, Anayasanın 7. maddesinde ifade edilen; “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez”. Hükmünü de ihlâl etmiş olmayacak
mıdır? Anayasa Mahkemesi, bir aykırılığı düzeltmek için Anayasanın birçok hükmünü ihlâl etme yetkisine sâhip midir? Eğer böyleyse bu durum kaş yaparken
göz bozmak anlamına gelmeyecek midir?
Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin devletin tek hâkimi gibi, varlık kaynağı olan anayasal çerçevenin dışına çıkma pahasına son sözü söyleme yetkisine
sâhip olarak hareket etmesi doğru değildir. Başka bir açıdan bakıldığında, 1876
Kanun-ı Esasisinin ilk şekli bakımından bütün kamu hukukçularının üzerinde ittifak ettiği eleştirel bir durum olarak, pâdişahın istemediği bir değişikliğin hiçbir
şekilde yapılamayacak oluşudur. Kısaca üzerinde ittifak edilen eleştiri noktası,
pâdişahın kanunlar üzerinde mutlak veto yetkisine sâhip oluşuydu. Bugün aynı
yetkiye Anayasa Mahkemesi mi soyunmaktadır sorusu, ciddî önem arz eder hale
gelmiştir.
Doğru olan, hukuk kuralları çerçevesinde uyuşmazlıklara çözüm bulmaktır. Yoksa uyuşmazlığa göre kural üretmek, uyuşmazlığa göre hukuku uydurmak hukukun katli anlamına gelecektir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin, Anayasaya göre
uyuşmazlığı çözmek yerine, uyuşmazlığa göre anayasa üretme gayretinde olması,
ne hukuken izahı mümkün olan bir şeydir ne de meşruluğu savunulabilecek bir
yaklaşımdır. Bugün, basında Anayasa Mahkemesinin menfaatine olan konularda
iptal kararı vermediği, menfaatleriyle çelişen konulardaysa iptal kararı verdiği yönünde bir tereddüttün hâsıl olması ise37, tarafımızca kabul edilemeyecek, ancak
dikkat edilmeye değer bir problemlerin olduğunu, dolayısıyla geniş çaplı bir yargı
reformunun yapılmasının zorunlu hale geldiğini ortaya koymaktadır38.

37 Tarhan, Nevzat: Teröre Karşı Bir Milyon Kişi Neden Yürüyemez?, “http://www.haber7.com/haber/20100623 /Terorekarsi-bir-milyon-kisi-neden-yuruyemez.php”, Erişim tarihi: 24.06.2010.
38 Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye. Bazı Rakamlar ve Gerçekler”, Gazi Ü. HFD, C. XIII,
S. 1-2, s. 276.
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Giriş
Modern bilim, özü itibariyle, insanın, genel düzenin ilâhî yasalar tarafından belirlenen bir evrenin parçası sayıldığı, onun karşısında edilgen bir pozisyonda olduğu düşünülen ortaçağ dünyasının aksine, bilginin merkezinde kendisinin yer
aldığı ve evrenin bu bilgi dâhilinde yine kendisi tarafından anlaşılabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Bu anlamda modern bilgi, pozitivist yöntemle yani
gözlem, deney ve tümevarım yoluyla elde edilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle
uzun bir süre en güvenilir ve en sağlam bilgi türü olarak kabul görmüştür. Sözü
edilen bilgide metafizik içeriğe sâhip olan ve pozitif olmayan olgular konu edinilmemiş, yani esas olarak pozitif olgular muhatap alınmış ve pozitivist yöntem
ekseninde bahsedilen olgular gözlem ve deneye tâbi tutulmuş, nihâî aşamada da
elde edilen bulgular aklın süzgecinden geçirilmiştir. Bu noktada özellikle René
Descartes’ın tümevarıma dayalı mantık sistemi oldukça etkili olmuştur. Dahası
modern bilgide, tümevarımın etkisiyle de şekillenen akıl yoluyla evrensel yasalara ulaşmak düşüncesi önemli bir hedef olarak benimsenmiş, ulaşılan söz konusu
yasalar tekrar tikel alana yöneltilerek olgular denetlenmeye çalışılmıştır. Bunun
yanı sıra modern bilim, bu çalışmada incelenen ve tartışılan, insanın değer yargılarını bilim etkinliğine dâhil etmediği varsayımına dayanmıştır. Doğan Özlem’in
ifade ettiği gibi sözü edilen bilim, “olgulara değer yüklemek değil, olgu yargısı
1

Hakem incelemesinden geçmiştir.
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peşinde olmuştur”. Modern bilimin diğer bir özelliği de o ana kadar doğa karşısında edilgen olan insanın, şimdi bilgi sahibi oldukça -bilginin getirdiği iktidar
yoluyla- kendisini ondan ayırarak ona hükmetmeye çalışması ve onun efendiliğine soyunması olmuştur. Başta doğa bilimleri aracılığıyla doğayı kendi yararına
dönüştürerek ondan önemli ölçüde yarar sağlayan modern insan, söz konusu anlayışı bilimsel etkinliğin merkezine yerleştirmiştir. Kısacası modern bilim praksise dayanmış ve özü itibariyle pratik yararı hedeflemiştir. Sözü edilen modern
bilgi tasarımı ve pozitivist yöntem, önce doğa bilimlerinde yer edinmiş ardından
sosyal bilimlere sirayet etmiştir. Özellikle pozitivist yöntem, felsefenin alt dalları
konumunda olan örneğin sosyoloji gibi disiplinlerin felsefeden ayrılarak bağımsız birer bilim dalı olmalarının anahtarını teşkil etmiştir. İşte klasik dönem sosyoloji tam bu noktada, pozitivist bilgi tasarımını ve yöntemini benimsemesiyle,
yine pozitivizmin bünyesinde barındırdığı politik unsurlar nedeniyle politik bir
görünüm kazanmıştır. Ayrıca, yukarıda değinilen modern bilgi tasarımının taşıdığı pratik yarar anlayışının bir sonucu olarak, siyasal iktidar, gerek toplum
üzerinde sağlamayı düşündüğü egemenlik gerekse ortaya çıkan toplumsal problemlerin çözümü noktasında, sosyolojiyi pratik hal çareleri üreten bir disiplin
olarak görmüş ve kullanmıştır. Bu da sosyolojinin politik bir görünüm kazanmasını hızlandırmıştır.
Bütün bunlardan hareketle bu çalışmada esas olarak, klasik dönem sosyolojinin politik muhtevası konu edinilmiştir. Bahsedilen çalışmada ilk olarak sosyolojinin ortaya çıkmasına yol açan unsurlara ve bu unsurların sosyolojiye bıraktığı
politik mirasa değinilecektir. İkinci olarak sosyolojinin pozitivizmi benimsemesiyle birlikte, pozitivizmin bünyesinde taşıdığı ideolojinin tarihsel kökenleri ve
sözü edilen ideolojinin sosyolojiye sirayet etmesi konusu irdelenecektir. Son olarak ise sosyolojide yer alan, özellikle de pozitivizm ve ilerleme düşüncesinden
hareketle tesis edilen modernleşme ve sistem teorilerindeki politik imgeler analiz edilecektir. Bu çalışmada sosyolojinin politik bir muhtevaya sâhip olduğu ön
kabulünden hareket edilecektir.

Sosyolojinin Politik İnşası
Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasına yol açan toplumsal
koşullar, onun politik bir muhteva kazanmasını beraberinde getirmiştir. Yukarıda
değinildiği gibi genel olarak bilimlerin artık salt entelektüel bir etkinlik olarak
değil, büyük oranda sağladıkları “pratik yarar” ölçüsünde değer görmeye başladığı modern dünyada, sosyal bilimler ve özel olarak çalışmanın konusunu teşkil
eden sosyoloji de aynı yarar ekseninde şekillenmiş ve toplumsal sorunlara yönelik olarak getirdiği veya getirmeyi vaat ettiği pratik çözümler oranında kendine
yer açabilmiştir. Nitekim 19. Yüzyıl'da sosyal bilimlerin entelektüel gündemini oluşturan, “uzlaşma”, “bütünleşme”, “çatışma”, “düzen teorisi” gibi kavram ve
kavram çiftleriyle doğrudan meşgul olmak, daha da önemlisi, “düzen(sizlik) soru-
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nu” ve söz konusu sorunu ortadan kaldırmaya dönük çözüm arayışları, sosyolojinin bilimsel platformda yer edinmesini kolaylaştıracak olan yarar ilkesini teşkil
etmiştir (Giddens, 1976: 705-706). Özetle, sosyolojinin başlangıçta önemli oranda
varlık nedenini, meşruiyetini ve gücünü, bahsedilen kavramların gerisinde yatan
toplumsal sorunlara dâir getirdiği çözüm vaatleri oluşturmuştur.
Söz konusu nokta daha başlangıçta sosyolojinin entelektüel çerçevesini ve
gelişimini belirleyen âdeta bir yazgı olarak belirmiş, onu kendinde bir bilimsel
etkinlik olmak bakımından değil, yazının değişik yerlerinde ele alınacağı üzere, iktidarın ve politikanın yörüngesine girmeye zorlamıştır. Özellikle Fransız
İhtilâli’nin ve ardından İngiliz Sanayi Devrimi’nin yol açtığı ekonomik ve politik
sorunların iktidar nezdinde yarattığı “olumsuz” iklim, entelektüel cephede “toplumun keşfedilmesi”ne yol açmış ve kitle korkusu, anarşi, savaş gibi kavramlar
söz konusu iklime eşlik etmiştir (Singer, 1986:605). Bahsedilen sorunlar iktidar
tarafından bir an önce çözülmesi gereken sorunlar olarak işaretlenmiştir. İşte
tam bu noktada sosyoloji, başta “kentli işçi sınıfların yol açtıkları hoşnutsuzluk
ve düzensizliklerle baş edilmesi” amacına dönük bir biçimde, öncelikle toplumun
analizini yapan ve sözü edilen gerilimleri, hoşnutsuzlukları ve mevcut “anarşi”
durumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir disiplin olarak şekillenmiştir (Wallerstein, v.d. 1996: 25). Bahsedilen (toplumsal ve politik) sorunların teşhisinde
ve çözümünde ihtiyaç duyulan reçetenin oluşturulması noktasında en büyük (ve
de güçlü) aday olarak ortaya çıkan sosyoloji, sözü edilen reçetenin inşasında da
birazdan daha detaylı olarak değinileceği gibi, “toplum mühendisliği” kavramı
ekseninde, topluma bir şekil ve yön vermeyi hedefleyen bir düşünce akımı (ve bu
çalışmanın iddia ettiği şekliyle bir ideoloji) olan pozitivizme kendisini adamıştır. Nitekim sosyolojinin ve pozitivist yöntemin kurucusu kabul edilen Auguste
Comte, pozitivizme, yaşanan bunalımı ortadan kaldırmak bakımından yüklediği
misyonu şöyle târif etmiştir:
Bacon, Descartes ve Galileo ile başlamış büyük zihinsel operasyon tamamlandığında, bu felsefenin, insan türünde, bundan böyle sürekli olarak üstün olmasını sağladığı genel düşünceler
sistemini doğrudan doğruya kuralım, uygarlaşmış halkı hırpalayan devrimci bunalım sona erecektir (Comte, 2004: 57).
Pozitivizme daha başlangıçta biçilen söz konusu misyon, politik imgelemlerle yüklüdür ve
muhafazakâr düşüncenin (ideolojinin), devrim tarzındaki sert değişimlere karşı yine aynı sertlikte tesis ettiği tezlerine yaklaşmaktadır. Şöyle ki gerek Robert Nisbet gerek Michael Oakeshoot gerekse Joseph de Maistre gibi önde gelen muhafazakâr düşünürler, devrimlere toplumun tarihin ve deneyimin ürünü olan dengesini bozduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlar, düzen
ve istikrarı savunmuşlardır2. İşte bu noktada Comte ve klasik dönem sosyoloji, devrim karşıtı
anlayışıyla entelektüel açıdan muhafazakâr tavır almışlardır. Daha doğrusu muhafazakâr ideolojiyle adı konulmamış bir ittifak içinde olmuşlardır. Nitekim Comte, değişimden toplumsal
2 Muhafazakâr düşüncenin ve ideolojinin ileri sürdüğü temel tezler bu çalışmanın ilk elden konusunu teşkil etmemektedir.
Bu nedenle bu safhada onun sâdece değişim, özel olarak devrimle ilgili düşünceleriyle ilgilenmekle yetinilecektir.
Muhafazakâr düşüncenin genel tezleri fakat özel olarak değişim konusundaki görüşleri için bkz. Nisbet (1990), Oakeshott
(1981), Tannsjö (1990)
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yapıyı sarsıcı bir hareket olduğunu düşündüğü “devrim”i değil, toplumun tedrici bir süreç içinde
ilerleyerek fakat bunu yaparken temel düzeni koruyarak geçtiği “evrim”i anlamıştır. Nicholas
John Mackintosh bu yönüyle, Comte’un sosyolojisinin özünü “düzen ve ilerleme” parolasıyla
özetlemiştir. Ona göre Comte, özellikle kaotik zamanlarda, toplumun tutarlı bir gelişme çizgisinde istikrar içinde yürümesini sağlayacak olan politik, ahlâkî, kültürel kuralları vermiştir
(Mackintosh, 1996:206). Burada çalışma açısından önemli olan nokta, söz konusu durumun,
pozitivizme dolayısıyla sosyolojiye teknokratik bir işlevin yüklemesi, böylece onun epistemolojisini ve ontolojisini politik alandan gelen etkilere açık bir hale getirmesidir.

Klasik dönem sosyoloji, yukarıda ifade edilen politik sorunları çözme işlevini
yerine getirmesi için, dönemin ruhunun bilimsellik olduğu, bir disiplinin insan
veya toplum adına söyleyeceklerinin ancak sâhip olacağı bilimsellik vasfı ölçüsünde makbul ve kabul görüldüğü bir ortamda, doğa bilimlerinde kullanılan yönteme ihtiyaç duymuştur. Özellikle toplumlar adına tesis ettiği gelişim şemalarının, evrensel yasa olarak meşruluğunu sağlayabilmesi adına bu ihtiyaç sosyoloji
için bir bakıma zorunluluk halini almıştır. Bunun sonucunda (sosyal bilimler ve
özel olarak da) sosyoloji, konu edindiği olguları tıpkı doğa bilimleri gibi ele almış
ve neredeyse deneye tâbi tutacak ölçüde “nesnelleştirme”ye çalışmıştır (Giddens,
1976: 722). Yani şu an önemini kaybetmeye yüz tutmuş olan olan bilginin nesnelliği düşüncesi, kuruluş aşamasında klasik sosyolojinin bilimsel alanda meşruiyet
kaynağını teşkil etmiştir. Bunun yanı sıra sosyoloji, konu edindiği olgulardan
elde ettiği sonuçları evrensel yasaya ulaştırmak amacıyla, dönemin hâkim bilim
paradigmasının temel niteliklerinden biri olan, “nomotetik: yasa koyucu, yasalar
oluşturma” özelliğini benimsemiştir (Wallerstein v.d. 1996: 17).
Sosyolojinin yukarıda söz edilen özellikleri benimsemesinde tâbii ki bağımsız bir bilim dalı
olma isteği de çok önemli bir rol oynamıştır. Bu isteğin bir sonucu olarak sosyoloji, felsefeden kopuşunu âdeta redd-i miras derecesinde yani radikal bir tarzda ilân etmiştir. Bunda da
o dönemde bilim dünyasında kabul gören “bilim dallarının tek bir dalda bütünleşmek yerine
uzmanlaşmanın daha başarılı olabileceği” şeklindeki yaygın düşüncenin ldukça etkili olduğunu
hatırlatmakta fayda vardır (Alexander, 1996: 1115). Dolayısıyla Anthony Giddens’ın “büyük
ayrılık (the great divide)” olarak tanımladığı kopuş sürecinde, bilim olmanın gerektirdiği kesinlik
adına “spekülasyon” olarak adlandırılan her türlü (sübjektif) etkinlik sosyoloji tarafından radikal bir biçimde reddedilmiştir (Giddens, 1976: 704). Sözü edilen radikallik, sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı olma isteğinin yanında, bilimsel alanda rüştünü ispat etmesinin ölçüsü haline
gelmiştir. Bu konuda o kadar motive olmuş ve genç bir bilim olmanın heyecanıyla davranmıştır
ki bütün bilimlerin temelinde sosyolojinin olduğunu iddia eden sosyolojizm akımını ivedilikle
benimsemiştir3. Bütün bunların bir sonucu olarak klasik sosyolojinin pozitivizmle flörtü, ortak
amaç ve hedeflerin örtüşmesi ile tarihî bir izdivaca dönüşmüştür.

Sosyolojinin Pozitivizmle Tarihî İzdivacı
Sosyoloji özellikle klasik dönemde büyük bir iştahla benimsediği pozitivizmi,
uzun bir dönem neredeyse var oluş nedeni konumuna yükseltmiştir. Bu nedenle
de bu konuda sert ve korumacı bir tavır takınmıştır. Felsefeden kendisinden bir
3 Bu nokta, daha sonra sıklıkla tartışılacak olan sosyolojinin bu yolla kendisine kendi elleriyle entelektüel bir sınır çizdiği,
bunun da entelektüel derinliğini etkilediği şeklindeki görüşün temelini teşkil etmektedir. Burası şu an bu yazının doğrudan
ilgilendiği bir nokta değildir. Fakat burada ifade edilmesi gereken şey, sosyolojinin çıkış döneminde benimsediği radikal
söylemin, birçok teorik ve yöntem sorunlarını beraberinde getirmiş olmasıdır. Konu için bkz. Hund (1990)

Klasik Dönem Sosyolojinin Politik Muhtevası ve Bunun Nedenlerim | 183

önce bağımsızlığını kazanmış disiplin olan biyolojiden, gerek yöntem ve kavramlar gerekse teorik yönelimleri ödünç almıştır. Nitekim biyoloji disiplininin
yapı, organizma, ilerleme, işlev, parça, bütün ve değişim gibi temel kavramları sosyolojide yer edinmişlerdir. Dahası Hermann Strasser ve Susan Randall’a göre
klasik dönemde sosyoloji, evrimci ve organizmacı bakış açısıyla kurulan analojiden hareketle, değişimi insandan başlayarak tanımlayan, Aydınlanma’dan aldığı
“ilerleme” mirasının da etkisiyle toplumun ve insanın ilerleyerek mükemmelliğe
yöneldiği şeklindeki “toplumsal ilerleme” düşüncesini ve sistem teorilerini tesis
etmiştir (Strasser ve Randall, 1981:54). Örneğin sosyolojide, sözü edilen anolojiden uçlanılarak tıpkı biyolojide olduğu gibi, bütünün (yani toplumun) onu oluşturan parçaların (alt ögelerin) toplamından daha fazlasını ifade eden yapı, organizasyon kavramları ve fonksiyonalist ve yapısal-işlevselci akım inşa edilmiştir4. Sözü
edilen akıma doğal olarak büyük etkide bulunan Emilé Durkheim’e göre,
toplum, bireylerin bir toplamı değildir, fakat bireylerin asosiyasyonuyla meydana gelen sistem,
kendisine özgü karakterlere sahip bulunan özgül bir realiteyi temsil eder (Durkheim, 1994: 158).

Eserlerinin değişik yerlerinde toplumu suis generis yani kendine özgü olarak
tanımlayan Durkheim, bilindiği üzere buradan hareketle bir toplumsal problemin kaynağının yine bir toplumsal olgu olduğunu ileri süren sosyolojizm anlayışını benimsemiştir.
Bu yaklaşımın tartışılan noktası genel olarak sosyolojizme yapılan aşırı vurgu değil, yukarıda ifade edilen modern bilginin tümelci karakterinin çok önemli
bir rol oynadığı, dolayısıyla tikelin tümele bağlandığı ve tümelin fetişleştirildiği
bu anlayışın dolaylı olarak toplumun ve düzenin fetişleştirilmesine yol açmış
olmasıdır. Bu husus, sözü edilen anlayışın gerisinde politik bir etkinin olduğu
iddiasına kaynaklık etmiştir. Bahsedilen iddia uyarınca, pozitivizm, Aydınlanmanın eleştirel aklına bir tepki olarak şekillenmiş, bireye5 karşı toplumu yüceltmiş,
kişisel hak ve özgürlük yerine topluma karşı görev ve sorumlulukları öne çıkarmıştır. Buna paralel olarak pozitivizmin görev ve sorumluluklara vurgu yapması,
düzeni tesis etmek ve iktidarı meşrulaştırması anlamına gelmektedir (Ahmet
Arslan, Yayınlanmamış Ders Notları). Burada önemli olan nokta, pozitivizmin görev ve sorumlulukları öne çıkaran anlayışının, düzenin sağlanmasını kolaylaştıracak unsurlar olması bakımından politik bir muhteva içermesi, bu anlayışın da
4 	 Anthony Giddens’a göre, yukarıda söz edilen teorisyenlerin ve teorilerinin, klasik dönemde düzeni ardından yapıyı
ve sistemi meşrulaştırmaları, onların muhafazakâr olarak görülmelerine yol açmaktadır (Giddens, 1976: 706). Dahası
söz konusu bakış açısı, sosyolojinin sâdece klasik dönemle sınırlı kalmayan, sonraki dönemlerde de âdeta onun yazgısı
haline gelen politik görünümünü örneklendirmektedir. Nitekim, klasik dönemde sosyolojinin gündemini meşgul eden düzen
kavramının yerini zamanla yapı kavramı almıştır. Yine birazdan değinilecek olan Durkheim tarafından inşa edilen ve özünde
toplumu fetişleştiren teori, sonraları Talcot Parsons’ın formüle ettiği sistem teorisinin çekirdeğini oluşturmuştur (Strasser ve
Randall, 1981). Ve de bahsedilen sistem teorisi, genel ideolojik yapının meşruluğunu ve istikrarını korumaya hizmet etmiştir.
5 Yeri gelmişken değinmek gerekir ki, “bireycilik kavramı ilk kez, (paradoksal bir biçimde) Henry Saint-Simon gibi kolektivist
ve Joseph de Maistre gibi muhafazakâr düşünceyi temsil eden kişiler tarafından, (özellikle bireyin ve) bireyciliğin, Fransız
İhitilali’nden sonra oluşmaya başlayan politik ve sosyal kurumları baskılayacak kadar yüceltilmesini eleştirmek amacıyla
kullanılmıştır” (Morrison, 2006:22). Adı geçen kişilerin birey karşıtı olmaları, söz konusu kavramı negatif kurucu epistemoloji
ekseninde üretmelerini beraberinde getirmiştir.
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eleştirel düşünceye bir sınır çizilmesine yol açması fakat aynı zamanda Aydınlanmanın hak ve özgürlük kavramlarının yol açtığı iddia edilen düşünsel ve toplumsal anarşi ortamına karşı, görev ve sorumluluk kavramlarının birer panzehir
olarak sistematize edilmesine zemin hazırlamasıdır. Nitekim Dukheim’in solidarizm gibi esas olarak dayanışmaya, birliğe ve bütünlüğe vurgu yapan, dolayısıyla
toplumu yücelten kavramların gerisinde, sözü edilen bakış açısı ve onun sâhip
olduğu politik muhteva yatmaktadır.
Sosyolojinin klasik dönemde pozitivist bir yöntemi benimsemesinde, doğal
olarak kurucularının önemli bir payı olmuştur. Özellikle Comte ve ardından Durkheim, sosyolojinin nesnel bir bilim olduğunu iddia etmişler ve evrensel yasalara
ulaşabileceğine inanmışlardır. Hemen şunu ifade etmek gerekir ki Comte’un, sosyolojiyi sosyal fizik olarak tanımlaması, toplumsal olguları tıpkı fiziksel nesneler gibi, üzerinde tasarrufta bulunulabilecek ve onlara yön verilecek bir nesneler
kümesi olarak görmesi, pozitivist bakış açısının bir ürünü olmuştur. Dolayısıyla
pozitivizmin bilimsel açıdan en ileri yöntem, sözü edilen yöntemin öncülüğünde
tesis edilen bilginin ise en güvenilir ve geçerli bilgi olduğunu ileri süren Comte, toplum adına yapılacak tasarrufların bilimsel olarak meşruiyetini sağlamaya
çalışmıştır. Nitekim buradan hareketle bilimsel toplum sınıflaması oluşturmuş
ve toplumların içinden geçtiğini düşündüğü kategorik zaman anlayışını tesis etmiştir. Comte’a göre, insanlık, temelde teolojik, metafizik ve pozitivist olmak üzere
üç aşamadan geçmektedir (Comte, 2001:31). Dolayısıyla gerek bilginin bilimsel
yöntemle inşa edildiği bir dönemi temsil etmesi gerekse genel olarak yaşamda pozitivist unsurların “dinsel spekülasyon yerine” geçmesi bakımından pozitivist bilgi, Comte tarafından en yüksek bilgi türü, pozitivist aşama da sözü edilen aşamalar içinde en ileri safha olarak kabul edilmiştir (Strasser ve Randall,
1981:55). Diğer iki aşama, bilginin kaynağının insan aklının dışında tanımlanması, “toplumsal ve doğal olayları açıklamak üzere Tanrılar ve ispatlanmamış
diğer” etmenler(in) devreye girmesi, dolayısıyla özü gereği bilginin spekülatif
bir nitelik taşımasından dolayı geride olan ve aşılması (hatta ortadan kaldırılması) gereken dönemler olarak görülmüştür (Murphy, 1995:27). Buna bağlı olarak
pozitivist aşamada pozitif bilim egemendir ve bu nedenle ortaya konan bilginin
evrensel olduğu varsayılmıştır. Dahası söz konusu aşamada, bilim, değerlerden
bağımsız ve ön yargılardan uzak olarak görüldüğünden, hakîkat nihâî olarak ancak bilimsel bir kavrayış dâhilinde inşa edilebilir. Benzer bir mantıktan hareketle
üretilen Durkheim’in mekanik-organik ve Ferdinand Tönnies’in cemaat-cemiyet sınıflaması, eski ve bırakılmak istenen geçmişle, yönelinmesi gereken (pozitivist)
modern toplum arasındaki teorik tabloyu ve ayrımı ifade etmiştir.
İşte, sosyolojinin politik bir muhtevaya sâhip olduğu yönündeki bir iddiaya
yol açan konu, bahsedilen sınıflamaların gerek tespitinde gerekse bu tespitlerin
bilimsel olarak meşrulaştırılmasında kullanılan önermelerin, değişimi tanımlayıcı değil, onu tek taraflı olarak yönlendirici ve en önemlisi, ona değer yükleyici
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bir içerik kazanmış olmalarıdır. Bu iddiaya göre, sosyolojiyi ideolojiye yaklaştıran nokta, onun topluma dâir tespitler yapması değil, yapılan tespitlerin sınıfsal
bir nitelik taşıması ve temelde iktidarın ideolojik söylemlerini beslemesidir. Söz
konusu iddia esas olarak, bilginin salt bilgi olmanın yanında sınıfsal yani politik
bir etkinlik olarak iktidara içkin olduğu ve tarihin bunun örnekleriyle dolu olduğu tezine dayanmaktadır. Nitekim Frank Hartung’un ifade ettiği gibi, modern
dönemde burjuvazinin, ortadan kaldırmayı hedeflediği feodalizmi her bakımdan
çağ dışı, bu nedenle de aşılması gereken bir dünya olarak göstermek amacıyla “entelektüel silâhlar” icat etmesi ve bunları kullanması, kavramların gerisinde politik unsurların gizli olduğu iddialarının birer kanıtını teşkil etmektedir.
Aydınlanma’da inşa edilen negatif felsefe kavramının, geçmişin olumsuzlanması
hatta reddedilmesi misyonunu üstlenmesi, sözü edilen girişimlerin devamında,
pozitivist düşüncenin yerleştiği 18. Yüzyıl'da, yeni ve çağdaş dönemi târif etmek
amacıyla pozitif kavramının inşa edilmesi bu durumu örneklendirmektedir. Çünkü Fransız İhtilâli’nin ardından özellikle Auguste Comte tarafından kullanılan
pozitif kavramı, aslında eski düzenin unsurlarını negatif göstermenin bir aracı
olmuştur (Hartung, 1945: 124). Buradan hareketle Levent Köker, Comte’un pozitivizminin özellikle bu yönüyle iktidarla iç içe olduğunu vurgulamıştır. Çünkü
Köker’e göre pozitivizm, aklı ve yöntemi teknikleştirip araçsallaştırmış, bilgiyi
politik olandan uzak tutma iddiasıyla yola çıktığı halde kendisi politikanın merkezinde yer almış ve daha da önemlisi üretilen ve uygulanan birçok sosyal mühendislik politikasının meşruiyet kaynağını teşkil etmiştir (Köker, 1998: 82-84).
Yukarıda sözü edilen kavramsallaştırmalar, ifade edildiği gibi salt teorik tespit
olarak kalmamış ideolojik tabanda genişlemeye uğrayarak, politik projelerin entelektüel zeminlerini teşkil etmiştir. İşte burası, sosyolojinin politik olanla irtibatının yüksek düzeyde olduğu diğer önemli bir yerdir6. Bu durumun en iyi örneklerinden birini, birazdan ele alınacağı gibi Batı'da oluşturulan ilerleme kavramı
ve pozitivizmden hareketle inşa edilen modernleşme teorileri oluşturmuştur7.

Modernleşme Teorilerinine Yön Veren Politik İmgeler
II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar, sosyal bilimlerde güçlü bir etkiye sâhip
olan “klasik modernleşme” teorisi, modernleşmenin tüm toplumlar için geçerli,
genel ve evrensel yasaları olduğu varsayımından hareketle inşa edilmiş ve esas
6 Sosyolojinin politik olanla ilişkisi sâdece kavramsal düzeyle sınırlı kalmamıştır. Şöyle ki, sosyologların, bazen aktüel
bazen de entelektüel politik tavır almaları, yani ideoloji ile iç içe olmaları da sosyoloji ile politikanın aynı çizgide olduğu
izlenimini güçlendirmiştir. Nitekim Michel Wieviorka, sosyolojinin, dolayısıyla sosyologların modern dünyada özellikle aklın
dine ve geleneğe karşı kazandığı zaferden sonra, isteyerek veya istemeyerek, burjuva sosyolojisi veya ona karşı ortaya çıkan
işçi sınıfı sosyolojisi ekseninde ideolog olmaya eğilimli olduklarını ifade etmiştir. Örneğin Robert Nisbet, Le Play, Marx ve
Spencer gibi birçok sosyologun ideolojiyle iç içe oluşlarının, olgu-değer arasında objektiflik olduğu tezini savunan sosyolojinin
bir paradoksu olduğuna işaret etmiştir. Bunun yanı sıra, genel olarak sosyolojik tespitlere politik değer yüklenmesinin ve
özellikle soğuk savaş döneminde Sovyet ve Batı sosyolojisinin ideolojik bir araca dönüşmesinin, sosyoloji-politika ilişkisini
açıkça gözler önüne serdiğini dile getirmiştir (Wieviorka, 2003: 83-84).
7 Pozitivizm sâdece bilim ve politikayı etkilemekle kalmamış ekonomiye de yön vermiş ve özellikle 18. Yüzyıl'da, ekonominin
yöntemsel söylemine hükmetmiştir. Konu için bkz. Caldwell (1994)
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olarak sosyolojiden ve ilerleme düşüncesinden entelektüel destek almıştır (Eisenstadt, 2002: 535). Aydınlanma felsefesinde önemli bir yer tutan, fakat sosyal bilimlerde özellikle evrim teorisinden yararlanılarak toplumsal değişme anlayışına
transfer edilen ilerleme8 (progress) kavramı, ilerlemiş ve geri kalmış toplumlar
şeklindeki sınıflamaların oluşturulmasında ve bunun söz konusu teoride kullanılmasında önemli bir pay sahibi olmuştur. Genel olarak evrensel (tüm toplumlar
için geçerli) bir değişme ve çizgisel bir tarih düşüncesini içeren bahsedilen kavram, toplumların farklı gelişim aşamalarından geçtiği ve tüm toplumların ilerlemesinin bir imkân olarak mevcut olduğu savına dayanmıştır. Söz konusu savdan
hareket edilerek tesis edilen klasik modernleşme teorisi, doğal olarak bahsedilen
tabloda en ileri aşamayı Batılı toplumların temsil ettiğini, sözü edilen aşamaların gerisinde de doğal olarak Batılı olmayan toplumların yer aldığı düşüncesini
ileri sürmüştür. Sözü edilen teori, inşa ettiği kategorik zaman anlayışı gereğince, eskinin genel olarak arkaik, özgürlüğe yer vermeyen ve özneyi baskılayan bu
nedenle de aşılması gereken bir yaşam; modern yaşantının ise özgürlükçü, ileri
ve rasyonel olduğunu varsaymıştır (Fabian, 1999:25; 39). Bahsedilen teoride Batılı-Batılı olmayan, medenî-medenî olmayan, gelişmiş-azgelişmiş kategorileri kullanılmış, ifade edilen kategoriler, ihtiyaç duyulan ötekilerin zihinsel olarak inşa
edilmesinin ürünü olmuşlardır.
Burada değinmeden geçilemeyecek bir nokta var ki o da şudur: Sözü edilen kategorilerin ve kavram çiftlerinin gerisinde dikotomik (düalist, ikicili) bir anlayış,
onun da gerisinde, Doğan Özlem’in ifade ettiği gibi, Batı'nın, kökeni Aristoteles’in
özdeşlik mantığına dayanan tarihsel ve epistemolojik, dahası ideolojik bakış açısı
yer almaktadır. Özlem’e göre, konu edinilen mantık uyarınca A merkeze alınır ve
A ancak onun dışında bir şey yardımıyla bilinebilir kılınır. Örneğin, erkek kavramının oluşturulması için “erkek” bir A olarak kabul edilir ve onu tanımlamak
için “kadına’ ihtiyaç duyulur, dolayısıyla kadın kavramı yaratılır. Yine “tümel”
kavramı için “tekil” olana ve “canlı” için “cansız” kavramına ihtiyaç duyulan bahsedilen mantık, sâdece bir düşünme etkinliği olarak kalmamış, ideolojik bir içerik
kazanarak genelleştirilmiştir. Özlem’in ifadesiyle, “bu dikotomi Batı felsefesi düşünüşünde o kadar derinliğine etkili olmuştur ki, hiç abartmasız, Batılı düşünüş
tarzının bir profilini bize” vermiştir (Özlem, 1997: 13). Özünde ayrımcı ve ötekileştirici bir yan taşıyan bu anlayış, Batı merkezli kavram ve teorilerin oluşumunda
önemli rol oynamıştır. Nitekim modern çağda oluşturulan Batı-Doğu, gelişmiş-geri
kalmış, teolojik-pozitivist, mekanik-organik, medenî olmayan-medenî olan ayrımları
hep karşıtlığa dayalı bu bakış açısının ürünü olagelmiştir.
Buradan hareketle -bahsedilen mantığın etkisiyle- Descartes’ın temelini attığı
modern bilgi tasarımı, bilginin, bilen-bilinen ilişkisi ekseninde, bileni merkeze
8 Söz konusu sınıflamanın gerisinde, o dönemde oldukça ses getiren fakat bugün için tartışmalı olan, bilimin “ilerleyen
insanlık için biricik dayanak” olduğu ve yine “bilimin yanılmaz ilerleyişi insan ve dünyasının olgusal ve yetkin bir bilgisine”
ulaştıracağına dâir bir inanç yer almıştır (Horowitz, 1994: 40 ve Jeannier, 1994: 18).
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alıp bilineni ötekileştirmesini beraberinde getirmiştir. Bilen tarafından konumu belirlenen nesne, bilinen ve ötekileştirilen, dahası bilen öznenin etkinlikleri
çerçevesinde dönüştürülebilen ve dahası üzerinde tasarrufta bulunulan olgular
olarak tanımlanmıştır. İşte bu noktada sosyoloji de ilgilendiği olgulara dâir kavramlar üretirken, sözü edilen bilgi tasarımının bakış açısından muaf olamamış,
bahsedilen ideolojik (politik) unsurlar sosyolojiye de sirayet etmiştir. Yani sosyoloji, toplumsal olguları ötekileştiren ve nesneleştiren bir tavır içine girmiştir.
Nitekim gelişmiş-geri kalmış toplum tipolojilerine dayanan toplumsal değişme
aşamaları ve bu aşamalardan hareketle üretilen modernleşme teorileri, kendilerine değer atfedilen politik bir söylem halini alarak, hem ilerlemenin hem de
medeniyetin ölçüsüne, bu bağlamda da naif bir entelektüel çaba olmanın ötesinde, medenîleşme adına sosyal politikalara yön veren yol haritalarına ve dâvetkâr
reçetelere dönüşmüşlerdir. Dahası hem Batı'da hem de Batı dışında modernleşme projesi doğrultusunda hayata geçirilen “toplumsal mühendislik” gibi kilit bir
kavramı üretilmiş ve sözü edilen kavram, Batılılaşma ile eş tutulmuş ve Batı
ideolojisinin taşıyıcısı olmuştur.
Dolayısıyla başlangıçta ifade edilen Fransız İhtilâli ve İngiliz İşçi Devrimi’nin
toplumda yarattığı sosyal problemleri çözme görevi verilen sosyolojinin şimdiki
misyonu, Batı dışı toplumların sömürülmesinde kullanılacak olan teorik altyapının oluşturulması olmuştur. Bu teorik alt yapı, Batı'nın, Batı dışındakileri modernleştirme ve medenîleştirme altına sömürmeleri hakkını, hatta görevini kendisinde görmesinin teorik gerekçelerini ihtiva etmiştir. Bunun sonucu olarak, söz
konusu toplumlara müdahale etmek ve onları biçimlendirmek düşüncesi, pratik
ve politik olarak hayata geçmiştir. Bunda da tekrar etmek gerekirse, sosyoloji
ile sıkı bir irtibat halinde olan pozitivizm ve ilerleme kavramları etkili olmuştur. Nitekim Hüsamettin Arslan’a göre, bütün bu politik imgelemin alt dokusunu oluşturmak bakımından, ilerleme kavramı, daha doğrusu pozitif ilerleme ve
genel olarak “klâsik pozitivizm, Avrupa’nın dünya toplumları üzerinde kurduğu
statükoyu ya da hegemonyayı meşrulaştıran ideoloji” olarak iş görmüştür. Hatta, ilerleme düşüncesinden hareketle üretilen gelişmişlik sınıflandırması, çoğu
zaman ırkların -ki arî yani beyaz ırk Batı’yı temsil etmektedir- gelişim sınıflandırmasına dönüş(türül)müştür (Arslan, 1995: 547-565). Kısacası ifade edilen teoriler, Batı'nın kendi dışındakilere karşı politik birer müdahale aracı olarak, onları
modernleştirecek olan entelektüel reçete hüviyetine bürünmüşlerdir.

Sonuç
Klasik sosyoloji ortaya çıktığı dönemden itibaren günümüze kadar gerek bilimsel
arenada kendine yer bulmak gerekse bilimsel meşruiyetini sağlamak amacıyla
sürekli olarak politik sorunlarla anılmıştır. Bunda hem onun bir disiplin olarak
zaten toplumsal yaşamın bir uzantısı olan politik dünyayla bir temas içinde olması hem de bünyesinde taşıdığı veya bünyesine aldığı politik unsurların rolü
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büyük olmuştur. Şöyle ki, toplum üzerinde tasarrufta bulunmak isteği politik bir
boyut kazandığında, o alan üzerinde söz sahibi olan sosyoloji, dolaylı ya da direkt
politik ilginin merkezine yerleşmektedir. Çünkü toplum mühendislikleri felsefeyle değil sosyolojiyle tesis edilmiştir. Bu bağlamda sosyoloji, toplumun inşasında, yeniden yapılanmasında hatta siyasal rejimin tesisinde mühendislik projeleri
sunmuş ve sözü edilen projeler iktidar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin
dünyada ilk sosyoloji kürsülerinden birinin 1913 yılında Türkiye’de açılmış olması ile İttihat Terakki’nin, ilerleme ve modernleşme ekseninde toplumu restorasyona tâbi tutması arasında mânidar bir ilişki vardır. Dahası, Cumhuriyet’in,
ilerleme ekseninde bir “toplumsal mühendislik” projesi olarak Batılılaşmayı hayata geçirirken pozitivizme başvurması da oldukça anlamlıdır. Çünkü sosyoloji,
bir bilimsel yönteme sâhip olmanın dışında politik yönetimin prensiplerini ve
kurallarını bünyesinde barındırmaktadır. Buradan hareketle şu söylenebilir ki
Durkheim’in Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı kitabında yer alan yöntem ilkeleri,
sosyolojinin kazandığı politik muhteva nedeniyle Sosyolojik Yönetimin Kurallarına dönüşebilmektedir.
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Türkiye’nin Liberal Geleceği
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1990’ların ilk yılları hem Türkiye için hem de liberal düşüncenin genel ve
mahallî tarihi bakımından ilginçti. 1980’li yıllar sona ererken ülkede bütün kolektivist akımlar mevcuttu. Sosyalist, İslâmcı, nasyonalist ve Kemalist fikir akımları, yayın organları ve bu akımlara yakın duran, destek veren toplum tabakaları
vardı. Namevcut ana çizgi liberalizmdi. Ülkede kendini liberal olarak adlandıran
insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ankara’da Mustafa Erdoğan,
Kâzım Berzeg ve bu satırların yazarı, İstanbul’da ise Gülay Göktürk liberal dünya görüşüne sâhip olduğunu ilân eden ilk kişilerdi. Özal’ın kısmî “liberalleşme”
açılımları ülkenin ekonomik yapılanmasında ve siyasî kültüründe kimisi önemli kimisi önemsiz bazı değişiklikler meydana getirmekle beraber henüz liberal
bir fikir akımı boy göstermemişti. Anavatan Partisi (ANAP)’nde bir araya geldiği söylenen siyasî çizgilerden birinin liberalizm olduğu iddia ediliyordu ama
“ANAP liberalleri” bu etiketi kendileri benimsemiş ve ilân etmiş değildi. Medya tarafından öyle adlandırılmışlardı. Üstelik liberal felsefeden de habersizlerdi.
Medya içki içen, eşi başörtüsü kullanmayan, dindarlık işaretleri sergilemeyen,
rahat tavırlı kimselere “liberal” diyordu. Bu yaklaşıma göre liberallik bir hayat
tarzıydı veya bir hayat tarzıyla alâkalıydı. Yani, takvimler 1990’ların başını gösterdiğinde, ne entelektüel ne de siyasî hayatta teşhis edilebilir sayıda liberal ve
belirgin, teşhis edilebilir, ciddîye alınabilir bir liberal fikir akımı vardı.
Turgut Özal Cumhurbaşkanı olup Çankaya’dan ülkeyi gözlemlemeye başlayınca, baskıcı sistemin boyutlarını, derinliğini ve dayanak noktalarını daha iyi gördü
ve geniş çaplı özgürleşme ve demokratikleşme reformlarına ihtiyaç olduğunu
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kavradı. Bunu yapabilmek için “ikinci oluşum” dediği bir arayış içine girdi. Ne
var ki, bu arayışın başarı şansı hayli azdı. Bir kere, kendi partisi Mesut Yılmaz’ın
öncülüğü ve ağırlığı altında devletçi bir rotaya yelken açmıştı. Bunun sonucu
Özal’ın, düşündüğü reformları yapmak için, yeniden büyük bir siyasî parti kurma ve yaşatma yükünün altına girmesinin gerekecek olmasıydı. Bu çok zordu.
İkincisi, o zaten 1980’lerde şansını denemiş ve yapabileceğinin azamîsini yapmıştı. Aslında hayli başarılı sayılabilirdi, zira, sonraki yıllarda yaşanan olayların
ve anonimleşen bilgilerin kanıtladığı üzere, ne yaptıysa büyük ölçüde tek başına
yapmıştı. İktidar yıllarında ona destek verecek birikim ve olgunlukta liberal kadrolar yoktu. 1990’ların başlarında rüzgar yön değiştirmek üzereydi, Özal rüzgarı
sona eriyordu. Üçüncüsü, her siyasî dönüşüm projesi eninde sonunda bir fikir
akımına dayanmak zorunda olmasına rağmen Özal’ın “ikinci oluşum” için besleneceği güçlü bir liberal fikir kaynağı, reformlara rota çizebilecek ve entelektüel
meşruiyet sağlayabilecek bireysel aydınlar veya bir aydınlar ağı mevcut değildi.
Özal’la özdeşleşen ANAP, onun aktif politikadan çekilmesiyle, 1970’lerde Demirel ile başlayan merkez sağın yozlaşması sürecine hızla dâhil oldu. Kemalist otoriteryenizme teslim oldu. Özal’ın reformlarından rahatsız olan, merkezinde askerî
bürokrasinin bulunduğu “devletlu tabakası” da bir “restorasyon” süreci başlatmanın hazırlıklarını yapmaktaydı. Özal’ın ölümü (veya öldürülmesi) ve Demirel’in
Çankaya’ya çıkması restorasyon sürecinin başlayışının işaret fişeği oldu. İzleyen
yıllarda Kemalist devletçiliğin sarsılan mevzileri adım adım tahkim edildi.
Bu arada bir başka hikâye entelektüel arenada oluşmaktaydı. 1989’da Doğu
Avrupa’da ve 1991’de Sovyetler Birliği’nde gerçekleşen Beyaz Devrim’lerle ortodoks sosyalizmin sistem numunelerinin çökmesi sosyalistler arasında bir bozgun
ve umutsuzluk havası yarattı. Sanki onlar için dünyanın sonu gelmişti. Büyük
umutlar bağlanan ve uğruna muazzam fedakârlıklar yapılan sosyalist teori, sosyalist idealler ve sosyalist sistemler neredeyse bir anda buharlaşmıştı. Bunca
sosyalist kişi ve kuruluş, yayın organı, muhit ne yapacaktı? Bu sorunun cevabı
hem ülkenin genel durumu hem de liberal fikriyatın geleceği açısından önemliydi. Liberalizm ile sosyalizm arasındaki büyük mücadeleyi liberalizm kazandığına göre, sosyalistlerin ideolojik çatışma alanından ya tamamen çekilmesi veya
liberalizme hakkını teslim etmesi sağlıklı ve mâkûl bir tavır olurdu. Ne yazık ki,
bunu çok az sosyalist yaptı. Eski tüfeklerin bir kısmı, sanki hiçbir şey olmamış
gibi, yola devamı tercih etti. Reel-ideal sosyalizm ayrımı yaparak başarısızlıkları
ve çöküşü “reel” olana yıkmak ve “ideal” olana sıkı sıkıya sarılmak onları rahatlatan bir yöntem oldu. “Eski” sosyalistlerin epeyce küçük bir kısmı sosyalizmi
sorgulamaya ve eleştirmeye başladı. İşte bunların bazılarının yolu, yıllar sonra,
bir şekilde, şu veya bu ölçüde, liberalizmle ve hayatın diğer yollarından gelen
liberallerle kesişecekti. Birkaç yıl sonra başlayan 28 Şubat süreci de sol cephede
ilginç bir ayrışmaya sebep oldu. Çok sayıda solcu (sosyalist, sosyal demokrat)
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aynen çok sayıda sağcı (milliyetçi-mukaddesatçı, merkez sağcı) gibi Kemalist sisteme ideolojik ve ruhsal olarak eklemlendi.
Bugün yapılan bazı analizlerde sosyalistlerin Kemalizmle ve onun ulusçuluk,
ulus devlet, din özgürlüğünü dışlama, liberal demokrasiden ve sonuçlarından hazzetmeme, otoriteryenizm gibi özellikleriyle uyuşması hayrete şayan, anormal bir
durum gibi sunuluyor. Doğrusu ben bu tür analizleri hayretle karşılıyorum. Beyaz
Devrim tarafından hayâl dünyaları yıkılan sosyalistlerin tâbiri caizse “kapağı Kemalizme atmalarını” gayet normal, olağan karşılıyorum. Suyun yatağına akması
olarak görüyorum. Kemalistlerle sosyalistler hedeflerinde biraz farklılaşsalar bile,
aynı yolun yolcusu ve zihniyet ve yöntem ortağı. Birbirlerine her zaman sempati
duymuş olmaları bundan. Hem sosyalistler hem Kemalistler bireyleri ve toplumları olduğu gibi sevmez, beğenmezler. Toplumun kendi içinden iyiye dönüşümünü
gerçekleştirebileceğine inanmazlar. Bu yüzden bilinçli, aydınlanmış bir kadronun
topluma dışarıdan bilinç götürmesini, onun adına onu değiştirmek ve yenilemek
için çalışmasını ve bu uğurda gerekiyorsa otoriteryen metodları (baskı, şartlandırma, beyin yıkama, terör) kullanmasını meşru ve hatta gerekli görürler. Sosyalizm
ve Kemalizm totaliter modeller öngörür. Sosyalizm daha genel (makro) ve evrenselken, Kemalizm mevzi (mikro) ve mahallîdir; ama her ikisinin de zihniyet kalıbı
aynıdır. 28 Şubat sürecinde sosyalistlerin Kemalizme canı gönülden destek çıkması bundandır. Çünkü, kıdemli sosyalist Kemalizmde, daha küçük çaplı da olsa,
aradığı totaliter modeli bulur, böylece kafa konforuna sâhip olur, rahat eder. İlerici-gerici dikotomisinin işlediğini hisseder ve evrensellikten mahallîliğe düşmüş
bulunsa bile yine bir ideal toplum modelinin peşinden koştuğuna inanır. Çoğu sosyalist, 28 Şubat sürecinde bu yüzden Kemalist zihniyete teslim oldu. Sosyalizmin
kafalarına yerleştirdiği totaliter kalıp onların sosyalizmin çöküşüne rağmen liberal
fikirlerden uzak kalmasını sağlayan en önemli faktördü.
1990’larda liberalizm açısından en önemli vaka siyasî değil fikrî alanda ve
Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurulmasıyla gerçekleşti. 1980’lerin sonunda ve
1990’ların başında LDT kurulmak üzereydi. Böyle bir oluşuma çok ihtiyaç vardı. Zira, o yıllarda ülkede, liberal fikir kaynakları neredeyse yok seviyesindeydi.
Başka bir deyişle, liberal düşünce fikir yelpazesinde temsil edilmemekteydi. LDT
1992’nin Aralık ayında kurulduktan sonra, öncülerinin zaten birkaç yıldır sürdürmekte olduğu faaliyetleri sistematize etti ve yoğunlaştırdı. Ana hedefi, liberal
gelenek içinde üretilmiş kaynakları Türkçe’ye aktarmak, onlara vâkıf bilim ve
düşünce insanlarının “yerli” makale ve kitaplar yazmasını sağlamak, üniversite
öğrencilerinin ve hayatın her çizgisinden aydınların liberal fikir kaynaklarından
haberdar olmasına ve yararlanmasına yardımcı olacak bir fikir ortamı hazırlamak
ve liberal fikriyatı temsil iddia ve kabiliyetine sâhip bürokrat ve politikacıların
yetişmesine destek çıkmaktı.1
1

LDT hakkında bilgi için bkz. Atilla Yayla, Fikir Hareketleri ve Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara: Liberte Yayınları, 2003.
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LDT’nin hem kuruluşu hem de seçtiği ana çizgi sonraki yıllarda liberalizmin
ülkedeki geleceği üzerinde etkili oldu. Kuruculardan Mustafa Erdoğan o zaman
genç bir hukuk doktoru olarak yoğun genel liberalizm okumalarıyla meşguldü.
Sırf pozitif hukuk çalışmaları yapmakla yetinmeyip siyaset teorisine de merak
salması, hem Erdoğan’ın şahsî ufkunu birçok meslektaşınınki ile karşılaştırılamayacak ölçüde geliştirip güçlendirecek hem de onu liberal fikriyatın öncülerinden
biri olmaya hazırlayacaktı. Nitekim, Erdoğan, 1990 gibi hayli erken bir tarihte
genel liberal geleneği özetleyen bir makaleye imza attı. Erdoğan o yıllarda daha
rasyonalist ve liberalizmi siyaset ve hukuk teorisi merkezli gören bir çizgideydi.
Ben ise üniversitede iktisat-mâliye okumuş olmama rağmen akademik çalışmalarımda önce kamu yönetimine, sonra siyaset bilimine yöneldim. Genel bir liberalizm okuması yapmak yerine demokrasiye odaklanarak çıktığım yolculuk beni
bir şekilde liberalizme itti.2 Erdoğan Berlin, Mill, Rawls okumalarıyla yol alırken,
Locke ve Hume okumalarım, beni, kaçınılmaz olarak, Hayek’e götürdü. Belki kaleminin ve kafasının gücü, belki, bununla birlikte, çağdaş problemlerle meşgul
olma biçimi Hayek’ten çok etkilenmeme yol açtı. 1980’lerin sonu 1990’ların başında artık her ikimiz de kendimizi liberal olarak adlandırmak durumundaydık.
Gerek Erdoğan’ın gerekse benim liberal çizgiye yönelme sürecimizin hareket
hattı ilginçti. Başından, yani ideolojik meselelerle ilgilenmeye başladığımızdan
itibaren, liberal değildik. Hayatımızın belli bir noktasında liberal olmaya yöneldik. Bu bizim için sâdece bir paradigma değişikliği demek değildi. Ona ilâveten,
bir bakıma, kişisel dünyalarımızı yıkma manâsına geliyordu. İşin bu kısmı diğer
kısmından birçok yönden daha zordu. Ancak, yakın arkadaş olmamız ve her bakımdan dayanışma içinde bulunmamız düşünce ve arkadaş dünyamızı yıkma ve
yeniden inşa etme işini epeyce kolaylaştırdı. Fikir olaraksa liberalizmin zıddı olanın keşfi ve eleştirisiyle yola çıktık. Bugün biliyoruz ki, liberal olmayan ve liberal
değerleri kategorik olarak reddeden bir teori kaçınılmaz olarak totaliterdir. Biz ilk
olarak totaliterizmi teşhis ettik ve aşk ve şevkle redde yöneldik. Bu da iki yönlü
ilerleyen bir süreç oldu. Anti-komünist olduğumuz için sosyalist totaliterizmi
iyi tanıma ve eleştirme şansına sâhiptik. İçinde bulunduğumuz gençlik grubu da
totaliterizmin bir başka türünü görme ve bir ölçüde tecrübe etme şansını yakalamamızı sağladı. Bu yüzden, bugünün Türkiye’sinde totaliterizmin ne demek olduğunu iyi bilenler içinde başta gelenler arasında yer aldığımızı söylesem abartmış olmam. Totaliterizm eleştirimizin bizi liberalizme taşıması kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu. Sosyalizm ve kendi gençlik grubumuz üzerindeki gözlem ve
2 Ben 1988-89’da Londra Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi iken, okumalarım demokrasi üzerinde yoğunlaşmıştı.
Mustafa Erdoğan o tarihte teori olarak liberalizme ulaşmıştı. Yazışmalarımız esnasında, yanlış hatırlamıyorsam Nisan
1989’daki bir mektubunda, demokrasiden daha derin bir şeye ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti. Ben ise demokrasinin
sandığından daha derin olduğunu söyleyerek cevap verdim. Mustafa Erdoğan sistematik liberal düşüncenin önemini benden
daha önce keşfetti. Buna karşılık ben de liberal gelenek içinde klasik liberalizmin asıl ve önemli çizgi olduğunun farkına
ondan önce vardım. Bu etkileşim LDT’nin çizgisinin oluşumunda ve gelişimde tesirli oldu. Ancak, bu işin formel kısmıydı.
Bizim liberal fikriyatı benimsememiz kendimizi liberal olarak adlandırmamızdan önce vuku buldu. Bu tür şeylerde kesin bir
tarih vermek zor olmakla beraber, her ikimizin de 1980’lerin ortalarında liberal olduğunu söyleyebilirim.
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değerlendirmelerle başlayan totaliterizm kavrayış ve eleştirimiz faşizm, Nazizm,
İslâmizm ve son olarak Kemalizmi kapsayacak şekilde genişledi.3
Fikir Hareketleri ve Liberal Düşünce Topluluğu’nda hikâyesini anlattığım üzere,
hukuk kökenli bir avukat ve özel mülkiyet ile piyasayı önemseyen bir çiftçi olan
Kâzım Berzeg’in katılımıyla grup yüzde elli büyüdü, iki kişiden üç kişiye çıktı.
Etrafta Erdoğan ve benden etkilenen birkaç kişi daha vardı. Onları da yanımıza alarak bir şeyler yapma ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. LDT böyle doğdu.
Mustafa Erdoğan daha sakin, yavaş, insanlara geç ısınan; ben daha heyecanlı, hızlı ve insanlarla çabuk arkadaş olan biriydim. Bu yüzden LDT’de benim daha aktif
bir rol almam kaçınılmaz oldu. Çok talihli bir durum, liberalizm anlayışlarımızın,
tıpkısının aynısı olmamakla beraber, birbirine çok yakın olmasıydı. Bu, klasik
liberal çizgiydi. 1991’de doçentlik başvurusu için yazdığım Liberalizm 1992 başında kitap olarak çıktı ve Kâzım Berzeg ile tanışmamıza vesile oldu. Üçümüzün
buluşmasının bir ürünü olan LDT ana hatlarıyla klasik liberal çizgiye sâdık kaldı.
Alanında tek kuruluştu. İnsan gücü zayıftı, fizikî varlığı sınırlıydı. Ama okumalarımız bizi fikirlerin gücüne inandırmıştı. Fikirlerden daha güçlü bir silâh yoktu
ve zamanı gelen bir fikri hiçbir şey durduramazdı.
Yapmamamız gereken, liberalizmi Türkiye’de zamanı gelmiş bir fikir akımı
hâline getirmekti. LDT 1993 başında düzenli, periyodik faaliyetlerine başladı.
Mustafa Erdoğan ve ben grup içinde nispeten kıdemli hocalardık. Çok çalışıyor,
telif ve çeviri makale ve kitaplarla ismimizi duyuruyorduk. Dışlayıcı, tepeden
bakıcı bir bencillik içinde değildik. Çizgimize yakın olsun olmasın, değerli her
yazıyı, her çalışmayı yayınlatmaya çalışıyor ve sâhiplerini şahsen tanımasak bile
teşvik ediyorduk. Başlıca yayın platformumuz olan Yeni Forum dergisindeki ayrışmada biz dışta kalmayı tercih ettiğimiz için bir süre sonra bir yayın yapma
araç ve platformu ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine bir üç aylık bülten (Liberal Bülten) yayınlamaya başladık. 1994’te kitap yayıncılığı geldi. İlk kitabımız, âdeta
LDT’nin liberal çizgisini resmen ilân edercesine, yayınının ellinci yılı münasebetiyle neşrettiğimiz Hayek’in Kölelik Yolu adlı meşhur, çağ açan eseri oldu. Kitabın
ilk 8 bölümü 1947’de Turhan Feyzioğlu tarafından çevrilmişti. Kalan 7 bölümü
ağırlıklı olarak Hacettepe Üniversitesi mâliye profesörü Yıldıray Arsan ve ben
çevirdik. Kitabın tercümesi 1994’te bitti, ancak, basımını 1995 başında gerçekleştirebildik. Ertesi yıl, 1996’da, Besim Tibuk’un büyük mâlî katkılarıyla üç aylık
Liberal Düşünce dergisi yayınlanmaya başladı. Bülten ve kitap yayını da devam
etti. 1998’de liberalizm külliyatını akla getiren bir marka yaratma amacıyla Liberte Yayınevi kuruldu.
3 Kemalizm gündemimizde 28 Şubat sürecinde öne çıktı. Bu olay siyasî sistemimizin özünü daha net görmemize yardımcı
oldu. Onun öncesinde ben Kemalizmle neredeyse hiç ilgili değildim, evrensel bir liberalizmi teorik olarak kavrama, ülkeye
taşıma ve genel bir insan hakları ve piyasa ekonomisi savunusu yapma çabası içindeydim. Mustafa Erdoğan, askerdeyken,
kısa bir süre, Kemalizm ile ilgilendi. Atatürkçülüğü liberal değerlerle uzlaşacak bir yoruma tâbi tutmanın mümkün olup
olmadığını biraz düşündü ve takma isimle buna teşebbüs eden bir makale yayınladı. Bu onun bu doğrultudaki ilk ve son ve
herhalde bugün tebessümle hatırladığı bir gayretti.
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Burada birkaç paragrafta özetlediğim hikâyenin en azından benim kişisel hayatım açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulamalıyım. LDT’yi oluşturmaya başladığımızda kendilerinden etkilendiğimiz ve akademik hayatta bir
ölçüde ilgi ve desteğini gördüğümüz hocalar olmakla beraber, bizim bildiğimiz
ve istediğimiz anlamda liberal olan, tanınmış ve iddialı bir akademisyen yoktu.
Kimseye akıl soracak, kimseden rehberlik hizmeti alacak durumda değildik. Okumak zorunda olduğumuz kaynakların tamamı yabancı dillerdeydi. Ankara gibi
tabiatı illiberal bir şehirdeydik. Hiçbir ofis imkânı ve mâlî güç yoktu. Bir dergi
veya yayınevi devralmamıştık. Liberal bir akım, liberallerin dolaştığı bir muhit
yoktu. Kısaca, ülkede sığınıp sâhiplenebileceğimiz, sürdürebileceğimiz bir liberal
gelenek ve varlık bulunmamaktaydı. Ne yapacaksak mutlaka kendimiz yapacaktık. Halk tâbiriyle sıfırdan başlamaktaydık. İş ortamlarımız ve meslektaşlarımızın tavrı da çoğu zaman hasmaneydi. İlk iş kaçınılmaz olarak teoriyi öğrenmekti,
ama teorik bilgimizin artmasıyla iş bitmiyordu. Türkiye’nin Kürt Sorunu, çarpık
laiklik, insan hakları, ayrımcılık, ekonomik devletçilik gibi sorunlarıyla teoriyi
ilişkilendirmek zorundaydık. Her vatandaş gibi bizim de sırtımızda bagajlar, gözlerimizin önünde perdeler vardı. Fikriyatımızın oluşması, olgunlaşması ve sağlıklı liberal tahliller yapabilecek seviyeye ulaşmamız için daha çok bilgi, daha
fazla zaman gerekmekteydi. Somut problemlerde ilkeli, tutarlı, ısrarlı, sağlam
bir liberal duruş sergilememiz bizim karakter oluşumumuz ve özgüvenimiz için
olduğu kadar Türkiye’de liberalizmin entelektüel ve politik geleceği açısından da
büyük önem taşımaktaydı.
Özal’ın ölümü ve Demirel’in Mayıs 1993’te Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye yukarıda bahsettiğim restorasyon sürecine girdi. Eski rejim Özal’ın surlarda
açtığı gedikleri onarmak ve kalesini tahkim etmek istiyordu. 1993’te ve sonraki
birkaç yıl içinde Kürt Sorunu’nda devlet terörü başat yöntem hâline getirildi. Bu
esnada hemen her entelektüel kesim bu sorun üzerinde kafa yoruyor, fikirler geliştiriyordu. Sosyalistler bunda daha aktifti. Liberallerin sesi zayıftı. Aslında ülkede ne olup bittiğini tam olarak anlamak da zordu, zira, bütün medya milliyetçi
ve devletçiydi. Bilgi seçilerek topluma aktarılıyor, medya bir enformasyon akışını
sağlamaktan ziyâde bir endoktrinasyon ve manipülasyon aracı olarak çalışıyordu.
Eski rejim kendini restore ederken liberaller hâlâ liberalizmin detaylarını öğrenmek ve liberal ilkeleri somut problemlere uygulayan yorumlar geliştirmek için
çabalıyordu.
Bu arada, LDT’li liberallerin daha erken zamanlarda teşhis ettiği gerçekler
de görülmemelerini imkânsızlaştıracak netlikte ortaya çıkıyordu. Bunların ilki
CHP ve MHP’nin aynı siyasî felsefenin kolları olmasıydı. Gerek Mustafa Erdoğan gerekse ben bu iki partinin baskıcı Kemalist rejimin ana direkleri olduğunu
1980’lerde söylüyor ve yazıyorduk. Hatta, 1968 sosyalist gençlik hareketlerinin
özünde milliyetçi olduğunu ve sosyalist devrimci gençlerle milliyetçi ülkücü
gençlerin aynı yolda yürüdüğünü ifade ediyorduk. İkincisi, merkez sağın erimek-
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te, devlete eklemlenerek kendi kendini tasfiye etmekte olmasıydı. Bize göre siyaset merkez sağ ve merkez sol olarak iki eksenli olmaktan çıkmaktaydı. Bunlara
bir de Millî Görüş çizgisi eklenmekteydi. Bu gelişmenin önemli sonuçlar doğuracağı kesindi.
Restorasyon sürecinin sonuçlardan biri 28 Şubat (1997) Darbesi'ydi. Eski rejimin muhafızları dindarların siyasette yükselişinden rahatsızdı. Devlet yapılanmasında gerçekleştirmekte oldukları ve hayli mesafe aldıkları restorasyonu
toplumsal hayata taşımak ve siyaseti yeniden dizayn etmek istiyorlardı. Ancak,
bir taktik hatası yaparak, sâdece ilgili siyasî partiye değil, dindar, muhafazakâr
toplum kesimlerine karşı da operasyonlara girişince, önce farkına varmasalar da,
bu mühendislik projelerine zarar verecek bir davranış dizisi içine düştüler. Toplumun direklerinden olan, sistemin vergi ve insan gücü toplamada ana kaynağını
teşkil eden dindar muhafazakârlarla çatışmaya ve onları kendilerine ve sisteme
yabancılaştırmaya başladılar.
Bu olay, liberalleri de bir sınavla karşı karşıya bıraktı. 1980’lerin ortalarından
beridir hak ve özgürlük savunusu yapan az sayıdaki liberal bu olay karşısında
nasıl bir pozisyon alacaktı? 1950’lerde olduğu gibi liberalizmi bir hayat tarzıyla özdeşleştirip eski rejimin muhafızlarıyla mı saf tutacaktı, yoksa, sonuçlarından bağımsız olarak, deontolojik ahlâk anlayışıyla, kime yaradığına bakmaksızın,
hak ve özgürlük savunusu yapmaya devam mı edecekti? Bu, liberallerin Kürt
sorunundan sonra karşılaştığı ilk büyük testti. LDT’nin öncüsü isimler olarak
Mustafa Erdoğan, Kâzım Berzeg ve ben ilkeli bir tavır almayı tercih ettik. Diğer
genç arkadaşlarımız da bizi izledi. Çoğumuz dindar değildik ve hayat tarzımız
dindarlarınkinden çok Kemalistlerinkine benziyordu. Ancak, bu bir hayat tarzı
meselesi değil, bir ilke meselesiydi. Biz sâdece şu veya bu toplum kesimi için
değil herkes için hak ve özgürlük istemekteydik. Bu tavrın iki sonucu oldu. Eski
rejimin muhafızları şaşırdılar, zira onlar liberallerin yanlarında olacağını sanıyorlardı. Bu yanılgıya düşmelerinin ana sebebi, liberal ilkelerden bihaber olmalarıydı. Dindar muhafazkârlar da şaşırdılar. Kendi câmialarındaki tanınmış isimler
susar, siner, saklanırken, hatta 28 Şubat otoriteryenizmine sâhip çıkarken, bir
avuç liberal dindarların negatif özgürlüğünü türban ve din özgürlüğü üzerinden
savunuyordu. İlk kesimdeki şaşkınlık nefret ve düşmanlıkla sonuçlandı. Artık rejimin üniformalı ve sivil muhafızları liberallere saldırmakta, ama bunu fikirlerle
değil, aşağılayıcı ve küfür niteliğinde kelimeleri kullanarak yapmaktaydı. İkinci
kesimdeki şaşkınlık liberal fikirlere yönelik merak ve sempatiyle sonuçlandı. Bu
liberal fikirler ne menem bir şeydi ki, rejimin şeytanlaştırmaya çalıştığı kimselerin dahi haklarını savunmakta kullanılabilmekteydi? Ya bu liberaller kimlerdi?
Muhafazakârların insan haklarına yönelik saldırılarla karşılaşması, onları özgür-
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lük ve demokrasi fikrine daha açık hâle getirdi. Lord Acton yine haklı çıkmıştı,
“sürgün milliyetçiliğin, tahakküm özgürlüğün okulu”ydu.4
Liberaller hayatın testinden geçerken, sosyalistler, sosyal demokratlar ve
milliyetçiler de aynı sınavlarla yüzleşiyordu. Milliyetçiler, çok az sayıda istisna
hâriç, her zamanki çizgilerinde durdular ve devlete tapınmaya devam ettiler. Sosyal demokratların post-modern darbede militarizme destek çıkması ülkemizde
sosyal demokrasinin Kemalizm tarafından iğdiş edildiği ve Türkiyeli sosyal demokratların kolay kolay özgürlükçü olamayacağı olgusuna yeni bir dayanak kazandırdı. En trajik ve komik durum sosyalist cenahtaydı. Sosyalist terminolojinin
özüne vakıf olmayanlar, kullandıkları bazı kavramlara bakarak, sosyalistlerin özgürlükçü ve devletçilik karşıtı olduğunu sanabilir. Oysa, özgürlük retoriği sosyalist düşüncenin köleleştirici yüzünü gizleyen bir makyajdır. 28 Şubat sürecinde
bu gerçek ortaya çıktı. Sosyalistlerin çoğu içi boş söylemlerin büyüsünden kurtulup asıl özgürlükçü düşünceye yürümek yerine eski rejime olan sevdalarını afişe
edip otoriteryenizmin bayrağını gizlemeden sallamaya başladı. Az sayıda sosyalist ise, orijinal kaynaklarına ya hiç atıf yapmadan veya mahcupça değinerek, insan haklarını ve özgürlükleri demokrasiyle ilişkilendirmek suretiyle savunmaya
başladı. Böylece yolları bir anlamda ve bir ölçüde liberal fikirlerle kesişti.
1990’ların başından beri geçen yirmi yılda esas itibariyle LDT çevrelerinin
gayret ve çalışmalarıyla Türkiye’de bir liberal külliyat oluştu. Pek çok önemli
eser Türkçe’ye çevrildi. Birçok liberal orijinal telif çalışmalara imza attı. Üniversitelerde liberalizm hakkında veya liberal açıdan çok sayıda yüksek lisans ve
doktora tezleri hazırlandı. Liberal etiketini utanmadan, korkmadan, hatta gurur
duyarak kullanan çok sayıda öğretim üyesi ve fikir insanı yetişti. LDT’nin kuruluş aşamasında öncülüğü üç kişi yapmamıza rağmen LDT hiçbir zaman üç kişiden ibaret olmadı. Her zaman yanımızda başkaları vardı. Bugün LDT çevrelerinde bulunan herkesin ismini yazmam bu yazıyı bir isim listesine çevirir. Ancak,
önemli katkıları olan bazı isimleri zikretmem hakşinaslık gereği. İhsan Dağı her
zaman LDT’nin önemli bir parçası oldu. LDT’nin 26 Aralık 1992 kuruluş toplantısına katılmamasının nedeni İngiltere’de doktora yapmakta olmasıydı. 1993’te
döndü ve dâima LDT’nin ön saflarında yer aldı. Bekir Berat Özipek, Levent Korkut, Melih Yürüşen kendi kulvarlarında önemli katkılar yaptı. Gözde Ergözen ve
Özlem Çağlar öğrencimiz olmakla başlayıp fikir ve mesai arkadaşımız olmaya
doğru yürüdü. Sonraki yıllarda, Bican Şahin, Tanel Demirel, Raşit Sarıkaya, Güneri Akalın, Erdal Türkkan, Ramazan Aktaş, Veli Kondak, Hasan Yücel Başdemir,
Bahadır Akın, Şeyma Akın, Yusuf Şahin, Murat Yılmaz, Şenol Kaluç, Cennet Uslu,
4 Liberal fikirlerle muhafazakâr çevreler arasındaki ilişki 28 Şubat sürecinde birçok dindar aydının liberal düşünce
çevresine katılmasına yol açtı. Bugün LDT’de dindar liberaller de var ve önemli çalışmalara imza atıyorlar. Ama LDT bir din
beraberliği değil, liberal ilkeler üzerinde gerçekleşen bir birliktelik. LDT yönetim kurulu başkanlığı yaptığım yıllarda LDT’de
dindar liberallerin bulunmasından asla rahatsızlık duymadım, aksine buna çok memnun oldum. Ancak, aynı memnuniyeti her
çevreden gelen liberaller için de hissettim. Bu yüzden, şahsen muhafazakâr kökenden gelen liberalleri başka kökenlerden
(meselâ sosyalizmden veya Kemalizmden) gelenlere tercih ettiğim yolundaki yorumlar hem haksız hem de mesnetsiz.
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Cemal Fedayi, Adnan Küçük, Seval Yaman, Zühtü Arslan, Ömer Çaha, Gülay Göktürk, Yavuz Atar, Birol Akgün, Recep Tapramaz, Alim Yılmaz, Gökhan Bacık, Birol Kovancılar, Ömer Demir, İsmail Köksal, Metin Toprak, Halis Çetin, Ahmet
Uzun, Ünsal Çetin, Enver Alper Güvel, Ekrem Erdem, Mustafa Acar, Belgin Yazıcı,
Yusuf Bayraktutan, Fuat Oğuz, Mehmet Turhan, Nuri Yurdusev, Fuat Erdal, Vahap Coşkun, Bilal Sambur, Murat Çokgezen, Kürşat Aydoğan, Hamza Al, Ahmet
Kemal Bayram, Fatih Demirci, Yüksel Göktaş, Vahit Bıçak, Kürşat Kopuzlu, Emrah Akkurt, İbrahim Sarıtaş, Buhari Baytekin, Mustafa Akyol, Kürşat Çetinkoz,
Alper Akalın, Hamdi Turşucu, Şerif Yıldız, Kürşat Birinci, Buğra Kalkan, Rasim
Ozan Kütahyalı ve daha birçok kabiliyetli ve fedakâr isim çeşitli faaliyetlerde yer
aldı, sorumluluk üstlendi, bazen öncülük yaptı. Asaf Savaş Akat, Mehmet Altan,
Turan Yay, Eser Karakaş, Mehmet Barlas, Can Paker, Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak,
Taha Akyol LDT’yle gönül bağlarını korudu, faaliyetlerini hep takdir ve teşvik
etmekten geri kalmadı. Bugün LDT bütün Türkiye’de yüzlerce fikir insanının ve
aktivistin içinde yer aldığı bir fikir ve düşünce ağı olarak yoluna devam ediyor ve
LDT çevreleri devamlı genişliyor. Liberal Düşünce Dergisi 15. yılını devirdi. Liberte Yayınevi bütün yokluklara rağmen yoluna devam etti. LDT Türkiye’nin en aktif
düşünce kuruluşu hâline geldi. Kurumsallaşmayı ve bir kurum kültürü üretmeyi
başardı. Malî ve fizikî imkânları hâlâ çok az, ama etkisi büyük, tarihi tertemiz ve
geleceği parlak.
LDT liberal düşünceyi fikir kulübü faaliyetleriyle savunur ve teşvik ederken,
Türkiye’de liberalizmin geleceği açısından umutlarımızı artıracak gelişmeler de
vuku buldu. Dindar muhafazakârlar, liberallerin de katkı ve telkinleriyle, fakat
önemli ölçüde kendi inisiyatif ve belirlemeleriyle “Müslümanlık”ı siyasî bir etiket ve tavır olmaktan çıkartıp dindarlık ayağı da bulunan bir muhafazakârlığı ve
muhafazakâr demokratlığı benimsedi. Bu onları liberal fikirlere daha yakın hâle
getirdi. AKP iktidarı toplumsal çeşitlenmenin doğal mecrasında akmasına yardımcı oldu. Dindar muhafazakârlar yeni sermâye sınıfı ve yükselen sosyal sınıf
olarak da dinamik bir şekilde boy gösterdi. Yerleşik nizam sorunlu görülen diğer
toplum kesimleri Kürtler ve Aleviler de liberal fikirleri keşfetmeye başladı. Medyanın çoğullaşması, özellikle Taraf gazetesinin doğması ve cesur yayınları sayesinde darbe planları deşifre oldu ve tarihimizde ilk defa darbeciler yargı önüne
çıkarıldı. Akademik hayat da çeşitlendi ve üniversitelerde liberal ve muhafazakâr
hocalar ciddî seviyede varlık ve etkinlik göstermeye başladı.
2000’li yılların sonuna doğru, liberal kelimesine itibarı iade edildi. Eski rejime
yakın medya ve akademiya daha önceleri liberallere küfür kelimeleriyle saldırırdı. Şimdiyse “liberal olduğunu iddia eden” veya “sözde liberal” gibi ifadelerle liberalizmi aklayıp şahısları kınıyorlar. Liberal kelimesinin hak ettiği itibara
kavuşması elbette çok iyi oldu. Artık liberal olmak, utanmayı veya saklanmayı
gerektiren bir durum değil. Ancak, bugün ülkemizde liberal düşüncenin önünde
başka sorunlar var. Medya, biraz demokrat tavır gösteren herkese “liberal” etike-
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tini yapıştırıyor. Oysa, her demokratın liberal olması gerekmiyor ve nitekim öyle
de değil. Ayrıca, son yıllarda bazı kimseler klasik liberalizmin liberal olmadığını
iddia edebiliyor. Üstelik bunu kendilerinin liberalizm dedikleri şeyin ne olduğunu ve klasik liberalizmin niye liberal olmadığını etraflı ve ikna edici çalışmalarla
açıklama zahmetine girmeden yapıyor. Üst perdeden, her şeyin cevap anahtarı
ellerindeymiş gibi bir tavır takınarak, taşkın bir cesaretle yargılıyor ve hüküm
veriyor. Bu yüzden, öyle anlaşılıyor ki, 2010’lu yıllarda liberalizmin ne olduğu
ne olmadığı ve kimin liberal adıyla anılıp kimin liberal olarak adlandırılamayacağı sorularıyla daha yakından ilgilenmek gerekecek.
Liberal kimdir? Kendisine liberal diyen kişi midir? Başkalarınca liberal olduğu söylenen kişi midir? Bir kişi kendine liberal diyorsa, o mutlaka liberal midir?
Bana kalırsa, bu soruya yüzde yüz “evet” cevabını veremeyiz. En başta, sâdece,
o kişinin liberal olma ihtimâlinin liberalim demeyenlerden daha yüksek olmasını bekleriz, fakat kimsenin liberalliğinden etiketi kullanıyor olmasına dayanarak
peşinen emin olamayız. Kişinin görüşlerinin ayrıntılarına girmemiz gerekir ve
bu durumda onun liberal olduğunu tescil edebileceğimiz gibi liberal olmadığı
hükmüne de haklı olarak varabiliriz. Bunu yapmazsak, yani liberalim diyenlerin
fikir dağarcığına ışık tutmazsak, içinden çıkılmaz bir zorluğa düşeriz. Başka bir
deyişle, kişisel beyanı ihmâl edemeyiz ama, sâdece ona da dayanamayız. Bir örnek vermek gerekirse, bir faşist kendine liberal dese ve etiketi kullanmakta ısrar
etse, onun liberal olduğunu kabul edecek ve onu liberal olarak mı adlandıracağız?
Başkalarınca, övülmek veya suçlanmak için, liberal olduğu söylenen kişiler
liberal midir? Doğrusu bundan da emin olamayız. Durumu daha net olarak anlamak için hem etiketlenen hem etiketleyen kimselerin fikir dağarcığına bakmamız gerekir. Çok radikal bir devletçiye daha az devletçi olan liberalmiş gibi
görünebilir. Bu çerçevede önemli bir karışıklık demokrat olmakla liberal olmanın birbirinden ayırt edilememesinden kaynaklanır. Demokratlık bir siyasî yönetim biçimi tercihine ve demokratik süreç ve metotlara bağlılığa, liberallik bir
ideolojik pozisyona ve liberal değerleri benimsemeye işaret eder. Demokrasi bir
yöntem, liberalizm bir ilkeler demetidir. Beraber olmaları bunların yüzde yüz
çakıştığını veya çakışabileceğini göstermez. Demokrasinin değer alt yapısı ihtiyacı liberal değerlerin bazılarının kaçınılmaz olarak benimsenmesini gerektirir.
Bu yüzden, her demokrat, farkına varsa da varmasa da, itiraf etse de etmese de,
bazı liberal değer ve prosedürleri kabul etmek zorundadır. Ancak, bunlar, meta
değer haline geldikleri için, insanlığın ortak malı gibi algılanırlar. Dolayısıyla
bir demokrat ideolojik olarak liberal, muhafazakâr, sosyal demokrat, yeşil v.b.
olabilir. Liberalizm ise demokratik yöntemlerin kullanılmasından fazlasını talep
eder.5 Buna karşılık bir ortodoks sosyalist, faşist, dinizme inanan kişi olan dinist6
demokrat olamaz.7
5

Demokrasi ve liberalizm ilişkisi hakkında genel olarak Mustafa Erdoğan’ın eserlerine ve benim çalışmalarıma bakılabilir.

6 “Dinizm” kavramı İngilizce “religionism”in karşılığıdır. Bu kavram “normal” dinin din olmaktan çıkartılıp ideolojiye
dönüştürülmesine işaret etmekte. “Dinist” ise, bu durumda, “dinizm”in tâkipçisi olan kişiye verilmesi gereken isim. Bu
konudaki ufuk açıcı konuşmamızdan dolayı Bilal Sambur’a teşekkür ediyorum.
7

Atilla Yayla, Siyaset Teorisine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2004.
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Bir kişi liberalse, ya ana hatlarıyla liberal düşüncenin iz bırakmış filozoflarının
izinden gitmek, veya, gücü yetiyorsa, kendisi yeni bir liberal çizgi oluşturmak
mecburiyetindedir. Kişi liberal olduğunu söylüyorsa, liberalizmi alternatiflerine tercih ettiğini, yani ideolojik olarak sosyalist, komünist, faşist, İslâmist vb.
olmadığını dolaylı olarak söylemekte ve ana liberal tezleri kabul ettiğini açığa
vurmaktadır. Hiçbir ideoloji “her şey olur” torbası değildir ve bir ideolojik pozisyon almak o ideolojinin temel tezlerini benimsemek anlamına gelir. Bir örnek vereyim: Üretim araçlarının özel mülkiyet altında olmasını isteyen bir kimse
komünist (ortodoks sosyalist) olma iddiasında bulunamaz. Bireysel özgürlüğü
reddeden biri de liberal etiketini alamaz. Bana göre özel mülkiyeti reddeden biri
de liberal olarak adlandırılamaz. Dolayısıyla, liberalim diyen kişiden, tarihî ve
felsefî olarak liberalizmin aslî parçası olarak bilinen fikirleri kavraması, benimsemesi ve savunması beklenir.
Kişilerin liberalliğini veya liberallik derecesini ölçmek için çeşitli cetveller
geliştirilebilir. Ne mutlu ki, bir insanın bütün liberal tezleri peşinen reddetmesi
neredeyse imkânsızdır. Her insanın bazı liberal talepleri ve fikirleri olmak zorundadır. Böyle bakıldığında bazı liberal fikirlerin insan doğasından kaynaklandığı
söylenebilir. Meselâ, hiç kimse kişisel özgürlüğünün tamamen gasp edilmesini;
neye inanacağının, ne giyeceğinin ve ne yapacağının başkaları tarafından belirlenmesini istemez. Başka bir deyişle, her insan bazı liberal taleplerin taşıyıcısı
ve bazı liberal fikirlerin bir ölçüde savunucusudur. Ancak, bu, liberal olmaya yetmeyebilir. Liberalizmin özgür ve barışçıl bir toplumsal hayat teşebbüsü olduğunu düşünürsek, kişilerin başkaları için ne istedikleri liberal olup olmamalarında
kendileri için ne istediklerinden daha belirleyici olabilir. Kısaca, birkaç liberal
fikri taşımak ve savunmak tam bir liberal olarak adlandırılmaya yetmez.
Liberalizmi ana tezleri ekonomi ve siyaset olarak iki alanda toplanan bir felsefî
yaklaşım olarak tasvir edersek, hem siyasette hem ekonomide liberal fikirleri benimseyenlere “liberal” dememiz gerekir. Ancak, bu, her zaman veya çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Bazen kişiler bir alanda, meselâ yalnızca ekonomide
veya yalnızca siyasette, liberal fikirleri benimserken, diğerinde reddedebilir. Böylelerine yarı-liberal demek uygun olur. Aynı mantıkla ilerlersek sekteryen veya
konjonktürel liberallerle veya liberal tezleri sekteryen veya konjonktürel olarak
savunan kişilerle de karşılaşabiliriz. Kişi bizzat işine yarayan, şahsen içinde bulunduğu veya önemsediği alanlarda liberal fikirleri savunuyor, diğer alanlarda
tersini yapıyorsa sekteryen liberal olabilir. Bunun örnekleri çoktur. Sanatta ifade
özgürlüğünü savunup dinde ifade özgürlüğüne karşı çıkan sanatçı; dinî özgürlük
talep edip sanatçının özgürlüğüne karşı çıkan inanan gibi. Bazı kimseler liberal
ilke ve fikirleri alternatiflerinden daha doğru, üstün ve yararlı oldukları ahlâkî ve
felsefî olarak ispatlandığı için değil, moda oldukları, yükseldikleri için savunurlar. Onlara konjonktürel liberal denebilir. Böyleleri, başka fikirler daha çok ilgi
görmeye başladığında liberal ilkeleri terk edip onlara yönelebilir. Bu durumda
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liberal etiketini gerçekten almayı hak eden kişi, hem ekonomi hem siyasette liberal fikirleri sekteryen, parçalı ve konjonktürel olmadan savunan kişidir dersek,
herhalde bir gerçeği ifade etmekten daha fazlasını yapmış olmayız.
Ancak, bu tasnifleme liberal düşüncenin muhtevası hakkında geniş bir mutabakat olduğu varsayımına dayanmakta. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Başka bir deyişle liberalizmin muhtevası konusunda büyük tartışmalar mevcut. Bu,
neyin liberalizm kimin liberal olduğunu teşhis etmeyi bazen iyice zorlaştırıyor.
Felsefî bir tartışmadan kaçınıp, ezbere, şu kişi liberal bu kişi değil, o fikir liberalizmin içinde bu fikir liberalizmin dışında gibi hüküm cümleleri kurmak da
sorunun çözümüne yetmiyor. Daha açık bir şekilde ifade edelim: Smith – Menger
– Hayek veya Aristo – Rothbard çizgisi mi liberal, yoksa Ricardo – Mill – Rawls
çizgisi mi?8 Liberteryenlere liberal denebilir mi? Zamanımızın öncü Amerikan liberalleri Rawls ve Dworkin ile onların tâkipçileri gerçekten liberal midir? Ya Keynes nerededir? Keynes bazılarının iddia ettiği gibi bir liberal midir yoksa liberal
ekonomi anlayış ve pratiğine Marx’tan bile fazla zarar veren bir illiberal midir?9
Hangi filozofun ve ekolün liberal olup olmadığı siyaset felsefesinde ve politik
ekonomide yıllardır tartışılıyor. Sağlam bilgiye dayanan isabetli cevaplara ulaşabilmek için, Jason Brennan’ın belirttiği gibi, iki şey yapabiliriz. İlk olarak liberal
fikriyatın tarihinde iz sürebiliriz. İkinci olarak liberalizme düşman fikir adamlarının ve siyasetçilerin liberalizmde neye karşı çıktığına bakabiliriz.10 Şüphe yok ki,
otantik liberalizm bugünkü klasik liberalizmdir. 20. Yüzyıl başlarına kadar bu öğretiye liberalizm denmiştir. Sonra, özellikle İngilizce konuşan dünyada, kavram
bir anlam değişikliğine uğramış – Mises, Hayek ve fikir tarihçisi Ralph Raico’ya
göre çalınmış – ve otantik liberallerin karşı çıktığı şeyleri savunanlara liberal
denir olmuştur. Klasik liberalizm toplumsal düzenin kendi kendini üretme (selfgenerating) gücüne sâhip olduğunu kabul eder. Buna karşılık, Amerikan liberalizmi, eşitlikçi liberalizm veya refah liberalizmi denen bir tür toplumsal hayata,
özellikle ekonominin işleyişine eşitlik, sosyal adâlet ve refah adına müdahaleyi
öngörür.11 Özel mülkiyeti a priori hak olarak kabul etmez.12 Bazen sosyal liberalizm olarak da adlandırılan bu yaklaşım klasik ve tarihsel liberalizme birçok
bakımdan aykırıdır. Liberal adını kullanmasına rağmen, toplumun kendi kendini
düzenleme kapasitesini inkâr eder, “sosyal dengesizlikleri” düzeltmek üzere dev-

8 Hume – Hayek geleneği bu satırların yazarının kendini en yakın hissettiği gelenektir. Bu konuda çok yararlı bir yazı için
bk. Steven Horwitz, “From Smith to Menger and Hayek: Liberalism in the Spontaneous Order Tradition”, The Independent
Review, C. VI, S. 1 Yaz 2001, ss. 81-97.
9

Ralph Raico, “Keynes Bir Liberal miydi?” Çev. Yusuf Şahin, Liberal Düşünce, C. 14, S. 56, Kış 2009, ss. 91-116.

10 Jason Brennan, “Liberal Olmayan Liberaller: Yüksek Liberalizm Niçin Liberal Bir Görüş Değildir?”, Çev. Hasan Yücel
Başdemir, Liberal Düşünce, C. 14, S. 56, Kış 2009, s. 61-89.
11

Ralph Raico, “The Rise, Fall and Renassiance of Classical Liberalism”, Freedom Daily, Ağustos 1992.

12
Özel mülkiyetin Amerikan liberalizminde diğer haklara eşit seviyede bir hak olarak görülmemesi ve bunun
gerekçelendirilmesi için bk. Samuel Freeman, “Illiberal Libertarians: Why Libertarianism is not a Liberal Wiev”, Philosophy &
Public Affairs, C. 30, S. 2, Bahar 2001, ss. 105-151.
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leti göreve çağırır. Raico’ya göre Amerikan liberalizmi revizyonist sosyalisttir ve
sivil toplumun büyük bir düşmanıdır.13
Amerika’da liberal etiketinin nasıl anlam çarpıtmasına uğratıldığının iyi bir
anlatımını Amerikan liberalizminin entelektüel tarihini ele alan bir kitabında J.
Goldberg şu şekilde yapmakta: “Yaklaşık o günlerde (1920’lerde) ilericilik hünerli bir elin etkisiyle ‘liberalizm’ adını aldı. Geçmişte liberalizm, John Locke ve
Adam Smith gibi düşünürler tarafından anlaşıldığı şekliyle, politik ve ekonomik
özgürlük anlamına geliyordu. Onlar için bu küçük devletin şefkatli koruması altında sağlanan azamî bireysel özgürlük demekti. Dewey liderliğindeki ilericiler
bunun anlamını ustaca değiştirdiler; maddî yoklukları ve eğitim yetersizliğini
gidermeyi ve eski dogmalardan kurtulmayı öngören Prusya liberalizmini ithal
ettiler. İlericiler için artık özgürlük zulümden kurtulmak değil, ihtiyaçlardan kurtulma, ‘yapıcı’ vatandaş olma özgürlüğü, Rousseau ve Hegel tipi devlet ve genel
amaçlarla (iradeyle – A.Y.) uyum içinde yaşama özgürlüğü anlamına geliyordu.
Klâsik liberallere muhafazakâr, sosyal kontrole destek verenlere liberal denmeye
başlandı. Böylece John Dewey, 1935’te Liberalizm ve Sosyal Aksiyon adlı eserinde,
‘Ekonomik olarak güçsüz grupların desteklenmesi sosyal yeniden yapılanma adına, aktif hükümet liberal inancın anlamını tanımladı.’ dedi.”14
Otantik liberal gelenekten ayrılma yalnızca Amerikan liberalizmi istikametinde vuku bulmadı. Yine Amerika damgalı olan liberteryenizm de klasik liberalizmin temel öğretilerinin bazılarından saptı. Klasik liberaller devleti faydalı ve
gerekli bir kötülük olarak görürken, liberteryenler onun gereksiz ve zararlı bir
kötülük olduğunu düşündü. Bu akım anarko-kapitalizm adını da aldı ve bu adlandırma daha doğru; zira, klasik liberallerin bazıları da kendilerine liberteryen demekte. Anarko-kapitalistler devletten beklenen her fonksiyonun serbest piyasada
özel bireyler ve firmalar tarafından sağlanabileceğini savunur. Vergiyi hırsızlık,
devleti ise haksız ve gayri ahlâkî bir kurum olarak görür.15
Klasik liberalizm, Amerikan liberalizmi ve anarko-kapitalizmi (liberteryenizm)
bir siyasî teori olarak karşılaştırırsak nereye ulaşırız? Her siyaset teorisi şu üç sorunun cevabını arar: 1) Devletin varlığı haklılaştırılabilir mi, haklılaştırılabilirse
bu nasıl yapılabilir? 2) Devletin varlığı haklılaştırılabilirse veya devletin olması
bir kaçınılmazlıksa, devlet hangi biçimi almalıdır? 3) Devlet varsa ve olacaksa,
neleri yapabilmeli ve neleri yapamamalıdır? Klasik liberalizm, Amerikan libera13 Ralph Raico, “What is Classical Liberalism”, http://mises.org/articles.aspx?Authorid=344, (Orijinal yayın yeri: American
Conservatism: An Encyclopedia, 2006) s.3. (erişim tarihi: 20.02.2011)
14 Jonah Goldberg, Liberal Faşizm: Mussolini’den Anlam Politikalarına Solun Gizli Tarihi, çev. Enver Günsel, İstanbul: Pegasus
Yayınları, 2010, s. 277.
15 Şüphesiz, anarko-kapitalizmin 20. Yüzyıl'daki en önemli ismi Murray N. Rothbard’dır. Rothbard’ın çeşitli konulardaki
görüşleri için Liberal Düşünce ve Piyasa dergilerindeki yazılarına ve Liberte Yayınları tarafından Avusturya İktisat Okulu
Klasikleri serisinde yayınlanan Eşitlik: Doğaya Karşı İsyan ve İnsan İktisat ve Devlet (iki cilt) adlı eserlerine bakılabilir. Türkçe’de
en etraflı rothbard incelemesi Ahmet Taner’in şu kitabıdır: Murray N. Rothbard: Liberal Gelenekte ve Siyaset Felsefesindeki Yeri,
Ankara: Liberte Yayınevi, 2010.
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lizmi ve anarko-kapitalizmin bu sorulara cevapları şöyledir: Anarko-kapitalizm
(1). Soruya hayır der, bu (2). ve (3). soruyu anlamsız kılar. Klasik liberalizm (1).
soruya evet der, (2). soruya anayasal yönetim geleneğine bağlı sınırlı devlet cevabını verir. (3). soruya gelince, devletin müdahalesinin istisna, müdahalesizliğinin
kural olmasını bekler. Amerikan liberalizmi (1). soruya iştahla evet der, devleti
gerekli ve ahlâkî bir kurum olarak görür. (2). soruya cevabı demokratik katılıma
dayalı devlettir. (3). soruya cevabı ise klasik liberallerin tersine müdahalenin kural müdahalesizliğin istisna görülmesidir.
Bu üç yaklaşımın hangisi daha liberaldir? Liberalizmin tarihî ve felsefî köklerini inkâr etmezsek, cevap bellidir: Klasik liberalizm. Yine de “insaflı” ve ihtiyatlı
olmakta fayda var. Klasik liberalizmin orijinal ve otantik liberalizm olduğu ve
Amerikan liberalizmi ile liberteryen anarko-kapitalizmin ondan bir sapma teşkil
ettiği bir gerçek olmakla beraber, her üçünün geniş ve gevşek anlamdaki liberal
gelenek içinde yer aldığını kabul edebiliriz.16 Bu birçok bakımdan daha yararlı
olabilir. Netice itibariyle liberallik bir ya hep ya hiç meselesi olmaktan çok, bir
nispet, bir derece meselesi. Asıl liberaller, evet, klasik liberaller. Amerikan liberalleri (Rawls, Dworkin) klasik liberallere (Locke, Hume, Smith, Mises, Hayek)
nispetle daha az, sosyalistlere (Marx, Lenin, Althusser vb.), faşistlere (Mussolini)
ve Nazilere (Hitler) nispetle daha çok liberal. Liberteryen anarko-kapitalistler de
Amerikan liberallerine göre daha çok liberal ama klasik liberallere göre daha az
liberal. Başka bir deyişle hem Amerikan liberallerinin hem anarko-kapitalistlerin
liberallik derecesi klasik liberalizme mesafelerine bağlı.
Türkiye’deki liberal yelpazeye bu perspektiften bakarsak, şunları görürüz.
Otantik liberal geleneğe bağlı ve hem liberal fikriyatı temsile hem liberal adını
almaya en fazla hak sahibi olanlar, çoğu akademik dünyada yer alan, bir kısmı
kamuda tanınan ama çoğu (en azından henüz) tanınmayan akademisyenler. Bunların da ekserisi LDT bünyesinde. Türkiye’de liberal düşünce hakkında genel olarak veya konu bazında üretilen bilimsel ve fikrî çalışmaların, abartısız, %95’i bu
câmianın eseri.17 Bu bilinmiyorsa, birkaç sebebi var. İlki akademisyenlerin, istis16 Her zaman her yazarın bu tür insaflı tutumlar almadığını belirtmek isterim. Yukarıda Mises ve Hayek’in 20. Yüzyıl'ın
başında liberalizm kavramının çok başarılı bir taktikle İngilizce konuşulan dünyada “çalındığını” söylediğine işaret etmiştim.
Yakın zamanlarda çok sert bir eleştiri bir Amerikalı yazardan geldi. Los Angeles Times köşe yazarı Jonah Goldberg, 14
numaralı dipnotta künyesi verilen Liberal Faşizm adlı kitabında, Amerikan liberalizminin faşizmle ortaklıklarını masaya
yatırdı. Bu ilginç kitapla ilgili bir değerlendirme için bkz. Atilla Yayla, “Liberal Faşizm mi dediniz?”, Zaman, 26 Şubat 2010.
17 Adâletsizlik yapmamak için bir iki noktayı vurgulamak isterim. Bazı klasik liberal temel metinler, liberal bir gayretle
olmasa bile, Türkiye’ye LDT dışı kişi ve çevreler tarafından kazandırılmış ve kazandırılmaktadır. Liberal geleneği en erken
kavrayanlar ve yazıya yansıtanlar arasında Ruhdan Yumer’in özel bir yeri var. Onun akademik çalışmayı bırakmış ve Türkiye
dışında yaşamayı seçmiş olması büyük bir kayıp. Konular hakkında kaleme aldığı iki makale hem yetkin hem de alanında
öncü. Son yıllarda dikkat çekici ve şu veya bu ölçüde yararlı bazı yazılar da belirmeye başladı. Bunlardan biri Fatmagül
Berktay’a ait: “Liberalizm”, Der. H. Birsen Örs, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2010, (4. Baskı)), ss. 47-114. Berktay’ın çalışması nispeten dürüst ve dengeli. Ancak, çabasından daha
iyi bir sonucun çıkmasını engelleyen bazı eksiklikleri var. En önemlisi, birincil kaynak kullanımının az olması. Bir diğeri çok
önemli bazı konuların geçiştirilmesi. Üçüncüsü entelektüel gelenek olarak liberalizm ile siyasî hareket olarak liberalizmin
yer yer fazla iç içe geçilmesi. Berktay’ın Türkiye’deki LDT çevresi tarafından ortaya çıkarılmış zengin külliyatı bilerek veya
bilmeyerek ihmâl etmiş olması ise şaşırtıcı ve üzücü. Bu sâdece haksızlık teşkil eden bir tavır olmakla kalmamış, makalenin
daha sağlam ve kavrayışlı olması şansının kaçırılmasına sebep olmuş.
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nalar hâricînde, hiçbir zaman gazeteciler kadar meşhur olma şanslarının bulunmaması. İkincisi, medya dünyasının konu hakkında bilgisizliği. Üçüncüsü, akademi dünyasının yeni fikirlere kapalı olması ve önyargılılığı. Ancak, bu sebepler
gerçeği değiştirmeye yetmez. Sâdece Türkiye’nin değil dünyanın da kuralı, uzun
vâdede, günlük yazıların değil kalıcı akademik çalışmaların iz bırakmasıdır. Bu
yüzden Türkiye’de liberalizme en büyük katkıyı yapan ve liberal fikir akımının
rotasını çizen entelektüel gücün LDT olduğu bir gerçektir.
İlginç bir durum medya dünyasında liberal denilen bazı kimselerin tavrı. Medya, daha önce bahsettiğim gibi, neredeyse Kemalist ve İslâmcı olmayan herkese
(hatta kimi İslâmcılara ve sosyalistlere) liberal diyor. Bu kimselerin bazıları, liberal olmadığını ilân etmiş ve kendince liberalizm eleştirileri yapıyor. Bazılarıysa
sessiz kalıyor; ne “liberalim” diyor ne de “liberal değilim”! Bu yüzden bir kafa
karışıklığı doğuyor. Şüphesiz, hiç kimse liberal olmak zorunda değil ama liberal
olanların da bunu saklaması için bir sebep yok. Liberal olmak bir suç veya ayıplanacak bir şey olmasa gerek. Gelecek yıllarda bu kimselerin takınacağı tavır liberalizmin ülkemizdeki mâcerasını etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.
Akademik dünyada Amerikan liberalizmi bazı kimseler tarafından temsil ediliyor. Bu kesim klasik liberaller kadar aktif ve verimli olmamakla beraber, soldan gelen demokratların da sosyalizm nostaljisini bırakıp onlara katılmasıyla
güç kazanabilir. Bu durumda klasik liberallerle Amerikan liberalleri arasında bir
tartışma başlar. Tartışmak her zaman faydalı, ama bu noktada dikkate alınması
gereken bir husus var. Ülkemizin siyasî terminolojisinde sosyal demokrasi denilen, tutmuş, yerleşmiş bir kavram mevcut. Ancak, sosyal demokratların bir fikrî
iddiası ve muktedir entelektüel öncüleri yok. Belki de Amerikan liberalizmini
savunanlar, görüşlerini gözden geçirip, liberalizm kavramını otantik liberallere
bırakmalı ve sosyal demokrasi kavramına sâhip çıkmalı. Bunun sâdece sosyal
demokrat fikriyatın gelişmesine katkı sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda,
ideolojik yelpazenin normalleştirilmesine de yardımcı olacağı aşikâr.
Klasik liberallerin de, iki noktaya özellikle dikkat etmesi lâzım. Bunların ilki
siyasetle ikincisi akademik dünyayla ilişkili. Klasik liberaller şimdiye kadar genelde aktif siyasete mesafeli durdu ve parti taraftarı olmadı, particilik yapmadı.
Partilere bütün olarak karşı çıkmak veya destek olmak yerine mesele bazlı tavır
aldı ve özgürleştirici ve demokratikleştirici her fikri, teklifi ve icraatı destekledi.
Bugünkü itibarlarının ana sebeplerinden biri bu. Bu tavır sürmeli. Klasik liberaller siyaseti organizasyon düzeyinde değil fikir düzeyinde etkilemeye çalışmalı.
Alıcı ve açık olan hiçbir siyasî çizgiyi erişme ve etkileme menzili dışında tutmamalı. Her ana partinin ve her ana çizginin yerine göre, az veya çok, liberalleşmeye katkıda bulunabileceğini unutmamalı.
Klasik liberaller, ikinci olarak, akademik çalışmalarını yoğunlaştırmalı ve
alanlarını, ilgilerini genişletmeli. Şimdiye kadar çok şey yapıldı, ama yapılanlar

206 | Atilla Yayla

daha yapılması gerekenler yanında pek az. Bugün klasik liberaller iktisat, siyaset bilimi ve teorisi, anayasa hukuku gibi alanlarda ciddî bir varlık gösteriyorlar.
Fakat, ne yazık ki, sosyoloji, edebiyat kritiği, tarih, sanat gibi alanlarda âdeta
yoklar.18 Bu alanlarda çalışan klasik liberaller olmalı. Bunlar özgürlük, adâlet,
kural izleyicilik, bireysellik, kendiliğinden doğan beşerî kurumlar, devletin rasyonalitesi, hukukun toplumsal kaynakları, ütopyacılık eleştirisi gibi klasik liberal
temaları derinlemesine incelemeli ve yeni bilgiler derleyip ufuk açıcı analizler
geliştirmeli.
Hep söylenegeldiği gibi, en zor olan, başlamaktır. Liberaller ve liberalizm
Türkiye’de LDT aracılığıyla hiç de yabana atılamayacak, hatta bazı bakımlardan
eşsiz sayılabilecek, güçlü ve yüksek potansiyelli bir entelektüel başlangıç yaptı.
Buna paralel olarak toplumsal yapıda da büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Dolayısıyla, geride kalan iki on yılda entelektüel alanda yapılanlara ve sosyal ve
ekonomik yapıda meydana gelen gelişme ve değişmelere bakarak Türkiye’de liberalizmin istikbâli ve Türkiye’nin liberal geleceği hakkında 1990’ların başında
olduğumuzdan çok daha iyimser olabiliriz. Önümüzdeki yıllar bazı liberal bilim
ve fikir insanlarının yıldızlaştığına ve artan liberal entelektüel birikimin, diğer
şartların da uygun olması hâlinde, Türkiye’yi her bakımdan daha liberal bir çizgiye, daha istikrarlı bir demokrasiye doğru ittiğine şâhit olacaktır.

18 Bu gerçek demoralize olmak için değil daha enerjik ve çalışkan olmak için bir sebep teşkil etmeli. Ne yazık ki klasik
liberaller sayılan alanlarda diğer ülkelerde de fazla varlık gösterememiş. Meselâ, ABD’de sosyologlar arasında liberallerin
esameleri okunmuyor. Daniel B. Klein ve Charlotte Stern’in bir araştırmasına göre (“Sociology and Classical Liberalism”, The
Independent Review, C. XI, S. 1, Yaz 2006, ss. 37-52) Amerikan Sosyologlar Birliği (ASA)’nde ılımlıdan radikale solun her rengi
var ama klasik liberaller neredeyse yok.

Ricardo ve Serbest Ticaret Üzerine1
Richard C. B. Johnsson
Çeviren: Ünsal Çetin
Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 63, Yaz 2011 s. 207 - 212

Teorisyenlerden ikisi “serbest ticaretin zorunlu şartları vardır” ve “günümüzde
bu şartlar karşılanmış değildir” iddialarını öne sürdükten sonra, bazı seçkin teorisyenler yakınlarda serbest ticaretin faydaları üzerine bir tartışmaya giriştiler.2
Onlar, bilhassa, “üretim faktörleri” serbest dolaşımdaysa, David Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler yasası doğru kalmaz demek isterler, özellikle, eğer para
ve çalışan insanlar mallardan daha hızlı hareket ediyorlarsa. Böylece, bir bakıma, bu iddia insanlar serbest dolaşımda olduğundan, paralarını da malları gibi
serbestçe dolaştırabildiklerinden dolayı, serbest ticaret kötüdür demektedirler.
Ancak insanların, paranın ve malların serbest dolaşımı serbest ticaret adına nasıl
kötü olabilir? Serbest ticaret serbest ticaret adına nasıl kötü olabilir?
Gelin serbest ticaretin temellerine bir kere daha bakalım. Ricardo’nun İngiltere
ve Portekiz örneğini tekrar vermeye gerek yok, ama onun yerine Adam Smith’in
ulusların zenginliğinin doğası ve nedenleri üzerine incelemesi ile başlayalım.
Smith’in 1776 tarihli kitabı başlangıç satırlarında şöyle demektedir: “Emeğin
üretici gücündeki en büyük gelişme, ve yetenek, hüner ve muhakemenin birlikte
bir yere yöneltilmiş veya uygulanmış olduğu daha da büyük bir parçası, iş bölümünün sonuçları olarak görünmektedir.”

1 Metnin orijinali için bkz. “On Ricardo and Free Trade,” http://mises.org/daily/1421, 12 Ocak 2004. Richard C. B.
Johnson özel bir araştırma enstitüsünde çalışmaktadır (The Ratio Institute, Stockholm, İsveç). Hesaplanabilir bir genel denge
modelinin kurulumu ve uygulanmasını içeren bir tezi başarıyla savunduktan sonra, Mart 2003’te ekonomi dalında, İsveç
Uppsala Üniversitesi’nde, doktora derecesini kazanmıştır.
2 Bkz. Mr. Charles Schumer ve Mr. Paul Craig Roberts tarafından yazılan bir makale, önce Mr. George Reisman ve sonra
Mr. Joseph Salerno’nun cevapları, ve yine Mr. Paul Craig Robers’tan bir yanıt.
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Emeğin iş bölümü günümüzün çoğu ülkesindeki insanların sâhip olduğu gibi
yüksek bir yaşam standardına ulaşmanın nasıl mümkün olduğunu açıklar. İş bölümü emeğin verimliliğini yükseltir, toplumdaki kapsayıcı/ayrıntılı bilgiyi çoğaltır, makinaların kullanımı için temeldir, v.s. Eğer iş bölümü yasaklanmış olsaydı, bir veya iki haftada mağara adamları benzeri bir şey olurduk. Bunun ışığı
altında, insanların kendi aralarında emeği bölümlere ayırabilmesi iyi bir şeydir.
Fakat emeğin iş bölümünün daha geniş bir ölçekte oluşması için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu, yukarıda atıfta bulunulan hünerli teorisyenlerin dikkati çeker
göründükleri, gerçekten de çok önemli bir sorudur.
Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler yasasının toplumun bütün seviyelerine uygulanabilir olduğunu anlamak Mises’in ferasetiydi.3 Böyle olduğu içindir
ki, sâdece uluslar değil, genel olarak insanlar emeği (Smith tarafından da paylaşılan, muhtemel genel kanaatte olduğu gibi, kendi mutlak avantajlarına göre
değil) karşılaştırmalı üstünlüklere göre kendi aralarında bölerler. Neden bireysel
seviyeye bakarak başlayıp ve sonrasında yüksek ve daha yüksek soyutlama seviyelerine çıkmıyoruz?
Aşağıdaki tablo Ricardo’nun örneğini bireysel seviyede gösterir. Tablo Joe ve
George için, bilgisayar danışmanlığı ve pazarlama olmak üzere, iki farklı iş dalındaki zaman gerekliliklerini göstermektedir. Aynı işler George için 100 ve 120
dakika alıyor iken, Joe’nun bir yazılım hatasını düzeltmesi 90 dakika ve bir ilân
hazırlaması 80 dakika almaktadır. Joe her işte daha iyidir, her iş dalında mutlak
üstünlük sahibidir, ve George her iş dalında mutlak olarak dezavantajlı durumdadır.
Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler. Dakika olarak gerekli süreler.
Joe

George

Bilgisayar danışmanlığı-1 hata

gerekli süre

90 dakika

100 dakika

Pazarlama danışmanlığı-1 ilân

gerekli süre

80 dakika

120 dakika

Buna karşın, Joe, George ile işbirliği yapmayı zahmete değer bulacaktır. George kendi başına her bir ilân için ortalama 1,200 hata düzeltirken veya her bir hata
düzeltimi için 0,833 ilân hazırlıyor iken, Joe kendi başına her bir hata için 1,125
ilân hazırlayabilecek veya her bir ilân için 0,889 hata onarabilecektir. 1,200>0,889
olduğundan, George düzeltilmiş hatalar eşiti olarak Joe’dan daha çok ilân hazırlar
iken, 1,125>0,833 olduğundan, Joe bitirilmiş ilânlar eşiti olarak George’dan daha
çok yazılım hatası düzeltmektedir. Uzmanlaşma ve ticaret sayesinde ikisi de kazançlı çıkacaktır.
3

Human Action (İnsan Eylemi), ss. 159-63.
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Dahası, ticaret yapmadan önce 390 dakikada 2 hata onarabilecek ve 2 ilân hazırlayabilecekken, her biri eskisi kadar çalıştığı halde, ticaret sayesinde şimdi
2,125 hata onarabilir ve 2,200 ilân hazırlayabilirler. Emek verimliliği ve toplam
çıktı artacaktır.
Bunların hepsi George’un ilân hazırlanmasında karşılaştırmalı üstünlüğe
sâhip olması nedeniyledir. Böylece, o en azından bir iş dalında (bu örnekte pazarlamada) Joe’yu rekabet dışı edebilir. İki taraf da serbest rekabet ile daha iyi
durumda olurlar. Parasal bir ekonomide, para ileri düzeyde iş bölümü için bir ön

Alıcının Saatlik Geliri B Etkinliği
Üreticinin Saatlik Geliri A Etkinliği

Üreticinin Süresi A Etkinliği
Alıcının Süresi A Etkinliği

gereklilik olduğundan, Ricardo’nun bireysel seviyeye uygulanmış ilkesi aşağıdaki şarta dönüşür.4
Bunu emeğin iş bölümü şartı olarak adlandırabiliriz ve bu, ticaretin gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken bir şarttır. Eşitsizliğin sol tarafı payında bir
hizmetin potansiyel alıcısının kendi mutat iş dalındaki (B etkinliği) saatlik parasal gelirini verir, paydasında ise aynı hizmetin (A etkinliği) üreticisinin saatlik
parasal gelirini verir. Eşitsizliğin sol tarafını “nisbî gelir” diye adlandırabiliriz.
Sağ tarafı, payda potansiyel alıcının hizmeti (A etkinliği) kendisinin yapması durumunda gerekli zamanı veriyor iken, payında potansiyel üreticinin işi yapabilmesi (A etkinliği) için gerekli zamanı verir. Bu sağ tarafı “nisbî verimlilik” diye
adlandırabiliriz. Böylece, iş bölümünün vuku bulması için, nisbî gelir nisbî verimliliği
aşmalıdır.
Aynı şeyi sezgisel olarak daha çekici bir şekilde ifade etmenin bir yolu da,
basitçe her iki tarafın kendi paydaları ile çarpılmasında bulunabilir. Böylece, sol
tarafta potansiyel alıcının kendi mutat işindeki saatlik geliri ile işi kendi başına
yapması için gerekli zamanın çarpımını; sağ tarafta ise basitçe üreticinin maliyetinin zaman ile çarpımını elde ederiz. Bu şekilde ifade edildiğinde, iş bölümü
şartı bize açık bir şekilde, bir işin bir kişi tarafından kendi başına yapılmasının alternatif maliyetinin başka birisi tarafından önerilen fiyatı aştığı her durumda emeğin
bölümlere ayrılacağını anlatır.5
4 Bu konu hakkında daha fazlası için, örneğin, “Vergiler, Karşılaştırmalı Üstünlükler, ve İş Bölümü” isimli başlangıç
niteliğindeki bir taslak çalışmama bakınız.
5
Eğer daha ileri seviyede bir iş bölümüne ulaşacaksak, bu işaretin tam bir eşitsizlik olması zorunluluğuna dikkat
çekmek ayrıca önemlidir. Bu, yukarıdaki örneğe geri dönülerek görülebilir. Bu örnekte, iş pazarlama konusuna gelince
Joe, George’tan %50 daha verimlidir, yani nisbî verimlilik 1,50’dir. George’un pazarlama dalında kendi karşılaştırmalı
üstünlüğünü kullanabileceğine emin olması için, onun toplam gelirinin, işini Joe’dan daha düşük bir maliyetle icra edebileceği
noktaya kadar ayarlanabilir/değiştirilebilir olması gerekir, ki bu George’un bir ilân hazırlamasının daha uzun süre alması
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Bu şart bize Joe’nun saatlik gelirinin, eğer George pazarlamadan gelir kazanacaksa, onun gelirinden en az % 50 daha fazla olması gerektiğini söyler. Eğer
George’un saatlik gelirinin 10 $ olduğunu varsayarsak, Joe’nun saatlik geliri
15 $’ı aşmalıdır, diyelim ki 16 $ olmalıdır. Bu yolla, 1,60’lık nisbî gelir 1,50’lik
nisbî verimliliği aştığından, iş bölümü şartı gerçekleşmiştir. Bu ima eder ki, Joe
için zımnî alternatif maliyet 80 dakika x 16 $/ saat = 21,3 $’a tekabül ederken,
George’un istediği fiyat 120 dakika x 10 $/ saat = 20 $ olur. Eğer nisbî gelir
nisbî verimliliği bu şekilde aşarsa iş bölümü gerçekleşir. Aynı zamanda, eğer
George’un karşılaştırmalı üstünlüğünü kullanabilmesi için nisbî gelir değişirse ve ayrıca George’un mutlak dezavantajı da ortadan kalkarsa serbest ticaret
gerçekleşir. Eğer nisbî gelir 1,50’ye eşit ya da daha düşük olursa, George her iki
karşılaştırmalı üstünlüğünü kaybeder ve geriye kalan şey bütün iş dallarında
mutlak dezavantajlar olur.
Bu örnek, sâdece iki kişiden ibaret olarak biraz özel gibi görülebilir, ama gerçek şu ki, aramızdan yalnızca birkaç uç örnek, en azından uzunca bir zaman süresi
için, her işte mutlak bir üstünlüğe sâhiptir, buna karşın neredeyse hepimiz hayatımızı kazanmak için karşılaştırmalı üstünlüklerimize güvenmek zorundayız. Bu,
daha az verimli George’un bakış açısından, daha verimli Joe’nun da yeryüzündeki
bütün nüfusu temsil edebildiği anlamına gelir.6
Bir insanın karşılaştırmalı üstünlüğüne göre uzmanlaşması imkânı önemli ölçüde bir iş bölümüne sâhip bir toplumun varlığı için bir ön gerekliliktir. Mises
(İnsan Eylemi isimli kitabı s. 160’ta) şöyle yazmıştır: “[İ]nsan, efsanevi bir Molak7
uğruna kendi kaygılarını feda ederek değil, ama kendi refahındaki bir iyileşmeyi hedefleyerek sosyal bir varlık olur.” İnsanların birbirleriyle işbirliği yapmayı
zahmete değer bulmalarının sebebini açıklayan şey karşılaştırmalı üstünlüklerdir. Karşılaştırmalı üstünlükler toplumun tutkalıdır. Tek koşul her birimize karşılaştırmalı bir üstünlüğü bulma, kullanma ve sürdürmemiz için gerekli parasal gelirde çalışma izninin verilmiş olmasıdır. Bu toplumun her seviyesinde ve
uluslararası sınırlar arasında geçerlidir. Bu, şu ânın karşılaştırmalı üstünlüğünü
bulabilmeniz için kendinizi, mallarınızı ve paranızı ne zaman gerekirse hareket
ettirebilmenizi de kapsar.
gerçeğini hesaba katmaktadır. Bu, eğer George kendi karşılaştırmalı üstünlüğünü kullanabileceğine emin olacaksa, Joe’nun
saatlik geliri en azından George’unkinden %50 daha yüksek olmalıdır anlamına gelir. Bu, George için yeterince rahatlatıcı
olmayan bir durum olarak, eğer gelir tam olarak % 50 daha yüksek olsaydı, Joe işi kendi başına yapmak ile George’dan
satın almak arasında kayıtsız kalacağı gerçeğinden doğmaktadır. Eğer, Joe iş bölümü sayesinde tam manâsıyla daha iyi
durumda olsaydı, o da kesinlikle daha iyi durumda olurdu. Bununla birlikte, bu yeterli değildir, bu, ifadenin sol tarafının bize
söylediği şey değildir. Joe’nun bilgisayar danışmanlığında kazandığı saatlik gelirin, pazarlamadan kazanabileceği saatlik
geliri tam olarak aşması da gereklidir. Böylece, eğer emeğin bölümlere ayrılmış olmasından ve George’un karşılaştırmalı
üstünlüğünü kullanabileceğinden emin olacaksak, ifadenin niçin tam bir eşitsizlik olmak zorunda olduğu konusunda iki ayrı
nedene sâhip oluruz. Bu yolla, insanlar arasındaki verimlilik farklılığının niçin (toplam gelire ilâveten) saatlik gelirde de
farklılığa yol açamaya eğilimli olduğunu görürüz.
6 Şart genel uygulanabilirliğe de sâhiptir, ve (i) nisbî verimlilik 1’den düşükse, yani George’un Joe’dan pazarlamada daha
verimli olduğu durumda, ve (ii) nisbî verimlilik 1’e eşit ise, yani Joe ve George’un pazarlamada tam olarak aynı verimlilikte
olduğu durumda dahi doğru kalır.
7

Çevirenin notu; (Moloch) Ammoniler ve Fenikelilerin uğruna çocuk kurban ettikleri tanrı.
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Para ya da insanlar mallardan daha kolay etrafta dolaştığı için Ricardo’nun
meşhur ilkesinin doğru olmadığı iddiasını ilginç bulurum. Lojistiğin fiilî ticarette önemi olmasına rağmen, lojistiğin bu ilke ile ne ilgisi olduğunu anlayamam.
Dahası, Ricardo’nun yasasının üretim faktörlerinin hareketliliği olmaksızın uygulanabilir olduğunu söylemek, Joe ve George’u, serbest ticaret yapmaya izin
verilmiş olmak için (kapıdaki bir delik aracılıgıyla) bir koşul olarak kendi odalarına kilitlemek gibi bir şey ile aynı anlama gelmektedir. Belki de Gayrisâfî Yurtiçi Hâsıla gibi ölçümlerle silâhlanmış devletler için, faktör hareketliliği/dolaşımı
iyi bir şey olmayabilir, ama kesinlikle kimse Devlet’i Toplum’a eşit görmez, ve
kesinlikle yukarıda anılan hünerli teorisyenler de böyle bir eşitleme yapmazlar.
Beni bir parça şaşırtan diğer bir şey ise Ricardo’nun dönemine dek uzanan,
başlıca üretim faktörleri, insanlarda olduğu gibi, dolaşım yeteneğine sâhip değildir şeklindeki bir Amerikan iddiasını duymaktır (sanırım, toprak, iklim ve coğrafya için bunu kabul edebiliriz, ama bu “şartlar”ın bugün dahi geçerli oluşu da
bir rastlantıdan daha fazlası gibi görünüyor). Bu beni merak ettirir, acaba tarih
öğretmenim bana yalan mı söyledi, çünkü ben Ricardo’nun döneminde milyonlarca insanın yerküre üstünde hareket ettiğine, altın ve gümüş gibi metal paraların dünya üzerinde dolaştırıldığına ve malların dolaşımının fiilen o dönemde
üretilen mamül miktarı ile bağlantılı olarak bir hayli fazla olduğuna dâir bir intiba edinmiştim. Yaşlı öğretmenim Carsten, 1800’lü yıllarda, İsveç nüfusunun
üçte birinin topraklarını sattıktan sonra (toprağı daha değersiz yaparak) Birleşik
Devletler’e gitmek için İsveç’i terk ettiğini söylemişti, ama belki de hâfızam beni
yanıltıyordur. Her nasılsa, alması zor bir izni talep etmeksizin, Avrupa Birliği’nin
dışında bir yere gitmek için izin verilmiş olduğumu bilmiyordum, bu sebeple,
böylesi insanların serbest hareketliliği hakkında da bir şeyleri kaçırmış olmalıyım. Ben günümüzde İsveçlilerin üçte birinin yeşil kart almasının mümkün olmadığını zannederdim, yoksa mümkün müdür?
Ulusal seviyede ele alındığında, elbette ki bütün ülkelerin aynı anda bütün
olası alış-verişlerde mutlak üstünlüğe sâhip olması mümkün değildir. Eğer, insanların, paranın ve malların serbest hareketliliği varsa, tek bir ülkenin bütün iş
dallarında mutlak dezavantajlı olması da mümkün değildir, çünkü bazı insanlar
ya da, bir şirket gibi, insan grupları için her zaman bazı iş dallarında karşılaştırmalı üstünlük var olacaktır. Böylece, emek, para ve malların serbest dolaşımı ile birlikte, dâima keşfedilecek bazı karşılaştırmalı üstünlükler var olacaktır.
Ricardo’nun ilkesinin doğru çıkması için gerekli tek şart emeğin iş bölümü
koşulunun gerçekleştirilmiş durumda olmasıdır. Bu, gerçekten de bütün ticaret
için, ulusal ve uluslararası ticaret için gerekli olan bir şarttır. Emeğin bu iş bölümü şartı günümüzde aşikâr bir şekilde vergiler, târifeler, yasal düzenlemeler,
ulusal para tekelleri ve diğer hükümet araçları yoluyla ağır bir surette ihlâl edilmektedir, ancak bu yine de insanları karşılıklı çıkar uğruna ticaret yapmaktan alı-
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koymaya yetmemektedir. Bununla birlikte, bu muazzam müdahale Ricardo’nun
ilkesini geçersiz hâle getirmez, bu ilke bize sâdece, eğer karşılaştırmalı üstünlükler yoksa, serbest ticaretin çözüm olduğunu anlatmaktadır. Serbest ticaret için
tek şart ticaret hürriyetidir. Serbest ticaretin her yerde, toplumun bütün seviyelerinde, her zaman için uygulanabilirliliğini gösterdiği için Nobel Ödülü’nün (yaşamıyor oluşuna dâir ayrıntıya rağmen) Ricardo’ya verilmesini öneriyorum. Bu
ilke evrensel olarak geçerlidir. Joe ve George için, Charles ve Paul için, Birleşik
Devletler ve Hindistan için olduğu gibi.

Türkiye’de Meslek Odaları: Oligarşinin
Merkez Üsleri
Ömer Çaha
Prof. Dr. | Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
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Türkiye’de bulunan meslek odaları sivil toplum kavramının popülerlik kazanmasıyla birlikte 1990’lardan sonra kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak nitelendiren bir dil geliştirdiler. Hükümetler üzerinde kurdukları baskı, üyelerinin çıkarlarını savunma konusunda verdikleri mücadele ve temsil ettikleri kitleleri harekete
geçirme kabiliyetlerine dikkat çekerek birçok kimse meslek kuruluşlarını birer sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirmektedir. Bu çalışmada, kuruluş felsefeleri,
üyelik süreç ve yapıları, katılım ve temsil süreçleri ve yönetim yapıları gibi hususları dikkate alarak meslek odalarının bir analizini yapmaya çalışacağız. Buradaki
değerlendirmeler, Türkiye’de faaliyet gösteren on bir meslek örgütünün çatı kuruluşları (birlik, konfederasyon) ve bunlara bağlı alt kuruluşlar (oda, borsa, il düzeyindeki birlikler, federasyon) üzerinden yapılacaktır.1 Bu kuruluşların işleyiş ve
örgütlenme biçimleri arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, hepsinin benzer bir
mantıkla çalıştıklarını ve benzer bir yapılanmaya sâhip olduklarını söyleyebiliriz.

Meslek Odalarının Kuruluş Felsefesi
Türkiye’de faaliyet gösteren onbir meslek kuruluşundan bazılarının tarihsel arka
planı Osmanlı modernleşme çabalarına kadar uzanır. İngilizlerle gerçekleşen
1 Bu kuruluşlar şunlardır: Barolar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği, Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Noterler Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Tabipler Birliği, Veteriner Hekimler Birliği ve Ziraat Odaları Birliği. Bu kuruluşların
işleyiş ve örgütlenme biçimleri arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, hepsinin benzer bir mantıkla çalıştıklarını ve benzer
bir yapılanmaya sâhip olduklarını söyleyebiliriz.
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1838 Ticaret Anlaşması’yla birlikte Osmanlı bir yandan Batı sanayisinin pazarı
haline gelmiş, bir yandan da kendi sanayisini geliştirmiştir. Bunun sonucunda
geleneksel lonca kuruluşları işlevlerini yitirmeye yüz tuttuğu gibi, sanayileşmeye bağlı olarak yeni işkolları da yükselmeye başlamıştır. Günümüzde görülen
mesleki kuruluşların birçoğu, bu tarihlerde şekillenmeye başlayan mesleklerle
bağlantılıdır. Bu meslekleri disipline etmek üzere devlet bu alana ilgi göstermiş
ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren odaların kuruluşunu sağlamıştır.
Oda kavramı Fransa’dan alınarak Fransız modeline uygun biçimde oda yapılaşmasına gidilmiştir. Bu çerçevede ilk oda olarak 1879 yılında “Dersaadet Sanayi
Odası” kurulmuştur.2
Millî iktisat arayışlarının baş gösterdiği İkinci Meşrutiyet döneminde Dersaadet Odaları 1910 yılında benimsenen Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yer
değiştirerek daha esaslı bir yasal temele kavuşmuştur.3 Bugün yaklaşık olarak 1.2
milyon üyesiyle faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu
temel üzerinden gelişmiştir. Benzer şekilde, yaklaşık iki milyon küçük esnaf ve
sanatkârı barındıran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Ahilik
geleneğine dayanan tarihsel bir geçmişe sâhip olmakla birlikte, esas olarak İkinci
Meşrutiyet dönemindeki uygulamalar sonucunda şekillenmiştir.4
Cumhuriyet döneminde meslek kuruluşlarına da el atılarak 1924’ten itibaren
meslek kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere bakıldığında, devletin bu kuruluşlar üzerinden değişik meslekleri kontrol altına almak,
vergi vermelerini ve devletin öncelikleri doğrultusunda üretim yapmalarını sağlamak gibi amaçlar güttüğü görülür. 1924 yılında çıkarılan ve Cumhuriyet’in
bu alandaki ilk düzenlemelerinden biri olan 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları
Kanunu bu tezi doğrulayıcı niteliktedir. Söz konusu Kanun tüm esnaf, tüccar ve
sanayicilerin odalara kayıtlı olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu Kanunla odalara biçilen rol, tüccar ve sanayiciyi tescil ve kaydetmek, ticarî teamülleri tespit
etmek, faturaları tasdik etmek ve vergi verilmesini sağlamak olmuştur.5 Bununla
birlikte, Kanun aracılığıyla meslek kuruluşları üzerinde sıkı bir devlet denetimi
getirilmiştir. Çünkü Kanun, odaları Ticaret Bakanlığına bağlamış ve ilgili bakanlığı odaların teftişine memur kılmıştır. Bu yasayla birlikte daha önce belediyelere ait olan görevler Ticaret Bakanlığı’yla birlikte bakanlığa bağlı çalışan ticaret
odalarına verilmiştir.6 Benzer düzenlemeler diğer meslek alanlarında da görülmüştür. 1924 yılında çıkarılan Mahamat (Avukatlık) Kanunu7 ile 1927 yılında

2

Ayşe Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 1568.

3

Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, s. 1568

4

Bkz. http://www.tesk.org.tr/tr/hakkinda/gedik.html

5

Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, s. 1569.

6

Bkz. 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu, Düstür, Üçüncü Tertip, Ankara: Başvekalet Matbaası, Cilt 6, 1934.

7

460 sayılı Mahamat Kanunu, Düstur, Üçüncü Tertip, Ankara Başbakanlık Devlet Matbaası, Cilt 5, 1948.
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kurulan Mimarlık ve Mühendislik Kanunu bu bağlamda zikredilmesi gereken
düzenlemelerdir.8
Kısaca, 1920’lerde yapılan düzenlemelerle devletin toplum üzerinde mutlak
hâkimiyetini sağlamak üzere meslek odalarına bir misyon yüklenmiştir. Bu misyonun 1930’lu yılların ortalarına gelindiğinde daha da pekiştiği görülür. 1937
yılından sonra yürürlüğe giren parti-devlet bütünleşmesi, beraberinde devletin
toplumsal yaşam alanını her bakımdan kuşatmasını getirmiştir. Meslek kuruluşları da böylece devlet tarafından tümüyle kuşatılan alanlar haline getirilmiş ve
yeni yapıya göre şekillendirilmiştir. Bu tarihten sonra bazı meslek kuruluşlarıyla
ilgili yeni düzenlemeler yapılmış ve yukarıda ifade edildiği gibi meslek kuruluşları yeniden disiplin altına alınmıştır. Bu çerçevede 1938 yılında 3458 sayılı
Mühendislik ve Mimarlık Kanunu ve 1943 yılında 4335 sayılı Ticaret ve Sanayi
Kanun çıkarılmıştır.9 Bu Kanunlar esas alınarak mesleki kuruluşların kurulması,
mesleklerin bir araya gelişine bağlı olmaktan çıkarılarak Ticaret Bakanlığının
inisiyatifine bırakılmıştır. Bakanlık bu kuruluşların yetkili organlarının aldığı
her tür kararı bozma veya değiştirme yetkisine sâhip olmuştur. Ticaret ve iktisat
müdürleri bu Kanunla birlikte odaların yönetim kurullarının oy hakkına sâhip
tabiî üyeleri haline getirilmişlerdir.10
1950 yılında çok partili demokratik hayata geçildiğinde meslek kuruluşlarının
yeni bir felsefeyle şekillendiğini görüyoruz. Burada mercek altına alınan meslek
kuruluşlarının tümünün bugünkü şekliyle temellerinin 1950’lerde ve 60’larda
atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte
yeni yatırımlara hız verilmiş, tarımın modernleştirilmesine çalışılmış, sanayinin önündeki engeller kaldırılmış, özel sektörün önü açılmış, eğitim imkânları
arttırılarak taşraya kadar yaygınlaştırılmıştır. Eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması ve yeni kalkınma hamleleriyle birlikte avukatlık, mimarlık, mühendislik,
hekimlik, ticaret ve sanayi gibi meslekler önem kazanmaya ve ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bu dönemde meslek alanlarının, dönemin ihtiyaçlarına ve hâkim anlayışına göre yeniden şekillendiğini görüyoruz. 1950 sonrasında meslek kuruluşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, genel olarak devletin vesayetini yumuşatarak
bu kuruluşları özerk hale getirmiştir. Bugünkü meslek kuruluşlarının hemen hemen tümü 1950’lerde temeli atılan bir zihniyet üzerinden şekillenerek bugüne
kadar gelmiştir.
Bu genel analizlerden hareketle meslek kuruluşlarının bugün için icra ettikleri
roller iki noktada toplanabilir. Bunlardan birincisi, meslek mensuplarını devlete
karşı temsil eden “yarı sivil”, ikincisi ise devlet adına meslek mensuplarını kontrol eden “yarı resmî” nitelikli kuruluşlar olmalarıdır. Meslek kuruluşları, meslek
8 Aktaran Bülent Tanık, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul:
İletişim Yayınları, 1983, s. 1581.
9
10

Aktaran Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, s. 1570
Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, s. 1570.
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mensuplarının haklarını ve çıkarlarını kamu otoritesine karşı korumaya çalışırlar. Bu kuruluşlar meslek mensuplarını bir araya getirerek, onları örgütleyerek,
aralarında sosyal dayanışma ağları kurarak bir sosyal güce dönüştürme işlevi
görmektedir. Meslek kuruluşları ayrıca, kuruluş yasalarında belirtildiği gibi meslekle ilgili ilkeleri, çalışma prensiplerini, ahlâkî değerleri belirleyen ve bunları
geliştiren kuruluşlardır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde mesleğin toplum nezdindeki güvenini ve itibarını korudukları söylenebilir. Yine bu kuruluşlar, anayasada belirtilen işlevlerine uygun olarak meslek mensuplarıyla toplum arasındaki
ilişkileri düzenleme işlevine sâhiptirler. Özellikle halka doğrudan hizmet verme
durumunda olan mesleklerin (eczacılar, avukatlar, doktorlar gibi) belli disiplinler
içinde çalışmalarını sağlarlar. Bu yönüyle ele alındığında meslek kuruluşlarının,
sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdikleri bazı yükümlülükleri yerine getiren
“yarı sivil” kuruluşlar olduğu söylenebilir.
Meslek kuruluşları öte yandan, meslek alanını ve mensuplarını devlet adına
denetleyen ve kontrol eden kuruluşlardır. Meslek mensuplarının kayıtlarını, sicillerini, mesleki ilkelere uyumlarını sağladıkları gibi, onları devlet adına denetlerler ve disipline ederler. Bu yönüyle değerlendirildiğinde mesleki kuruluşların,
devlet adına kamu otoritesini kullanan kuruluşlar olduğu söylenebilir. Yöneticilerinin resmî plakayla dolaşmaları, protokol kurallarına göre resmî törenlere
katılmaları bu kurumların ne kadar resmî kimlikli olduklarını gösterir. Devlet
adına hareket eden kamu kurumları olmaları ve devletin vesayetine tâbi olmaları
dikkate alındığında meslek kuruluşlarının, “bağımsızlık” prensibine göre çalışan
sivil toplum örgütleri olmaktan uzak olduklarını söyleyebiliriz. Meslek kuruluşları, bu özellikleri itibariyle sivil toplum kuruluşundan çok, resmî kuruluş hüviyetine sâhiptir.

Meslek Odalarında Zorunlu Üyelik Yapısı
Türkiye’de küçük esnaf, sanatkâr, ziraatçı, tüccar, sanayici, hekim, avukat, mühendis, mimar, veteriner, muhasebeci, mâlî müşavir ve noter olmak üzere bugün
meslek kuruluşlarına üye dokuz milyona yakın meslek mensubu bulunmaktadır.11 Meslek kuruluşlarının tümünde benzer üyelik süreci ve örgütlenme yapısı
vardır. Meslek kuruluşlarının meslek sâhiplerine en yakın birimi il ve ilçe merkezlerinde kurulmuş olan odalardır. Her mesleğin buralarda odası bulunmaktadır.12 Odalar bir araya gelerek merkezi Ankara’da bulunan üst çatı niteliğindeki
Birlikleri oluştururlar.13 Diplomalı meslek sâhipleri ile esnaf, sanatkâr, tüccar
veya sanayicilerin doğrudan doğruya üye oldukları meslek kuruluşları il ve ilçelerde örgütlenmiş olan odalardır.
11 Üye sayıları şöyle: TBB 63.487, TOBB 1.200.000, TURMOB 80.256, TESK 1.896.000, TDB 22.000, TTB 63.000,
TMMOB 342.996, TZOB 4.800.000, TNB 1640, TEB 24.119, TVHB 17.000.
12

TMMOB’ne bağlı odaların merkezi Ankara’da olup illerde odaların şubeleri bulunmaktadır.

13

Türkiye Barolar Birliği’nde “baro” diğer mesleklerdeki odaya karşılık gelir
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Herhangi bir meslek kolunda çalışma ruhsatı alabilmek için öncelikle ilgili meslek alanındaki odaya kayıt yaptırmak ve sicil açtırmak gerekir. Tüm meslek kuruluşlarında geçerli olan bir ilkeye göre ilgili mesleki alanda herhangi bir odaya
kayıt yaptırmayan meslek mensubunun o mesleği yürütmesi mümkün değildir.
Diploma gerektiren mesleklerde mesleği icra etmek için diploma yeterli değildir.
Diplomaya ilâve olarak meslek odasına mutlaka kaydolmak gerekiyor. Oda, ruhsatsız olarak herhangi bir mesleği icra eden bir meslek mensubunu tespit ettiği zaman onun hakkında soruşturma açma, gerektiğinde meslekten men etme hakkına
sâhiptir. Odaya kayıt yaptıran üyeler belli miktarda kayıt ücreti öderler. Bununla
birlikte her yıl düzenli olarak üyelik aidatı ödemek zorundadırlar.
Meslek kuruluşlarını üyelik yapıları ve süreçleri üzerinden değerlendirdiğimizde nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Bu kuruluşların sivil toplumcu karakterde olup olmadıklarını anlamak için bu sorunun cevabı büyük bir önem arz eder.
Genel olarak kabul edildiği üzere sivil toplum örgütlerinin temel özelliklerinden biri bu örgütlerin “zorunlu” değil, “gönüllü” üyelik yapılarıdır. Yapılan analizlerden anlaşıldığı gibi mesleki kuruluşlar zorunlu üyelik yapısına sâhiptirler.
Kuşkusuz meslekler üzerinden belli örgütlerde yer almak, o örgütün disiplinine
ve çalışma prensiplerine sâhip olmak, yine meslek üzerinden örgüt aidiyetine
sâhip olmak sivil toplum açısından çok önemlidir. Benzer şekilde mesleklerin
veya çalışma alanlarının belli ilkeler ışığında yürütülmesinin, denetlenmesinin,
böylece mesleklere belli bir güven ve itibar kazandırılmasının büyük önemi vardır. Meslek kuruluşları, üyelik yoluyla, meslek mensuplarını, kendi çıkarlarını
savunan kurumsal yapıların bir parçası haline getirerek onların toplumsal bir
güce dönüşmesinde de rol oynamaktadır. Zorunlu üyelik aynı zamanda mesleki
örgütlerin daha heterojen bir yapıda olmasına yol açar. Tüm bu özellikleri dikkate aldığımızda meslek kuruluşlarına zorunlu üyeliğin olumlu birtakım sonuçlarının bulunduğunu söyleyebiliriz.
Ancak meslek odalarına zorunlu üyeliğin sâdece bir kuruluşla sınırlandırılmasının birtakım sakıncalar barındırdığını da belirtmek gerekir. Her şeyden önce
sivil toplumun beslenme alanını toplumsal yaşamın değişik boyutları oluşturur. Mesleklerin de bu anlamda toplumsal hayatın en önemli alanlarından birini oluşturduğunu biliyoruz. Hal böyle iken bu meslekler üzerinde sâdece belli
kuruluşları yetkilendirmek mesleki alanda bir tekelleşmeye yol açar. Bu da sivil
toplumun var olma zeminini daraltmakla sonuçlanır. Sivil toplum açısından bakıldığında, bir mesleğe mensup olanların alternatif örgütlere üye olmalarının
büyük önemi vardır. Bu hem kendilerinin rızaya dayalı bir örgüt içinde yer almalarına yol açar, hem de mesleki kuruluşların üyelerine daha iyi hizmet etmesine.
Bugün gerçekten mesleki alandaki örgütsel tekelleşmeden dolayı meslek odalarının bir kısmı üyelerinden düzenli aidat almaktan, onlara belli işleri para karşılığı
satmaktan öte bir anlam ifade etmez hale gelmiştir. Birçok meslek kuruluşunun,
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meslek üzerindeki tekelci ve parselleyici rolünden dolayı birer rant kaynağı haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Meslek Odalarında Katılım ve Temsil Sorunu
Meslek kuruluşlarına katılımın birbirine benzer bir mantıkla çalıştığını söyleyebiliriz. Her meslek grubunun seçim süreçlerinde ve kurullarında bazı ufak tefek
farklılıklar görülmekle birlikte seçim ve katılım süreçleri benzer mekanizmalara dayanır. Bütün meslek kuruluşlarının ana organı tüm meslek mensuplarının
içinde yer aldığı genel kurullarıdır. Meslek kuruluşlarının genel kurulları bazılarında iki yılda, bazılarında ise dört yılda bir olağan kongreye gider ve bu kongrede yeni yönetimlerini oluştururlar. Oda başkanının veya belli sayıda üyenin yazılı başvurusu üzerine meslek kuruluşları olağanüstü genel kurul toplantıları da
yapabilirler. Genel kurul toplantılarının yeri ve zamanı en az on beş gün önceden
üyelere duyurulur. Diplomaya dayalı mesleklerde seçimlere mazereti olmaksızın
katılmayan üyelere kâr müeyyide uygulanır. Genel kurul toplantılarında gizli oy,
açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlerle odaların başkanları, yönetim kurulları,
denetim kurulları ve disiplin kurulları seçilir. Seçimlere girmek isteyen gruplar
genelde liste halinde seçime girerler. Dolayısıyla her grup kendi başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurullarıyla seçim yarışında yer alır. Çoğunluğu elde
eden grup tüm bu birimlerin yönetimini elinde bulundurur.
Meslek kuruluşlarındaki seçim sistemi, tüm üyelerin, odaların varlığıyla bilinçli biçimde bütünleştiği varsayımına dayanır. Bu bakımdan meslek kuruluşlarının seçim sistemine dışarıdan bakıldığında bu sistemin, demokratik olarak iyi
kurgulanmış bir sistem olduğu izlenimi edinilir. Oysa gerçekte birçok meslek
kuruluşunda üyelerin çoğu meslek kuruluşunu kendi sırtında bir yük olarak görür. Bu durum özellikle küçük esnaf ve sanatkârlar için geçerlidir. Yapılan araştırmalara göre TESK’e bağlı odaların çoğu üyeleri için aidat almanın ve kendileri
üzerinden siyaset yapmanın ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. Diplomaya
dayalı mesleklerde odalar, mesleği belli bir disipline bağladıkları, yetkin olmayanların mesleği icra etmelerini önledikleri, meslek mensuplarının çıkarlarını
hükümetlere karşı korudukları için meslek mensuplarının yaşamında belli bir
anlam ifade ederler. Oysa yukarıda ifade edildiği gibi, sermâyeye dayalı mesleklerde herkesin aynı mesleği yapma imkânı olmasından dolayı odalar pratikte o
meslek mensupları için fazla anlam ifade etmezler.
Gerçekte meslek kuruluşlarında yapılan seçimlere baktığımızda, üyelerinin
seçime tam olarak angaje olamadıkları bir seçim sürecinin yaşandığını söyleyebiliriz. Demokrasilerde gerçekleşen seçimlerde gördüğümüz kampanyaya, propagandaya, tanıtıma dayalı bir seçim süreci buralarda yaşanmadığı için meslek
mensupları seçimler için yeterince motive olamadıkları gibi yeterince bilgilendirilmezler de. Seçimlerle ilgili bilgilenme süreçleri bazen kendilerine gelen mek-
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tuplardan ibaret kalır. Odasıyla organik bağı olmayan, odayla yakın ilişki kurmayan, daha da ötesi odayı kendi şahsı veya mesleği için anlamlı görmeyen üyeler
doğal olarak ne odayla, ne de odanın yönetim süreçleriyle ilgilenirler. Özellikle
sermâyeye dayalı yaygın mesleki kuruluşlarda milyonlarca üyeden oluşan insanları kapalı devre işleyen bir seçim sürecine entegre etmek doğal olarak mümkün değildir. Diplomaya dayalı mesleklerde de durum bundan farklı değildir. Bu
tür meslek kuruluşlarında da meslek kuruluşları seçimlerden kısa bir süre önce
üyelerini seçimin yerinden ve zamanından haberdar etmelerine ve hatta katılmayanlara ceza vermelerine rağmen seçimin kendisi ve kimlerin seçildiği birçok
meslek mensubu için anlam ifade etmediği için üyeler seçime gereken ilgiyi göstermezler. Bazı meslek kuruluşlarında seçimlere katılımın yüzde 15’lere kadar
düştüğü söylenebilir.14
Meslek kuruluşlarındaki seçimlerin, yukarıda ifade edildiği gibi kapalı devre
işleyen bir sisteme dayanmasından dolayı, meslek mensuplarının tümü yerine
odanın ya da baronun sağladığı avantajlardan yararlanmayı bilen, bu anlamda
örgütlenme konusunda bilinçli, bir yönüyle de politik olarak uyanık insanlar
meslek örgütlerine entegre olur ve seçimin sağladığı avantajlardan yararlanırlar.
Bu da yönetimi bir kez eline geçiren grupların buralarda uzun süre kalmasıyla
sonuçlanmaktadır. Meslek kuruluşlarında yönetimin sağladığı avantajların farkında olan yöneticiler doğal olarak odaların kendilerine sağladığı imkânları ve
fırsatları kolay kolay terk etmek istemezler. Unutmamak gerekir ki, meslek kuruluşlarının bazıları (özellikle sermâyeye dayalı olanlar) doğrudan büyük maddî
getiriler sağlarken, bazıları da sağladığı statü ve prestijden dolayı dolaylı maddî
avantajlar sağlamaktadır. Maddî avantajların peşinde olmasa bile, yönetici zümrelerin buraların sağladığı gücü kullanarak ülkede önemli bir güce kavuştuklarını ve bu gücü değişik amaçlar için harekete geçirdiklerini gündelik hayatımızda
görüyoruz. Buradan hareketle, meslek kuruluşlarında işleyen seçim sisteminin
demokratik yapıdan çok, oligarşik bir yapıya yol açtığını ileri sürmek abartı sayılmayacaktır.
Meslek kuruluşlarının yönetim yapılarının şeffaf olduğunu ve hesap verebilirlik ilkesine göre işlediğini iddia etmek büyük bir iyimserlik olur. Meslek kuruluşlarının çoğunda denetleme ve disiplin kurulları ya da haysiyet divanları,
yarışan grupların kendi listelerinden seçilir. Dolayısıyla bu kuruluşların yönetimine gelen grupların üzerinde muhalefet etkisi yapacak bir denetim mekanizması oluşmaz. Oysa denetim mekanizmasının varlığı ve etkin biçimde işlerliği
demokratik sistemlerin en önemli özelliklerinden biridir. Demokratik rejimlerde
yürütme gücünü elinde bulunduran hükümetler, başta parlamento olmak üzere, muhalif partiler, yargı erki, sivil toplum örgütleri, baskı ve çıkar grupları ve
nihâyetinde halkın kendisi tarafından değişik mekanizmalar yoluyla denetlen14 Meselâ Ocak 2009’da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi için yapılan seçimlere katılım yüzde 15 düzeyinde
kalmıştır. Bkz. “22 Bin Mühendisin Seçim Heyecanı”, Hürriyet, 30 Ocak, 2009.
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mektedirler. Meslek kuruluşlarının yürütme gücü üzerinde ne yazık ki bu tür
denetim mekanizmaları yoktur. Onların denetimi en fazla iki ya da dört yılda bir
yapılan seçimlerle mümkündür. Bu da yukarıda ifade edildiği gibi tüm üyelerin
katılamamasından dolayı genel olarak çok etkili olamamaktadır. Meslek kuruluşlarında “muhalefet” işlevini yüklenecek denetim mekanizmalarının bulunmayışı,
bu kuruluşların oligarşik bir yapıya kavuşmalarında ve yürütme gücünü elinde
bulunduranların keyfiyetçi bir yönetim tarzına sâhip oluşunda önemli bir etkendir.

Meslek Kuruluşlarında Siyasal Duruş Sorunu
Anayasa, meslek kuruluşlarının amaçları dışında faaliyette bulunamayacaklarını
ve yönetimlerinin oluşması sürecinde siyasî partilerin aday gösteremeyeceğini
hükme bağlamıştır. Anayasada açıkça ifade edildiği gibi meslek kuruluşları, ilgili
mesleğin disiplinini, ahlâkî prensiplerini korumak, meslek mensupları arasındaki dayanışmayı sağlamak, meslek mensuplarıyla toplum arasındaki ilişkileri
düzenlemek ve kamu yararına çalışmasını sağlamak üzere kurulmuş olan kamu
tüzel kişiliğine sâhip kuruluşlardır. Bunların, kuruluş amaçlarının dışına çıkarak
siyasallaşmaları, belli siyasî partilere angaje olmaları, doğal olarak tarafsız kalmalarına ve kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmelerine engel oluşturmaktadır. Bu tür kuruluşlara üyelik, kanun gücüyle zorunlu olduğuna göre bu
kuruluşların, tüm meslek mensuplarını temsil etmek ve üyeleri arasında bir ayrım yapmamak gibi bir yükümlülükleri vardır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde
açıktır ki, meslek kuruluşlarının siyaset dışı kuruluşlar olması sâdece anayasal
düzenleme açısından değil, aynı zamanda kuruluş mantıkları ve ahlâkî değerler
açısından da zorunludur.
Hal böyle iken meslek kuruluşları gerçekten kuruluş amaçlarına giren faaliyet
alanlarıyla sınırlı kalıyorlar mı? Başka bir deyişle, siyasî manevralarda bulunmaktan, siyasî roller üstlenmekten kendilerini geri tutabiliyorlar mı? Meslek kuruluşlarına yüklenen misyona bakıldığında 1950’ye kadar bunun böyle olduğunu
söylemek zaten imkânsızdı. Yukarıda analiz edildiği gibi bu kuruluşlar o tarihlerde devletin toplum üzerindeki vesayetini sağlayan araçlar olarak kurgulanmıştı.
Bu bakımdan siyasetin güdümünden kurtulmaları mümkün değildi. Bu, onlara
bir bakıma yüklenmiş bir görevdi, bu kuruluşlar da görevlerini yerine getirmek
durumundaydılar. Oysa meslek kuruluşlarının bugün devlete karşı özerk bir konumda bulunmaları ve siyasetin dışında yer almaları yasal mecburiyet olduğu
halde bazı meslek kuruluşlarının siyasetin ön cephelerinde yer aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yargı tüm meslek kuruluşları için olmasa bile, birçoğu için
geçerlidir.
Bugün sermâyeye dayalı meslek kuruluşları genel olarak merkez sağ partilerin güdümüne girmişken, diplomaya dayalı meslek kuruluşları, 1950’lerin öğren-
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ci kuşağına yüklenen misyonu 1960’lardan itibaren sürdürerek bugün sol kulvarda yer almış durumdadırlar. Başta sağlık alanında örgütlenmiş olan Tabipler
Birliği, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği gibi örgütler olmak üzere, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Odaları Birliği, Mühendis ve Mimarlar Birliği ile Barolar Birliği sol kulvarlarda yer alan kuruluşlardır. Bu kuruluşların genel olarak
1980 sonrasında gelişen liberal politikalara karşı muhalefet ettiklerini görüyoruz. Özelleştirme konusu, Mühendis ve Mimar Odalarının görev alanıyla doğrudan ilgili olmadığı halde, bu kuruluşun önemli gündem maddesini oluşturabilmektedir. Kuruluşun temsil ettiği mühendis ve mimarların ekseri çoğunluğunun
geçimini liberal ekonominin sağladığı piyasadan temin ettiklerini unutmamak
gerekir. Benzer biçimde faaliyet alanıyla doğrudan ilgili olmamakla birlikte Tabipler Birliği ile Barolar Birliği de özelleştirmeyi öncelikli gündem maddeleri
arasına alarak ön cephelerde özelleştirmeye karşı savaşmaktadırlar. Sâdece özelleştirme değil, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, Kıbrıs konusu,
dinî ve siyasî özgürlükler gibi gerçekten siyaset alanını ilgilendiren konular da
bu tür kuruluşların gündemlerinde önemli bir yer işgâl etmiştir ve etmeye devam etmektedir.
Meslek kuruluşlarının siyasetle ilişkisi söz konusu olduğunda altı çizilmesi
gereken en önemli husus bunlardan bir kısmının militarist duruşlarıdır. Meslek
kuruluşlarının tümü kendilerini “demokratik kitle örgütleri” veya “sivil toplum
kuruluşları” gibi tanımlamaya özel olarak özen gösterirler. Oysa askerî müdahaleler döneminde bu kuruluşların bir kısmı, gerek demokrasinin, gerekse sivil
toplumun altının oyulmasına hizmet ettiler. Bazı meslek kuruluşlarının 28 Şubat
sürecinde oynadığı role bakıldığında bu yargının ne kadar haklı olduğu anlaşılır.
Bilindiği gibi Barolar Birliği, TOBB ve TESK 28 Şubat sürecinde aktif rol oynayan
meslek kuruluşlarıydı. 28 Şubat sürecinde “beşli sivil inisiyatif” adı altında oluşan ittifak içinde iki de meslek kuruluşu yerini almıştı. Bunlar TOBB ile TESK idi.
Beşli oluşumun içinde yer alan meslek kuruluşları temsilcileri, kurumları adına
çıkışlar yaparak ülkenin şeriat tehdidi altına girdiğini belirterek hükümetin istifa
etmesi yolunda baskı uygulamış ve sonuçta da başarılı olmuştu.
28 Şubat sürecinin konumuz açısından iki önemli sonucu olmuştur. Bunlardan
birisi büyük yolsuzluklar sonucunda ekonominin çökmesi ve bunun sonucunda
2001 yılında gelen tarihin en ağır ekonomik kriziydi. Toplumu derinden sarsan
bu krizin sonucunda Cumhuriyet tarihinde ilk defa küçük esnaf ve sanatkârlar örgütlü biçimde sokaklara dökülerek “hükümet istifa” çağrısında bulunmak zorunda kalmıştı. Esnafın 2001 yılının Mart ve Nisan aylarında sokaklara dökülmesini,
kendisini temsil eden TESK’e karşı bir meydan okuma olarak da değerlendirmek
mümkündür. Çünkü 4 milyon esnafı temsil ettiği iddiasında olan TESK 28 Şubat
sürecine destek vererek yolsuzluk dümenine kumanda etmiş, sonucunda da kendi tabanını deyim yerindeyse perişan etmişti. 28 Şubat sürecinin ikinci önemli
sonucu da mesleki eğitimin önünün kesilmiş olmasıdır. İmam Hatiplerle ilgili
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yapılan operasyonun sonucunda meslek liselerinin üniversitelere girişinin engellenmesi sonucunda mesleki eğitim büyük bir darbe almıştır. TOBB ve TESK,
böylece kendi tabanlarının çıkarına kibrit suyu döken bir sürecin içinde yer almışlardır.
Kısaca, meslek kuruluşları Anayasada siyaset dışı kurumlar olarak tanımlanmış, kendi yasalarında da kendi faaliyet alanlarının dışına çıkamayacakları hükme bağlanmıştır. Ancak yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, meslek kuruluşlarının bir kısmı pratikte aktif biçimde siyasetin içinde yer almakta, dolayısıyla
kendi faaliyet alanlarının dışına çıkabilmektedirler. Meslek kuruluşlarının, faaliyet alanları dışına çıkarak siyasî rol oynamaları 28 Şubat süreci örneğinde
görüldüğü gibi meslek mensuplarının aleyhine sonuçlar vermektedir. Meslek
kuruluşlarının yönetimini elinde bulunduranlar, hukuken ve ahlâken meslek
mensuplarının tümünü temsil etmekle ve onların haklarını savunmakla yükümlü olmalarına rağmen, meslek odalarındaki oligarşik yapının kendilerine verdiği
imkânlardan hareket ederek bu yükümlülüklerinin tersine manevralarda çok rahat biçimde yer alabilmektedirler. Böyle olunca, meslek kuruluşlarının birer sivil
toplum kuruluşuna dönüşerek demokrasiye hizmet eden kurumlar haline getirilmeleri için önemli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu düzenlemelerin, meslek kuruluşlarının örgütsel yapısından zorunlu üyelik yapısına; katılım süreçlerinden
denetleme mekanizmalarına kadar uzanan genişçe bir alanda çok köklü revizyonları gerektirdiğini belirtmek gerekir.
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Giriş
Modern toplumlarda bireylerin toplum içinde inisiyatif alıp, karar alma süreçlerine dâhil olmak için kurdukları çeşitli organizasyonlar vardır. Toplumsal yapı
içinde ortaya çıkan organizasyonlar, bireyi, kendi hayatına dâir kararların alınması sürecine dâhil etmesi yönüyle önemli bir fonksiyona sâhiptir. Bahsedilen
organizasyon modellerinden biri de meslek kuruluşlarıdır. Meslek kuruluşları,
belirli bir mesleğin erbabı olan kişileri bir araya getiren ve mesleğin uygulama
alanına dâir kararların farklı görüşlerin süzgecinden geçirilerek alındığı organizasyonlar olarak düşünülmüşlerdir. Dolayısıyla ideal anlamı ile düşünüldüğünde meslek kuruluşları, bireylerin sivil toplum alanına girdikleri ve mesleklerine
dâir fikirlerini ifade edebilme imkânı bulabildikleri otonom platformlar olarak
kabul edilebilirler. Farklı bir ifade ile bireylerin özgür bir şekilde fikirlerini ifade
edebildiği meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilebilir.
Bu bağlamda ele alındığında mesleki kuruluşlarının sivil toplum alanında önemli bir rol oynadığı söylenebilir.
Meslek kuruluşlarının Türkiye’de sivil toplumun bir parçası olup olmadığı tartışmalı bir konudur (Özdemir, 2004: 21). Bir örgütlenme yapısının, sivil toplum
kuruluşu olarak değerlendirilebilmesi için özgür iradesi ile bir araya gelen bireyler tarafından kurulmuş olması gerekmektedir (Mütevellioğlu ve Köksal, 2002:
1
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15): Sivil örgütlenmenin doğası, özgür iradeyi gerektirmektedir. Meslek kuruluşları bağlamında değerlendirildiğinde sivil toplum hareketi olmak, meslek kuruluşlarının özgür toplum içinde yer almaları açısından önem arz etmektedir. Oysa
Türkiye’de meslek kuruluşları, Anayasanın 135. maddesi (tbmm.gov.tr, 2011) ile
kurulmakta ve kamu kurumu niteliğinde kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilemeyeceğine dâir
görüşlerin kökeninde bu tanımlama yer almaktadır. Çünkü sivil toplum kuruluşları ile yasal zorunluluktan ötürü kurulan kuruluşların yapısının birbirleri ile
örtüşmesini beklemek oldukça zordur. Başka bir deyişle Türkiye’de meslek örgütlenmesinin yasal düzenlemesinin temelinde, özgürce hareket edebilmeyi temsil
eden sivil iradeyi yok sayan bir yaptırım bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek kuruluşları, yasal tanımları gereği sivil toplum alanının dışında kalmakta ve üyeleri nezdinde sivil toplum kuruluşu olduklarına dâir algı üretmekte zorlanmaktadırlar. Meslek kuruluşlarının Anayasal bir düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olarak tanımlanmaları, korporatist bir zihni algının ürünü olarak
değerlendirilebilir. Devletin ekonomiyi ve sivil toplum alanını kontrol altında
tutmayı amaçladığı korporatist modele göre tanımlanmış olan meslek kuruluşları, sivil toplum alanının dışında bırakılmaktadır. 2004 yılında kabul edilmiş olan
5253 sayılı Dernekler Kanunu (dernekler.gov.tr) ile sivil toplum kuruluşlarına
getirilen özgürlükler ve sivilleşme, sivilleşmeyi başlatan bu Kanunun kapsamına
meslek kuruluşlarının girmemesi dolayısıyla mesleki örgütlenmenin sivilleşmesi adına bir katkı sağlamamıştır.
Türkiye’de meslek kuruluşlarının piramit şeklinde bir yapılanma modeline
sâhiptir. Bu modelin üyeler ile yönetim ve denetim kademeleri arasında iletişim
kurulmasını zorlaştıran yönleri vardır (Ediğ, 2010: 71). Piramit yapısı ile birlikte
Türkiye’de meslek kuruluşları, gönüllülük esasına göre yapılanmış kuruluşlar
da değildirler. Daha açık bir ifade ile belli bir meslek dalında faaliyet göstermek
isteyen kişiler, ilgili meslek kuruluşuna üye olarak faaliyette bulunmak zorundadırlar. Dolayısıyla üyeler özgür iradeleri ile değil, kanunî yükümlülükten dolayı meslek kuruluşlarının çatısı altında bir araya gelmek zorunda bırakılırlar.
Piramit şeklinde olan bir mesleki yapılanma içerisinde, üyelik de zorunlu iken
genelden veya yönetim kademelerinden farklı görüşe sâhip olan üyelerin görüşlerini açıkça ifade etmeleri oldukça zordur. Üyelerin özellikle meslek kuruluşu
yönetimlerine aykırı olan görüşlerini savunmaları, mevcut yapı içerisinde pek
mümkün görünmemektedir. Çünkü meslek odalarının üyeleri üzerindeki yaptırım gücü, üyelerin profesyonel kariyerlerini olumsuz yönde etkileyebilecek kadar çoktur. 5362 sayılı Kanunda odaların yetkileri (meslekten geçici veya uzun
süreli men gibi...) açıkça belirtilmektedir (tesk.org.tr, 2011). Başka bir deyiş ile
üyeler, oda yönetimleriyle farklı görüşe sâhip olmaları durumunda mesleklerini
devam ettirme açısından sıkıntı yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla meslek kuruluşlarının mevcut yapısı, üyeler adına özgür bir ortam meydana getirmemek-
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tedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde meslek kuruluşları ile üyeleri arasındaki
ilişki, üyelerden ziyâde kuruluşların lehine işlemektedir.
Sivil toplum kuruluşları; özgür, fikirlerini ifade etmek ve karar alma süreçlerine dâhil olmak isteyen toplumların ürünleridir. Dolayısıyla özgür bir toplumda
meslek kuruluşları, üyelerinin kendilerini meslekleri üzerinden ifade etmelerine ve kendileri ile ilgili kararların alınma süreçlerine dâhil olmalarına olanak
sağladıkları ölçüde önem arz etmektedir. Türkiye’de meslek kuruluşları, bahsedilen koşulları sağlayabildikleri oranda özgür toplumun bir parçası olma imkânına
sâhiptir. Başka bir ifade ile yukarda belirtilen koşulları sağlayan meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşu vasıflarına sâhip olarak, özgür toplum için değer üretme kapasitesine sâhip olabilmektedir. Aksi takdirde meslek kuruluşları, üyelerini sivil toplumun bir parçası olmaktan uzaklaştıran kısıtlayıcı kuruluşlar halini
almaktadır.
Çalışmada; 2010 yılında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)
yöneticileri ve çalışanları, aynı federasyona bağlı meslek odası yöneticisi ve çalışanları, bu meslek odalarının üyeleri ve meslek kuruluşları ile ilgili çalışmalar
(denetim vb). yapan kamu görevlilerini kapsamına alan nitel alan çalışmasında
toplanan verilerden yararlanılmaktadır. Nitel alan araştırması kapsamında İzmir
ve Ankara illerinde toplam 27 kişi ile yüz yüze mülâkat yapılmıştır. Araştırma
kapsamında, TŞOF’ta yönetcilik yapan ve çalışan 4, kamu kurumlarında çalışan
3, meslek odalarında yöneticilik yapan ve çalışan 3 ve meslek odalarına üye olan
17 kişi ile görüşülmüştür. Yapılan mülâkatlardan 5’ine çalışma içerisinde yer
verilmiştir. Araştırmada görüş belirten kişilerin isimleri, verdikleri bilgilerin objektifliğini korumak amacı ile alınmamıştır. Araştırmada meslek kuruluşlarına
üyeliğin zorunlu olmasının fayda ve zararları anlaşılmaya çalışılmıştır.

Meslek Kuruluşları-Sivil Toplum İlişkisi
Sivil toplum anlayışının temelinde, topluluklarının hiçbir güç tarafından zorlanmaksızın hareket edebilecekleri, kendini belirleyebilecekleri bir alan yatmaktadır (Acı, 2005: 24). Sivil toplum anlayışının geliştirilebilmesi, toplum içindeki
kişilerin özgürce hareket etmeyi istemeleri koşuldur. Dünya genelinde, kişilerin
sivil topluma olan ilgisine ve özgür alan arayışına yönelik yapılmış birçok araştırmadan birisi dikkat çekicidir. Toplam 56 ülke üzerinde yürütülen Sivil Toplum
Endeksi projesinin sonucuna göre Türkiye’de kişilerin genel olarak, sivil toplumun parçası olmaya, dolayısıyla da sivil toplum kuruluşu üyeliğine olan ilgisi,
gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek seviyede değildir (zaman.com.tr). Burada dikkate alınması gereken nokta, kişiler tarafından sivil topluma olan talebin yetersizliğidir. Talebin yetersiz oluşu dolayısıyla toplumdan sivilleşme baskısı olmaması
da meslek kuruluşlarının mevcut yapılarının sivil toplumla olan ilişkisini azaltan
bir faktördür. Bir başka faktör ise özellikle gelişmiş ülkelerde gözlemlenen mev-
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cut yapılanmanın aksine Türkiye’de meslek kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar olmaları dolayısı ile tam olarak sivil toplum kuruluşu olarak
algılanamamalarıdır. Örneğin, yapılan alan araştırmasında bu konuda görüşüne
başvurulan bir meslek odası üyesi, “meslek odalarının sistemi aynı devlet sistemidir.” şeklindeki cümle ile fikrini beyan etmiştir (1. Görüşme, 2010).
Meslek kuruluşlarına üyeliğin zorunlu tutulması, kuruluşların topluma zorla dayatılması olarak algılanmaktadır. Ayrıca, Anayasanın 135. maddesine 1995 yılında yapılan değişiklikle eklenen “Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında
faaliyette bulunamazlar” (tbmm.org.tr, 2010) ifadesi gereği, meslek kuruluşları,
sendikalar ve derneklerle ortak faaliyet yürütme hakkına sâhip değildirler. Ortak faaliyet özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda, meslek kuruluşları ile sivil
toplum ilişkisinin, anayasal olarak sekteye uğratıldığını söylemek mümkündür.
Meslek kuruluşlarının herhangi bir dernek ile ortak çalışma yapamıyor olması,
toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelip toplum için katma değer üretme konusunda sorun yaşamalarına sebep olmakta ve özgürlük alanlarının daralmasına
yol açmaktadır. Farklı bir ifade ile meslek kuruluşları, başka kuruluşlar ile ortak
çalışma platformları oluşturamamakta ve dolayısıyla sivil toplumun doğasına
aykırı olarak kendi iç yapısına sıkışıp kalmaktadır.
Meslek kuruluşu yapılanmasının farklı kesimlerindeki kişilerin meslek kuruluşları hakkındaki görüşleri birbiri ile zıtlık oluşturmaktadır. Yapılan alan araştırmasında mülâkat yapılan meslek kuruluşu üyelerinin, mesleki örgütlenmeler
ile sivil toplum arasında net bir ilişki kuramadıkları gözlemlenmiştir (Ediğ, 2010:
78). Yukarıda da belirtildiği gibi meslek kuruluşlarına üye olan kişiler, odaların
sivil olmadığına dâir görüş belirtebilmektedir. Araştırma kapsamında görüşülen 17 meslek odası üyesinin 13’ü meslek kuruluşlarının yapısının sivil olmadığı yönünde görüş verirken 2 üye fikri olmadığı belirtmiştir, kalan iki üye ise
meslek odalarının sivil toplum kuruluşu olduğu yönünde görüş beyan etmiştir
(Ediğ, 2010: 43). Üyelerin görüşlerinin aksine meslek kuruluşu yöneticileri ise
mevcut örgütlenme yapısının Türkiye’de sivil toplum bilinci geliştirdiğini ifade
etmişlerdir (Ediğ, 2010: 53). Görüşüne başvurulan 7 meslek kuruluşu yöneticisi
ve çalışanının 6’sı meslek kuruluşlarının sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtmişlerdir (Ediğ, 2010: 43). Meslek kuruluşu yöneticilerinin genel kanaati, meslek
odalarının üyelerinin sivilleşme taleplerini karşıladığı yönündedir. Ayrıca aynı
kişiler, meslek kuruluşlarının Türkiye’de sivil toplumun lokomotif unsuru olduğu görüşünde de birleşmektedirler. Aynı araştırma dâhilinde meslek kuruluşları
ile sivil toplum arasındaki ilişki hakkında fikirlerine başvurulan kamu görevlileri
ise üyeliğin zorunlu olmasının ve bu üyeliğin kişilere maddî yükümlülük getirmesinin, bu kuruluşlara üye olan kişileri sivil toplum alanından soğuttuğunu
dile getirmişlerdir (Ediğ, 2010: 75). Buradaki dikkat çekici nokta, farklı üç grubun
(kamu görevlileri, meslek kuruluşu yöneticileri ve çalışanları, meslek kuruluşu
üyeleri) görüşlerinin tamamı değerlendirildiğinde yalnızca meslek kuruluşların-
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da yöneticilik yapan kişilerin meslek kuruluşları ile sivil toplum arasında pozitif
ilişki kurmalarıdır.
Meslek kuruluşları ile sivil toplum arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için meslek kuruluşlarının iç yapılanmasını incelemek faydalı olacaktır.
Meslek kuruluşlarındaki otoriter ve hiyerarşik yapı, sivil toplum kuruluşundan
ziyâde devlet kurumu yapısını yansıtmaktadır. Modern devlet kurumlarının en
önemli özelliklerinden biri hiyerarşik yapıda olmalarıdır. 5362 sayılı kanunun
18, 27 ve 35. maddeleri gereği her meslek kuruluşu, hiyerarşik yapıda bir üstünde bulunan meslek kuruluşuna üye olmakla yükümlüdür (adalet.gov.tr, 2011).
Meslek kuruluşlarının dikey yapılanması bu kanun maddeleri ile sağlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kamu alanında hiyerarşi büyük önem taşımaktadır (Akatay ve Yelkialan, 2007: 29). Meslek kuruluşları, hiyerarşik yapıda
ve otoriter kuruluşları olmalarının da yanı sıra üyelerini zorunlu olarak maddî
yükümlülük - 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi ile zorunlu aidat uygulaması
(tesk.org.tr, 2011) - altında bırakmaları, kuruluşlar ile üyeleri arasında mesafeli
bir yaklaşımın oluşmasına neden olmaktadır. Halbuki tersi durumlarda, dayanışmanın güçlü olduğu yapılanmalarda kişiler (üyeler) gruba daha da yakın olurlar
(Göksu, 2007: 126). Farklı bir ifade ile meslek kuruluşları ile aralarında mesafe
oluşan üyelerin genel olarak, sivil toplum alanına karşı olumsuz bir yaklaşım
içinde olduğu söylenebilir. Mevcut yapının ürettiği olumsuz algının, sivil toplumun üreteceği özgür topluma ulaşmanın önünde engel teşkil etmekte olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla meslek kuruluşları, özgür toplumun bir parçası olmaktansa özgür toplumla çelişen bir yapıya bürünmektedir. Alan araştırması kapsamında meslek kuruluşlarının mevcut yapısıyla ilgili görüşüne başvurulan bir
kamu görevilisinin ifadesi şu şekildedir:
“Bu yapının çok demokratik olduğunu düşünmüyorum çünkü tekelci bir yapılanma söz konusu.
Bu kuruluşlar yapıları gereği daha esnek olmak durumundadırlar. Doktorluk veya avukatlık gibi
kariyer meslekleri dışındaki meslek mensuplarının belli bir odaya üye olmak zorunda olmalarını
çok anti-demokratik buluyorum.” (2. Görüşme, 2010).

Bu bağlamda meslek kuruluşlarının üyeleri için baskı unsuru olan yönlerinin
ortaya konması gerekirse otoriter düzen, hiyerarşik yapı, maddî yükümlülük ve
tekelci (rekabete kapalı) anlayış gibi maddeler sıralanabilir.
Meslek kuruluşlarının mevcut yapılanmasında üyeler, kendilerinin maddî olarak sömürüldüğüne ve bunun karşılığında hizmet alamadıklarına dâir bir algıya
sâhiptirler. Dolayısıyla üyeler nezdindeki mevcut algılama Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesine olumsuz etki etmektedir. Üyelerin geneline yerleşmiş
olan algının değişmesi için mevcut sistemde değişiklik yapılması farklı algılamaların ortaya çıkması adına yararlı olacaktır. Bir başka deyişle meslek kuruluşlarının üyelerine hizmet veren ve toplum için katma değer üreten kuruluşlar
haline gelmeleri, üyelerdeki yerleşik algının değişmesini sağlayabilir. Olumsuz
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algının değişmesi adına üyelerin yararına çalışmalar yapılması, mesleki sorunların çözülmesi ve üyelerin yapılan çalışmaların içine dâhil edilmesi üyelerin
bakış açılarının daha olumlu hale gelmesinin sağlanabilmesi için önemlidir. Kısaca özetlemek gerekirse üyelerin faaliyetlere katılabilmelerinin ve fikirlerini
özgürce ifade edebilmelerinin, sivil toplum bilincinin gelişmesine olumlu etki
edebileceği ve dolayısıyla özgür toplum içinde meslek kuruluşlarının pay sahibi
olmalarına katkıda bulunabileceği söylenebilir. Üyeler ile bağlı oldukları kuruluşlar arasındaki mesafenin kapanması, kuruluşlar içindeki hiyerarşik ve otoriter
yapının zayıflatılması açısından faydalı olabileceği gibi üyelerin meslek kuruluşlarını sivil toplum kuruluşu olarak algılamaları yönünden de önemlidir. Fakat
mevcut yasal düzenlemeler, sistemin değişmesi önünde engel teşkil etmektedir.
Meslek kuruluşlarının kanunlarla düzenlenmiş yetkileri arasında, üyelerine
resmî belge düzenlemek yer almaktadır. Dolayısı ile meslek kuruluşları, kamu kurumu vasfı kazanmaktadır. 5362 sayılı Kanunun 13. maddesi, meslek kuruluşlarına
belge düzenleme yetkisi verirken aynı Kanunun 14. maddesi de bu belgelerin düzenlenmesinin, meslek kuruluşları için maddî gelir kaynağı olduğunu belirtmektedir (adalet.gov.tr, 2011). Kişilere kanunlarla zorunlu tutulan belgelerden kazanç
sağlayan kuruluşların sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilmeleri ve otonom
alanlar olarak değerlendirilmeleri, sivil toplum mantığıyla çelişmektedir.

Zorunlu Üyelik Modeli: Mesleki Örgütlenme-Mesleki Dayatma Çelişkisi
Anayasanın 135. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve
kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunanlar dışındaki kişiler, bir mesleği icra etmek için ilgili meslek kuruluşuna üye olmakla yükümlüdür (tbmm.gov.tr, 2011). Başka bir ifade ile Anayasada belirtilenlerin dışındaki
kişiler mecburi olarak meslek odalarına üye olmakta ve meslek kuruluşlarının dikey yapılanmasının tabanını oluşturmaktadır. Yapılan alan araştırmasında, meslek kuruluşlarına üyeliğin zorunlu olması ile ilgili sorulan soruya Maliye Bakanlığında görevli bir bürokrat şu cevabı vermiştir:
“Zorunlu üyelik sistemi dünyada da tartışılıyor. Birçok gelişmiş ülkede ihtiyari üyelik modeli seçiliyor. Bence zorunlu üyelik meslek kuruluşları açısından avantaj sağlıyor. Osmanlı
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde mesleki kuruluşlara üyelik ihtiyariyken
Cumhuriyet döneminde meslek kuruluşlarında yeterli üye sayısına ulaşılamamasından dolayı
meslek kuruluşlarında maddi sıkıntılar söz konusu olmuştur ve bu sebepten dolayı zorunlu üyelik sistemi gündeme gelmiştir” (3. Görüşme, 2010).

Belirtilen görüşten ortaya çıkan sonuca göre üyeliğin zorunlu tutulmasının ortaya çıkmasının nedeni yeterli üye sayısına ulaşılamamasından kaynaklanan maddî
sıkıntılardır. Zaman içersinde sistem doğası itibari ile üyelerin aleyhine gelişmiş
ve üyeler kuruluşların finans kaynağı haline gelmişlerdir. Mevcut düzenlemenin
meydana getirdiği temel problem, yasal olarak kuruluşları finanse etmeye zorlanan üyelerin, meslek kuruluşlarından hizmet alma aşamasını denetleyebilecek
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etkin bir örgüt içi mekanizmaya sâhip olmamalarıdır. Başka bir sorun da tekelci
yapıdan dolayı kişilerin kendi seçimleri ile bir odaya üye olamamasıdır. Kişiler,
bulundukları bölgede kurulmuş olan kendi alanındaki tek meslek odasına üye
olmak zorundadır.
Meslek kuruluşlarının üyelik sistemi, mesleki örgütlenmeyi kişisel irade alanının dışında bırakması sebebi ile özgürlük üreten bir yapı olmanın uzağında
kalmaktadır. Bu örgütlenme modeli, mesleki gelişimin önünü açmamakta ve
mesleki sorunların ortadan kaldırılması veya en az seviyeye indirilmesi için gerekli olan çözüm önerilerinin üretilmesi için gereken ortamı sağlamamaktadır.
Meslek kuruluşları ile ilgili yapılan alan araştırmasında, araştırmaya katılan 17
meslek odası üyesinin %75‘inden fazlası, üye oldukları meslek odası hakkında
olumsuz fikir beyan etmişlerdir (Ediğ, 2010: 43). Mevcut durumun kişilerin rızaları dışında bir araya gelmelerini zorunlu hale getirmesinden dolayı meslekler
üzerinde olumlu bir etkisi olmadığı söylenebilir.
Meslek kuruluşları, üyelerini mesleklerdeki yeni gelişmeleri aktararak, mesleki uygulamaların standartlarını yükseltirler (Aksoy, 2008: 76). Mesleki uygulamaların düzenlenmesi, üyeleri ile doğrudan ilişki içinde olmasından dolayı
meslek odalarının aktif olarak çalıştığı bir alandır. Meslek kuruluşu yetkilileri
(yöneticileri) yaptıkları çalışmalar ile mesleklerin değerini ve itibarını artırdıklarını belirtmekte ve üyelerin meslekleri ile ilgili sorunlarını odalar ve federasyonlar vasıtası ile çözdüklerini söylemektedirler (Ediğ, 2010: 55). Bir başka ifade ile
meslek kuruluşu yöneticileri, sistemin üyelerin kazanımlarına odaklı işlediğini
belirtmektedirler. Araştırmada görüşü alınan 17 üyenin 15’i ise genel olarak yöneticilerin düşüncesine katılmamaktadır. Odaların veya federasyonların mesleki
gelişime katkısı olduğuna dâir düşünce, meslek odası üyelerinin arasında yaygın
değildir. Meslek kuruluşlarının mesleklerin gelişmesi üzerine etkisi konusunda
görüşü alınan bir meslek odası üyesinin ifadesi şöyledir:
“Meslek odaları bazı durumlarda aşırı ceza verir, bazı durumlarda hiç bir şey yapmaz. Meslek
odalarında yönetim doğru olmadığı için federasyonlar da aynı durumdadır. Bu durumda isim
farklılığının bir önemi yok. TŞOF ya da başka bir federasyon hepsi aynı. Mesleklere dair bir
çalışma yapılmamaktadır.” (4. Görüşme, 2010).

Alınan görüşler konusunda dikkate alınması gereken husus, oda üyeleri ile
yöneticileri arasındaki fikirsel farklılıktır. Daha açık bir ifade ile yöneticiler ile
üyeler arasında görüş birliği görülmemektedir. Temel konular da dahi farklılıklar
hemen göze çarpmaktadır.
Meslek kuruluşu üyelerinin bağlı oldukları odalara mecburen aidat ödemekle
yükümlü olmaları, sistemin meslek kuruluşları lehine işlemesine neden olmaktadır. Meslek kuruluşlarının aslî unsurlarının üyeleri olmasına rağmen sistem,
üyelerin değil kuruluşların karlılığına odaklı çalışmaktadır. Üyeler, denetleme
mekanizmalarının içinde doğrudan yer alamamakta ve üyeleri pasifize etmek-
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tedir. Mevcut üyelik sistemi, üyelerin hizmet almalarının teşvik edilmesi yerine
üyelerin aidat ödemesini teşvik etmek üzerine kuruludur. Bu konuda görüşüne
başvurulan bir meslek odası üyesinin, “Meslek odalarının esnafa hiç katkısı yoktur
ayrıca bizden sürekli para alırlar.” şeklinde fikrini ifade ettiği görülmektedir (5.
Görüşme, 2010). Dolayısıyla meslek kuruluşları, üyeleri nezdinde, hizmet üreten
kuruluşlar değil de aidat toplayan kuruluşlar olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda, üyeliğin zorunlu olmasının, üyelerin hizmet almalarını sekteye uğratan bir
yapı ürettiği de söylenebilir. Mesleki dayanışmayı ve birlikteliği sağlamaya yönelik olarak kurulmuş olan sistemin kişilere yönelik dayatma halini alması, sistemin sorgulanması gereken bir yönüdür. Aynı zamanda kanunî düzenlemelere
göre kamu kurumlarında çalışan kişilerin mesleki faaliyetlerini icra etmeleri için
herhangi bir meslek kuruluşuna üye olmaları gerekmemektedir. Dolayısıyla çalışan kişiler arasında bir ayrım meydana gelmektedir. Meslek kuruluşu üyeliğinin
maddî yükümlülüğü göz önünde bulundurulduğunda, kanunlardan kaynaklanan
ayrım kamu kurumlarında çalışmayanların aleyhine ekonomik dengesizlik oluşturmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde meslek kuruluşlarına mecburen
üye olan kişilerin bir ekonomik dayatma ile karşı karşıya olduklarını söylemek
mümkündür.
Meslek kuruluşlarına üye olmanın zorunlu olması, kuruluşların üye tabanının
genişlemesinin önünü açmaktadır. Tabanın geniş olması, meslek kuruluşlarının
toplum nezdinde prestij sahibi olmasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle meslek
kuruluşlarının yönetici kadrolarında yer alabilmek, toplum içinde itibar sahibi olmak anlamına gelebilmektedir. Böylece meslek kuruluşları, yönetici kadroların
maddî çıkar sağlayabilme imkânına sâhip oldukları kuruluşlar olarak da algılanabilmektedir. Hem toplum nezdindeki itibar hem de yönetim kadrolarının elde ettiği
maddî gelir, meslek kuruluşu yöneticiliğini cazip hale getirmektedir. Bu bağlamda, çalışmak ve hizmet üretmek, yönetim kadrosuna girmek isteyen kişiler için
ön planda olmamaktadır. Çünkü sistem gereği, hizmet üretilse de üretilmese de
üyeler aidatlarını ödemek ile yükümlüdürler. Bundan dolayı meslek kuruluşları,
üyelerin toplu olarak hareket etmelerine imkân tanıyan platformlar olsa da yöneticileri için rant üreten yönleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, üyelerinin çıkarlarını sağlamayı birincil hedef olarak seçmeyen, üyelerini
karar alma ve denetim süreçlerinin uzağında tutan kuruluşların, sivil toplum bilinci üretmesi ve özgür alanlar isteyen toplum içinde yer edinmeleri çok da mümkün
görünmemektedir. Araştırmaya katılan meslek kuruluşu üyelerinin %88’inin kanaati, meslek odalarında veya federasyonlarda sıradan üyelerin yönetim veya denetim kadrosuna giremeyeceği yönündedir (Ediğ, 2010: 70).
Üyeliğin yasal zorunluluğunun ortadan kaldırılması durumunda, kişilerin gönüllü olarak meslek kuruluşlarına üye olabilir ve bu kuruluşlar, toplumsal tabanlarını kaybetmemeleri adına gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları örnek alabilir.
Kişilere, bu kuruluşlara üye olmanın kendilerine sağlayacağı avantaj ve ayrıca-
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lıkları anlatmak ve uygulama alanında da somut örneklerle göstermek üyeliğin
zorunlu olmadığı halde de meslek kuruluşlarının tabanlarını kaybetmemeleri
adına faydalı olabilir. Bu şekilde üyelerin memnuniyeti gözetilerek mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu yapısına kavuşturulabilir. Böyle bir yapılanma ile
meslek kuruluşları, üyeler tarafından meşruluğu kabul görülen kurumlar halini
alabilirler. Aksi takdirde, mevcut durumun sürdürülmesi ile meslek kuruluşlarının kısıtlayıcı yapılarından dolayı üyeleri nezdinde olumlu algı üretmelerini
beklemek zordur. Mevcut durumda, kişiler üye olmaya mecbur bırakıldıkları ve
isteseler de başka bir meslek kuruluşuna üye olamadıkları için üyelerin kuruluşlar için çalıştığı yönünde bir algı meydana gelebilmektedir. Bu algı tam tersine
çevrilmediği takdirde, kuruluşların üyeleri için çalıştıkları yönünde bir görüşün
ortaya çıkması zor görünmektedir.

Sonuç
1980 Darbesi'nden sonra sivil toplum kuruluşlarının kapatılmaları, Türkiye’de
zaten çok da ileri seviyede olmayan sivil toplum alanının sekteye uğramasına yol
açmıştır. Bununla birlikte 1980’li yılların ortasında, sivil toplum kuruluşlarının
Kıta Avrupası ve Amerika’da üçüncü sektör olarak anılmaya başlandığı dönemde
(Doğan, 2002: 242), Türkiye’de de sivil toplumun yeniden hayat bulmaya ve şekillenmeye başladığı görülmektedir. Çaha (2008: 11) bu konuda, “1980 sonrasında
devletle toplumsal alan arasındaki ara kademeyi doldurmak üzere farklılaşmış
bir sivil toplum alanının geliştiğini” ileri sürmektedir. Türkiye’deki meslek kuruluşlarının örgütlenmesinin mevcut hali, yine bu dönemde, ilgili madde sonradan
kısmen değiştirilse de, 1980 Askerî Darbesi'nin ürünü olan 1982 Anayasası ile
şekillendirilmiştir.
Çevik (2007: 52)’in bakış açısına göre baskı grupları totaliter rejimlerde kamu
kuruluşu gibi ya da devletin bir uzantısı gibi çalışmaktadır. Türkiye’deki meslek
kuruluşlarının yasal olarak “kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar” olarak tanımlanmaları, Çevik’in iddiasını destekler mahiyettedir. Bianchi, 1984‘te Türkiye’de
yaptığı araştırmasında, meslek kuruluşlarının da dâhil olduğu baskı grubu liderlerinin siyasî bağlantılarından dolayı siyasetçilere karşı taraflı tutum geliştirdikleri ve kendi tabanlarıyla dahi çelişebildikleri sonucuna ulaşmıştır (1984:
282). Burdan hareketle, Türkiye’de meslek kuruluşu yapılanmasının, özellikle
1980‘lerden itibaren, üyelerin karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamaktan
ziyâde devletin toplum üzerinde kontrol sağlamasına olanak sağlayacak şekilde
geliştiği ileri sürülebilir. Bu yüzden, İnalcık’a göre 1980‘lerden sonra daha çok
önem kazanan sivil toplum kavramı, Türkiye’de muhalif hareketlerle ilişkilendirilmiş ve kontrol altına alınmak istenmiştir (1998: 74).
Özetle, “Sivil toplum düşüncesi medeniyetin bir ürünüdür” (Ashford, 2009:13)
ve sivil toplum, kamusal alanda hayat bulan bir oluşumdur (Çaha, 2007:27). Bu
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bağlamda sivil toplumun meslek kuruluşlarında hayat bulması, özgür toplumun
hayatî nitelikteki ihtiyacıdır. Türkiye’deki mevcut durumda ise meslek kuruluşları, fikirlerin tartışıldığı bir platform olmaktan uzak yapısı ile günümüz toplumunun ihtiyaçlarını karşılayabilmekten uzaktır.
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Giriş
Felsefe, siyaset ve tarih felsefesi açısından Aydınlanma Yüzyılı (18. Yüzyıl) modernleşme tarihinin temel aşamalarından biri olmuştur. 19. ve 20. Yüzyıllarda
Aydınlanmaya yönelik dikkate değer eleştiriler yapılmasına rağmen, Aydınlanma
düşüncesi çağdaş düşünce dünyamızı etkilemeye devam etmektedir. Aydınlanma
düşüncesi genellikle tekil bir hareket olarak ele alınmakla birlikte, aslında Fransız Aydınlanması, İngiliz Aydınlanması, Alman Aydınlanması, İspanyol Aydınlanması ve Amerikan Aydınlanması gibi birçok Aydınlanmanın olduğu aşikârdır.
Batı düşüncesinde İskoç Aydınlanması etkili bir gelenek olmakla birlikte, ülkemizde İskoç Aydınlanması görece yeni bir çalışma alanıdır. Bunun önemli bir
nedeni ülkemizdeki liberal düşünce geleneğinin akademi ve siyaset dünyasında
etkili olmamasıdır.
İskoç Aydınlanması akademik literatürde bazen İskoç Ahlâk Felsefesi Okulu
bazen de İskoç Tarihsel Okulu gibi deyimlerle karşılanmıştır. İskoç Aydınlanmasının önde gelen düşünürleri arasında Francis Hutcheson, David Hume, Adam
Smith, Adam Ferguson, Thomas Reid, Lord Kames, Dugald Stewart sayılabilir. 18.
Yüzyılda bu düşünürlerin eserleri tüm Avrupa’da etkili olmuş ve muhtelif dillere
çevrilmiştir. İskoç Aydınlanmasının görkemi sıklıkla ifade edilmiştir ve edilmektedir. 1707’de İngiltere ile gerçekleştirilen Birlik zamanında siyasal, ekonomik
ve kültürel olarak kötü durumda olan İskoçya yaklaşık yüz yıllık bir zaman di1
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liminde Avrupa’nın önde gelen entelektüel bir merkezi olmayı başarmıştır. Bu
makalede ülkemizde üzerinde durulmayan bir konu olan İskoç Aydınlanmasının
Amerikan Düşüncesi ve Anayasasına etkisi düşünsel ve tarihsel açıdan ele alınacaktır. 1950’lerden günümüze kuruluş döneminde İskoç düşünürlerin Amerika’yı
etkilediği birçok yön üzerine dikkate değer bir literatür oluşmuştur.2

İskoçya ve Amerika Arasındaki Bağlantılar ve İlk Çalışmalar
Amerika’da hem Britanya hem de Fransa’dan John Locke, İngiliz Whigleri ve
cumhuriyetçi düşünürlerin fikirleri devrimin temelini biçimlendirse de, yeni
ulusun daha yaygın felsefi temeli İskoçya’dan türetilmiştir. İskoçlar geleneksel
değerleri terk etmemiş, ancak zamanın yeni bilimlerini dikkate almakta da geri
durmamışlardır. Fransız ve İngiliz deistlerden farklı olarak İskoçların aydınlanma idealarına bağlılıkları, tarihçi Peter Gay’in Kıta Aydınlanması’nın karakteristik özelliği olarak gördüğü bir paganizm türüne dönmekle sonuçlanmamıştır.
İskoçya’da bilim Presbiteryen dinle el ele gitmiştir. Bu da kendilerini Hıristiyan
medeniyetinin bir üyesi, deizm ve ateizmi de lanetli olarak gören Amerikalılara cazip gelmiştir. Hatta aydınlanmış bir Hıristiyan medeniyeti modelini temsil
eden İskoçya’nın ötesinde, ayrıca, Amerikalılar İskoçların düzen anlayışına hayranlık duymuştur. Doğa olgularının “common sense” olarak ele alınması ve jeoloji,
doğal tarih, tıp ve buhar gücünde üretilen yeni bilgiler Amerikalıları etkilemiştir.
Bunun yanında İskoçların genel ilkelere, özellikle de ahlaki ilkelere yönelik sorgulamaları Amerikalıların doğayla uyumlu olmasını arzu ettikleri bir medeniyet
arayışında etkili olmuştur (Goetzmann 2009: 53-4).
Kişisel bağlantılar açısından bakıldığında, Amerika’nın üçüncü, dördüncü ve beşinci başkanları Virginia doğumluydu ve İskoç bir eğitmene sahiptiler. Jefferson
otobiyografisinde ilk öğretmenin William Douglas adında bir İskoç olduğunu belirtir. Jefferson’un halefi James Madison İskoç Donald Robertson’un yönetimindeki
bir okula gitmiş. Madison sonradan bu kişi ile ilgili şunları söylemiştir: “Hayatta
sahip olduğum her şeyi büyük ölçüde bu tek insana borçluyum.” James Monroe
Aberdeen ve Edinburgh’dan mezun Rev. Archibald Campbell tarafından yönetilen
25 öğrenciyle sınırlı “Campbeltown Akademisi”ne gitmişti (Turnbull 1996: 138).
İskoç çalışmaları ile ilgili olarak, Nisan 1954’te William and Mary Quarterly İskoçya ve Amerika’ya adanmış özel bir sayı yayınladı. Sayı George Shepperson’un
İskoç-Amerikan tarihçilerinin Burns Akşam Yemekleri okuluna saldıran genel bir
tarihsel denemesiyle (İskoç-Amerika Tarihi Yazıları: Kısa Bir Araştırma) başlamıştı.
Bu okulun amacı İskoçyalı Amerikalıların büyük festivallerine dikkat çekerek ve
kökenleri İskoçlara ait olduğu söylenen Amerikan buluşlarını, düşüncelerini ve
bireyleri listeleyerek Amerika’nın inşasında (ifade özgürlüğü ve Theodore Roosevelt örnek gösterilerek) İskoçların önemini göstermekti. Bundan önce, II. Dünya Savaşı’nın sonunda Glasgow’da Early Scotch Contributions to the United States
2

Bu konuda bu makaledeki kaynakçaya bakılabilir.
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adlı konferans verilmiş ve bu konferans konuya akademik yaklaşımda önemli bir
uyarıcı olmuştu. Sonrasında bu konferansı veren yazar 1946’da o güne kadar ki
Amerika’nın öncü İskoç-Presbiteryen akademisinin (Princeton, 1746-1896) en iyi
tarihini yayımlamıştır. John Witherspoon ve Benjamin Rush arasında mektuplaşmalar derlenmiş, özellikle Rush’a gösterilen ilgi İskoç-Amerikan bilimsel ve tıbbî
gelişmelerine yönelik önemli bir ilgiyi açığa çıkarmıştır. Rush ve Witherspoon’a
gösterilen ilgi, aynı zamanda Amerikan Presbiteryen Kilisesi’nin, Amerikan üniversitesi ve Amerikan Devrimi’nin inşasında İskoçya’nın rolüne yönelik akademik
bir ilgiyi yansıtmıştır. 1930’larda Gladys Bryson İskoçya’nın Amerikan sosyal bilimine etkisi üzerinde bazı makaleler yazmıştır. Sonraki yıllarda Arnaud Leavelle, A. O. Aldridge, Sydney Ahlstrom ve Douglass Adair İskoçya’nın Amerikan siyaseti üzerindeki etkilerini kapsayan konuları ele almışlardır. Jacop M. Price’nin
1940’lardaki “The Rise of Glasgow in the Chesapeake Tobacco Trade, 1707-1775”
adlı makalesi Amerikan Bağımsızlık Savaşına kadarki süreçte İskoçya ve Amerika arasındaki büyüleyici ve karmaşık ticaret modelini ele alan ilk çalışmadır.
Price Glasgow, tütün tüccarlarının bu alandaki hâkimiyetlerini nasıl kurduklarını göstermiş, Maryland ve Virginia için bu hâkimiyetin toplumsal ve ekonomik
önemini araştırmıştır. İskoçya ve Amerika’yı İngiltere’nin kültürel eyaletleri olarak ele alan John Clive ve Bernard Bailyn’nin çalışması dikkat çekicidir. Bu çalışmalara göre, İskoçya ve Amerika siyasal ve ekonomik olduğu gibi kültürel olarak
da merkezi Londra olan İngilizce konuşulan dünyanın kültürel eyaletleridir. Bu
ise kültürel olarak bir ikincillik hissi oluşturmuş ama her iki ülke bunu aşma yönünde önemli atılımlar göstermeye çalışmıştır (Sher 1990: 1-3).
18. Yüzyıl İskoç-Amerikan çalışmalarında 1971’de Douglas Sloan’ın eseriyle
önemli bir rahatlama sağlanmıştır. Araştırmacı ve iyi yazılmış bir nitelikte olan
Sloan’ın kitabı genel kurumsal temeller ve etkileri gözden geçirmenin yanında,
dört İskoç-Amerikan eğitimcisi (Francis Alison, John Witherspoon, Samuel Stanhope Smith ve Benjamin Rush) örnek olayını ele almıştır. 1970’lerin ortalarında
İskoç-Amerikan kültürel ilişkileri alanı yeniden önemli bir canlanma yaşadı: Donald H. Meyer (1975) The Instructed Conscience: The Shaping of the American National
Ethic, Donald J. D’Elia (1974) Benjamin Rush: Philosopher of the American Revolution,
Andrew Hook (1975), Tom Devine (1975) The Tobacco Lords: A Study of the Tobacco Merchants of Glasgow, Howard Miller (1976) The Revolutionary College: American Presbyterian Higher Education, 1707-1867, Jane Rendall (1976) “The Influence
of the Edinburgh Medical School on America in the Eighteenth Century”3, Boyd S.
Schlenther (1976) “Scottish Influences, Especially Religious, in Colonial America”4,
Martha L. Stohlman (1976) John Witherspoon: Parson, Politician, Patriot (Philadelphia), William L. Lehmann (1978), Scottish and Scotch-Irish Contributions to Early
American Life and Culture (Port Washington, N.Y.), Garry Wills (1978), Inventing
America: Jefferson’s Declaration of Independence (New York) (Sher 1990: 9-10).
3

R.G. W. Anderson ve A.D.C. Simpson (Ed.) (1976), The Early Years of the Edinburgh Medical School, Edinburgh: 95-124 içinde.

4

Records of the Scottish Church History Society, 19, 1976: 133-54.
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Bu zamanlarda ayrıca İskoç düşüncesinin etkisi tartışmaları tüm genel Amerikan Aydınlanması çalışmalarında zorunlu olmaya başlamıştı. Örnek olarak şunlar verilebilir: Donald H. Meyer (1976) The Democratic Enlightenment (New York),
Henry F. May (1976) The Enlightenment in America (New York), Morton White
(1978) The Philosophy of the American Revolution (New York) (Sher 1990: 10).

İskoçya’dan Amerika’ya Göçler
İskoçya’nın Kuzey Amerika ile siyasal ve iktisadî ilişkileri İskoç Kralı I. James
(1406-1437)’in Kanada’da talihsiz bir İskoç kolonisi (Nova Scotia) tasarladığı dönemdeki hükümdarlığına kadar geri gider (Herman 2001: 196). İskoçya ve Amerika arasındaki ilişkiler yoğun olmamakla birlikte 18. Yüzyıla kadar sürmüştür.
1707 Birlik Anlaşması çarpıcı bir biçimde İskoçların Kuzey Amerika’ya dâhil
olma potansiyelini artırmıştır5 (Allan 2002: 169).
İskoçlar İngilizlere, İspanyollara, Fransızlara ve Almanlara göre Amerika’ya gelmekte geç kalmışlardır. İskoçya’dan Amerikan kıtasına göçler çoğunlukla altı toplumsal gruptan gelmiştir: Toprak sahibi aileler, profesyonel adamlar (özellikle doktorlar), tüccarlar, vasıflı esnaflar, tarımla uğraşan aileler, çiftçiler. Toprak sahipleri,
profesyonel adamlar ve tüccarlar arasında örtüşmeler vardı. Birçok toprak sahibinin
çocukları hukuk ve doktorluk eğitimi almış veya ticarî kariyerlere yönelmişti. Göç
edenler en çok okumuş kesim arasından geliyordu6 (Brock 1982: 15). Amerika’ya giden İskoçlar popülasyon içinde yetenekli ve eğitimli kişilerdi. Bu bağlamda Thomas
Jefferson’ın şunu ifade etmesi dikkat çekicidir: “Bu ülkeden (İskoçya’dan) ağırbaşlı
çalışkan insanlara sahip olduğumuza eminiz.” (Brock 1982: 41).
Amerika’ya gelen İskoçlar sayısal olarak İrlandalılar gibi kesimlerden gelenlere göre az olmakla birlikte, İskoç göçmenlerin büyük çoğunluğu İngilizce okuyabiliyor ve yazabiliyordu. Birçoğu çiftçilikten ziyade ticareti biliyordu. Amerika’ya
gelenler içerisinde muhtemelen sadece Yahudiler benzer ya da daha üstün niteliklere sahip olmuştur. Ancak Yahudilerden ve benzer şekilde İrlandalılardan
farklı olarak Protestan İskoçlar, dinsel bir ayrıma tabi tutulmamışlardır. Andrew
Carnegie’in ünlü bir ifadesinde dile getirdiği gibi, “Birleşik Devletler, İskoçya’nın
okyanus ötesinde gerçekleştirdiği” bir yer olmuştur (Herman 2001:328).
Amerika’da yerleşenlerin refahı arttıkça okul ve tıbbî yardım ihtiyacı da artmıştır. Bu talep İngiltere ve İrlanda ile kıyaslandığında İskoçya’ya yönelmiştir.
Eski dünyada iş bulamayan, İskoç üniversitelerinde ilahiyat, bilimler ve sonradan tıp eğitimi alanların birçoğu Yeni Dünya’ya yönelmiştir. Görece olarak İskoç
göçmenlerinin bu küçük oranı etkili olmuştur (Turnbull 1996: 138).

5

İskoçya’dan Amerika’ya göçlerle ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Eserler için bkz. Sher (1990: 8-9).

6 Neden birçok İskoç çok az bilgi sahibi oldukları Amerika’ya göç ederek belirsizliğe teşebbüs etmiştir? Bunun temel
nedeni İskoçya’nın fakir bir ülke olması, birçok kişinin çok az kaynak için rekabet etmesidir. Toplumsal tabakanın altında
yer alanlar normal olarak geçim marjininde yaşamaktaydı. Üst sınıflarda ise, birçoğu toprak sahibi olmasına rağmen, bu
toprakların getirisi çok değildi ve genç çocuklara az bir gelir bırakıyordu. Ticaret, hukuk ve tıp pratiği bir çıkış imkânı
sunmaktaydı (Brock 1982: 18).
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İskoçlar 17. Yüzyılda göç etme eğiliminde olmuştur. 1629 ve 1632 yılları arasında birkaç yüz İskoç Amerika’ya gitmişti. 1680-90 yıllarında bu rakam 1.000
veya biraz fazlası olmuştu (Landsman 1999: 469). 17. Yüzyılda yavaş yavaş başlayan İskoçya’dan ve Kuzey İrlanda’da Ulster’den Amerika’ya göç Bağımsızlık
Savaşı’nın eşiğinde önemli oranlara kadar yükselmiştir. Esasında iki akım vardı:
biri İskoç, diğeri de Ulster göçmenlerinin kendilerini tanımladığı şekilde İskoç-İrlanda.7 Bu iki akımdan İskoç-İrlanda sayıca daha fazla idi. 18. Yüzyılda Ulster’den
Amerika’ya 200.000’den fazla insanın göç ettiği tahmin edilmektedir. Ulster’den
göçün başlıca nedeni ekonomik zorluklardı. Bunlar arasında, yükselen fiyatlar,
yüksek toprak kiraları ve periyodik sert kıtlıklar sayılabilir (Sloan 1971: 36-7).
1770-1780 yılları arasında kesin olmamakla birlikte, İskoçya’dan Amerika’ya yaklaşık 75.000 kişinin göç ettiği tahmin edilmektedir. Bunların % 80’i Lowlandlerdendir. 1800’e kadar 15.000 kişinin daha okyanusun ötesinde gitmiş olması
muhtemeldir (Allan 2002: 176).
1790’da Amerika’da 260.322 İskoç kökenli veya doğumlu insanın olduğu düşünülmektedir. Amerika’nın toplam nüfusu 3.929.000, İskoçların bu nüfustaki payı
% 8,3 idi. Başka bir kaynağa göre, 1790 yılında Amerika’da 200.000-250.000 arasında İskoç doğumlu veya kökenli insan vardı. Yaklaşık 4 milyonluk nüfus içinde bu % 5-6 civarında bir oranı temsil eder. Ancak bu oranın dağılımı birörnek
değildi. New England devletlerinde yaklaşık 45.000, Orta Atlantik devletlerinde
yaklaşık 75.000, güneyde Maryland’dan Georgia’ya yaklaşık 135.000 İskoç vardı.
Maryland, Virginia, Georgia ve Carolina’da İskoç nüfusu % 12 civarındaydı. Amerika’daki bu nüfusun her zaman aydınlanmanın taşıyıcıları olduğunu söylemek
mümkün değildir. Hatta bazıları köken olarak Highlandli idi (Brock 1982: 13;
Turnbull 1996: 137-8).
Kuzey İrlanda’ya göre Lowland İskoçya’sından daha az göçmen gelmesine
rağmen, İskoçlar Amerika’nın koloni yaşamında önemli bir yer işgal etmişlerdir.
Glasgow tütün ticaretinde zamanın en etkili ticaretini organize etmişler,8 Virginia ve Maryland’de iç bölgelerin gelişiminde büyük katkılarda bulunmuşlardır.
İskoç ticaret toplulukları tüm ticaret şehirlerinde bulunmaktaydı ve denizaşırı
7 Aslında İskoçya ve Ulster’den göç eden üç grup vardı: İskoç-İrlanda, Lowland İskoçları, Highland İskoçları. Her biri farklı
toplumsal ve etnik arkaplânlardan gelmekte, farklı nedenlerle ve farklı bölgelere göç etmişlerdir. İskoç-İrlandalılar karasal
sınırlarda yerleşmekle birlikte, İskoçlar sahil boylarına dağılmış, Lowlandliler bireysel olarak yerleşmişken, Highlandliler çiftçi
toplulukları bulma eğiliminde olmuşlardır.
Devrim öncesinde Highlandlilerden Amerikan kolonilerine sürekli bir akış söz konusuydu. 1730’dan önce göçler olmuş olabilir,
ancak kanıtlar göçlerin 1732’de başladığını göstermektedir. 1760’larda yükseliş başlamakla birlikte, en yüksek noktasına
1774-5’de varmıştır. Devrimden sonra göç kaldığı yerden devam etmiş, bir diğer tepe noktasına 19. Yüzyılın başlarında
ermiştir. İsyandan sonra Highlandlerin pasifizasyonu göç için önemli olmuştur. Lowland ve İngilizlerle ilişkiler artmış, gelir
ve yaşam standardında artışlar talep edilmiştir. Tarımsal ilerlemeye talep, daha az emekle daha büyük toprak beklentilerini
artırmış, insanların ekonomik olmayan küçük çiftlikleri terk etmelerine yol açmıştır. Ayrıca Highlandlerde ve adalarda
ekilebilir toprak kıt olmakla birlikte, nüfus yoğunluğu söz konusuydu. İnsanlar çoğunlukla geçim düzeyinde yaşıyorlardı.
Çoğunlukla daha genç çocukların topraklarından ayrılmaktan başka seçenekleri yoktu. Bununla birlikte Amerika’ya olan göçün
Highlandlerin sadece bir parçasını oluşturduğu ifade edilmelidir. Çünkü Highlandliler daha çok Lowlandlere, İngiltere’ye ve
diğer Britanya topraklarında göç etmiştir (Brock 1982: 68-9).
8 Tütün uluslararası ticaretin bağlantı noktasında kâr elde etmek için ideal bir emtia olmuştur. Hacmine göre yüksek
bir değere sahiptir, çok az veya hiçbir alternatifi olmaksızın piyasada hizmet etmiştir. Tütün, hasat belirsiz olduğu, kalite
değişebildiği ve satışlar genel ekonomik koşullar tarafından etkilendiği için yeni başlayanlar veya sade spekülatörler
açısından riskler taşımıştır. Bu zor ticarette Glasgow tüccarları ustalıklarını göstermiştir (Brock 1982: 45).

240 | Mümin Köktaş

ticaretin organizasyonunda rol almışlardı. Özellikle güney kolonilerinde resmi
yapılara nüfuz etmişler, bazı valilerin ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Episkopal ve
presbiteryen kiliseler için din adamı sağlamışlardı. Yüzlerce koloni ailesi için,
özellikle güneyde özel öğretmenlik yapmışlar, birçoğu okullar kurmaya devam
etmişlerdir. Öncelikle tıp, felsefi düşünceler ve kolejler üzerinde güçlü etkilerde bulunmuşlardır.9 Highland İskoçları için benzer başarılardan söz edilemez ve
onların zamanı onların torunlarının Amerikan yaşamının ana dalgasına girmesine kadar gelmeyecekti. 18. Yüzyılda onların yerleşimleri fakirdi. Sadece Kuzey
Carolina’da mütevazı bir refah elde etmişlerdi. Yerleşik diğer insanlardan giyim,
gelenek ve sıklıkla da Gaelce diliyle farklılaşmışlardı. Bununla birlikte, Highlandliler Atlantik’in ötesine yoğun olarak göç etmişler, düzyazı kültürüne bir
şekilde romantik bir unsur katmışlardır10 (Brock 1982: 1).
Kolonilerde birkaç yıl geçirip anavatanlarına dönenlerin sayısını tahmin etmek mümkün değildir. Glasgow’da ticaretin önde gelenlerinden bazıları 5, 10
hatta 20 yıl Virginia veya Maryland’da zaman harcamıştı. Diğer kolonilerde bu
gidiş gelişler daha az sıktı ama rastlanmayan bir durum değildi. 1790 nüfus sayımının bu tahminlerdeki krala sadık olan ve bir daha dönmemek üzere ülkeyi terk
edenlerin sayısını hesaba katması mümkün değildir (Brock 1982: 14).
Kolonilerdeki makamlar çok istek uyandırmakla birlikte, çok az İskoç kariyer basamaklarının sonuna ulaşabilmiştir. En çok bilinen İskoç Valiler Kuzey
Carolina’nın James Glen (1738-65)’i ve Virginia’nın Lawrence Dinwiddie’sidir.
New York’un Cadwallader’i Vali Yardımcılığından daha yüksek bir mevkiye gelmemekle birlikte, uzun yıllar vali gibi eylemde bulunmuştur. Thomas Pollock
1712-4 arasında ve 1722’de Kuzey Carolina’nın valiliğini yapmıştır. Robert Dinwiddie Virginia’da 1751-7 arasında Vali Yardımcılığı yapmıştır. Dinwiddie esasında vali olmadığı için valilik görevini fiilen yapmıştır. Birçok İskoç bir koloni
sekreterliği, gümrük memurluğu, kraliyet toprakları araştırmacısı gibi daha düşük görevler için rekabet etmiştir (Brock 1982: 16, 39-40).

Amerikan Eğitim Sistemi ve İskoç Aydınlanması
Üniversiteler
Amerikan üniversitelerinin kökeni özellikle İngiltere, İskoçya ve Almanya’dan
ithal edilen modellerle biçimlenmiştir (Marsden 1994: 7). İskoçya’nın Amerikan
yüksek eğitimine katkısı açısından dört alan dikkate değerdir. İlk olarak, 18. Yüzyılın sonları Amerikan yüksek eğitiminde dahiyane bir akademik bilimsel topluluğun ortaya çıkışına şahit olmuştur. İkinci olarak, Amerikan yüksek eğitimi
aydınlanma idealleri ile geleneksel dinsel görüşlerin çatıştığı temel alanlarda
arabuluculuk yapmıştır. İskoç ve Amerikan Kalvinizmi arasındaki ilişkiler Amerikan ve İskoç eğitimi arasında önemli bir bağlantı oluşmasını sağlamıştır. Üçüncü olarak, eğitimin toplumsal teorisini belirli bir duruma ve Amerikan toplumu9 Brock (1982)’un kitabı Amerika’da bulunan, ticaret yapan ve profesyonel mesleklerde çalışan İskoçlarla ilgili önemli
biyografik ve tarihsel bilgiler içermektedir.
10

Highland göçmenlerinin çoğunluğu Katolikti (Brock 1982: 90).
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nun ihtiyaçlarına uyarlamak konusunda büyük çabalar harcanmıştır. Amerikan
eğitimcileri modern kolej müfredatı kurmak konusunda bilinçli ve dikkate değer
bir çaba göstermişlerdir. İskoç üniversiteleri Amerikalıların ilgilendiği birçok
şeye sahipti. Eğitim kurumları ulusal ilerlemeye adanmıştı ve gözlemlenebilir
sonuçlar elde edilmişti. Daha özel olarak, İskoçya’daki modern kurslar, konular
ve ilerlemeci eğitim yöntemine vurgu imitasyon için somut örnekler sunmuştur.
Son olarak, İskoçlar İngilizce yazmış ve eğitim vermişlerdir. Dil probleminin olmaması İskoç eğitimini Amerikalılar için daha kolay erişebilir yapmıştır. Tüm bu
dört alanda İskoç düşünceleri ve örnekleri etkili olmuştur11 (Sloan 1971: 33, 225).
18. Yüzyılda Amerika’da güney ve batıdaki resmî yüksek eğitim, Presbiteryen
rahipler tarafından kurulan akademilerde gerçekleşmiştir. İlk Presbiteryen akademiler Ulster veya İskoçya’dan gelen insanlar tarafından kurulmakla birlikte,
yüzyılın ortalarından itibaren akademilerin birçoğu New Jersey Koleji mezunları
tarafından kurulmuştur (Sloan 1971: 38). New Jersey Koleji başlarda İngiliz etkisi
altında iken sonradan İskoç etkisi önemli olmuştur.
Harvard, Edinburgh Üniversitesi’nin kuruluşundan yarım yüzyıl sonra 1636’da
kurulmuştur. İkinci en eski kurum Virginia’daki 1693’te açılan William ve Mary
Koleji olmuştur. Buranın ilk başkanı Aberdeen Marischal Koleji’nde ve Edinburgh Üniversitesi’nde eğitim gören İskoç episkopal rahibi Rev. James Blair idi
(Turnbull 1996: 139). Blair’in Aberdeen’de öğrendiği yöntem ve müfredatı benimsediği görülmektedir. Öğrenciler derslere katılmış ve bunlardan sınava tabi olmuşlar, uzmanlaşmış profesörlükler kurulmuştur. Müfredatın ayırt edici özelliği
son sınıflar için ahlâk felsefesinin zorunlu ders olması olmuştur (Brock 1982: 90).
Blair birçok İskoç meslektaşını kolejdeki kadrolara atamıştır. Mungo Ingles gramer okulunun başında idi, Alexander Irvine doğal felsefe ve matematik profesörü
idi. Ayrıca Aberdeen Marischal’dan William Small’u atamıştır. Thomas Jefferson,
Small’un öğrencilerinden biri olmuştur ve otobiyografisinde onun etik, retorik ve
edebiyat üzerine derslerinden hayranlıkla söz etmiştir (Horner 1993: 174-5). Bir
başka Aberdeenli William Smith 1755’de yeni kurulan Philadelphia Koleji’nin ilk
müdürü olarak atanmıştı ve Amerika’daki kolej müfredatının liberalleşmesinden
sorumlu olmuştur. Smith’in etkisiyle kolejlerin rahip okulu olarak düşünülmesi sona ermiştir (Hook 1975: 34). William Smith 1751’de New York’a gelmiş ve
orada King’s Koleji’nin kuruluşunu teşvik etmiştir. Bu 1754’de varlık bulmuş ve
sonradan adını Columbia Üniversitesi’ne dönüştürmüştür (Turnbull 1996: 140).
1785’te Rev. Charles Nisbet12 Pennsylvania’da Dickinson Koleji’nin ilk başkanı
olarak atanmıştı. Dickinson’un kurucusu Benjamin Rush13 idi ve onun çabalarıyla
11 İskoçya ve Amerika arasında benzer siyasal ve toplumsal koşullar mevcuttu. İngiltere’nin siyasal ve kültürel eyaletleri
olarak hem İskoçya hem de Amerika Londra’ya standartlar ve stiller için bakmışlar, bununla birlikte bu bağımlılıktan rahatsız
olmuşlar, başkente karşı kendi kültürel bütünlüklerini ve orijinalliklerini sıkıca kurmaya çalışmışlardır. Bir eyalet olarak
İskoçya eşit bir biçimde Londra ile rekabet etme kapasitesi gösteriyorsa, Amerikalılar da İskoçya’nın başarısının sırları için
oraya bakmayı doğal bulmuş olabilirler (Sloan 1971: 34).
12

Charles Nisbet, Witherspoon’un yakın bir arkadaşıydı.

13 Benjamin Rush 18. Yüzyılın ikinci yarısında tıp konularında Amerika’nın tek önemli sistematik yazarı ve önde gelen tıp
eğitimcisi olmuştur (Sloan 1971: 213). Benjamin Rush ilk eğitimini Maryland’da almış, 1766’da tıp okumak için Edinburgh
Üniversitesi’ne gitmiştir.
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Nisbet başkan olarak seçilmişti. Rush, Nisbet’i İskoçya’dan biliyordu ve devrimci savaş sırasında Nisbet Amerika’ya yönelik liberal bir tutuma sahip olmuştu
(Hook 1975: 73). Nisbet kolejde ders vermiş, bu derslerin isimleri bile İskoç kökenleri gösterir: Mantık, Zihin Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Belles-Lettres (Hook
1975: 75).
Francis Alison Amerikan tarihinde görece olarak ihmal edilen bir figürdür.
Francis Hutcheson’ın14 Glasgow’da öğrencisi olan Alison, 1735’te Samuel Dickinson ailesine eğitmen olarak Amerika’ya gelmişti. 1743’te New London’da
Glasgow Arts Faculty çizgisinde bir akademi kurmuştu. Onun öğrencileri arasında üç Bağımsızlık Bildirgesi imzacısı ve 1774 Kıta Kongresi Sekreteri Charles
Thomson yer almaktaydı. Bunların hepsi Hutcheson’ın metinlerini çalışmıştı. Alison’un akademisi sonradan Pennsylvania’dan Delaware’ye taşınmış ve bu
devlette Üniversiteye dönüşmüştür (Turnbull 1996: 140). Alison 1755’de Philadelphia Koleji’nin kurucularından biri olmuştur. Pennsylvania Koleji’nin pratik
ve bilimsel eğitimsel reformlarına katılmış ve orada 1779’a kadar Hutcheson’ın
ahlak felsefesini öğretmiştir. Yale’den 1755’de fahri doktora almıştır. Alison’un
Yale üzerindeki başlıca etkisi Ezra Stiles ile yakın arkadaşlığı sayesinde gerçekleşmiştir. Stiles 1778-95 yılları arasında Yale’in başkanlığını yapmıştır. Alison
İskoç üniversitelerini ve yöntemlerini Stiles’in anlamasına yardım etmiştir. Stiles de Edinburgh’tan 1765’te fahri doktora almıştır (Marsden 1994: 61). Alison’un
Hutcheson’ın ahlâk felsefesini tümüyle ve eleştirmeden benimsediği görülmektedir (Sloan 1971: 88).
Kısaca 1770’lerde İskoç-doğumlu veya İskoç-eğitimli akademiler William
ve Mary’de, Philadelphia’da, Princeton’da, Alison’un akademisi ve Dickinson
Koleji’nde İskoç eğitim modelini kurmuşlardı (Turnbull 1996: 142).
Kuşkusuz Amerika eğitim sisteminde İskoç etkisinden söz ederken en dikkate
değer kişi John Witherspoon (1723-1794)’dur. Witherspoon İskoç Aydınlanmasını ve özellikle bunun eğitim boyutunu Amerika’ya taşıyan önemli figürlerden
biri olmuştur. John Witherspoon 1723 yılında Doğu Lothian (Edinburgh)’da Yester mahallesinde bir din adamının oğlu olarak doğmuştur. 13 yaşında Edinburgh
Üniversitesi’ne girmiş, 1739 yılında mezun olmuş, ancak dört yıl daha teoloji
okumayı sürdürmüştür. Çağdaşlarından bazıları etkili Ilımlılar olacak tarihçi ve
Ilımlıların lideri William Robertson15, ünlü otobiyografici Alexander Carlyle, hi14
Alison’un önemi Francis Hutcheson’ın düşüncesini Amerika’ya tanıştırmasından kaynaklanmaktadır (Sloan 1971:
88). Hutcheson 18. Yüzyılın İskoç entelektüelleri üzerinde derin etkilerde bulunmuştur. İskoç ahlâk felsefesine hâkim olan
temaların birçoğunu oluşturmuştur. Hutcheson’ın en önemli vurgularından ikisi direnme hakkı ve dengeli yönetim biçimleri
gerekliliğidir. Francis Alison bu düşünceleri sadece öğretmemiş, aynı zamanda, onları Devrim’den önce uygulamaya
koymuştur. Alison Philadelphia’da Anglikanizm ve nihayetinde Britanya yönetimine karşı başlıca direnme noktalarından biri
olmuştur (Sloan 1971: 93).
15 Amerikalılar William Robertson’u tanıyordu, onun tarih eserlerine aşinaydı ve büyük saygı gösteriyorlardı. Onun tarihi
toplumsal ve siyasal bir gündeme sahipti (Aspinwall 1999: 152). Robertson tarihçi ve New York başyargıcı William Smith
(1728-93) ile yakın arkadaştı. Benjamin Franklin’i tanıyordu. Thomas Jefferson, John Adams ve Alexander Hamilton onu
okumuştu. Robertson 1826’da North American Review’de yayınlanan bir makalede Amerika’da en çok okunan tarihçi olarak
ilan edilmiştir. Aynı dergide bir müddet sonra John Adams onun eseri hakkında büyük bir analiz yapacaktı. Robertson’un
eserleri Bağımsızlık Savaşı öncesinde Amerika’da yayınlanmakla birlikte, 19. Yüzyılın başlarından itibaren yeni baskılar
devam etmiştir: 1799, 1811-2 ve 1821’de Philadelphia’da, 1801’de Walpole ve New Hampshie’de, 1822’de Albany ve New
York’da yeni baskılar yapılmıştır. Diğer yandan Robertson’un History of America adlı eseri 1831-59 yıları arasında ders kitabı

İskoç Aydınlanması ve Amerika | 243

tabetçi ve vaiz Hugh Blair idi. Witherspoon’un üniversite yıllarında kilise içinde
hizipler ortaya çıkmıştı. Ilımlılık İskoç Kilisesi içinde hâkim olmaya başlayınca İskoç Evanjelikler reforme edilmiş din için dışarıya bakmaya başlamışlardı.
Witherspoon 1743’te Edinburgh Üniversitesi’ndeki çalışmalarını tamamladıktan
sonra 1745’te papaz olarak Ayrshire’e gitmiş, 1757 yılına kadar burada kalmıştır.
Witherspoon 1766’da Amerika’daki New Jersey Koleji16 yöneticileri tarafından
başkanlık için davet edilmişti.17 Ancak eşinin isteksizliği nedeniyle bu davete
icabet etmesi 1768 yılına kadar gecikmişti. Witherspoon Amerika’ya gittikten
sonra İskoçya ve Amerika arasındaki bağlantıları artırmak için yoğun bir şekilde
çalışmıştı. Kolej başkanı olarak, sadece teolojik değil, aynı zamanda tarih ve ahlâk
felsefesi alanında bir kısım İskoç eserlerini müfredata dâhil etmişti (Landsman
1990: 34-8). Witherspoon Amerikan Devrim ideolojisi, Amerikan Anayasası ve
erken Amerikan Cumhuriyeti üzerinde derin etkilerde bulunmuştur. Bir başkan
(James Madison) ve bir başkan yardımcısı (Aaron Burr) yanında, 10 başkanlık
kabine üyesi, 60 Amerikan Kongresi üyesi, 12 eyalet valisi, 30 yargıç, 3 Yüksek
Mahkeme yargıcı ve sayısızca eğitimci, rahip ve hukukçunun eğitimcisi olduğu
düşünülmektedir (Sheldon 2001: 309). Witherspoon’un kendisi ayrıca Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayanlardan biri olmuştur.
Witherspoon İskoçya’da iken İskoç Kilisesi’nin Evanjelik veya Popüler partisi
içinde yer almıştır. Amerika’da iken ise, Ilımlılar gibi retorik, edebiyat ve ahlâk
felsefesine yönelik ilgileriyle ünlü olmuştur.18 Witherspoon’un bu varsayılan
çelişkilerini açıklamak için bazı yorumlar öne sürülmüştür. Bazıları onu tutarsız ve eklektik birisi olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama onun Evanjelizm ve
ahlâk felsefesi çelişkisini açıklamaya yardım eder, ancak onun hem İskoçya’ya
hem de Amerika’da sözleşme retoriğini kullanmasını izah etmez. Bazıları onun
İskoçya’dan Amerika’ya göç etmesiyle kendisini değiştirdiğini öne sürerler. Ancak bu onun her iki yerde de ortodoks teolojik yazılarını açıklamayı mümkün
kılmaz. Üçüncü bir açıklama, Witherspoon’un görünen tutarsızlıklarının sadece
görünüşte olduğunu iler sürer. Eklektik olsa bile, bu İskoç-Amerikan rahip Popüler partiye ve Presbiteryen ortodoksiye bağlılığında katı ve inatçı kalmıştır.
Ancak Evanjelik düşünce zamanla kendini yerellikten kurtararak Yeni Dünyaya
açılmıştır (Landsman 1990: 29-30). Witherspoon’ın teoloji ve kilise bünyesi üzerine görüşleri hem Eski Taraf’ın hem de Yeni Taraf’ın taleplerini karşılayabilir
görülmüştür. Kilise düzeni ve otoritesinde ısrar eden ortodoks bir Presbiteryendi.
Yeni Taraf gibi değişim ihtiyacından söz etmiş, ama aynı zamanda Eski Taraf gibi
sağlam doktrin üzerinde ısrar etmiştir (Sloan 1971: 109).
Witherspoon Princeton’da iki konuyu müfredata yerleştirerek önemli bir atılım sağlamıştır. Bunlar felsefe ve retorik veya belles-lettresdir. 18. Yüzyıl İskoç
olarak kullanılmıştır (Aspinwall 1999: 154).
16

Bu Kolej daha sonra Princeton Üniversitesi’ne dönüşmüştür.

17 1760’ların ve 70’lerin İskoç Popüler liderleri Amerika ile uzun-süreli ve derin bağlara sahip olmuştu (Donovan, 1990:
83). Bunun yanında 1746 yılında kuruluşundan beri New Jersey Koleji istikrarsız bir yaşama sahip olmuştu. Kurumsal
sorunların yanında Eski ve Yeni Işık arasında mücadeleler sürmekteydi (Hook 1975: 34). Witherspoon bu çatışma içerisinde
dengeleyici bir figür olarak düşünülmüştür.
18

Aydınlanma döneminde İskoç Kilisesi Popüler Parti ve Ilımlılar olarak ikiye bölünmüştü (Bkz Köktaş 2010: 88 v.d.)
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felsefecilerinin dikkate değer bir özelliği güzellik ve beğeni idealarının kökenleri üzerine ortaya koydukları düşüncelerdir. Bu tür ilgilerin en iyi bilinen örneklerinden biri Archibald Alison’un Essay on the Nature and Principles of Taste
(1790) adlı eseridir. Aberdeen’de ilahiyat profesörü Alexander Gerard Essay on
the Nature adlı eserini 1759’da yayınlamıştı. 1730-1775 arasında Edinburgh’ta
mantık profesörü olan John Stevenson neredeyse 25 yıl edebi kompozisyonda
beğeninin doğası ve zarafet konusunda dersler vermekteydi. Adam Smith Edinburgh ve Glasgow’da benzer konularda dersler vermişti. Lord Kames’in Elements
of Criticism (1762) benzer çalışmaları daha ileri bir noktaya taşıdı (Hook 1975:
35). Bunların en etkilisi 1762-84 yıllarında Edinburgh’ta retorik ve edebiyat profesörü Hugh Blair idi. Onun Lectures on Rhetoric and Belles Lettres adlı eseri zamanın İngilizce-konuşan dünyanın eğitimli insanlarının yarısı tarafından çalışılmış
ve 19. Yüzyılın ortalarına kadar Amerikan kolejlerinde standart bir metin olarak
kalmıştır.19 Blair ilk etkili İngilizce profesörüydü ve onun iyi edebiyat yaklaşımı Amerika’da modern edebiyat çalışmalarının kuruluşunun temelini oluşturmuştur. Bu çerçevede 1768’de Amerika’ya göç eden Witherspoon’a Amerika’daki
ilk önemli retorikçi teorisyen olarak bakılabilir (Miller 1990: 100-1). Witherspoon retorik ve ahlâk felsefesindeki İskoç gelişmelerinin Amerika’ya taşınmasına
katkıda bulunmuştur (Miller 1992: 383). Witherspoon ayrıca, Princeton’da İskoç
common sense filozofu Thomas Reid’in, Berkeley’in yerini almasını sağlamıştır
(Ahlstrom 1955: 262). Common Sense Realizmi Amerika’ya 1730’larda İskoç ve
İskoç-İrlanda göçleriyle gelmiş, “resmî” bir Amerikan felsefesi ve neredeyse 150
yıl teolojinin kaynağı olmuştur. 1883 gibi görece geç bir tarihte bile Yale Rektörü Noah Porter’ın bir İskoç Realizmi klâsiği olan Human Intellect adlı kitabı ahlâk
felsefesinde temel bir metin olarak hizmet etmiştir (Goetzmann 2009: 57). İskoç
common sense felsefesi 19. Yüzyılda Amerikan kolej sisteminin standart bir parçası olmuştu. Ancak İskoçya’nın Amerika’ya etkisini bu felsefeyle sınırlamak aşırı
basitleştirme olacaktır (Sher 1990: 11).
İskoç edebiyatı açısından bakıldığında İskoç edebiyatının 18. Yüzyılda
Amerika’ya ulaştığını söylemek mümkündür. Amerikan Devrimi sonrasında İskoç edebiyatı, romantik tarihi ve gelenekleri Amerikan imgeleminde yayılıyordu20 (Hook 1975: 230). 18. Yüzyılın sonlarında İskoç ozan Robert Burns’ın eserleri Amerika’da görülmeye başlamış ve takdir edilmiştir. Robert Walsh 1811’de
American Review’de Amerikalılar için İskoç anadilinin İngilizceye göre daha kabul edilebilir olduğunu yazar. İskoç türküleri 18. Yüzyılın ortalarından itibaren
19 Hugh Blair’in Lectures adlı eseri İskoçya’da 1783’de yayımlanmış, 1785’de Yale’de, 1788’de Harvard’da, 1822’de
Dartmouth’da ders kitabı olarak kabul edilmiştir (Horner 1993: 176). Rhode Island College Kames’in Elements of Criticism’ini
1783’te öğretmeye başladı. Union College 1804’te Blair’in Lectures’ını sondan bir önceki sınıfta, Kames’in Elements of
Criticism’ini son sınıfta okutmaya başladı. Ayrıca Blair’in 1800 ve 1835 arasında Columbia, Pennsylvania, North Carolina,
Middlebury, Williams, Amherst, Hamilton ve Wesleyan’da ders kitabı olarak benimsendiği bilinmektedir (Hook 1967: 525).
20 Devrim’den sonra İskoç yazarların kitaplarının Amerika’da basımı dikkat çekici ölçüde artmaya başlamıştı. Philadelphia’da
Hutcheson’ın Introduction to Moral Philosophy’si 1788’de, Reid’in Intellectual and Active Powers of Man’i 1792’de yeniden
basıldı. Stewart’ın of the Philosophy Human Mind’ının ilk cildi 1793’te görüldü. Hume’un History of England’ının ilk iki cildi
1795’de, Smith’in Wealth of Nations’ı 1789, 1796 ve 1804’de, James Beattie’nin Evidences of the Christian Religion’ı 1787’de,
Elements of Moral Science’ı 1782 ve 1794’de yayımlandı. William Robertson’un History of the Reign of Charles the Fifth adlı
eseri 1770’de, History of America adlı eseri 1798’de basılmıştı. Adam Ferguson’un Essay on Civil Society adlı kitabı 1804’te,
History of the Progress and Termination of the Roman Republic adlı eseri 1805’te yayımlanmıştı (Hook 1967: 529).
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Amerika’da büyük ölçüde bilinmekteydi ve okunmaktaydı. Burns’ın türküleri en
popüler olanlardı. Sir Walter Scott’un Amerika’da muazzam popülerliği önemli bir durumdur (Hook 1975: 133). Walter Scott’un Amerika’daki ünü zamanın
Amerikalı, İngiliz ve İskoç yazarlarını geçmiştir. The Gentle Shepherd 1750’de
New York’da basılmasından sonra (İskoçya’da 1725’de yayınlandı), Atlantik’in
ötesinde popüler olarak kalmıştır. Büyük ölçüde İskoç dilinde yazılan Ramsay’in
Gentle Shepherd oyununun önemi dikkate değerdir. John Home’un Douglas ve James Macpherson’un Ossian’ı dikkati çeken diğer eserlerdir. Bu eserler yeni ve
daha bilinçli İskoç geleneğini temsil ederler. Douglas trajedisinin popülerliği büyük ölçüde İskoçya’nın gelişen romantik imajına uygun düşmüştür. Ancak bu
imajın oluşmasında hiçbir eser Macpherson’un Ossian’ı kadar etkili olmamıştır.
Robert Fergusson’un şiirleri 1788’de Philadelphia’da yayınlanmıştır (Hook 1975:
117,119,131,145). 1802’de Edinburgh Review kurulmuş ve Amerikan düşüncesinde
söz sahibi olmuştur (Brock 1982: 150).
Tıp Eğitimi
18. Yüzyılın Amerikalı doktorlarının çoğu ya İskoç ya da İskoç eğitimli kişilerdi
(Herman 2001: 196). İskoçya’nın Amerikan tıbbına etkisi kısmen Amerika’ya göç
eden İskoç doktorlar aracılığıyla gerçekleşmekle birlikte, esas olarak tıp eğitimlerini Edinburgh’ta21 veya bazen Glasgow’da alan Amerikalılar aracılığıyla gerçekleşmiştir. 17. Yüzyıl boyunca çok az doktor Britanya ve kıtadan Amerika’ya göç
etmiştir. Kentsel nüfusun ve zenginliğin artışıyla, 18. Yüzyılda, özellikle tütün ticaretiyle uğraşan güneydeki kolonilerde, doktorlar gibi profesyonel adamlar için
daha çok fırsatlar doğmaya başlamıştı. Yani Amerika’da tercih edilen hatlar İskoç
iskanı olan tütün ticaretinin olduğu kolonilerdi. Amerikan kolonileri ayrıca 1715
ve 1745’deki olaylara karışan ve denizaşırı ülkelere kaçmayı politik bulan İskoç
doktorlarına iltica hakkı tanımıştır (Brock 1982: 114-5).
Amerika’ya göç eden İskoç doktorların toplam sayını vermek imkânsızdır.
Boston’da William Douglas22, Güney Carolina’da Alexander Garden ve John Lining,
Rhode Island’da William Hunter gibi kişilerin Amerikan tıbbındaki izi iyi bilinmektedir. Diğerleri yerel topluluklarda hizmet etmiştir. Kayıtlar tam olmamakla
birlikte bazı istatistikler tespit edilmiştir. Mesela Virginia’da 45, Maryland’da 19,
Güney Carolina’da 19, Kuzey Carolina’da 15, Massachusetts’de 12, New York’da 9,
Pennsylvania’da 7, Rhode Island’da 4, New Jersey’de 3, Georgia’da 3, Maine’de 2,
Connecticut, Florida ve New Hanpshide’de birer İskoç doktorun kaydı tespit edilmiştir (Brock 1982: 115-6).
Diğer taraftan, İskoçya’da tıp eğitimi alan kişilerin sayısı da tam olarak belli
değildir. Edinburgh ve Glasgow’da mezun olanların listelerde isimleri olmakla
birlikte, derslere katılıp mezun olmayanların sayısı belli değildir. 1750’den önce
21 1726’da kurulan Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Britanya’da erişilebilir en kapsamlı tıp eğitimi sunmuştur. Leiden
tıp okulunu model olarak almış ve tüm tıp branşlarında eğitim vermiştir. Edinburgh sadece İskoçlara değil, din veya fakirlik
yüzünden Oxford ve Cambridge’den dışlanan İngilizlere de cazip gelmiştir (Brock 1982: 114).
22

William Douglas ilk Amerikan tıp topluluğunu Boston’da 1736’da kurmuştur (Brock 1982: 116).
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Edinburgh’ta okuyan dördü Philadelphia, biri Güney Carolina’dan sadece beş
Amerikalı belirlenmiştir. 1750’den sonra, Virginia’dan 106, Güney Carolina’dan
49, Pennsylvania’dan 41, Maryland’dan 24, New York’dan 22, Massachusett’den
12, Kuzey Carolina’dan 7, Georgia’dan 6 kişi tespit edilmiştir23 (Brock 1982: 118).
John Moultrie 1759’da Edinburgh’ta tıp derecesi alan ilk Amerikalı olmuş ve
sonraki yıllarda birçok kimse buna devam etmiştir. Benjamin Franklin’in bu eğitim işinde önemli bir yeri vardır. Ona göre Amerikalı öğrenciler kıtadan ziyade
Edinburgh’a gitmeliydiler. İskoçya’ya gelenler arasında, Amerika tıp eğitiminin
gelişiminde önemli bir rol oynayacak John Morgan, New Jersey Koleji’nden mezun William Shippen, doktor ve botanikçi Adam Kuhn, bir başka New Jersey Koleji mezunu Benjamin Rush24, Jonathan Potts ve Samuel Bard bulunmaktaydı.
İlk Amerikan tıp okulu Pennsylvania Üniversitesi’nde 1765’te kuruldu. Bu okul
Edinburgh’u model almış, Morgan, Shippen, Rush ve Kuhn’un hepsi burada profesör olmuştur. Bu Tıp okulunun beş kurucusundan dördü Edinburgh mezunuydu ve William Cullen’in öğrencileriydiler (Hook 1975: 22-3: Turnbull 1996: 141).
Rush Philadelphia Koleji tıp okulunu yeniden oluşturmuş, orada Edinburgh
modeline göre tıp eğitimi vererek popüler ve etkili bir öğretmen olmuştur. Batı
Pennsylvania’da İskoç bir din adamı ile birlikte Dickinson Koleji’ni kurmuştur.
Latince ve Yunancanın müfredattan çıkarılması ve yerine bilimin konması için
çalışmıştır. Sonradan Pennsylvania Koleji adını alacak Philadelphia Koleji’nin İskoç başkanı William Small ile birlikte burası Amerikan eğitimindeki dikkate değer bir İskoç kanalı olmuştur25 (Herman 2001: 330).
Presbiteryenlik
Amerika’da Prebiteryen ve Cemaat Kiliseleri dinsel gerekliliklerini öğrenme konusunda İskoç düşünürlere çok şey borçlu olmuştur. Ancak buna rağmen tarihçiler
Amerika’daki Presbiteryenizmin İskoçya’daki Presbiteryenizme ne kadar borçlu olduğu konusunda hiçbir zaman anlaşamamışlardır. Sanıldığının aksine Amerikan
Presbiteryen Kilisesi’nin İskoç veya İskoç-İrlanda modeline değil, New England ve
Londra ile yakın bağlara sahip olduğu ileri sürülmüştür. Ancak daha geniş bir perspektifte baktığımızda erken yıllardan beri her bir ülkenin dinsel yaşamı arasında
23 Turnbull (1996: 140) Amerika’nın farklı yerlerinden Edinburgh’a tıp okumaya gidenlerin sayısını 81 olarak vermektedir.
Hook ( 1975: 219)’a göre, 1739 ve 1812 arasında 139 Amerikalı Edinburgh’ta tıp derecesi almış ve muhtemelen daha fazlası
da herhangi bir derece almadan orada okumuştur. 139 kişiden 86’sı Güney’den, 65’i Virginia’dan gelmiştir.
24 Benjamin Rush’un 1813 yılında ölümünden birkaç hafta sonra John Adams, Thomas Jefferson’a şunları yazmıştı:
“Rush’u kaybetmenin acısını seninle paylaşıyorum. Amerika’da ondan daha çok iyilik yapan yaşayan ya da ölü hiçbir karakter
bilmiyorum.” Adams Rush’u yakın bir arkadaş ve yıllarca yazıştığı biri olarak biliyordu. Ülkenin geri kalanı ise, Rush’u önde
gelen Philadelphialı bir doktor, aktif ve açık sözlü toplumsal ve eğitim reformcusu, devletin en önde gelen tıp eğitimcisi
olarak tanımaktaydı (Sloan 1971: 186).
25 Rush için tıp diğer ilgi alanlarının aracısı olmuştur. Ona göre, siyasal biçimler ve kamu sağlığı birbiri üzerinde karşılıklı
etkilere sahiptir. Ahlâkî, siyasal ve fiziksel mutluluk arasında ayrılamaz bir bağ vardır. Seçimli ve temsili yönetimler sadece
bireysel ve kamusal mutluluk için en faydalı sistemler değil, aynı zamanda, fiziksel sağlık ve dinçlik için en verimli olanlardır
(Sloan 1971: 215). Rush, ayrıca, Amerika’da ilk kölelik karşıtı derneği kurmuştur. Amerikan Felsefe Topluluğu’nun kuruluşunda
yer almıştır. Bu topluluk Edinburgh’taki orijinali temelinde kurulmuştur. Mottosu “Bilgi sadece spekülasyonla sınırlandığında
az bir kullanıma sahip olur” şeklindeydi. Bu İskoç Aydınlanmasının pratik yönünü açıkça ortaya koyar (Herman 2001:329).
Franklin’in 1744’deki Amerika Felsefe Topluluğu sadece bir veya iki yıl hayatta kalmıştır. Bu başarısızlık bile Edinburgh ile
paraleldir: 1755’deki Edinburgh Review benzer şekilde kısa ömürlü olmuştur (Hook 1990: 231).
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yakın bağların olduğu görülebilir. Mesela İskoç rahipler düzenli olarak Amerika’dakilerle mektuplaşmışlardır. Onların mektuplarında kullanmış oldukları ifadeler
dikkate değer şekilde benzerlikler gösterir.26 Mesela 18. Yüzyılın başlarında İskoç
Kilisesi’nin ilk tarihçilerinden biri Robert Wodrow aralarında Boston’dan Benjamin
Colman ve Harvard’dan ilahiyat profesörü Revd. Edward Wigglesworth’un bulunduğu kişilerle mektuplaşmış ve kitap alışverişlerinde bulunmuştur. Glasgow’da
bir rahip ve matematikçi Colin Maclaurin’in kardeşi John Maclaurin Jonathan Edwards ile uzun yıllar yazışmış, Edinburgh’ta muhtemelen Maclaurin aracılığıyla
Benjamin Rush ile tanışan Revd. John Erskine Amerika ile uzun yıllar mektuplaşmalarını ve kitap alışverişlerini sürdürmüştür (Hook 1975: 26-7).
Presbiteryenlikle ilgili belirtilmesi gereken birisi Francis Hutcheson’dır. İskoç Aydınlanmasının arkasındaki uyaran olan Hutcheson’ın kendisi Amerika ile
iletişim halinde olmuştur. Hutcheson’ın 1746’da Belfast’ta Presbiteryen rahip
Revd. Thomas Drennan’a yazdığı mektubun satır aralarında, katı ortodoksinin savunucuları Eski Işıklar ile ılımlılık ruhu taraftarları Yeni Işıklar arasındaki mücadelenin tarihini bulmak mümkündür. Hutcheson’ın kendisi Yeni Işığın savunucusuydu ve İskoçya’da olduğu gibi Amerika’da da Eski Işık (daha geleneksel,
muhafazakâr ve Evanjelik) ve Yeni Işık (daha bilgin, daha doktrinel, daha modernist ve böylece Aydınlanmaya daha eğilimli) ayrımının felsefi temelini sağlamıştır (Hook 1975: 28).
Bunların yanında Amerika’daki Presbiteryen Kilisesi faaliyetleri için İskoç Kilisesi kaynak sağlamış, kiliselerde para toplanmıştır. Daha sonraları Amerikan
kiliselerinde rahiplere ihtiyaç duyulmuş, bu noktada baktıkları ilk yer başında
İskoçya olmuştur. İskoç rahiplerin istenmesinin nedenlerinden biri İskoç Presbiteryenizminde mevcut olan eğitim potansiyelinin Amerika’da da tekrar edilmesi
arzusudur (Hook 1975: 29-32).
Presbiteryenlerin İskoçya’da zafer kazanması, Amerika’yı İskoç episkopaller
için cazip hale getirmiştir. Tekil episkopallerin etkisi ne olursa olsun, İskoçların etkisinin büyük çoğunluğu Presbiteryenler olmuştur ve Kilise, cemaat olmayan yerlere bile yayılmıştır. Kalvinist teolojinin daha yumuşak bir biçimini benimseyen Ilımlılar kilisenin kontrolü için Evanjelik veya popüler parti ile
çatışmıştır. Amerika’da “Eski Taraf” ve “Yeni Taraf” farklı düşünce ayrımlarını
temsil eder. “Eski Taraf” presbiteryenler kilise disiplini, kilise meclisi (synod),
doktriner birörneklik üzerinde durmuş, Evanjelik coşkunluğa karşı çıkan “Yeni
Taraf” ise, Tanrı’yla kişisel ilişkisi, rahiplerin ve cemaatin özgürlüğü üzerinde
durmuşlardır. İskoçya’da her iki parti eğitimli rahipliğe ihtiyaç duymuş, ancak
Ilımlılar güçlü bir şekilde üst ve profesyonel sınıflarla bağlantı kurmuştur. İskoç
Aydınlanmasının liderleri yoğunlukla Ilımlı olmakla birlikte, paradoksal olarak,

26 İskoç üniversiteleri seçkin Amerikalı ilahiyatçılara ilahiyat doktorası verme arzusundaydılar. Benjamin Franklin bu
dereceleri almada araçsal bir konuma sahipti (Brock 1982: 105).
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Amerika’da aydınlanma düşüncesinin yayılmasında çok önemli bir kişi olan John
Witherspoon New Jersey Koleji’ne eski taraftan getirilmiştir (Brock 1982: 87-8).
John Witherspoon beklentileri tümüyle karşılayacak birisiydi. Koleji canlandırdı, genellikle Yeni Işığı destekleyerek kilise içindeki çatışmayı yatıştırdı ve
Amerikan Devrimi’ne katkıda bulundu. Witherspoon’un temel felsefi ilgisi vahiy
ile insan aklıyla keşfedilen bilgiyi uzlaştırmak olmuştur. Ona göre, vahiy aklın
üstündedir, ama ona karşıt değildir. Kalvinizmin temel doktrinleri aklı ihlal etmez, onu tamamlar. Bu nedenle bir kişi dinsel bir yanlışa düşme korkusuna saplanmadan seküler konuları çalışmaya devam edebilir (Conniff 1980: 384).

Bağımsızlık Bildirgesi ve İskoç Aydınlanması
Burada ilk olarak belirtilmesi gereken kişi Benjamin Franklin’dir. Franklin
Amerika’da İskoç entelektüel rönesansının farkındalığını temsil eder. Şubat
1759’da St Andrews Üniversitesi tarafından Franklin’e fahri Hukuk Doktorası takdim edilmiştir. O yaz Franklin İskoçya’ya iki ziyaretinin ilkini gerçekleştirmiştir.27
Ancak o zamana kadar Franklin yaklaşık 20 yıldır İskoçya ile kişisel ve entelektüel arkadaşlıklar kurmuştu (Sloan 1971: 1). Franklin 1759’daki ilk ziyaretinde tümüyle yabancısı olduğu bir ülkeye gelmemişti. Franklin, Boston’da Edinburgh’tan
mezun bir İskoç olan Adam Spencer’dan ders almıştır. Londra’daki İskoçyalı yayıncı William Strahan28, Frankin’in 1750’den sonra 40 yıl yazıştığı kişi, arkadaşı
ve danışmanı olmuştur. Strahan’ın Londra’daki ofisinden Glasgow’lu David Hall
1748’de Pennsylvania’ya gitmiş ve Franklin’in iş ortağı olmuştur. David Hall aracılığıyla, Franklin, Philadelphia’da bulunan İskoçlarla bağlantılar kurmuştu. 1747’de
David Hall’ın dâhil olduğu Philadelphia St Andrews Topluluğu’nun kuruluşuyla
şehirdeki tüm İskoçlar bir araya gelmişti. Franklin’in Londra’daki arkadaşlarından
bir diğeri, Edinburgh’da ahlâk felsefesi profesörü ve sonradan Londra’da Kraliyet
Topluluğu’nun Başkanı John Pringle idi. Franklin İskoçya’ya geldiğinde Glasgow,
Edinburgh ve St Andrews’ta bulunmuş ve neredeyse İskoçya’nın önde gelen kişilerinin tümüyle iyi ilişkiler kurmuştur. Franklin İskoçya ziyaretinden birkaç yıl sonra Edinburgh’a gitmekte olan Philadelphia’lı genç bir tıp öğrencisi Jonathan Potss’a
şunları yazmıştır: “Bu zamanda Edinburgh’a okumaya gitmekle büyük avantajlara
sahipsin. Orada hiçbir çağda veya ülkeden gerçekleşmemiş bir şekilde bazı bilgi
branşlarının profesörlerinin, gerçekten büyük adamların toplandığı görülmektedir.” (Sloan 1971: 2; Hook 1975: 18).
Felsefî açıdan bakıldığında Franklin, Hutcheson’ın aşikâr, elitist olmayan, gerçekten demokratik rasyonalitesini paylaşmakla birlikte, onun aklı sezgisel ve
hissî bir meleke olarak anlamasını çok basit bulmuştur.29 Franklin 18. Yüzyılın
27

Franklin İskoçya’ya ikinci ziyaretini 1771’de gerçekleştirmiştir.

28

William Strahan, Amerika’ya yurtdışından kitap sağlayan en büyük tedarikçi olmuştur (Spencer 2005: 5).

29 Burke Reflections on the Revolution in France (1790) adlı eserini yayınladığı zaman aydınlanma rasyonalizmi konusunda
önemli tartışmalar sürmekteydi. Bunlar içinde en ünlüsü İskoç Aydınlanmasının ahlâk duygusu felsefesi idi. Francis Hutcheson
Inquiry Concerning Moral Good and Evil (1725) adlı eserinde aydınlanmış aklın dışında geleneksel ahlâkî meşruluk anlayışlarını
öne sürmüştür. Hutcheson’a göre, insanlar neyin uygun ve doğru olduğu hakkında içsel bir hisse sahiptir. Bu nedenle,
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popüler saydam duygularına inanmamakla birlikte, aklın tüm insanlarda ortak
olduğunu ve aydınlanmış bir siyasetin “en çok sayıda kişi için en büyük mutluluğu” sağlaması gerektiği düşüncesini savunmuştur. Devrimci Amerika’da ve
erken cumhuriyette bu faydacı düşünce cazipti. Çünkü onun hesabı idealist değil, pragmatikti. Evrensel mutluluk ve eşitliği vaat etmiyor, sadece her ikisinin
sürdürülebileceği en uygun koşulları kurmayı amaçlıyordu. Böylece, faydacılık
heterojen bir toplumda çatışan çıkarları uyumlulaştırılabilecekti, yerleşik kilise
ve devlet kurumlarını onların toplumsal etkinliğini reddetmeden eleştirebilecekti (Kelleter 2008: 82).
Bağımsızlık Bildirgesi’ne bakılacak olursa, bu Bildirge’yi imzalayanlardan dördü İskoçya doğumludur: Benjamin Rush, John Witherspoon, James Madison ve
James Wilson (Horner 1993: 173). Bağımsızlık Bildirgesi’nin son kopyası bir Ulster İskoçu (Charles Thomson, Kıta Kongresi Sekreteri) tarafından yazılmış, Philadelphia yurttaşlarına yine bir İskoç tarafından sesli olarak okunmuş ve ilk kez bir
İskoç tarafından basılmıştır (Herman 2001: 215).
Amerikalılar kendi dünyalarını Adam Smith ve Thomas Reid’in ilkeleri, common sense tarafından yönetilen bireysel kişisel-çıkar ve hükümete sınırlı bir ihtiyaç çerçevesinde oluşturmuşlardır. 1787 Birleşik Devletler Anayasası federal
hükümetin yetkilerini birer birer saymış ve kalan diğerlerini tekil devletlere bırakmıştır (Herman 2001:327). Bir diğer açıdan, İskoç Aydınlanması sosyal düşüncesinin Amerika’nın kurucuları üzerinde en yaygın etkisi muhtemelen tasarlanmamış sonuçlar düşüncesidir. Amerikan Anayasası’nın kurucuları bir Birlik’le siyasal arenayı genişletmeyi, konfederasyonu bir devletler Birliğine dönüştürmeyi
savunduklarında İskoçya’ya bakmışlardır. Ayrıca onlar İskoçlar gibi toplumsal
olarak muhafazakâr, ekonomik olarak ticarî gelişmeyi isteme anlamında ilericiydiler (Howe 1989: 581, 584).
İskoç felsefesinin devrim zamanı Amerikan düşüncesine etkisi konusunda
önemli bir tartışma vardır. 30 Eski çalışmalar İskoç Aydınlanmasını görmezden
gelmiştir. Çoğunlukla Locke ve Montesquieu, kısmen de Sidney, Harrington ve
İngiltere’deki 17. Yüzyıl anayasa mücadeleleri geleneği üzerinde durmuşlardır
(Brock 1982: 91). Henry May 18. Yüzyıl düşüncesi üzerindeki İskoç etkisine dikkat çeken ve Thomas Reid’ın “common sense” felsefesinin önemi üzerinde duran
Hutcheson’a göre, otoriteryen etkilerden ve toplumsal yapmacıklıklardan özgürleştiğinde, kendi hislerimiz, bir önermenin
veya eylemin akla uygun olup olmadığını belirlemenin en güvenilir yoludur. Adam Smith The Theory of Moral Sentiments
(1759) adlı eserinde Hutcheson’ı eleştirerek verili bir eyleme eğer geçekten hoş duygular eşlik ediyorsa, kendiliğinden bunun
ahlâkî olduğunu söyleyemeyeceğimizi belirtir. Çünkü insanlar kötü şeyler yaparken dürüstçe iyi hislere sahip olabilirler. Aynı
zamanda tek bir birey asla eylemlerinin tüm mümkün sonuçlarını araştırma kapasitesine sahip değildir. Bir birey kendi
çıkarına göre değil, ancak “tarafsız gözlemci”nin durumuna göre akla uygun bir eylemde bulunabilir (Kelleter 2008: 81).
30 İskoçların Amerika’nın bağımsızlığına tepkisi birörnek değildir. Ferguson, Robertson, Blair, Carlyle ve John Home
Britanya yönetiminin hatalarını kabul etmekle birlikte, bağımsızlığa karşıydılar. Hume ve Smith burada sürpriz isimler
olmuştur. Smith’in görüşleri karmaşık ve bazen belirsizdir. Duygusal olarak kolonilerde yaşayanlarla birlikte olmakla birlikte,
Britanya gururunun gönüllü olarak ayrılmaya izin vermeyeceğini savunmuştur. Kolonilerin emperyal bir imparatorluğun ilk
adımı olarak Westminister’da temsilini savunmuştur. Başlangıcından itibaren Hume Amerikalıların yanında olmuştur. Damga
(stamp) Anlaşmasının feshini memnuniyetle karşılamış, 1768 gibi bir erken tarihte devrimin kaçınılmaz olduğunu görmüş,
Amerikan Bağımsızlığını desteklemiş ve bu tavrını hayatı boyunca korumuştur. Onun bu tutumunu İngilizleri barbar bir
ulus olarak nitelendirmesi dikkate alınmadan anlaşılamaz. 1768’de çok az Amerikalı bağımsızlığı düşünüyordu ve Hume
Britanyalılar içinde tek başına idi (Turnbull 1996: 145-6: Livingston 1990: 143).
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ilk yazar olmuştur. Daha sonradan Gary Wills Hutcheson ve Reid’dan gelen düşüncelerin Bağımsızlık Bildirgesi’nin esin kaynağı olduğunu ileri sürmüştür31
(Brock 1982: 92). Garry Wills, Thomas Jefferson’un Bağımsızlık Bildirgesi’nin sadece İskoç Aydınlanması perspektifinde ele alındığında uygun bir biçimde anlaşılabileceğini savunur. Wills, Bildirge’de yerleşik doğa teorisi ve yönetimin
uygun fonksiyonları düşüncelerinin Hutcheson’ın ahlâk felsefesi sisteminde yer
aldığını ileri sürer32 (Hamowy 1979: 503). Uzun yıllardır yürütülen araştırmalar
İskoç felsefesinin erken Amerika’ya büyük katkılarda bulunduğunu göstermiştir.
İşin garibi bu önemli etki 1978 yılında Garry Wills Bağımsızlık Bildirgesi’ni İskoç düşüncesi bağlamında yorumlayan bir kitabı yayımlayıncaya kadar yaygın
bir dikkat çekmemiştir. Wills’in göz alıcı çalışmasının arkasında, I. Woodbridge
Wiley’in 1907’de basılan Amerikan Felsefesini tasvir eden33 uzun bir tarih yazımı
vardır. 1946’da Herbert W. Schneider İskoç Aydınlanmasının Amerikan Aydınlanmasında en güçlü gelenek olma ihtimalini ifade etmiştir.34 1970’lerde Donald
Harvey ve Henry F. May’in makûl Amerikan Aydınlanması araştırmaları bunu
doğrulamıştır.35 Bu entelektüel bağlantılar İskoçya ve Amerika arasındaki, tarihçiler tarafından da dokümante edilen birçok ticarî, sosyal, kültürel ve endüstriyel
bağların olduğu göz önüne alındığında sürpriz değildir36 (Howe 1989: 572-3).
Bağımsızlık Bildirgesi’nin “apaçık” gerçekler ve “devredilemez haklar” düşüncesinin entelektüel ve felsefî kökenleri doğal hukuk ve doğal haklar teorilerinde bulunabilir. 1774’den 1787’ye Kongre’nin birçok merkezî doktrinine yayılan
ruh Hutcheson, Reid ve Kames’in hukukî, felsefî ve ahlâkî öğretileriyle özellikle
uyumludur. Bu filozoflar doğrudan kendi kitaplarıyla veya Amerikan kolejlerindeki öğrencileri aracılığıyla etkili olmuşlardır. Bunlardan Franklin, John Adams,
Dickinson ve Jefferson dikkat çekicidir (Turnbull 1996: 143).
John Witherspoon, Reid’ın common sense teorisini kabul etmiştir. Çünkü kolaylıkla o kalvinist teolojiyle uyumlulaştırılabilir. İnsanın ahlaki karakteri yaratıcı
tarafından yerleştirilmiştir, ahlak duygusunu açıklamak için rasyonel sürece gerek yoktur. John Witherspoon, James Madison’u içeren, devrimci düşünce ve eylem liderlerini eğitmiştir. Başka bir devrimci entelektüel İskoçya’da doğan James
Wilson, common sense felsefesinin etkisini gösterir ve Hutcheson’ı takdirle neredeyse harfi harfine alıntılamıştır. Ayrıca John Adams’ın Hutcheson’ı 1756 gibi
31

Gary Wills (1978), Inventing America: Jefferson’s Declaration of Independence, Garden City, NJ, Doubleday & Co.

32 Carl Becker’a göre, Jefferson ve Locke Amerika’yı inşa etmiştir. Garry Wills’e göre, bunu Jefferson ve Hutcheson
yapmıştır. Jay Fliegelman’a göre, Amerika Jefferson, Richard Sheridan ve James Burgh tarafından inşa edilmiştir. Joseph
Ellis’e göre, Jefferson Amerika’yı Locke, İskoçlar, George Mason ve başkalarının yardımıyla inşa etmiştir (Cogliano 2006:
147). Hamowy (1979), Wills’i değerlendirdiği makalesinde Jefferson’un İskoç ahlâk felsefecilerine aşina olduğunu kabul
eder. Ancak Wills’in İskoç ahlâk felsefecilerinin Jefferson’un üzerindeki tek etki olduğu iddiasını eleştirir. Jefferson, dönemin
diğer aydınları gibi, Amerikan Devrimi ideolojisinin merkezindeki İngiliz Whig geleneğinin farkında olmuştur. Hatta Locke ve
Hutcheson’dan paralel alıntılar yaparak bu düşünürlerin Jefferson üzerindeki etkisini göstermeye çalışır.
33

I. Woodbridge Wiley (1907), American Philosophy: the Early Schools, New York, Dodd, Mead.

34

Herbert W. Schneider (1947), History of American Philosophy, New York, Columbia University Press.

35 Donald Harvey Meyer (1976), Democratic Enlightenment, New York, G. Putnam. Henry F. May (1976), The Enlightenment
in America, New York, Oxford University Press.
36 Birçokları arasında şunlar örnek olarak verilebilir: Brock (1982), Hook (1975), Sloan (1971), Landsman (1985) ve Marilyn
J. Westerkamp (1988), The Triumph of the Laity: Scots-Irish Piety and the Great Awakening, New York, Oxford University Press.
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erken bir tarihte okuduğunu gösteren kanıtlar vardır (Brock 1982: 93). Jefferson
“zihnin” üzerinde “kalbe” güvenme eğilimiyle ve ahlâk duygusuna inanmasıyla
Hutcheson’ın izinden gitmiştir. Aynı zamanda “devredilemez haklar”a önsel bir
önem vererek Hutchesoncı bir pozisyon almıştır (Fleischacker 2003: 320).
Witherspoon’la birlikte, Madison, Aydınlanmanın büyük yazarlarıyla bağlantılar kurmuştur. Madison’un temas kurduğu yazarlar içinde en önemlisi muhtemelen Francis Hutcheson olmuştur. Onun “Ahlâk Felsefesine Kısa Bir Giriş” adlı
eseri, kolej öğrencileri için ders kitabı olarak kullanılmıştır. Hume’un Toryciliğine karşı Hutcheson’ın Lockecu toplumsal sözleşme teorisini ve radikal Whig siyasetini benimsemesi Madison’un erken düşüncesine yakındı (Conniff 1980: 3856). Bu açıdan İskoç felsefesinin Amerika üzerinde etkisinde ilk olarak belirtilmesi
gereken kişi Francis Hutcheson’dır. Çünkü Hutcheson’ın System of Moral Philosophy’sindeki siyasal düşünceleri okuyan bir kimse onun düşünceleri ile devrimci yazarların düşünceleri arasındaki paralellikleri gördüğünde şaşırmaması
mümkün değildir (Brock 1982: 92). Hutcheson 18. Yüzyıl siyasal teorisine önemli
katkılar yapmıştır. O “siyasal Kalvinizmin”, doğal haklar düşüncesinin, sözleşme ve rızayla yönetimin, halk egemenliğinin ve direnme hakkının 18. Yüzyıldaki
önemli temsilcilerinden biri olarak görülebilir (Sloan 1971: 92). Hutcheson’un
direnme hakkı düşüncesinin sömürgelerde büyük ilgi uyandırdığı aşikârdır.
Hutcheson’ın Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue, Essay
on the Nature and Conduct of the Passions, Short Introduction to Moral Philosophy,
iki cilt System of Moral Philosophy eserlerinin hepsi Amerikan kolonilerinde büyük bir ölçekte okunmuştur. John Adams Short Introduction’ı 1756’dan önce okumuştu. Franklin, Dickinson ve Jefferson kuşkusuz William ve Mary Koleji’nde
Small’ın koruması altında Hutcheson’ı okumuşlardır. Hutcheson “en çok sayıda insan için en büyük mutluluk” düşüncesini formüle ettiğinde, muhtemelen
“devredilemez bir hak” olarak “mutluluğun aranması”nın kaynağı olmuştur.
Locke’dan farklı olarak Hutcheson mülkiyet hakkını devredilemez haklar içerisinde görmemiş ve bu açıdan Jefferson onu takip etmiştir (Turnbull 1996: 143).
Glasgow’da Hutcheson’ın derslerine katılan Francis Alison Philadelphia’da ders
vermiş, neredeyse hocasının sözlerini kelimesi kelimesine tekrarlamıştır. Benjamin Franklin’in kurduğu üniversitede Hutcheson’ın etkisi açıkça görülmektedir.
Hutcheson ayrıca New York King’s Koleji müfredatına dâhil olmuş ve John Witherspoon ile Princeton’a girmiştir (Brock 1982: 92).
Reid’ın Enquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense (1764)
adlı eseri iyi biliniyordu. “Common sense’in buyrukları” ve “insanlığın ilkeleri”
Jefferson’un 1775 Kongresi için yazdığı taslakta hükümetin kuruluş amacının
insanların refahını ilerletmek olduğunun kanıtı olarak alıntılanmıştır. Common
sense referansı Tom Paine’e atfedilmekle birlikte, onun bu başlıktaki devrimci
risalesi 1766 yılına kadar basılmamıştı. Kames’in Essays on the Principles of Morality and Natural Religion (1751) ve Essays upon Several Subjects (1747) adlı eserleri
Amerika’da popülerdi. Kames kendisi John Adams’a Historical Law-Tracks’ın bir
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kopyasını vermişti, Jefferson’un bir kopyası vardı, Madison Kames’ın yazılarıyla
Princeton’da hukuk felsefesi derslerinde aşinaydı (Turnbull 1996: 143).

David Hume ve Federalistler37
Hume’un eserleri içerisinde Amerika’da en erken yıllardan itibaren yaygın olarak
okunanı The History of England from the Invasion of Julius Caesar to The Revolution
in 1688 adlı eseridir. Hume’un History of England adlı eseri mevcut verilere göre
kütüphanelerdeki en popüler ikinci eserdi. Bu eser yapılan bir araştırmada tüm
kütüphanelerin % 44’ünde bulunmaktaydı. John Locke’un An Essay concerning
Human Understanding adlı kitabı tüm kütüphanelerin % 45’inde bulunmaktaydı
(Spencer 2005: 12). 1757 yılında Library Company of Philadelphia Hume’un An
Enquiry concerning the Principles of Morals ve Political Discources adlı kitaplarının
kaydını tutmuştur. 1758 yılında New York Society Library ilk katalogunu bastığında An Enquiry concerning the Principles of Morals’ın bir kopyasını muhafaza
etmiştir. 1750’lerde Hume’un eserleri Charleston, Philadelphia ve New York gibi
kültürel merkezlerde Amerika’nın en prestijli kütüphanelerinde bulunmaktaydı
(Spencer 2005: 17).
Samuel Adams, John Dickinson, Charles Lee, George Washington, Benjamin
Rush, Charles Carroll, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison, Josiah Quincy, Thomas Paine ve başkaları Hume’un düşüncelerinden esinlenmişler,
siyaset, ekonomi ve tarih konusundaki düşüncelerinde onun düşüncelerini ödünç
almışlardır (Werner 1991: 168). Ancak Thomas Jefferson ve John Adams tarafından
Hume’a yönelik önemli eleştiriler yapılmıştır. Adams ondan “kibirli bir İskoç”, History adlı eserinden “Büyük Britanya’nın felaketi” olarak söz etmiştir. Jefferson onu
“Toryizmin büyük havarisi” olarak tanımlamıştır38 (Werner 1991: 167).
Amerikan Aydınlanması üzerine yapılan birçok çalışma Hume’un Amerikan
siyasal düşüncesindeki yeri konusunda ilgisiz olmuştur. Bunun başlıca nedeni uzun yıllar Hume’un History’sinin Toryci olarak anlaşılmış olmasıdır (Spencer 2005: 33). Hume’un din konusundaki düşünceleri Britanya’da olduğu gibi
Amerika’da da eleştiri almıştır.
Hume’un siyasal görüşleri anayasanın tasarlanması sürecinde önemli bir
oranda okunmuştur. Hume’un Amerika’ya nüfuzu James Madison üzerinden ger37 Federalist’in ilk denemesi 27 Ekin 1787’de yayınlanmış ve Nisan 1788’e kadar 81 deneme yayınlanmıştır. Federalist
zihinlerdeki siyasal bir amaç için yazılan pratik bir metindi. Yazarlar Alexander Hamilton, John Ray ve James Madison
okuyucuları Anayasanın onaylanmasına sevk etmeye çalışmışlardır. Federalist bu pratik amacın yanında hukuk ve siyasette
ayrıntılı önermeleri savunmuştur (White 1987: 3). Onun yazarları fazlaca retorik kullanmalarına rağmen, onlar ayrıca
mantıksal olarak Anayasayı savunmak için sağlanan güçler ayrımı, iki meclisli yasama, gelir toplamanın farklı yolları
gibi farklı siyasal araçları savunmuşlardır (White 1987: 4). Hamilton, Jay ve Madison özel bir filozof olmamakla birlikte,
kendilerini farklı yönlere sevk eden, bazen Locke’un rasyonalist doğal haklar teorisine bazen de Hume’un siyaset bilimindeki
ampirizmine yönelten özel filozofları okumuşlardır (White 1987: 225).
38 Jefferson, Hume’un History’sini Toryci bir metin olarak görmüş, benimsememiş ve eleştirmiştir (Cogliano 2006: 23).
Ona göre, Hume’un Tory History’si Britanya’da özgürlüğü tehdit etmiştir ve bu nedenle de Amerika’yı tehdit edebilir (Cogliano
2006: 44).
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çekleşmiştir. Anayasal Anlaşma (Constitutional Convention) zamanında Madison,
Hume’un bir öğrencisiydi. Federalist No. 10’da Madison Humecu bir siyasal teori formüle etmiştir (Werner 1991: 165). Diğer bir ifadeyle, Hume’un 18. Yüzyıl
Amerika’sı üzerindeki en önemli etkisi James Madison’un 1787 yılında Federalist
No. 10’u yazdığında Hume’a dönmesi olmuştur. Bunu ilk keşfeden tarihçi 1943
yılında Douglass Adair39 olmuştur (Spencer 2005: 154). James Madison kendinden önceki düşünürlere nadiren gönderme yapmıştır. Ancak onun İskoç yazarları okuduğu açıktır. Madison Aberdeen ve Edinburgh eğitimli Donald Robertson
gözetiminde ilk eğitimini almıştır. Eğer Madison burada Hume ile tanışmamışsa
John Witherspoon yönetimindeki New Jersey Koleji’nde tanışmış olmalıdır. Burada Witherspoon’un okuma listesinde Hume’un eserleri bulunmaktaydı (Spencer
2005: 163). Ayrıca, Federal Kongre dışarıdan alınacak kitapların listesini oluşturmak için Madison’un sorumlu olduğu bir komite oluşturmuştu. Madison 1783’de
bir liste oluşturmuş ve bu liste İskoç yazarları içeriyordu (Branson 1979: 236).
Locke Federalist’in normatif doğal haklar teorisi ve bu teoriyi destekleyecek
epistemolojik düşünceler üzerinde derin bir etkide bulunmuştur. Diğer taraftan,
Hume Federalist’in siyasal teknolojisi ve siyaset bilimi üzerinde etkili olmakla
kalmamış, aynı zamanda, bu deneysel disiplinlerle ilgili metodolojik veya epistemolojik görüşleri sağladığı görülmektedir (White 1987: 13). Federalist’in yazarları siyaset bilimi epistemolojilerinde Humecu ampiristler, ahlâk görüşlerinde
Lockçu rasyonalistler idiler (White 1987: 25).
Madison Federalist No. 10’i yazarken Hume’dan etkilendiği iddialarına rağmen neden ondan söz etmediği itirazı dile getirilmiştir. Bunun nedeni o dönemde Hume’un kamusal olarak açıklamak için tehlikeli bir isim olmasıdır (Spencer
2005: 188). Hume’un bazı Amerikalılar tarafından ırkçı bir düşünür olarak bilinmesi önemli bir faktördür. Ancak bundan daha önemlisi dinsel bir şüpheci olarak
tanınması etkili olmuştur. Ama buna rağmen Hume’un Amerika’da birçok yazar
ve merci tarafından olumlu olarak karşılandığı gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır (Spencer 2005: 202-3).
Hume’un “Genel Olarak Partiler Hakkında” adlı makalesi ile Madison’un Federalist No. 10’u arasında belirli benzerlikler keşfedilmiştir (White 1987: 8). Hume
insanlık tarihinde hizip eğiliminin sürükleyici ve etkili bir güç olduğunu düşünür. Hume gibi Madison da hizip nedenlerinin insan doğasında yer aldığını ileri
sürer. Hume’a göre farklı nedenler farklı türde partiler doğurmuştur. Bunun ya39 Douglass Adair (1974), “The Tenth Federalist Revisited”, Fame and the Founding Fathers, Trevor Colbourn (ed.), New York,
Norton: 75-92. Douglass Adair’in Federalist no. 10’in entelektüel kökenlerini açıklaması şimdiye kadar bir klâsik olmuştur.
Adair, Madison’un ciddi ve önemli bir düşünür olduğundan hareketle Madison’un düşüncelerinin kaynağını İskoç Aydınlanması
sosyal bilimine, özellikle de David Hume’un eserlerine yerleştirir. Hume’u ve onun aracılığıyla Madison’u Newton’un siyasal
takipçisi olarak yorumlamıştır. Adair’e göre, Madison, Hume’dan bir insan bilimi ve toplum imkânına inancı türetmiş, bu bilim
çalışmasına yaklaşımla belirli siyasal kuralların ortaya konabileceğini hissetmiştir. Adair, Madison’un Federalist No. 10’unun
İskoç sosyal biliminin temel Amerikan siyasal sorununa (büyük bir ulusta güçlü bir cumhuriyet yaratılması) Humecu-esinle
uygulanması teşebbüsü olarak görülebileceğine inanır (Conniff 1980: 381).
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nında Hume aşırı hiziplerin zararlı etkilerinden söz eder. Ona göre ılımlı hizipler
geliştirici sürece katkı yaparken, aşırı hizipçilik onu tehdit eder (Spencer 2005:
167, 172). Madison Hume’un bu düşüncelerini savunmuştur. Hem Hume hem
de Madison dinsel hizipler ve onların sonuçları ile ilgilenmiştir. Hume’a göre,
dini düşüncelerin parti içine sokulduğunda hizipsel kutuplaşma neredeyse ahlâkî
bir kesinlik kazanır. Bu nedenle aşırılıklar en uç noktaya kadar taşınır (Spencer
2005: 176). Hume hoşgörüyü dinsel hiziplerin çaresi olarak önerir ve bu konu
Madison’da önemli bir yer tutacaktır (Spencer 2005: 184). Hume geniş bir alanda
kurulacak cumhuriyetçi bir yönetimi savunuyordu.40 Federalistlerin isteğine bu
tavır uygun düşmüştür (Spencer 2005: 236). Hume çok büyük coğrafî alanlarda
özgürlüğün sürdürülmesinin ve hizipleşmelerden kaçınmanın nasıl başarılacağı
üzerinde durmuş, 1752 tarihli “Idea of a Commonwealth” adlı denemesinde bölgelerin topluluklara bölünmesini, seçen ve seçilenlerin karşılıklı olarak birbirinin farkında olmaya devam etmesini ileri sürmüştür (Turnbull 1996: 149).
Madison toplumsal değişimi evrimci kavramlarla tanımlamıştır. Bu açıdan
Madison İskoç düşünürlerinin terminolojisini kullanmıştır. Toplumu en doğal
aşamadan daha karmaşık aşamaya giden bir yapı olarak görmüştür41 (Branson
1979: 241).
Madison, ortak çıkarı korumak için, çatışan hizipleri dengelemeye dayanan bir
Amerikan siyasal sistemi kurulmasına yardım etmiştir. Feredalist No 10’da Madison heterojen topluma uyan klâsik siyasal kavramları yeniden tanımlamıştır. En
önemlisi, parti siyasetine olan geleneksel memnuniyetsizliği modifiye etmiş ve
parti siyasetinin kaçınılmaz olduğunu savunmuştur. Özgürlüğün büyük ve çeşitli bir cumhuriyette, “hizipçi çoğunluklar”ın yönetimin kontrolünü elde etmekte
zorlanacağı için, güvence altında olacağını savunmuştur. Madison kamusal iyinin kişisel-çıkarı aşamayacağını, iyi düzenlenmiş bir çatışan çıkarların dengesinden geleceğini savunur. Madison kamusal tartışmayı hükümet için en önemli
hale getiren bir siyasal sistem kurmuştur (Miller 1992: 402).

Sonuç
Son söz olarak şunlar belirtilebilir: İskoç Aydınlanması Amerika’da dikkate değer
bir etkiye sahip olmuştur. Bu etkilerin tespit edileceği alanların başında eğitim,
siyasal ve dinî düşünce gelmektedir. Ayrıca buna Glasgow tütün ticaretinin temsil ettiği önemli ticaret bağlantıları da eklenebilir. Bu etkileme hem İskoç Aydınlanması düşünürlerinin eserlerinin Amerika’da yayılmasıyla hem de Amerika’daki İskoçların doğrudan kişisel ilişkileriyle gerçekleşmiştir. Bu nedenle Amerika
ve İskoçya ilişkisinin tarihî ve felsefî bir mesele olarak önemi açıktır.
40 Mostesqiueu ile karşılaştırıldığında Hume’un etkisi daha dikkat çekicidir. Mostesqiueu cumhuriyetin küçük bir alanda
başarılı olacağını savunmuştur (Spencer 2005: 226).
41
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